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تاریخ و امضا

مسئول
تهیه
تایید
تصویب

1

هدف
توسعه سازماني و توانمندسازی و افزایش بهره وری نیروی انساني اتاق
دامنه کاربرد
تمامي پرسنل قراردادی اتاق مخاطبین
مالحظات کلی
هر سازمان باید میزان ﺷایسﺘﮕي مورد نیاز برای هرﻛاری را تعیین و ﺷایسﺘﮕي ﻛارﻛنان بـرای انﺠـام آن ﻛـار را ارزیابي ﻛند و طرح
هایي را برای برطرف ﻛردن ﻛاسﺘي های اﺣﺘماﻟي مربوط به آن تهیه نماید .یکي از این طرح ها برگزاری دوره های آموزﺷي در نظام
آموزﺷي هوﺷمند است.
 در این نظام نیازهـای آموزﺷـي بایـد بـر مبنـای تﺠزیه و تﺤﻠیل نیازهای فعﻠي و نیازهای مورد انﺘظار سازمان در مﻘایسه با
ﺷایسـﺘﮕي موﺟـود ﻛارﻛنـان تعیین ﺷود.
بدین منظور برای هر ﺷغل یک اسﺘاندارد آموزﺷي تدوین مي ﺷود ﻛه ﺷامل عناوین آموزﺷي مﺘناسب با ماهیت ﺷغل است.
این عناوین ﻛه هر یک دارای یک ﻛد آموزﺷي منﺤصر به فرد است بر اساس وظایف مﺤرز هر ﺷغل و به تشخیص مﺘخصصین
این ﺣوزه به دست آمده است .نیازهای آموزﺷي او برای سِمَت ﺷغﻠي فعﻠي از ﺷرایط اﺣراز آن ﺷغل و نیازهای آموزﺷي برای
انﺘصابات آینده به دست مي آید .بدین ترتیب نیازهای آموزﺷي برای ارتﻘای ﺷغل از اخﺘالف نیازهای ﺷرایط اﺣراز سمت
ﺟدید با آموزش های سپری ﺷده قبﻠي وی تعیین مي ﺷود .ابﺘدای هر سال گزارﺷي تﺤت عنوان مﺠموعه نیازمندی های
آموزﺷي پرسنل توسط بخش آموزش ﺟمع آوری و به ریاست مرﻛز گزارش مي ﺷود تا پس از اخذ تایید ریاست ،برنامه ریزی
و اﺟرا ﺷود.


اﺟرا مي تواند مسﺘﻘیما توسط بخش آموزش و یا از طریق معرفي فراگیر به موسسات معﺘبر مورد تایید اتاق انﺠام ﺷود اما
همواره سعي بر آن است تا با در نظر گرفﺘن نوع مﺤﺘوای آموزﺷي و امکانات در دسﺘرس ،بهﺘرین ﺷیوه ممکن انﺘخاب ﺷود تا
بیشﺘرین اثر بخشي را فراهم ﻛند.



سنﺠش اثربخشي دوره ها مي تواند از طریق انﺠام پیش آزمون و پس آزمون ،ارسال فرم ﺷماره /220209اﻟف یک ماه بعد به
سرپرسﺘان فراگیران برای ارزیابي میزان تغییر رفﺘار فرد بر اثر آموزش ،سنﺠش فراگیران توسط آموزگار و یا ترﻛیبي از این
روش ها انﺠام ﺷود.



هر یک از پرسنل دارای یک پرونده آموزﺷي هسﺘند ﻛه دوره های آموزﺷي سپری ﺷده و نیازهای آموزﺷي فعﻠي و آینده
ایشان را ثبت و نﮕهداری مي ﻛند.

درخواست های رسیده در طول سال از سوی مدیران اتاق مبني بر برگزاری دوره های آموزﺷي برای پرسنل توسط مسئول بخش
آموزش بررسي و پس از تایید ریاست مرﻛز مطاﻟعات در برنامه آموزﺷي ﻛارﻛنان ﻟﺤاظ مي ﺷوند.
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نمودار جریان فرایند آموزش پرسنل اتاق
مدیران ارﺷد و اﺣبنظران

