


















 

 رهبری آموزش و توسعه -1معیار 

: رهبران سازمانهاي متعالي در امر آموزش و توسعه،مأموريت،چشم انداز،ارزش هاو اصول اساسي آموزش و توسعه سازمان راتعیین و نقش تعريف

همچنین دركاركنان براي آموزش ، يادگیري و توسعه دانش ايجاد اشتیاق و انگیزه كرده و از اقدامات  .الگو را در فرهنگ تعالي ايفاء مي كنند

هاي آموزش مبتني بر نیازها و اهداف كاركنان و سازمان، با اطمینان از طراحي و تدوين استراتژي .كنندآموزشي ايشان حمايت و قدرداني مي

 هاي سازماني است.انداز، اهداف و استراتژيآموزشي آنها در راستاي تحقق چشم هايتضمین مي كنند كه اقدامات و فعالیت

انداز و : رهبران سازمان شخصا در فرايند سیاستگذاري كالن آموزش و توسعه مشاركت فعال داشته و از ترسیم ماموريت، چشم1-1زير معیار 

 كند.هاي اين حوزه اطمینان حاصل ميارزش

 اند شامل نكات راهنماي زير باشد :تواين زير معیار مي 

 مشي گذاري حوزه آموزش و توسعه منابع انساني سازمان.مشاركت فعال در فرايندهاي خط 

 اطمینان از تدوين و بازنگري اركان جهت ساز ) ماموريت ،چشم انداز، ارزشها و اهداف كالن (( حوزه آموزش و توسعه در سازمان با توجه به 

 نفعان سازمان.منافع كاركنان و ذي

 كاركنان از آن سازي اثربخشرساني و آگاههاي بنیادين آموزش و توسعه منابع انساني در سازمان و اطالعاطمینان از تدوين اصول و ارزش. 

 عملكرد سامانه ها ، سیستمها و كلیه مديران ارشد سازمان و مديران آموزش و توسعه به تعامل فعال در راهبري و بهبوددر  ايجاد اشتیاق

 فرايندهاي آموزش در سازمان.

 هاي آموزشي همسو با تغییر و تحوالت سازمان و سناريوهاي احتمالي ها و رويهها، سیاستمشيسازي خط اطمینان از تسري ،تحقق و جاري

 .آينده 

كرده  فرهنگ يادگیري و آموزش نقش آفريني در توسعه و شخصا آموزش متعهد بوده اندازچشم و ها: رهبران سازمان به اصول،ارزش1-2زير معیار 

 میكنند .  الگو عمل يک به عنوان و

 تواند شامل نكات راهنماي زير باشد :معیار مياين زير  

 و موثر. هاي متنوع، نوآورانهدانش، فرهنگ يادگیري در سازمان با روشو انتقال توسعه  ،حمايت شخصي از ايجاد 

 دن منابع كافي براي اجرايي شدن برنامه هاي آموزش و توسعه به روشي پايدارداشتن تعهد، پشتیباني و فراهم كر. 

 .اطمینان از جاري سازي اصول و ارزش هاي كلیدي آموزش و توسعه منابع انساني در سازمان 

 مرتبط با آموزش،  هايايفاي نقش الگو توسط مديران سازمان در توسعه شخصي و مشاركت فعاالنه مديران ارشد در تمامي برنامه ها و فرآيند

 فرهنگ يادگیري. وتوسعه دانش 



 

  انگیزه و جلب مشاركت  هاي رهبري و مربیگري موثر در راستاي ايجاد اشتیاقچابک و مطلوب بر اساس سبکاستقرار ساختار سازماني ،

 و يادگیري.  دانشو ثبت توسعه  ،كاركنان در فرايندهاي آموزش

 فرهنگ یادگیری و توسعه -2معیار 

توسعه، تالش كاركنان براي يادگیري مستمر و خودراهبر را ارزش تلقي كرده و بستر مناسب را براي استقرار در امر آموزش و هاي متعالي سازمان

هاي دروني و بیروني براي ها و اصول اساسي آموزش و توسعه، انگیزهسازي ارزشسازي فرهنگ يادگیري و توسعه مستمر و جاريو نهادينه

 .كنندنان و مديران فراهم ميكارك

 شود.فرهنگ يادگیري و توسعه مستمر در سازمان ايجاد و استقرار داده مي -2-1زير معیار 

 هاي كارمنديابي، استخدام و روانه سازي كننده فرهنگ يادگیري و توسعه بوده و در رويههاي تقويتمدل شايستگي كاركنان شامل مولفه

 ارد.كاركنان جديد نقشي اساسي د

 شود مورد مولفه هاي فرهنگ سازماني مانند اعتماد، روحیه پرسشگري، با انگیزه بودن، تعامل و گفتمان  كه منجر به فرهنگ يادگیري مي

 گیرد.توجه، پايش و تقويت قرار مي

 .برنامه توسعه فردي كاركنان شامل ابعاد سازماني، شغلي و شخصي است 

 لقي شده و كاركنان درس آموخته هاي حاصل تجارب )موفق و ناموفق( را با ديگران به اشتراک روحیه تسهیم دانش در سازمان ارزش ت

 گذارند.مي

 شود.هاي يادگیري سازمان ارزش تلقي ميتامین چابک و به موقع نیازهاي يادگیري حاصل از كسب و كار در برنامه 

 هاي يادگیري را طراحي و ارائه مي نمايدآن فرصتهاي يادگیري كاركنان را شناسايي نموده و متناسب با سازمان سبک. 

