


 همایش ملی تبیین  

 نظام های استاندارد آموزش



و ابوالفضل معصومی  جناب آقای یزدان بختیاری   

 کارشناس آموزش و بهسازی 



:عنوان  

 سازمانارزیابی فرایند آموزش 
 براساس سطح آمادگی و بلوغ    

 بهترین هدیه پدر و مادر به فرزندان آموزش است

 (  ع)حضرت محمد 
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  تعهد و مشاركت در آموزش

های درگیر  آموزش برای اینكه اثربخش باشد نیاز به تعهد و مشارکت تمامی طرف
 .  در آن دارد

 

 ارشدان مدیرتعهد و مشارکت 

 ناظرین وآموزش /ن اداریتعهد و مشارکت مدیرا

 آموزش تعهد و مشارکت متخصصین

 گیرندگان آموزش تعهد و مشارکت

 و مشارکت آموزش دهندگان تعهد

 

 آموزش اثربخش



 اسناد 
 فرادستی

 مانع
توسعه   
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 توانمند سازها 
20%  
 

 

فرایندهاي آموزش، یادگيري    
 %45و توسعه  
 

 نتایج 
35%  

 راهبردها 
9%  

 سياست ها 
8%  

 رویكردها 
3%  

نياز سنجی  آم
 وزشی 

10%  

 مدیریت اجرا 
11%  

 سازماندهی
8%  

و برنامه ری طراحی
 زي  آموزشی 

12%  
نتا)ارزشيابی 

(یج مالی آموزش  
20%  

سامانه مدیریت اطالعات آموز
 %4 ش 

نتا)ارزشيابی 
یج غير مالی  آموز

(ش  
15%  

 یادگيري و نوآوري 

 مدل ارزیابی فرایند آموزش سازمان 
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 فرایند آموزشمدل ارزیابی 
 معيارامتياز  زیرمعیارها معيارهاي اصلی  ردیف

 200 4 (استراتژي رهبري، فرهنگ و) راهبردها و رویكردها   1

 100 5 نيازسنجی آموزشی  2

 125 3 طراحی و برنامه ریزي آموزش   3

 110 11 مدیریت اجرا    4

 80 3 سامانه مدیریت اطالعات آموزش  5

 35 4 امكانات  و تجهيزاتسازماندهی،  6

 350 5 ارزشيابی آموزش   7
  
  
  

35 1000 

 ارزیابی امتيازاتدامنه 

 سطح سه بلوغ   سطح دو بلوغ  سطح یک بلوغ   سطح دوآمادگی سطح یک آمادگی

0-350  351-550  551-700  701-900  901-1000  
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 سازمانبازنگري مدل ارزیابی فرایند آموزش 

 دامنه امتيازات ردیف
سطح آمادگی و

 وزن  تایيد الزامات بلوغ

1 

 350کسب  امتیاز زیر 

 آمادگیسطح یك 

الزاما %100   اجرای)

 (ت  این سطح 

شوراي آموزش و یادگير جلساتشركت در دوره ها و ) تعهد مدیریت در اجراي فرایند آموزش
 ... (تامين منابع مورد نياز و، ي 

  
50 

   اشراف مدیر آموزش به نظامات آموزشی 2
50 

   وجود گفتمان توجيهی 3
10 

   اجراي نظامات آموزشی 4
30 

   تهيه و تدوین شناسنامه شغلی 5
30 

   تهيه وتدوین استانداردهاي آموزشی مشاغل 6
80 

   آشنایی با ادبيات آموزش، پياده سازي چرخه آموزش 7
30 

8 
استانداردهاي )واحد/ نيازهاي آموزشی مرتبط با شغل كاركنان صنعت% 20طی كردن حداقل 

 (آموزشی مشاغل
  

30 

   برنامه هاي آموزش ویادگيري در سطح فردي ،شغلی وسازمانی% 20اجراي  9
20 

   داشتن چارت سازمانی مناسب 10
20 
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 بازنگري مدل ارزیابی فرایند آموزش سازمان 

 وزن  تایيد الزامات سطح آمادگی وبلوغ دامنه امتيازات ردیف

11 

 550-351کسب امیتاز 
 آمادگیسطح دو 

 (الزامات  این سطح  %70اجرای حدقال   )

     (امتياز350)پياده سازي الزامات سطح یک 

 20   جاري سازي نظام مند رویكردها و راهبردهاي آموزشی سازمان 12

 10   اجراي متوازن نظامات آموزشی 13

 10   واحد/آموزش هاي مرتبط با شغل كاركنان صنعت% 40طی كردن حداقل  14

 10   برنامه هاي آموزش ویادگيري در سطح فردي ،شغلی وسازمانی% 40اجراي  15

 50   ( 10015استقرار استاندارد آموزشی ) ایجاد گفتمان مهندسی  16

 20   خود ارزیابی براساس مدل ارزیابی 17

 5   آشنایی با الزامات سيستم هاي كيفی استقرار یافته در صنعت 18

 30   در صد فرایند جانشين پروري25اجراي حداقل  19

 5   استفاده از نظرات فراگيران دوره هاي آموزشی در بهبود فرایند آموزش 20

 30   استانداردهاي آموزشی مشاغل صنعت%20بازنگري حداقل  21

 10   انجام فرایند هاي كاري آموزش در بستر سامانه جامع منابع انسانی 22
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 بازنگري مدل ارزیابی فرایند آموزش سازمان 