آموزش

مدیران واﺣد ها

اعالم نیاز آموزﺷي موردی توسط مدیران و
اﺣبنظران )هیات نمایندگان( اتاق

نیازسنﺠي آموزﺷي هر سال یکبار

درخواست دوره آموزﺷي
موردی بر ﺣسب رورت

نﻘل و انﺘﻘا ت
اسﺘخدام
امور اداری

آموزش

امور اداری

تدوین برنامه آموزﺷي

معرفي فرد به واﺣد آموزش

معرفي فرد به واﺣد آموزش

آموزش
آموزش

تغییر ماهوی
ﺷغل

ارا ه آموزش ها طبق برنامه
ارا ه آموزش های بدو خدمت

آموزش
آموزش

آموزش

معرفي فرد به مدیر مربوطه ﺟهت
طي دوره ﻛارآموزی

ثبت سوابق

مدیران واﺣدها

آموزش

اعالم نﺘیﺠه ﻛارآموزی به واﺣد
آموزش

ارزیابي اثربخشي دوره های
آموزﺷي

معرفي فرد به مدیر مربوطه ﺟهت
طي دوره ﻛارآموزی

مدیران واﺣد ها
اعالم اتمام موفﻘیت آمیز دوره
آموزﺷي

آموزش
آموزش

امور اداری
اخرا فرد

خیر

موفﻘیت
بﻠه

تﺤﻠیل نﺘای و اعمال در برنامه
ریزی آتي

نیازسنﺠي بر اساس پست
سازماني ﺟدید

آموزش
اعالم مراتب به امور اداری

آموزش

آموزش

ثبت سوابق در ورت داﺷﺘن
ﺣداقل ﺷرایط زم ،اعالم نظر
موافق ﺟهت ارتﻘا یا انﺘﻘال

نیازسنﺠي بر اساس پست
سازماني

3

خیر

شرح اقدامات

مسئولیت
واﺣد آموزش

اقدام
واﺣد آموزش هر سال در اسفندماه اقدام به نیازسنﺠي آموزﺷي پرسنل مي نماید.
اطالعات مورد نیاز برای تبیین نیازهای ﺷغل فعﻠي پرسنل و نیازمندی های ارتﻘا ﺷغﻠي آن ها از طریق ﻛانال های زیر در قاﻟب فرم
های /220106اﻟف/220107 ،اﻟف و /220108اﻟف اﺣصا مي ﺷود:


ﺷرایط اﺣراز مشاغل ،نظرات مدیران و اﺣبنظران اتاق ،اعضای اتاق و نظر سنﺠي از ﻛارﻛنان و مدیران واﺣدها،

گزارش ﻛامل اطالعات ﺟمع آوری ﺷده تهیه مي ﺷود.

واﺣد آموزش

نیازهای ﺷناسایي ﺷده در فرم مشخصي ﺟمع بندی و بنا به خط مشي اتاق و با ﻛمک مدیران اتاق اوﻟویت بندی مي ﺷود.
برنامه آموزﺷي سا نه پایان اردیبهشت ماه هر سال تﺤت عنوان تﻘویم آموزﺷي داخﻠي تدوین و به تایید ریاست مرﻛز مطاﻟعات خواهد
رسید.
به درخواست های برگزاری دوره آموزﺷي خار از تﻘویم آموزﺷي پرسنل با انﺠام هماهنﮕي های زم با واﺣد آموزش و پس از تایید
ریاست مرﻛز ترتیب اثر داده مي ﺷود.

واﺣد آموزش

انﺠام هماهنﮕي های زم ﺟهت اﺟرای تﻘویم آموزﺷي پرسنل ﺷامل موارد زیر است:


در مورد دوره هایي ﻛه مخاطبین آن ﻛمﺘر از ﺣدنصاب مي باﺷند با توﺟه به ﺷرایط از پیش تعیین ﺷده ،موسسه آموزﺷي مورد
تایید اتاق انﺘخاب و هماهنﮕي های زم برای معرفي ﻛارﻛنان به این مرﻛز انﺠام مي گیرد.



در مورد دوره های با مخاطب بیشﺘر از ﺣدنصاب ،انﺘخاب مدرس ،انﺠام هماهنﮕي های زم برای رزرو ساﻟن ،پذیرایي ،تهیه
بسﺘه آموزﺷي ،ایاب و ذهاب و اقامت مدرس انﺠام مي ﺷود.



پس از برگزاری دوره ،گواهي پایان دوره توسط بخش آموزش و یا موسسه آموزﺷي مرتبط ادر مي ﺷود.

واﺣد آموزش

نسبت به ثبت سوابق در پرونده آموزﺷي هر فرد اقدام مي ﺷود.

واﺣد آموزش



ارزیابي اثربخشي در دو مرﺣﻠه انﺠام مي گیرد :در مرﺣﻠه اول بالفا ﻠه بعد از اتمام دوره با تکمیل فرم /220210اﻟف ،اسﺘاد،
مﺤﺘوا و نﺤوه برگزاری دوره توسط فراگیران مورد ارزیابي قرار مي گیرد و در مرﺣﻠه دوم؛ به منظور سنﺠش میزان مفید بودن و
میزان ماندگاری مباﺣث مطرح ﺷده در دوره و همچنین ﺤت سنﺠي نیازسنﺠي انﺠام ﺷده ،یک ماه بعد از برگزاری دوره از
طریق ارسال فرم /220209اﻟف به سرپرسﺘان افراد آموزش دیده ،اثربخشي دوره ارزیابي مي ﺷود.