  .از ابزارها و فناوري هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي در راستاي توسعه محیط يادگیري مستمر رسمي و غیررسمي بهره گرفته مي شود 

 شود.توسعه فراهم ميهاي الزم دروني و بیروني براي مشاركت فعال كاركنان و مديران آموزش و انگیزه-2-2زير معیار 

 هاي دروني و بیروني كاركنان را براي يادگیري و توسعه؛ گذاري و هدايت تا ارزيابي و بازخورد عملكرد انگیزهفرايند مديريت عملكرد از هدف

 بخشد.بهبود مي

  شود.به كارگرفته مينظام ارتقاء، جبران خدمت ،پاداش و قدرداني در راستاي تشويق و ترغیب كاركنان به يادگیري و توسعه 

 سازي و هاي آموزشي به منظور نهادينهاي براي شناسايي و معرفي واحدها، كاركنان و مديران پیشرو در برنامههاي بديع و نوآورانهاز شیوه

 شود.فرهنگ يادگیري و توسعه استفاده مي

 



 

 استراتژی آموزش و توسعه -3معیار 

انداز، آموزش وتوسعه را با  توجه به مقتضیات دروني و محیطي،ماموريت، چشم و توسعه، استراتژيهاي متعالي در امر آموزش تعريف: سازمان

هاي آموزشي در كنند تا فرآيندها و برنامههاي سازمان)همسويي عمودي( واستراتژي منابع انساني)همسويي افقي( تعريف مياهداف واستراتژي

 ان تدوين و اجرا شود.هاي محوري سازمراستاي دستیابي به استراتژي

هاي حوزه منابع نفعان تدوين و با ماموريت و استراتژيها و انتظارات ذيهاي حوزه آموزش از طريق تجزيه و تحلیل نیازاستراتژي -3-1زير معیار 

 شود.انساني و سازمان  همسو مي

 تواند شامل نكات راهنماي زير باشد :اين زير معیار مي

 به  شايستگیها و مسايل موجود نفعان دروني و بیروني شناسايي شده و بر اساس تحلیل و ارزيابي قابلیتها،ال و آتي ذينیازها و انتظارات ح

 .شودميبكار گرفته هاي حوزه آموزش و توسعه عنوان ورودي براي توسعه و بازنگري استراتژي

 حوزه آموزش و تعريف نقش و ماهیت آموزش وتوسعه در سازمان هاي محوري سازمان در راستاي تعیین مختصات استراتژيک از استراتژي

 شود.استفاده مي

 سازمان و حوزه منابع  انداز و اهدافهاي پشتیبان حوزه آموزش و توسعه همسو با تحقق مامويت، چشممشيهاي شفاف و خطاستراتژي

 شود.و جاريسازي ميانساني خلق ،ترجمه 

 در فرايند طراحي  نفعان با هدف بكارگیري دانش و قابلیتهاي محوري آنهامنظور جلب مشاركت كلیه ذياي به هاي بديع و خالقانهاز روش

 .شودآموزش و توسعه استفاده ميهاي و تحقق استراتژي

خالقانه و بديع به  هايهاي عملیاتي آموزش و توسعه تدوين و استقرار و با استفاده از روشمدت و برنامهاهداف بلندمدت و كوتاه -3-2زير معیار 

 رسد.اطالع و آگاهي كاركنان مي

 تواند شامل نكات راهنماي زير باشد :معیار ميزير اين 

 شود.هاي عملیاتي براي تحقق آن تدوين و اجرا ميمدت آموزش و توسعه در سازمان تعیین و برنامهاهداف بلندمدت و كوتاه 

  هاي عملیاتي آموزش  و توسعه برآورد و برنامه ها، اهداف ، فرآيندهاكاهش ريسک و تحقق استراتژيمديريت منابع مالي و انساني در راستاي

 شود.ريزي ميو برنامه

  تعامل سیستمي بین نظام آموزش و توسعه با ديگر نظام هاي منابع انساني )جذب واستخدام،پرداخت، عملكرد، ارتقاء و انتصاب، توسعه

 شود.... ( برقرار ميشايستگیها ،كارراهه شغلي و

 شودهاي كمي و كیفي براي دستیابي به اين اهداف تعیین ميدستاوردهاي الزم و اهداف عملكردي حوزه آموزش تعريف ، اقدامات و شاخص. 



