
 ارزشهای محوری واحد آموزش
باشد.  بنحوي که يک رفتار هنجار و ها بيانگر اصول و باورهاي يک سازمان و مبناي رفتارها و عملکردهاي فردي و سازماني ميارزش

دوين گيرد. جهت تمراتبي بوده و همواره مورد داوري قرار ميها بصورت سلسلهشود. ارزشمطلوب، به رفتار ديگر، ترجيح داده مي
ها بيانگر گردد. ارزشهاي واحد آموزش تدوين ميها، ارزشهاي محوري واحد آموزش، پس از بررسي موردي تعدادي از ارزشارزش

باشد. درستي، يادگيري، تعهد، نفعان ميچگونگي پاسخگويي شرکت )رفتار شرکت( جهت ادامه کسب و کار و رعايت  انتظارات ذي
ت، تعالي، کار تيمي، احترام، نوآوري، ابتکار، سودآوري، خدمت، نظارت، توانمندي و موارد مشابه از اين جمله کوشي، عدالکاري، سختدرست

 باشند.مي

 ول پايش مسئ های مرتبط اقدام های محوریهای مرتبط با ارزششاخص های محوری واحد آموزشارزش
دوره بازنگری 

 هاارزش

احساس تعهد نسبت به اهداف سازمان 
 نفعانهاي ذيرزشو ا

 هاميزان اثربخشي اهداف و ارزش
 نفعانهاي ذيدرصد تعهد به اهداف و ارزش

 هماه 21 رئيس آموزش حمايت مديران

ها )دانش، مهارت و توسعه شايستگي
 توانمندي(

هاي آموزشي برگزارشده به نيازهاي آموزشي دوره
 شدهشناسايي

 تهيه تقويم آموزشي
کارشناس 
 ارشدآموزش

 ماهه 21

 خالقيت و نوآوري آموزشي
تعداد رويکردهاي نوين در حوزه فناوري، فرايند، ابزار، 

 دستورالعمل و موارد مشابه
 هاي اجراشده به پيشنهادشدهدرصد پيشنهاد

مصوبات کميته 
 اجرايي

 ماهه 21 آموزش

 نتايج اثربخشي ها نتايج -هاي آموزشي در سطح رفتارميانگين سطح اثربخشي دوره يادگيري اثربخش
کارشناس ارشد 

 آموزش
 ماهه 21

 توسعه کار گروهي
هاي اجرايي و هاي کميتههاي جمعي، تعداد مصوبهتعداد ايده

 راهبري
جلسه کميته  4

 اجرايي
 ماهه 21 رئيس آموزش

 مطابق تقويم فصلي ها در موعد مقررتعداد پاسخگويي نظم و انضباط 
کارشناس ارشد 

 آموزش
 ماهه 21

 مشيدرصد پايبندي به خط پذيري و تعهد سازمانيئوليتمس
استقرار 

iso10015 
 ماهه 21 رئيس آموزش

 درصد فرايندهاي آموزش فرايند محور هاي نوين آموزشتوسعه فناوري
آموزش مکاتبه اي/ 
 آموزش غيرحضوري

کارشناسان 
 آموزش

 ماهه 21

 نفعانيها و انتظارات ذدرصد تحقق خواسته نفعاناحترام به ذي
دستورالعمل رضايت 

 از حوزه آموزش
کارشناسان 

 آموزش
 ماهه 21

 ايپايبندي به اخالق حرفه
 تعداد شکايات نسبت به حوزه آموزش

 ميزان رضايت از حوزه آموزش
 ماهه 21 رئيس آموزش -

 عدالت آموزشي
ساعت آموزش )سرانه آموزش( براي هريک از  -ميزان نفر

 هاي شغليرسته
 يتقويم آموزش

کارشناسان 
 آموزش

 ماهه 21

 هاي اصالحي و پيشگيرانه در حوزه آموزشيتعداد اقدام بهبود مستمر فرايند آموزش
متناسب با عدم 

 انطباق ها
کارشناسان 

 آموزش
 ماهه 21

 ارتباط موثر با همکاران
هاي ارتباطي آموزش، تعداد تعداد رابطين آموزش، تعداد کانال

 آموزش هاي ترويجي در حوزهبرنامه
بانک اطالعاتي 

 رابطين
کارشناسان 

 آموزش
 ماهه 21

 تعداد مدرسان و مربيان شرکت توسعه فرهنگ ياددهي
بانک اطالعاتي 

 مدرسين
کارشناسان 

 آموزش
 ماهه 21

 