سطح آمادگی  دامنه امتيازات ردیف
 وزن  تایيد الزامات وبلوغ

23 

  -551کسب امیتاز 
700 

 بلوغسطح یك 

الزاما %80اجرای حداقل  )

 (ت این سطح 

     (امتياز550)2پياده سازي الزامات سطح آمادگی 

 10   واحد/ آموزش هاي مرتبط با شغل كاركنان صنعت% 60طی كردن حداقل  24

25 
برنامه هاي آموزش ویادگيري در سطح فردي ،شغلی وسازمان% 60اجراي حداقل 

 10   ي

R) گفتمان اقتصادي وجود  26 O I)   20 

 25   در صد فرایند جانشين پروري 50اجراي حداقل  27

 20   اجراي حداقل یک پروژه بهبود 28

 15   .كمتر نباشد 64ميانگين ارزیابی اثر بخشی از 29

 10   مورد زمينه بهينه كاوي 1ارائه حداقل  30

 10   استفاده از روش هاي نوین آموزشی و بهسازي 31

 10   انطباق مدارك تحصيلی كاركنان آموزش با مشاغل مربوطه 32

33 
نمایشگاهها، همایش ه) شركت فعال در فعاليت هاي آموزشی درون و برون سازمان 

 5   ...(ا و

 10   تشكيل مركز آموزش جوار صنعت و اخذ مجوز از مسئولين ذیربط در بستر سامانه 34

 5   مشاركت كاركنان در فرایند آموزش 35
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 سازمانبازنگري مدل ارزیابی فرایند آموزش 

سطح آمادگی  دامنه امتيازات ردیف
 وزن  تایيد الزامات وبلوغ

36 

 امیتازکسب 
 701- 900 

 بلوغسطح دو 

الزاما %90اجرای حداقل )

 (ت این سطح 

   700-بلوغ1پياده سازي الزامات سطح 
  

 50   درصد فرایند جانشين پروري75اجراي  37

 20   درصد برنامه هاي آموزش ویادگيري در سطح فردي ،شغلی وسازمانی80اجراي  38

 20   واحد/ نيازهاي آموزشی مرتبط با شغل كاركنان صنعت% 80طی كردن حداقل  39

 20   (اجراي روش هاي بهسازي ) وجود گفتمان توسعه و بالندگی  40

پروژه حاصل از بازخوردنتایج گزارش ارزیابی سا)اجراي حداقل دو پروژه بهبود  41
 30   (قبلل 

 30   .نباشدكمتر %70ميانگين ارزیابی اثر بخشی از  42

 10   مورد زمينه بهينه كاوي 2وجود حداقل  43

 10   انجمن/ سازمانمورد تجربه موفق طبق فرمت  1ارا ئه حداقل  44

 %10صدور مدرك حرفه اي براساس نظام جامع تربيت و آموزش براي حداقل  45
 10 كاركنان  
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 سازمانبازنگري مدل ارزیابی فرایند آموزش 

سطح آمادگی  دامنه امتيازات ردیف
   وزن تایيد الزامات وبلوغ

45 

10-901کسب امتیاز 
00  

 بلوغسطح سه 

الزا %100اجرای حداقل  )

 (مات این سطح 

   900-بلوغ 2پياده سازي الزامات سطح 
  

 10   وجود گفتمان پژوهش و تحقيق 46

 10   آموزش هاي مرتبط با شغل و نهادینه شدن فرهنگ یادگيري%  90اجراي  47

 10   .برنامه هاي آموزش ویادگيري در سطح فردي ،شغلی وسازمانی % 100اجراي  48

 15   درصد فرایند جانشين پروري90اجراي  49

پروژه حاصل از بازخوردنتایج گزارش ارزیابی سال قبل واجراي )پروژه بهبود  3داشتن حداقل  50
 (آنهاكامل 

  10 

 10   .كمتر نباشد80ميانگين ارزیابی اثر بخشی از  51

 10   زمينه بهينه كاوي 3وجود حداقل  52

 5   انجمن / سازمانتجربه موفق طبق فرمت  2ارائه حداقل  53

 5   كاركنان   %20صدور مدرك حرفه اي براساس نظام جامع تربيت و آموزش ودجا براي حداقل  54

 15   آموزشاجراي جامع و كامل نظام جامع تربيت و  55
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632 

517 

419 

 (بر اساس مدل بومی)ارزیابی فرآیندهاي آموزش سازمان صنایع دفاع 

94سال  95سال   96سال    

ميانگين نتایج ارزیابی فرایند آموزش كل سازما
 ن 

605 

97سال   

139امتياز سال  واحد  نام
4 

139امتياز سال 
  1396امتياز سال  5

 
امتیاز سال 

1397 
 

 605 632 517 419 کل سازمان 

 سطح یک بلوغ: سطح فرایند آموزش سازمان

 ارزیابی امتيازاتدامنه 
سطح یک 
 سطح سه بلوغ  سطح دو بلوغ  سطح یک بلوغ  سطح دوآمادگی آمادگی

0-350  351-550  551-700  701-900  901-1000  
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 از توهج اتن سپاسگزارم
.  زمان بستر جاری عشق است ات انسانها را رد خود هب خدا ربساند (شهید آوینی)     