 

 هاي حوزهساختار سازماني مطلوب همسو با چابكي فرايندهاي كلیدي حوزه آموزش با هدف سرعت يادگیري و تحقق اهداف و استراتژي 

 شود.آموزش و توسعه، بازنگري و استقرار داده مي

 هاي حوزه آموزش و توسعه استفاده رساني و ادراک مديران و كاركنان از اهداف و استراتژيهاي متنوع و بديعي به منظور اطالعاز روش

 شود.مي

 نیازسنجی آموزشی -4معیار 

هاي آموزش و ارتقاء شايستگي و توانمندي منابع انساني، نیازهاي اهداف واستراتژيهاي متعالي در امر آموزش و توسعه براي نیل به سازمان

 كند.بندي ميمديران خود را در سه سطح سازماني، شغلي و فردي شناسايي، تجزيه وتحلیل و الويت آموزشي كاركنان و

 .شودبندي مينیازهاي آموزشي در سطح سازمان تجزيه وتحلیل، شناسايي و اولويت -4-1زير معیار 

 تواند شامل نكات راهنماي زير باشد :معیار ميزير اين  

 هاي پیش روي هاي سازمان و همسو با تغییر و تحوالت و چالشاستراتژي ها متناسب با اهداف ونیازهاي آموزشي كاركنان، مديران و گروه

 شود.مشخص مي سازمان تجزيه و تحلیل و

 شود.هاي توسعه سازمان تعیین و بازنگري ميهاي مختلف متناسب با برنامهوهنیازهاي آموزشي خاص واحدهاي و گر 

 شود.هاي سازمان و به صورت موردي و مستمر تجزيه و تحلیل و مشخص مينیازهاي آموزشي عمومي سازمان همگام با برنامه 

 شود.زيه و تحلیل، بازنگري و تعیین مينیازهاي آموزشي بر اساس شرايط محیطي سازمان)قوانین و مقررات،استانداردها و..( تج 

 ها، منابع و امكانات سازماني، حمايت و تعهد مديران و كاركنان الويت بندي هاي آموزشي در سطح سازمان بر اساس اهداف و استراتژينیاز

 شوند.مي

  .شودبندي مينیازهاي آموزشي در سطح شغل تجزيه وتحلیل، شناسايي و اولويت -4-2زير معیار 

 تواند شامل نكات راهنماي زير باشد :معیار ميزير اين 

 ها و طبقات شغلي شود و مطابق آن نیازهاي آموزشي گروهبندي مشاغل استفاده ميبندي و طبقههاي متنوعي به منظور گروهاز روش

 شوند.شناسايي و استخراج مي

 وشرايط احراز به صورت بلندمدت شناسايي، تعیین و به صورت مستمر ها نیازهاي آموزشي شغلي كاركنان بر اساس  شرح وظايف، ماموريت

 شوند.بندي ميروزآوري و اولويتبازنگري، به

 شوند.مشاغل تجزيه و تحلیل وتعیین مي نیازهاي آموزشي متناسب با شايستگي 



 

 هر يک از مشاغل به منظور استخراج نیازهاي  هاي علمي تجزيه و تحلیل و وظايف و زيروظايفمشاغل سازمان با استفاده از رويكردها و روش

 شوند.آموزشي شناسايي مي

 شود. هاي مورد نیاز مشاغل براي دستیابي به ماموريت و اهداف مورد انتظار مشاغل شناسايي و تعیین ميدانش، مهارت، توانايي و شايستگي 

 .شودبندي ميو اولويت نیازهاي آموزشي فردي كاركنان تجزيه وتحلیل، شناسايي  -4-3زير معیار 

 تواند شامل نكات راهنماي زير باشد :معیار ميزير اين 

 ها و طبقات شغلي شود و مطابق آن نیازهاي آموزشي گروهبندي مشاغل استفاده ميبندي و طبقههاي متنوعي به منظور گروهاز روش

 شوند.شناسايي و استخراج مي

   ها وشرايط احراز به صورت بلندمدت شناسايي، تعیین و به صورت مستمر شرح وظايف، ماموريتنیازهاي آموزشي شغلي كاركنان بر اساس

 شوند.بندي ميروزآوري و اولويتبازنگري، به

 شوند.مشاغل تجزيه و تحلیل وتعیین مي نیازهاي آموزشي متناسب با شايستگي 

 لیل و وظايف و زيروظايف هر يک از مشاغل به منظور استخراج نیازهاي هاي علمي تجزيه و تحمشاغل سازمان با استفاده از رويكردها و روش