پس از ﺟمع بندی اطالعات و تﺤﻠیل آن ها ،نﺘای ﺣا ﻠه در پرونده آموزﺷي پرسنل و ﺷناسنامه دوره ثبت و نﮕهداری مي
ﺷود.

واﺣد آموزش

نﺘای ارزیابي اثربخشي ها و بازخوردهای دریافﺘي در برنامه ریزی های آتي مورد اسﺘفاده قرار مي گیرد.

واﺣد آموزش

گزارش دوره های آموزﺷي برگزار ﺷده و ارزیابي های انﺠام ﺷده همچنین ﺟداول هزینه و درآمدهای ﺣا ﻠه به ورت فصﻠي به
ریاست مرﻛز تﺤویل مي ﺷود.

پیوست ها
 فرم های نظرسنﺠي از ﻛانال های نیازسنﺠي (نظرسنﺠي از مدیران واﺣدها ،نظرسنﺠي از مدیران ارﺷد و اﺣب نظران (هیات
نمایندگان)  ،نظرسنﺠي از پرسنل اتاق)
 فرم های ارزیابي اثربخشي (بالفا ﻠه پس از برگزاری دوره و یک ماه بعد از آن)
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پیوست :1

شماره فرم/220106 :الف

فرم نیازسنجی آموزشی
(با استفاده از نظرات مدیران و صاحبنظران اتاق)

مرکز مطالعات و ژپوهش اهی اقتصادی ؛ واحد آموزش:
با توﺟه به اهمیت و نﻘش موثر آموزش در ارتﻘای بهره وری ﻛارﻛنان هر سازمان ،از ﺷما اﺣبنظر مﺤﺘرم تﻘا ا مي ﺷود با
تکمیل فرم زیر ما را در بهبود ﻛیفیت برنامه های آموزﺷي پرسنل یاری نمایید .پیشاپیش از همکاری ﺟنابعاﻟي ﻛمال امﺘنان را
داریم.
مشخصات پیشنهاد دهنده دوره:
ﺣوزه فعاﻟیت:

نام و نام خانوادگي:

مشخصات دوره ها:
.1
ردیف

مشکالت موﺟود در اتاق ﻛه از طریق آموزش پرسنل مرتفع مي ﺷوند:
عنوان مشکل

عنوان دوره های پیشنهادی مربوطه

آیا مدرس یا برگزارﻛننده ای در
این رابطه مي ﺷناسید

1
2
3
4
مالﺣظات:
.2
ردیف

به منظور بهبود ﻛسب و ﻛار های اسﺘان و با توﺟه به تﺤو ت دنیای ﻛسب و ﻛار و نیازهای ﺟدید به وﺟود آمده ﺣا ل از آن،
به نظر ﺷما ،پرسنل اتاق برای ارا ه خدمت بهﺘر به اعضا ،نیازمند چه آموزش های ﺟدید هسﺘند
عنوان خدمت ﺟدید

عنوان دوره های پیشنهادی مربوطه

آیا مدرس یا برگزارﻛننده ای در
این رابطه مي ﺷناسید

1
2
3
4
مالﺣظات:

تاریخ.....
امضا
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مرکز مطالعات و ژپوهش اهی اقتصادی ؛ واحد آموزش:
شماره فرم/220107 :الف

فرم نیازسنجی آموزشی
(با استفاده از نظرات مدیران واحدها)
با توﺟه به اهمیت و نﻘش آموزش در ارتﻘای بهره وری ﻛارﻛنان سازمان ،از ﺷما مدیر مﺤﺘرم تﻘا ا مي ﺷود با تکمیل فرم زیر
ما را در ارتﻘای ﻛیفیت برنامه های آموزﺷي پرسنل یاری نمایید .پیشاپیش از همکاری ﺟنابعاﻟي ﻛمال امﺘنان را داریم.
مشخصات پیشنهاد دهنده دوره:
نام مدیر:

نام واﺣد:

مشخصات دوره ها:
.1

عمده ترین نیازهای آموزﺷي پرسنل واﺣد ﺷما بر ی بهره وری با تر در سال پیش رو چه هسﺘند
نام پرسنل

ردیف

عنوان نیازآموزﺷي

آیا مدرس یا برگزارﻛننده ای در
این رابطه مي ﺷناسید

1
2
3
4
5
مالﺣظات:
.2

ایا در سال گذﺷﺘه تغییراتي در پرسنل واﺣد ﺷما وﺟود داﺷﺘه ﻛه نیازمند گذراندن دوره آموزﺷي خا ي باﺷد؟

