
 همایش ملی تبیین  

 نظام های استاندارد آموزش



 دكتر فیروز نوری

مشاور آموزش و بهسازی منابع انسانی  

 در سازمان ها



:عنوان  

رویكردهای متمركز و نامتمركز در برنامه ریزی  

و اجرای نظام های  توسعه و یادگیری منابع 

 انسانی
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15 

عدم تمركز در قلمروهاي برنامه ريزي و اجراي  / تمركز 
 برنامه هاي توسعه و يادگيري 

برنامه ريزي متمركز 
 توسعه و يادگيري 

اجراي نامتمركز 
توسعه و برنامه هاي 

 يادگيري



 اسناد 
 فرادستی

 مانع
توسعه   
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 فلسفه تمركز در برنامه ریزی توسعه و یادگیری 

 عرصه توجه به سياست ها و راهبردهاي سازمانبرنامه ريزي آموزشی بعنوان 
 عرصه بروز تصميمات سازمانی  بعنوان آموزشی برنامه ريزي 
 شروع حركت در توسعه و يادگيريبعنوان آموزشی برنامه ريزي 

 بعنوان مبناي تخصيص منابعبرنامه ريزي آموزشی بعنوان 
 نقطه شروع نظارتی واحدهاي آموزشبرنامه ريزي آموزشی بعنوان 
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 فلسفه عدم تمركز در اجرای برنامه های توسعه و یادگیری 

 سازمانیارزش هاي هر واحد توجه به •
در واحدهاي مختلف اعم از  انسانی تنوع در تركيب نيروي برخورداري از •

 تفاوت هاي تحصيالتی و جنسيتی  
واحدها در خصوص  كردن مسئوليت پذير تمرين مسئوليت پذيري و در نهايت •

 برنامه هاي يادگيري و توسعه
 و يادگيريتوسعه برنامه هاي  اجراي بومیايجاد زمينه اي براي 
 مختلف نيروي انسانیبهره برداري از ظرفيت هاي ايجاد زمينه اي براي 

ف جهت اجراي برنامه هاي  مشاورين مختلاستفاده از ايجاد زمينه اي براي •
 توسعه و يادگيري
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 بخش اول 
 برنامه ریزی آموزشی متمركز



4 
 

15 

 DAPGCبا مكانیزم برنامه ریزی آموزشی چگونه متمركز عمل كند؟ 

توسعه 
زيرساخت هاي 

آموزش و 

 (D)يادگيري 
تخصيص منابع 
مالی برحسب 
شاخص هاي 

توسعه يافتگی 
واحدهاي 

 (A)سازمانی 

برنامه ريزي توسعه و 
ارائه يادگيري و 

سطح توافقات سند 

(P) 

راهنمايی و 
آموزش 

 (G)مجريان 

كنترل و 
سنجش  

عملكردي  
برنامه هاي 

 (C)آموزشی 
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چگونه   DAPGC مكانیزم
 عملیاتی می شود؟  
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 (D)زيرساخت هاي آموزش و يادگيري توسعه : گام اول 

در برنامه ريزي آموزشی زيرساخت هاي آموزش و يادگيري بايد 
 :اين زيرساخت ها شامل موارد ذيل هستند . تأمين شود

 براي استفاده در سازمان روش هاي آموزش و يادگيري مجاز•
 ...روش هاي آموزش، مقررات مالی، انگيزشی و  مقررات و ضوابط•
 و نمايندگان آموزشآموزش و تربيت رابطين •
نيازهاي عمومی، نيازهاي ناشی از  ) مطالعات مرتبط با نيازسنجی آموزشی•

 ... (تغييرات نيروي انسانی و 
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 (A)تخصيص منابع مالي برحسب شاخص هاي توسعه يافتگي واحدهاي سازماني : گام دوم

 منابع مالی را چگونه تخصيص دهيم؟( سوال اول

فرادستی  )نيازهاي عمومی 

 (و فرهنگی

15% 

 HSEنيازهاي آموزشی 

12% 

 نيازهاي تخصصی

48% 

 توسعه مديران

25% 

 (مثال)توزيع منابع 
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 را چگونه تخصيص دهيم؟ تخصصیمنابع مالی در بخش ( سوال دوم

   .شود تقسيم نفرات برحسب (%48 مثال در) تخصصی مالی منابع از بخشی -1
 (مثال اين در درصد 18 مثالً باشد محدود بايد ميزان اين)

شاخص هاي توسعه يافتگی واحدهاي سازمانی  از منابع مالی بر % 30در قدم بعدي  -2
 .يابدتخصيص 
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پروژه محور 

بودن )1 تا 10(

در حال توسعه 

بودن فرآیندهای 

موجود واحد )1 

تا 10(

درجه پيچيدگی

محاسبه پيچيدگی واحد سازمانی
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 (P)سطح توافقات ارائه سند برنامه ريزي توسعه و يادگيري و : سومگام 
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 (G)آموزش مجريان راهنمايي و : گام چهارم 

 (C)كنترل و سنجش عملكردي برنامه هاي آموزشي : گام پنجم 
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 بخش دوم
برنامه های نامتمركز اجرای 

 توسعه و یادگیری
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 اجرای برنامه های یادگیری و توسعه چگونه نامتمركز عمل كند؟ 
 AIبا مكانیزم 

همراستايی منابع، 
اهداف و انتخاب روش 

 (A)يادگيري و توسعه 

اجراي برنامه هاي توسعه 
 (  I)و يادگيري  
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چگونه عملیاتی  AI مكانیزم
 می شود؟  
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 (A) همراستايي منابع، اهداف و انتخاب روش يادگيري و توسعه: گام اول 

 توجه به سبك يادگيري افراد•
استفاده از ظرفيت شبكه پيمانكاران و مشاورين براي اجراي برنامه هاي  •

 توسعه و يادگيري
 استفاده از مفاد قراردادهاي فنی در راستاي برنامه هاي توسعه•
 و تعيين روش يادگيري مناسب•

 ( I)اجراي برنامه هاي توسعه و يادگيري  : گام دوم 

 OLAسند 



 دكتر فيروز نوري

 از توهج اتن سپاسگزارم