 شوند.آموزشي شناسايي مي

 شود. هاي مورد نیاز مشاغل براي دستیابي به ماموريت و اهداف مورد انتظار مشاغل شناسايي و تعیین ميدانش، مهارت، توانايي و شايستگي 

 .شودبندي ميران تجزيه وتحلیل، شناسايي و اولويتاي مدينیازهاي آموزشي وتوسعه -4-4زير معیار 

 تواند شامل نكات راهنماي زير باشد :معیار ميزير اين 

 شود.هاي عمومي و اختصاصي مديران در سطوح مختلف تجزيه و تحلیل و تعیین ميمشاغل كلیدي سازمان شناسايي و شايستگي 

 شود.بندي ميو تخصصي تعیین و اولويتاي مديران در ابعاد عمومي نیازهاي آموزشي و توسعه 

 طراحی و برنامه ریزی آموزشی -5معیار 

 هاي آموزشي كاربردي، بهگويي به حداكثر نیازهاي آموزشي شناسايي شده، برنامه هاي متعالي در امر آموزش و توسعه، به منظور پاسخ سازمان

 هاي آموزشي، الويت مدت و بلندمدت و بر اساس اهداف و استراتژيمدت، میان روز و متناسب نیاز سازمان، شغل، فرد و در مقاطع زماني كوتاه

كنند تا با ايجاد محیط يادگیري مناسب، تغییرات مورد نظر در شركت كنندگان و فراگیران  ها، منابع و امكانات سازماني طراحي و تدوين مي

 .پس از اتمام آموزش ايجاد شود

 شوند.تعیین مي وزشي متناسب با نیازهاي سازماني، شغلي و فرديعناوين و اهداف آم 5-1زير معیار 



 

 تواند شامل نكات زير باشد :معیار ميزير اين 

 شود.تجزيه و تحلیل و شناسايي شده؛ تعیین مي عناوين آموزشي متناسب با نیازهاي آموزشي 

 شود.هاي آموزشي مورد نیاز تعريف مياهداف كلي و اهداف رفتاري آموزش و نتايج مورد انتظار براي هريک از دوره 

 شود.هاي آموزشي تعیین مياهداف يادگیري هر يک از برنامه 

هاي انجام شده و نیاز آموزشي شناسايي شده تعیین شرايط و مشخصات شركت كنندگان در آموزش به فراخور تجزيه و تحلیل 5-2زير معیار 

 شود.مي

 باشد :تواند شامل نكات زير معیار ميزير اين 

 شود.كنندگان و ... تعیین ميهاي خاص شامل تجربیات، سمت شركتهاي مشاغل هدف براي هر يک از آموزشويژگي 

 شود.و ... تعیین مي كنندگان همچون میزان تجربه كاري، سوابق مرتبط، شرايط تحصیلي ، جنسیتهاي فردي شركتويژگي 

 شود.نیاز شركت كنندگان تعیین ميرفتار ورودي و پیش 

 شود.هاي آموزشي تعیین و روش ارايه محتواي مورد نظر مشخص ميمحتوا و سرفصل 5-3زير معیار 

 تواند شامل نكات زير باشد :معیار ميزير اين  

 شود.هاي آموزشي بر اساس نیاز آموزشي شناسايي شده طراحي ميسرفصل 

 شود.یین ميبندي و گامهاي يادگیري مورد نیاز تعهاي آموزشي طبقهسرفصل 

 شوند.و محتواي آموزشي طراحي و تدوين مي مواد آموزشي متناسب با سرفصل 

 شود.آموزشي مورد نیاز براي تحقق اهداف يادگیري تعیین مي رسانه 

 شود.روش ارائه محتوا متناسب با اهداف ومحتواي آموزش تعیین مي 

 یین مي شود.با توجه به نوع محتوا ، زمان الزم براي فعالیت يادگیري تع 

 شود.ريزي ساالنه پیگیري و اجرا ميجامع آموزش سازمان تدوين و از طريق برنامه برنامه 5-4زير معیار 

 :تواند شامل نكات زير باشد معیار ميزير اين 

 شود.يبیني شده در قالب تقويم آموزشي تدوين مهاي پیشآموزش هاي مورد نیاز كاركنان و برنامه زمانبندي اجراي آموزش 

  تعیین مي شود. يادگیري –فضا و محیط آموزشي مناسبي جهت فرايند ياددهي 

 شود.ريزي ميهاي آموزشي تمهید و برنامهو منابع مورد نیاز به منظور ارائه و اجراي دوره ملزومات ، مواد 



 

 گیرد.تعیین و مد نظر قرار ميهاي آموزشي، نحوه وكیفیت شركت در آموزش ها ها و شرايط مورد نیاز مجري دورهويژگي 

 .شرايط و نقش مدرسان دوره آموزشي تعیین و مد نظر قرار مي گیرد 

 شود.هاي ارزشیابي دوره آموزش تعیین ميها، ابزارها و روشرويه 5-5زير معیار 

 تواند شامل نكات زير باشد :معیار ميزير اين  

 شود.زمون پايان دوره، مواد مورد آزمون و ... مشخص ميهاي ارزشیابي يادگیري فراگیران از قبیل نوع آروش 

 آزمون سنجش میزان تحقق اهداف يادگیري طراحي و چگونگي اجراي آن پیگیري و نظارت مي شود. 

