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 خود ارزیابی آهوزشی سازهاى ها وبنگاه های اقتصادی1.

حرکت وهدایت سازهاى ها به سوت تعالی آهوزش واستقرار نظام 2.
 آهوزش هتعالی

 استاندارد سازی فرایندهای آهوزشی در هحیط کسب وکار3.

 شناسایی سازهانهای برتر وهعرفی آنها به عنواى الگو به دیگراى 4.

 

 

 اهداف طزاحی مدل تعالی آموسش وتوسعه



 10015استاندارد ایسو 
 Investor in People(IIP)استاندارد 

 People Developer Standard(PDS)استاندارد  

 Instructional System Design(ISD) طراحی سیستمی آموزش

 Excellence in Training Awardمدل جایسه آموزش ویادگیری 

(ASTD)  

 National Training Award(NTAs)مدل جایسه ملی آموزش بریتانیا 

 مدل ها واستانداردهاي آموسضی بین المللی



 اصول و ارزشها ي پايه اي آموزش در محيط كسب و كار 

  هن راستایی استراتژی آهوزش با استراتژی )نگرش راهبردی
 (سازهانی

 هن راستایی فرایند آهوزش با زیر نظام های )تعاهل سیستوی
 (هنابع انسانی

   تاکید وتورکس بر عولکرد ونتایج سازهانی 
   



 چشم انداز سازمان 

 استراتژي مديريت منابع انساني 
 استراتژي توسعه منابع انساني

 (اهداف و راهبردها) 

مأموريت  سازمان  
 (اهداف و ارزشها)

استراتژي كسب و كار  
برنامه و اهداف  )

 (  سازمان

خط مشي ها، برنامه ها و اقدامات توسعه  
 منابع انساني 

خط مشي هاي برنامه ها و اقدامات  
 مديريت منابع انساني  

هم راستايی عمودي و افقی  استراتژي آموزش با استراتژي سازمانی و نظام مديريت منابع  
 انسانی 



 مرحله ای آموزش در سازمان 7فرايند 

 پایص وبهبود  

رهبزي وخط  
مطی گذاري  

 آموسضی

نیاسسنجی  
 آموسضی

طزاحی  
 آموسضی

بزنامه ریشي 
 آموسضی

مدیزیت 
اجزاي  
 آموسش

ارسضیابی  
اثزات  
 آموسضی



  رهبزي و خط  مشي گذاري آموسشي



 .

 

 
  



  نياسسنجي آموسشي





 



 طزاحي  آموسشي  



















 



 ویژگي هاي طزاحي آموسشي در محيط کسب وکار









 

 



  بزنامه ریشي آموسشي

  



  مديريت اجرايي آموزش









 



 ارزشيابي آموزشي و پايش وبهبود فرايند آموزش



 

  


