
 ٌُمه دَستی
 مشاَر آمُزش َ بٍسازی در سازمان ٌا

houmandosti@gmail.com 

09127093397 

طراحی َ استقرار وظام جامع آمُزش  
 شرکت گل گٍر سيرجان

mailto:houmandosti@gmail.com


 اطالعات پرَژي
  

   :مجری
 دکتر کًرش فتحی ياجارگاٌ

 استاد دانشگاه شهیدبهشتی

   :َمکاران

 دکتر اباصلت خراساوی

 استاد دانشگاه شهیدبهشتی

 ًَمه ديستی

 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشگاه شهیدبهشتی

 ما14ٌ                                                  :اجرا مذت

 (پست 650) گُر گل ضرکت در مًجًد مطاغل کلیٍ : طرح گسترٌ



 

 الگُی مفٍُمی طرح



 خطىط راهىماي تهيه وظام وامه هاي كيفيت

  خطىط راهىما براي آمىزش

 راهىماي بكارگيري فىىن آماري براي 

ISO 9004: 2000  

ISO 10014 

ISO 10015 

ISO 10017 
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 خطىط راهىماي مميسي سيستم هاي 
يا محيط زيست/ مديريت كيفيت و  ISO 19011 

 - تأميه كىىدگان خىدرو-سيستم هاي كيفيت
 ISO 9001 ISO/TS 16949السامات خاص براي استقرار  

 ISO 10015  خطىط راهىما براي آمىزش



                              
          

                    

           

                                    
             

     

                       

     

     

     

          

     

     

     

     

هٌْذسی هجذد فرآیٌذّای آهَزش ضرکت تر 
10015اساس استاًذارد ایسٍ   



 

 تحليل شکاف عملکرد



 ػلت ضکاف در ػملکرد چیست؟؟



 تحلیل ضکاف  

 ػلت ضکاف در ػملکرد سازماوی

  مطکل گطایی از
 طریك ػمالیی

 جاوطیه کردن اتًماسیًن

  مطکل گطایی از
  طریك استخذام کارمىذ

 با ضاسیتگی باال

  مطکل گطایی از
 طریك گردش ضغلی برای

 تًسؼٍ مُارتُا 

 واکافی بًدن
 اوگیسٌ 

  وذادن پاداش بٍ
 ویريی

 رلابتی بازار 

  کارمىذگسیىی با

 مُارت َای غلط
  اثربخص وبًدن

 رَبری

 واکافی بًدن
 ساختار سازماوی 

کمبًد مىابغ 
 ومص در تًلیذ مالی

ومص یا کارآمذ 
  وبًدن

 مًاد ي ياحذَا

  ومص یا واکارآمذی
 تجُیسات

پائیه بًدن سطح   
مىابغ   ػملکرد

 اوساوی

 واکافی بًدن

 ضایستگیُا ي مُارتُای 

 صحیح ویريی اوساوی 

  مطکل گطایی از

  طریك آمًزش کارکىان

 مًجًد

 ػلت ضکاف در ػملکرد سازماوی

  مطکل گطایی از
 طریك ػمالیی

 جاوطیه کردن اتًماسیًن

  مطکل گطایی از
  طریك استخذام کارمىذ

 با ضاسیتگی باال

  مطکل گطایی از
 طریك گردش ضغلی برای

 تًسؼٍ مُارتُا 

 واکافی بًدن
 اوگیسٌ 

  وذادن پاداش بٍ
 ویريی

 رلابتی بازار 

  کارمىذگسیىی با

 مُارت َای غلط
  اثربخص وبًدن

 رَبری

 واکافی بًدن
 ساختار سازماوی 

کمبًد مىابغ 
 ومص در تًلیذ مالی

ومص یا کارآمذ 
  وبًدن

 مًاد ي ياحذَا

  ومص یا واکارآمذی
 تجُیسات

پائیه بًدن سطح   
مىابغ   ػملکرد

 اوساوی

 واکافی بًدن

 ضایستگیُا ي مُارتُای 

 صحیح ویريی اوساوی 

  مطکل گطایی از

  طریك آمًزش کارکىان

 مًجًد



                            

           

ذىواًت یمو ذىواًت یم

ذىَاًخ یم

ذىَاًخ یمو

 آمًزش یکی از ػًامل مؤثر بر بُبًد ػملکرد



 

 مطالعً آسيب شىاسی

با َذف ضىاخت يضعيت مًجًد فرآیىذَای آمًزش ضرکت  معذوی  

 10015ي صىعتی گل گُر در چارچًب السامات استاوذارد ایسي 



ش
ی آمًز

ت فرآیىذَا
ط لً

وما
کاهل ًیستترًاهِ هذٍى آهَزش ٍجَد دارد اها    

 اجرای دٍرُ ّای آهَزضی  در زهاًْای هختلف اًجام هی ضَد

 ترخی از ًیازهٌذی ّای آهَزضی تْیِ ضذُ است

 ترخَرداری کارضٌاساى آهَزش از صالحیت ّای الزم



طا
ی خ

ل َا
پتاوسی

 
 ًیازّای سازهاى در تعییي ًیازّای آهَزضی لحاظ ًگردیذُ است 

 عذم ارزیاتی ضایستگی کارکٌاى ترای اًجام اهَر هحَلِ

 فرآیٌذّای آهَزش ضٌاسایی ٍ تعریف ًطذُ اًذ

 هحذٍدیت ّای آهَزش تعییي ٍ فْرست ًگردیذُ است

 عدم ارزيابي مىاسب از تأميه  کىىدگان آمىزشي



 ػذم اوطباق َای فرآیىذَای آمًزش

 مًلفٍ َا
 وًع ػذم اوطباق

Minor Major 

 استراتژیك گيری جُت

   سيستمی وگرش

 آمًزضی ويازسىجی

 آمًزضی طراحی ي ریسی بروامٍ

   آمًزضی سراوٍ ي سازماوذَی

 آمًزضی مًسسات ي مراکس

 َا آمًزش اجرای

   آمًزضی ارزضيابی

   آمًزضی فرآیىذ پایص



 طراحی ي استمرار وظام جامغ آمًزش

 