 شود.استاندارد آموزشي مشاغل براساس كارراهه شغلي تهیه، تدوين و بازنگري مي 

  شود.تهیه، تدوين و بازنگري مياستاندارد آموزش مديران در سطوح مختلف مديريتي 

 شودهاي عمومي سازمان تهیه، تدوين و بازنگري مياستاندارد آموزش. 

 مدیریت اجرایی آموزش -6 معیار

امكانات، منابع و بسترهاي الزم  سازمان هاي متعالي در امر آموزش و يادگیري كاركنان خود با استفاده از سیستم ها و رويه هاي اجرايي كارآمد؛

 را براي اجراي اثربخش برنامه هاي آموزشي تدوين شده؛ فراهم مي كنند. 

دهي الزم در خصوص استقرار مديريت فرآيند آموزش، طراحي و بازنگري فرآيندهاي آموزشي، ساختار سازماني واحد سازمان -6-1زير معیار 

 اني و ... انجام و همسو با تحوالت سازمان پي گیري  بازنگري مي شود.  آموزش، تركیب تحصیلي و شايستگي نیروي انس

 تواند شامل نكات زير باشد:معیار ميزير اين 

  استراتژيهاي سازمان و منابع انساني و تغییرات فرآيندهاي جاري آموزشي  سازماني واحد آموزش متناسب و همسو با ماموريت وساختار

 شود.بازنگري و توسعه داده مي 

  حوزه آموزش؛ نیازسنجي آموزشي، طراحي و برنامه ريزي آموزشي، اجراي برنامه هاي آموزش، ارزشیابي آموزش و پايش و بهبود فرآيندهاي

 عملكرد آموزشي طراحي  و استقرار داده مي شود. 

 مورد نیاز و ... تعیین، پي گیري و اجرا  شرايط و ويژگي هاي منابع انساني مورد نیاز واحد آموزش از جمله تركیب تحصیلي، شايستگي هاي

 مي شود.

  الزم به منظور سازمان دهي و تقسیم كار بین بخش هاي مختلف و كاركنان واحد آموزش سازمان طراحي و استقرار داده مي فرآيندهاي

 شود.

 مي شود.(طراحي، تدوين و اجرا فرايندهاي مرتبط با توسعه كاركنان )منتورينگ و كوچینگ 



 

 زمانهاي موفق صورت مي پذيرد.اوي فرايندها و شاخص ها ازسابهینه ك 

مديريت فرآيندهاي آموزش از طريق طراحي بستر سخت افزاري و نرم افزاي مورد نیاز و مبتني بر فرآيندهاي جاري سیستم -6-2زير معیار 

 آموزش استقرار داده مي شود.

 :تواند شامل نكات زير باشدمعیار ميزير اين 

 فزاري و نرم افزاري مورد نیاز براي استقرار سیستم مديريت آموزش طراحي و تدوين مي شود.بستر سخت ا 

  سامانه رايانه اي مديريت فرآيندهاي آموزشي با رويكردسرعت ودقت ،يكپارچگي افقي وعمودي با ديگر فرايندهاي مرتبط منابع انساني

 طراحي، راه اندازي و كاربري مي شود.

 .بانک هاي اطالعاتي مورد نیاز حوزه آموزش و مبتني بر فرآيندهاي جاري آموزشي سازمان طراحي و استقرار داده مي شود 

 بازنگري و بروز رساني مي شود. شناسنامه آموزشي كاركنان  مديران سازمان طراحي، تدوين و بصورت مستمر ومكانیزه 

 سیستم در نامه آموزشي مشخص واجرا میشود و هر برا و پس از اجرا( به تفكیک ) قبل از اجرا، حین اجراقدامات اداري و اجرايي

 . مديريت نرم افزاري آموزش ثبت مي شود

الزم در راستاي نظارت بر اجراي فرآيند آموزش و با هدف دستیابي به اهداف مورد انتظار از دوره آموزشي صورت مي اقدامات  -6-3زير معیار 

 گیرد.

 :تواند شامل نكات زير باشدميمعیار زير اين 

  .نظارت الزم بر اجراي برنامه هاي آموزشي صورت مي گیرد 

  نحوه عملكرد مدرسان از منظر پايبندي به شیوه آموزشي مورد نظر، محتواي آموزشي توافق شده، ابزارهاي آموزشي، رويه هاي آموزشي و

 ... نظارت و كنترل مي شود.