ردیف

نام پرسنل

عنوان سمت ﺟدید

عنوان سمت قبل

آیا مدرس یا برگزارﻛننده ای در
این رابطه مي ﺷناسید

1
2
3
4
5
مالﺣظات:

تاریخ.....
امضا
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مرکز مطالعات و ژپوهش اهی اقتصادی ؛ واحد آموزش:
شماره فرم/220108 :الف

فرم نیازسنجی آموزشی
(با استقاده از نظرات از پرسنل)
با توﺟه به اهمیت و نﻘش آموزش در ارتﻘای بهره وری ﻛارﻛنان سازمان ،از ﺷما همکار مﺤﺘرم تﻘا ا مي ﺷود با تکمیل فرم زیر ما را
در ارتﻘای ﻛیفیت برنامه های آموزﺷي پرسنل یاری نمایید .پیشاپیش از همکاری ﺟنابعاﻟي ﻛمال امﺘنان را داریم.
مشخصات پیشنهاد دهنده دوره:
واﺣد فعاﻟیت:

نام و نام خانوادگي:

مشخصات دوره های مورد تقاضا:
آیا مدرس یا برگزارکننده ای در این

عنوان دوره های پیشنهادی مربوطه

رابطه می شناسید؟

-1
-2
-3
-4
-5

تاریخ.....
امضا
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پیوست :2
مرکز مطالعات و ژپوهش اهی اقتصادی ؛ واحد آموزش:
شماره فرم/220109 :الف

فرم سنجش اثربخشی دوره هاي آموزشی کارکنان
(نظرسنجی از سرپرستان)
نام دوره:
تاریخ برگزاری:
مجری دوره:
مدرس دوره:
موارد زیر اهداف ما از برگزاری این دوره و انتظاراتی است که در پایان دوره از فراگیران داشته ایم:
.1
.2
.3
مدیریت محترم واحد ....
با سالم ،از آنجائیكه اظهارنظر شما در تعیین کیفیت دوره های آموزشی و اثربخشی آن بسیار موثر و راهگشا می باشد ،لذا
خواهشمند است به سواالت ذیل بطور دقیق پاسخ دهید.
نام و نام خانوادگی فراگیر:
پست سازمانی فراگیر:
لطفاً با توجه به اهمیت سواالت یكی از نمرات زیر را بدان اختصاص دهید:
عالی 5 :

خوب4:

ردیف

ضعیف2 :

متوسط3 :
عوامل ارزیابی

1

نحوه بكارگیری آموخته ها در انجام کار

2

میزان افزایش مهارت انجام کار

3

میزان ارتقاء کیفیت کار

خیلی ضعیف1 :
ارزایابی مدیر

نمره کل:
سایر نظرات و پیشنهادات:
تاریخ.....
امضا
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مرکز مطالعات و ژپوهش اهی اقتصادی ؛ واحد آموزش:

شماره فرم/220110 :الف

فرم نظرسنجی ارزیابی اثربخشی آموزش

تاریخ :

عنوان دوره :

محل برگزاری:

مدرس دوره:
شرکت کننده محترم :

با توﺟه به اهداف برگزاری هرچه بهﺘر سمینار ها و دوره های آموزﺷي  ،خواهشمند است نظرات سازنده خود را ﺟهت برپایي بهﺘر سمینار های
آتي منعکس فرما ید.
زمینه فعالیت:

عنوان شغلی:

خیﻠي خوب

هریک از موارد زیر را چﮕونه ارزیابي مي ﻛنید:

خوب

عیف

مﺘوسط

مطالب آموزشی

مفید بودن مطاﻟب برای زمینه فعاﻟیت ﺷما
ارا ه راه ﻛارهای عمﻠي
پوﺷش دهي اهداف دوره
تازگي و نو بودن مطاﻟب
تسﻠط مدرس بر سرفصل های دوره

استاد

قدرت بیان و تفهیم مطاﻟب
ایﺠاد مشارﻛت افراد در بﺤث
مدیریت ﺟﻠسه
مﺤیط آموزﺷي از نظر نور ،دما ،دا ،ندﻟي و ...

امكانات

امکانات ﻛمک آموزﺷي
نظم در برگزاری
نﺤوه پذیرایي

آیا ﺷرﻛت در این دوره را به دیﮕران پیشنهاد مي ﻛنید
چه انﺘﻘاد یا پیشنهادی برای بهبود دوره دارید

نﺤوه اطالع از برگزاری دوره□ :

مکاتبه

□

□

پیامک
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سایت اتاق

□

سایر

خیﻠي عیف

