
 بنام خدا
 

تحلیل و تطبیق استاندارهای بین المللی  
 آموزش و توسعه منابع انسانی

دکتر خراسانی:ارایه دهنده   
 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی 

 مدیر منابع انسانی وپشتیبانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 ریس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران



  "یار استراتژیک سازمان "آموزش به مثابه 
 
.آموزش مي تواند به عنوان ابزاري اثربخش براي تأمين نيازهاي مربوط به شايستگي ها مورد استفاده قرار گيرد  

 

 علت شکاف در عملکرد سازمانی

 مشکل گشایی از 
 طریق عقالیی

(جانشین کردن اتوماسیون)  

 مشکل گشایی از 
 طریق استخدام کارمند 

 با شاسیتگی باال

 مشکل گشایی از 
 طریق آموزش کارکنان 

 موجود

 مشکل گشایی از 
 طریق گردش شغلی برای

توسعه مهارتها   

 ناکافی بودن
انگیزه   

 ندادن پاداش به 
 نیروی

رقابتی بازار   

 ناکافی بودن
شایستگیها و مهارتهای   

 نیروی انسانی  
صحیح نیروی انسانی   

 کارمندگزینی با 
 مهارت های غلط

 اثربخش نبودن 
 رهبری

 ناکافی بودن
ساختار سازمانی   

 نقص در تولید کمبود منابع مالی
 پائین بودن سطح عملکرد 

 منابع انسانی
 نقص یا کارآمد نبودن 

 مواد و واحدها
 نقص یا ناکارآمدی 

 تجهیزات

 فرایند آموزش



 مزاياي استقرار استانداردهاي آموزش 

برنامه ريزي سيستماتيك فرايندهاي آموزشي -1  

مقايسه نمودن وضعيت آموزش با ساير كشورها و سازمانها -2    

بهبود آمار فعاليت هاي آموزشي -3  

افزايش شهرت و اعتبار سازمان -4  

قابليت ادغام با ساير سيستم هاي مديريت -5  

 



 مزاياي استقرار استانداردهاي آموزش 

•  تبيين قواعد و مشخصات و ويژگي هاي محصول ؛

• اطمينان از کيفيت توليدات و خدمات؛    

• تخصيص بهينه منابع و مديريت هزينه ها؛    

• افزايش کارايي و اثربخشي سازمان؛    

• افزايش سرعت، دقت و شفافيت در ارائه خدمات؛   

• ايجاد زبان مشترک و سهولت در اجرا و نظارت در سازمان؛   

 ... . و    
 



 ISO 10015استاندارد  -1

 IWA2استاندارد  -2

 ANSIاستاندارد  -3

 ISTD NTA-ITA-استاندارد -4

 ISO29990:2010استاندارد   -5

 ISO29991:2014استاندارد  -6

 ISO 29993:2017استاندارد   -7

 

 :انسانياستاندارد در حوزة آموزش منابع مروري بر چند 



 :  گام هاي فرايند مديريت آموزش

 تعريف نيازهاي آموزشي -ول م ااگ

 و برنامه ريزي آموزشيطراحي  -گام دوم 

 آموزشاجراي برنامه  -گام سوم 

 ارزشيابي نتايج آموزش -گام چهارم 

 :  ISO 10015استاندارد



نظام مديريت اثربخشي کلي اين استاندارد تضمين هدف           

کيفيت سازمان آموزشي و بهبود مستمر خدمات آموزشي براي  

 .  استفراگيري 

 IWA2:  استاندارد



 

      IWA2(استاندارد 2

 

 

 

 

 

 

 

 

          

     

     

        

                   

               

          



 .زيادي به ابزار آموزش داردتوجه            

 .مي گرددها، دستور العمل ها و ليست ها تهيه فرم            

 .دنبال تعيين سود و نفع در آموزش مي باشدبه            

 :  ANSIاستاندارد 



 

 ANSI(استاندارد  3

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

               

                   

             

     

          

 اقدام  ا  حي 



آن بر تكنيك هاي انجام کار  تأکيد تكنيكي است و استاندارد             
 .  استمثل فرم ها و چك ليست ها 

 
 .  استآموزش و تعالي در    EFQMنوعي کاربرد به            

 

 :  NTA-ITAاستاندارد 



 

  NTA(استاندارد 4

          

          

               

                   

     

        

          

     

 اقدام  ا  حي 

 آسي  شناسي آموزشي 





اين استاندارد، ارائه يك مدل عمومي براي کيفيت کارکرد  هدف       

و عملكرد حرفه اي ارائه دهندگان خدمات يادگيري و مشتريان آن ها  

در طراحي، توسعه و اجراي تحصي ت و آموزش هاي غيررسمي  

 .است

 :  ISO29990:2010استاندارد 



ISO 29990-29993 Key Processes 
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 يادگيري
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طراحي خدمات 

 يادگيري

 
تدارک خدمات 

 يادگيري

 
پايش ارائه 

 خدمات يادگيري

 
ارزشيابي خدمات 

 يادگيري

 فرایندهای کلیدی کیفیت
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 مميزي هاي داخلي 4.9

 
 مديريت منابع انساني

 
 باز نگري مديريت

 طرح کسب و کار

 
 الزامات عمومي مديريت

 
 مديريت منابع

 
 اقدامات پيشگيرانه و اصالحي

مديريت مالي و مديريت 
 ريسک

 

 
 مديريت ارتباطات
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را براي خدمات يادگيري زبان، در سيستم آموزشي  الزاماتي          

 .  کندغير رسمي تعيين و تبيين مي 

 ISO29991:2014 :استاندارد 



 

  

 
 ISO 29993:2017:   استاندارد 

 

 

اين استاندارد، ارائه يك چارچوب عمومي و مرجع براي  هدف         

خدمات با کيفيت يادگيري در تحصي ت غيررسمي است که اين امر  

( نحوه)و ( تشكيل دهنده اين چارچوب)با مشخص کردن عنا ر 

. ارائه آن  ورت مي پذيرد  



  غيررسمي، تحصي ت در يادگيري خدمات الزامات استاندارد، اين        

  و ايحرفه آموزش مانند) العمر مادام هاييادگيري انواع همه شامل

 به چه و شده سپاري برون  ورت به چه سازماني، درون آموزش

   .کند مي مشخص را (داخلي  ورت

 :  دامنه کاربرد

ISO 29993 



 



• 1. How is the pertinence of training strategies in non-
training standards?  

•  2. How is the pertinence of awareness in non-training 
standards?  

• 3. How is the pertinence of learning in non-training 
standards?   

• 4. How is the pertinence of competence in non-training 
standards?   

• 5. How is the pertinence of competency in non-training 
standards?  

•  6. How is the pertinence of education in non-training 
standards?   

• 7. How is the pertinence of training records in non-
training standards?  

•  8. How is the pertinence of monitoring in non-training 
standards? 



 



 



 