  آموزشي نظارت مي شود.براجراي صحیح ضوابط و مقررات 

 .فرآيندهاي مرتبط با تدارک منابع و امكانات آموزشي پیش بیني شده، نظارت و كنترل مي شود 

 كنترل هاي مالي و نظارت بر مصرف بودجه انجام مي شود. 

 برنامه ها و تقويم آموزشي دوره اي منتشر و در اختیار ذينفعان قرار مي گیرد. 

 و نوآورانه اي به منظور انتقال يادگیري و آموخته هاي فراگیران به محیط كار به خدمت گرفته مي شود. روش هاي بديع -6-4زير معیار 

 :تواند شامل نكات زير باشدمعیار ميزير اين 



 

 حصول اطمینان از ايجاد انگیزش در فراگیران براي كاربرد آموخته هايشان در محیط كار بهره گرفته  از روش هاي متنوعي به منظور

 مي شود.

 .بستر مناسب به منظور ايجاد جو انتقال مناسب يادگیري در سازمان فراهم مي شود 

  رويكردهاي متنوعي با هدف جلب حمايت مديران و همكاران در استاي كاربرد يافته هاي آموزشي در محیط كار اتخاذ و استقرار داده

 مي شود.

  آموزشي و آموزش هاي غیر رسمي براي كلیه كاركنان و مديران فرآهم مي فرصت كاربرد آموخته ها و يادگیري حاصل از دوره هاي

 .شود

 )شبكه اي از مدرسان داخلي ايجاد شده و فرصت هاي يادگیري و تسهیم دانش وتجربه در اختیار كاركنان قرار مي گیرد.)جديد 

 به روشهاي مختلف با مسیر حرفه اي  برنامه هاي توسعه فردي براي كاركنان كلیدي اجرا مي شودوبرنامه هاي آموزش وتوسعه

 ونمودارهاي رشدمرتبط شده است.)جديد(

  قابلیت اشتغال كاركنان براي مشاغل آتي سازمان ، از طريق آموزش وبرنامه هاي توسعه ايجاد مي شود، آموزش وتسهیم دانش به

 (فرايند ارتقا افقي وجبران خدمت متصل شده است.)جديد

 فرایند آموزشارزشیابی و پایش  -7معیار 

هاي آموزشي و فرايندهاي هاي آموزشي، برنامههاي متعالي در امر آموزش و توسعه، چرخه آموزش شامل شركت كنندگان، دورهسازمان

هاي آموزشي آموزش را مورد ارزشیابي و پايش قرار داده و از نتايج آن در جهت بازنگري و بهبود مستمر رويكردهاي جاري و اتخاذ تصمیم

 كنند.فاده مياست

 شوند.ميرويكردها و فرايندهاي آموزشي ارزشیابي  -7-1زير معیار 

 :تواند شامل نكات زير باشدمعیار ميزير اين 

 گیري و تجزيه و تحلیل واكنش فراگیران و ادراک ايشان از مواردي چون محیط فیزيكي ها و ابزارهاي بديع و متنوعي براي اندازهروش

 شود.آموزش، نحوه هدايت و برگزاري دوره آموزشي و ... طراحي واستفاده ميآموزش، تسهیالت 

 هاي استاندارد)تشريحي، پس آزمون، آزمون پايان دوره، انواع آزمون-هايي چون برگزاري پیشمیزان يادگیري فراگیران از طريق روش

 شود.يگیري و تجزيه و تحلیل متستي، شناختي(، مصاحبه بعد از دوره و ... اندازه

 هاي درجه، گروه 360اي چون ارزيابي هاي بديع و خالقانهتاثیر آموزش در عملكرد و رفتار فردي و گروهي كاركنان از طريق روش

 شود.هاي ارزيابي عملكرد و ... بررسي و تحلیل ميتمركز، مصاحبه با مدير، فرم



 

 هاي معتبر ر رسمي در تحقق اهداف سازماني با ابزارها و مدلهاي يادگیري رسمي و غیهاي آموزشي و فرصتمیزان اثرگذاري دوره

 شود.بررسي، مطالعه و ارزشیابي مي

 شوند.فرايندهاي آموزش پايش و مديريت مي -7-2زير معیار 

 :تواند شامل نكات زير باشدمعیار ميزير اين 

 شوند.گیري و پايش ميبه صورت مستمر اندازههاي عملكردي و معیارهاي مرتبط با فرايندهاي آموزش شناسايي، تدوين و شاخص 

 هاي حوزه آموزش و .... به ها، داشبورد شاخصگیري، شناسنامه شاخصهاي اندازهچون تدوين دستورالعملرويكردهاي مشخصي هم

 شود.مند فرايندهاي آموزش طراحي و استقرار داده ميمنظور پايش نظام

  هاي كیفیت، جوايز تعالي، اي چون ممیزي مدلاستفاده از رويكردهاي بديع و نوآورانهنظام آموزش در فواصل زماني مشخص و با