 ویازسىجی آمًزضی



 سازمان

 شاغل شغل

 چ م      

       
  أ    ت

      

                 

       ج 
Job 

  ِ Duty 

Task 

Activity 

Stage 



 سرپرست ضاغل

O*NET CFT 

 مىابغ مًرد استفادٌ در ویازسىجی آمًزش



  از یک ّر ترحسة اٍلَیت دارای ٍ هْن ًیازّای ضٌاسایی هٌظَر تِ

  قرار کار دستَر در هیذاًی هطالعات ،کارکٌاى ًیس ٍ ضرکت ٍاحذّای

  ًیازّا فْرست ٍ طراحی ای پرسطٌاهِ ،هْن ایي تِ حصَل ترای .گرفت

  آى در کِ تَد ای ٍیژُ هختصات دارای پرسطٌاهِ .ذض گٌجاًذُ آى در

  طرفیي در افراد هطلَب ٍ هَجَد ٍضع ٍ هرکس در آهَزضی ًیازّای

 :تَد زیر ضرح تِ اتسار چارچَب .ضذ هی آٍردُ

 میسان تسلط فرد در شرایط وجود      نیاز آموزشی        میسان ضرورت آموزش به فرد در وضع مطلوب

 مقیاس لیکرت                                                                       مقیاس لیکرت                      

 ايلًیت یابی ویازَای آمًزضی



 تذيیه بروامٍ َای آمًزضی در لالب وردبان ضغلی

، دٍرُ ّای آهَزضی ترحسة سطَح هقذهاتی،  گردیذٌّگاهی کِ اٍلَیت ًیازّا هطخص 
 گردیذهیاًی ٍ پیطرفتِ تذٍیي 



 

 طراحی ي بروامٍ ریسی آمًزش



 بروامٍ یك دَىذٌ تطكيل عىاصر بروامٍ، طراحی حًزٌ در

 آمًزضی ریسی بروامٍ حًزٌ در ي می گردد مطرح آمًزضی

   می ضًد بيان عىاصر ایه اجرای ي کاربرد چگًوگی



  کارتردی تریي حال عیي در ٍ کاهل تریي ضذُ اًجام ّای پژٍّص اساس تر
 ًظام طراحی در زیرتٌا عٌَاى تِ هی تَاًذ کِ آهَزضی ترًاهِ عٌاصر از ترداضت
  تِ ٍی عٌصری 10 الگَی ایٌرٍ از .است «اکر» گیرد، قرار استفادُ هَرد آهَزش

 گرفت قرار هثٌا ضرکت آهَزضی ّای ترًاهِ طراحی در زیرتٌا الگَی» عٌَاى



 

 مذیریت اجرایی وظام آمًزش



بٍ مىظًر حصًل اطمیىان از  10015مطابق با السامات استاودارد ایسي 

کیفیت ديرٌ َا ي بروامٍ َای آمًزشی در قالب شیًٌ وامٍ آمًزشی ي 

مبتىی بر سٍ محًر ذیل ريش اجرایی َا ي دستًرالعمل َای مربًطٍ 

 .تديیه گردید

  پطتیثاًی قثل از آهَزش 

   پطتیثاًی حیي آهَزش 

  پطتیثاًی تعذ از آهَزش 



 

 طراحی وظام ارزضیابی آمًزضی



Level 

1 

Level 
2 

Level 

3 

Level 

4 

 نگرش فرد

 فرد

واحد 
 کار

 سازمان

/دانش
 مهارت

 رفتار

 نتايج

do they like it? 

do they get it?   

can they do it? 

do they use it, does it make a difference? 

 ياکىص

 یادگيری

 رفتار

 وتایج



 معيار تصميم در مًرد اثربخص بًدن ديرٌ َا

 وطان دامىٍ سطح يضؼیت

  0 < 67 وامطلًب

  77 - 67 قابل قبًل

  88 - 77 وسبتا اثربخص

    100 - 88 مطلًب 



 TLRتحليل يضعيت بر اساس مىطق 



 

 طراحی وظام السامات ي  اوگیسش



  ٍ ّا دٍرُ در ضرکت تِ کارکٌاى توایل هیساى زهیٌِ در هتعذد هطالعات ٍ ّا تررسی

  دٍرُ در ضرکت ترای الزم ّای اًگیسُ فقذاى کِ است آى تیاًگر  آهَزضی ّای ترًاهِ

  تا رٍ ایي از .هاست ایراى در اًساًی ًیرٍی ّای آهَزش تَفیق عذم عَاهل از یکی ّا،

  ٍ ّا ًاهِ آئیي ّا، ًاهِ ضیَُ قالة در پژٍّطی، – علوی دسترس در هٌاتع از استفادُ

 جْت ضرٍری الساهات ٍ ّااًگیسُ ترای ای ٍیژُ ًظام ؛ هرتثط ّای دستَرالعول

 فرصت ٍ آهَزضی ّای دٍرُ در دٍاطلثاًِ هطارکت هٌظَر تِ ًیرٍّا استقثال افسایص

  سایرزیر ٍ آهَزش تیي هٌطقی ارتثاط گردیذ تالش ٍ گردیذ پیطٌْاد یادگیری ّای

 .گردد ترقرار اًساًی هٌاتع ّای ًظام



 از تًجٍ ضما متطکرم
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 دکتری مطالعات بروامً درسی
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