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ّوِ اهَر در ساسهاى جْت تحقق 
 حذاکثز عولکزد صَرت هی پذیزد



فزد را هطخص هی کٌٌذ؟ سطح عولکزدچِ عَاهلی   
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ضکاف اس کجا هتَجِ هی ضَیذ کِ علت 
ًگزش است؟/هْارت/داًص عولکزد  



 چرخه آموزش



 (ADDIE)هتذاٍل تزیي هذل آهَسش 



ًگزش /هْارت/داًصضکاف عولکزد اگز علت 
 ًثَد چِ کٌین؟



 :آهذ ٍجَد تِ HPT سیز سَال دٍ تِ پاسخ در
 
عولکزد ضکاف علت کِ ضَیذ هی هتَجِ کجا اس 

 است؟ ًگزش/هْارت/داًص
ًثَد ًگزش/هْارت/داًص عولکزد ضکاف علت اگز 

 کٌین؟ چِ

 

 



 چیست ؟( HPT)تکٌَلَصی تْساسی عولکزد 

 ٍ اجزا تذٍیي، ٍ طزاحی تحلیل، اًتخاب، فزایٌذ•
 تِ هقزٍى تِ تتَاًٌذ کِ است ّایی تزًاهِ ارسضیاتی

  رفتاری ًتایج ٍ رفتارّا هوکي ضکل تزیي صزفِ
 تزکیة HPT .دٌّذ قزار خَد تاثیز تحت را کارکٌاى

 تحلیل عولکزد، تحلیل اصلی فزایٌذ سِ سیستواتیک
 سطح سِ در هٌاسة هذاخلِ اًتخاب ٍ اصلی علت
 ".است ساسهاى ٍ کَچک گزٍّْای فزد،



 HPT فرایند



ضکاف عولکزدعلل فزدی ٍ هحیطی   



ضکاف عولکزدتطخیص علت   



 اًَاع هذاخالت  
 کمک عملکردها

 
 آموزشی   •

 ساسهاى یادگیزًذُ•

 یادگیزی هثتٌی تز عول•

 یادگیزی خَدگزداى•

 آهَسش•

 هذیزیت داًص•

 ّای تعاهلیتکٌَلَصی•

 

 غیر آموزشی•

 ضغل یارّا•

سیستوْای پطتیثاًی عولکزد  •
 (EPSS)الکتزًٍیک 

الشاهات ضغل ٍ )هستٌذساسی •
 (استاًذاردّای عولکزد

 



 توسعه فردی
 
 هزتیگزی ٍ هٌتَریٌگ

 تَسعِ کارراِّ
 کار راِّ سٌجی

 تاسخَرد
 

 تحلیل شغل، طراحی کار        
 

 ضزح ٍ الشاهات ضغل
 گزدش ضغلی
 تَسعِ ضغل
 رٍضْای کار

 هذیزیت ٍ کٌتزل کیفیت
 تْثَد هستوز

 هٌْذسی ارسش
 علن ارگًََهی

 طزاحی راتط کارتزدی
 هٌْذسی ایوٌی

  
 



 ارتباطات سازمانی

 

 ضثکِ ساسی ٍ ّوکاری

 سیستوْای اطالعاتی

 ًظام اًتقادات ٍ پیطٌْادات

 حل تعارض

 

 توسعه منابع انسانی

 

 گشیٌص ٍ استخذام

 جثزاى خذهات ٍ هشایا

 تزًاهِ ریشی تاسًطستگی

 تْذاضت ٍ سالهت

 اًگیشش

 ارسیاتی عولکزد

 هزاکش ارسیاتی ٍ آسهَى ضایستگی

 ریشی کاراِّجاًطیي پزٍری ٍ تزًاهِ

 تْساسی هذیزاى عالی ٍ رّثزاى ساسهاًی

 تْساسی هذیزاى هیاًی ٍ سزپزستاى

 



HPT چِ تفاٍتی تا آهَسش دارد ؟ 