 شود.مند مييابي و تحلیل نظامها و .... عارضهمطالعات مقطعي، مطالعات طولي، رونديابي شاخص

 نتایج عملكردی آموزش و توسعه -8معیار 

، شاخصهاي عملكردي مربوط به نظام و فرايندهاي آموزشي را متناسب با استراتژي سازمان هاي متعالي در امر آموزش و توسعه، مجموعه اي از

پايش و نتايج كسب شده را  بازه هاي زماني متناسب با نوع شاخص،آموزش،  شناسايي وتعیین مي كنند و آن را در  اقدامات اهداف، برنامه ها و

 گزارش مي دهند. مرتبطبه ذينفعان 

 كردي نیازسنجي آموزشينتايج عمل-8-1زير معیار 

 درصد تعداد مشاغل نیازسنجي شده به تعداد كل مشاغل سازمان 

 درصد تعداد نفرات نیازسنجي شده به تعداد كل افراد سازمان 

 درصد تعداد مديران نیازسنجي شده به تعداد كل مديران سازمان 

 كل واحدهاي سازمان درصد تعداد واحدهاي نیازسنجي شده بر اساس سطوح ساختار سازماني به تعداد 

 درصد تعداد نیازهاي شناسائي شده به تعداد كل نیازهاي احصاء شده 

 بر اساس سطوح ساختار به كل واحدها در فرآيند نیازسنجي به تفكیک واحدهاي سازماني  نرخ مشاركت واحدهاي نیازسنجي شده

 سازماني

 نسبت مشاغل تجزيه و تحلیل شده به كل مشاغل“ 

  مديريتي كه شايستگي آنها تعیین شده به تعداد كل مشاغل مديريتينسبت تعداد مشاغل 

 درصد كاركنان داراي مهارتهاي مديريتي 



 

 درصد مهارتهاي تكنولوژيكي مديران 

 )درصد برنامه هاي آموزشي درخواست شده از سازمان )و نه پیشنهاد شده از سوي واحد آموزش 

 زي آموزشينتايج عملكردي طراحي و برنامه ري -8-2زير معیار 

  تعداد دوره هاي طراحي شده 

 نسبت بین محتوي تولید شده به تفكیک عمومي، شغلي و مديريتي 

  نسبت طرح درسهاي جديد به كل طرح درس هاي تقويم شده 

  نسبت طرح درس هاي بازنگري شده  به كل طرح درس هاي تقويم شده 

 هاي مجازي سازمان نسبت محتواي تولید شده به شكل مجازي در سازمان به كل دوره 

 دوره هايي كه ابزار آموزشي آن تعیین شده است به كل دوره ها  نسبت 

 دوره هايي كه سر فصل و محتوا براي آنها تدوين شده است به كل دوره ها  نسبت 

  نسبت دوره هايي كه هدف هاي رفتاري براي آنها تدوين شده است به كل دوره ها 

 ندگان آن تعیین شده است به كل دوره هانسبت دوره هايي كه شرايط شركت كن 

 نسبت دوره هايي كه شرايط مدرسان آن تعیین شده است به كل دوره ها 

 نسبت دوره هايي كه روش ارزيابي آن تعیین شده است به كل دوره ه 

 نسبت دوره هايي كه روش تدريس آن تعیین شده است به كل دوره ها 

 راي آموزشنتايج عملكردي مديريت اج -8-3زير معیار 

  درصد تحقق تقويم آموزشي 

 سرانه ساعت آموزشي 

 نفرساعت آموزشي  

 )درصد نفر ساعت آموزش دوره هاي موردي )خارج از تقويم 

 تخصصيدوره هاي  درصد استفاده از اساتید داخلي در 

 درصد نفر ساعت آموزشهاي غیرحضوري به كل آموزشهاي برگزار شده 

 نسبت انواع دوره هاي اجرا شده 

 كارآموزان دانشگاهيپذيرش  دادتع 

 درصد جذب بودجه مصوب آموزشي 

 سرانه آموزشي پیمانكاران 



 

 در دوره آموزشي به افراد دعوت شده نسبت افراد حاضر 

  نسبت دوره هاي لغو شده به دوره هاي مندرج در تقويم آموزشي 

 ( درصد آموزشهاي غیر رسمي )يادگیري 

 نفرساعت آموزشهاي  بدو استخدام 

  نفرساعت آموزشهاي  عملي(OJT – OST) 

 سرانه آموزش مديران و نفر ساعت آموزش مديران 

 كل كاركنان تعدادكاركنان آموزش به  نسبت تعداد 

 هر كارمند يآموزش سرانه بودجه 

 سرانه هزينه هر ساعت  آموزش 

 نسبت تعداد كاركنان آموزش ديده به تعداد كل كاركنان 

 نسبت روش هاي آموزشي 

 شركت رنامه هاي آموزشي اجرا شده براي مديريت ارشدتعداد ب 

  تعداد افراد كلیدي حمايت شده از طرف شركت براي حضور در دوره هايMBA 

 مقدار ساعت اينترنت مصرف شده جهت آموزش و يادگیري در شركت 

  .تعداد افرادي كه بطور كامل دوره آموزشي را گذرانده اند 

 راد در فرايند مربي گريتعداد ساعات گذرانده شده توسط اف 

  درصد بودجه آموزشي از كل بودجه اختصاصي به منابع انساني 

 درصد دوره هاي آموزشي همراه با مدرک معتبر 

 مقدار ساعات آموزشي برگزار شده در محل 

 )نسبت آموزشهاي داخلي به آموزشهاي خارج از شركت )هزينه 

  ساعت(نسبت آموزشهاي داخلي به آموزشهاي خارج از شركت( 

 نتايج عملكردي ارزشیابي و پايش آموزش -8-4زير معیار 

  نسبت دوره هايي كه در آن واكنش فراگیران ارزشیابي شده است به كل دوره ها 

  نسبت دوره هايي كه میزان يادگیري آموزش گیرندگان آن ارزشیابي شده است به كل دوره ها 

 ار آموزش گیرندگان آن ارزشیابي شده است به كل دوره ها نسبت دوره هايي كه میزان انتقال يادگیري به رفت 

  نسبت دوره هايي كه نتايج برنامه هاي آموزشي آن در سطح عملكرد سازمان ارزشیابي شده است به كل دوره ها 



 

  نسبت دوره هايي كه در آن اثر گذاري آموزش در تحقق اهداف سازماني مورد بررسي قرار گرفته است به كل دوره ها 

 بت دوره هايي كه نرخ بازگشت سرمايه در آنها محاسبه شده است  به كل دوره هانس 

 درصد دوره هايي كه ارزشیابي شده است 

 نسبت فرصتهاي يادگیري رسمي به كل فرصتهاي يادگیري رسمي و غیر رسمي 

  شدهنسبت پروژه هاي بهبود حاصل از پايش فرآيندهاي بر طرف شده به كل پروژه هاي بهبود شناسائي 

 نتایج کلیدی سازمانی -9معیار 

هاي كلیدي سازمان و دستاوردهاي مالي و غیرماليِ)ملموس و ناملموس( متاثر اي از شاخصهاي متعالي در امر آموزش و توسعه، مجموعهسازمان

سازي سايي و در راستاي تعیین جارينفعان و مشتريان شناهاي حوزه آموزش و توسعه را بر مبناي نیازها و انتظارات ذياز فرايندها و فعالیت

 دهند.كنند و نتايج آن را در اختیار ذينفعان اين حوزه قرار ميگیري ميهاي پشتیبان اندازهمشيها و خطموفق استراتژي

 برداشت ها-9-1زير معیار

هاي تواند در برگیرنده شاخصزشي است، كه مينفعان و مشتريان سازمان از حوزه و فرايندهاي آمواين نتايج بیانگر میزان رضايت و ادراک ِذي

 زير باشد:

 نفعان ازحوزه آموزش مندي ذيمیزان رضايت 

 ادراک كاركنان از عملكرد حوزه آموزش 

 هاي آموزشيرضايت از نحوه برگزاري و مديريت دوره 

 اي كاركنانتوسعه-رضايت از نحوه نیازسنجي و شناسايي نیازهاي آموزشي 

  و اصالح نقاط قابل بهبود حوزه آموزشادراک از بازنگري 

 هاي خالقانه و ابزارهاي نوين آموزش و يادگیريرضايت از كاربست روش 

 ادراک فراگیران از محیط فیزيكي آموزش 

 ادراک فراگیران از تسهیالت آموزش 

 ادراک فراگیران از نحوه مديريت آموزش 

 تصور سازمان از آموزش 

 هاي برابر آموزشي در سازمانهاي آموزشي و ايجاد فرصتدر برگزاري دوره ادراک كاركنان از رعايت عدالت 

 دستاوردهاي كلیدي سازماني -9-2 معیارزير



 

  انتقال يادگیري به سطح رفتار و عملكرد 

 دستاوردهاي مالي 

 سرانه فروش 

 سرانه هزينه 

 سرانه سود 

 سرانه درآمد 

 سهم بازار 

 كیفیت 

 میزان نوآوري 

 میزان ضايعات 

  كاريدوبارهمیزان 

 قیمت تمام شده 

 میزان برگشت از فروش 

 رضايت مشتريان 

 وفاداري مشتريان 

 تصوير سازماني 

 گويي در برابر جامعهپاسخ 

 ايهاي حرفهها و تقديرنامهداشتن گواهینامه 

 

 

 






