
 

 

 

 مقدمه:

برداري شرکت زاگرس جنوبي تهيه شده است. اين هاي آموزشي واحد آموزش شرکت بهرهنامه در راستاي تدوين سياستاين آيين

 يياجرا يندهايک از فرايتواند در هريها ماستين سياجرايي آموزش شرکت تدوين شده است. ا ها بر اساس نظرات و اجماع کميتهسياست

 رد.يمالحظه قرار گحوزه آموزش مورد 

 

 شرکت يآموزش يهااب در دورهيت حضور و غيحوزه آموزش در خصوص وضع يهااستيس .1

 

 حيطه دوره دوره مدت رديف
حدنصاب غيبت )حداکثر 

 مجاز(
 يکنترل يهاوهيش

1 

 کوتاه مدت

باه  ياخطاار کت ا -نوبت اول درصد 02 دانشي

م و ير و سرپرساات مقاات ياافراگ

 درج در پرونده

اخطار مجادد باه  -نوبت دوم

فراگيااار و سرپرساااتد درج در 

پرونده و عدم صادور گواهيناماه 

 آموزشي

کقاار  -و ... نوبتتت ستتوم

ح ااو د مدااادم قيماات دوره از 

 فراگير

 درصد 02 نگرشي 2

 درصد 02 مهارتي 3

4 

 ميان مدت

 درصد 02 دانشي

 عدم کاربرد نگرشي 5

 درصد 02 مهارتي 6

7 

 بلندمدت

 صددر 02 دانشي

 عدم کاربرد نگرشي 8

 درصد 02 مهارتي 9

 

 نکات راهنما:

 باشد.يافته به آن حيطه ميمالک تديين حيطه براي يک دورهد حداکثر درصد تخصيص (0

 باشد.تديين حيطه دوره و ابالغ آن در ابتداي دوره آموزشي بر عهده کارشناس و رابطين آموزش مي (0

شدهد در مدت زمان باشد. درصد تديينمجاز در يک دوره آموزشي مي حد نصاب غي تد بيانگر حداکثر غي ت (3

 شود.دوره ضرب گرديده و مدت مجاز محاس ه مي

 د.ير بدون مجوز الزمه از سطح مجاز ع ور نمايگرددد که فراگياعمام م يزمان يکنترل يهاوهيش (4

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شرکت يآموزش يهادوره يشرکت در حوزه اثربخش يهااستيس .2

 کارهاي پيشنهاديراه سطوح رضايت فعاليت

تعيين سطح اثربخشي 

 مدرس

 022الي  02
همکاري مجدد و مقتمر و ت دير مديريت التدريسد پرداخت حق

 حوزه آموزش از تقهيلگر بابت عملکرد
 همکاري به شرطد ارايه بازخور به تقهيلگرالتدريسد پرداخت حق 02الي  02

 به پايين 02
د عدم همکاري و درج در پرونده تقهيلگرد التدريسپرداخت حق

 تکرار مجدد دوره

تعيين اثربخشي در سطح 

 واکنش

 به باال 02
هاي برتر جهت مدرفي در روز تديين عنوان دوره در مخزن دوره

 درج در خ رنامه و موارد مشابه -آموزش

 02تا  02

هاي شده در هريک از حوزهتحليل وضديت امتيازهاي کقب
محتوا و تقهيلگر. چناچه امتياز کقب شده هريک از  سازماندهيد

تر باشدد اقدام اصالحي درصد پايين 02شده از سطح هاي اشارهم وله
 بايقت انجام گيردمي

 02تر از پايين

هاي شده در هريک از حوزهتحليل وضديت امتيازهاي کقب
سازماندهيد محتوا و تقهيلگر. چناچه امتياز کقب شده هريک از 

تر باشدد اقدام اصالحي درصد پايين 02شده از سطح هاي اشارهولهم 
 بايقت انجام گيردمي

تعيين اثربخشي در سطح 

 يادگيري

 به باال 02
هاي برتر جهت مدرفي در روز تديين عنوان دوره در مخزن دوره

 درج در خ رنامه و موارد مشابه -آموزش

 02تا  02
بررسي وضديت اثربخشي در سطح واکنشد بررسي و تحليل 

هاي سطح واکنش)سازماندهيد محتوا و تقهيلگر( در جهت مولفه
 اقدام اصالحيد بررسي مجدد نياز آموزشي و طراحي دوره

 02تر از پايين

بررسي وضديت اثربخشي در سطح واکنشد بررسي و تحليل 
تقهيلگر( در جهت  هاي سطح واکنش)سازماندهيد محتوا ومولفه

اقدام اصالحيد بررسي مجدد نياز آموزشي و طراحي دورهد بازنگري 
 در شيوه برگزاري دوره

تعيين اثربخشي در سطح 

 رفتار

 به باال 02
هاي برتر جهت مدرفي در روز تديين عنوان دوره در مخزن دوره

 درج در خ رنامه و موارد مشابه -آموزش

 02تا  02

د بررسي و يريادگيشي در سطح واکنش و بررسي وضديت اثربخ
هاي سطح واکنش)سازماندهيد محتوا و تقهيلگر( و تحليل مولفه

د در جهت اقدام اصالحيد بررسي مجدد نياز آموزشي يريادگيسطح 
 و طراحي دوره

 02تر از پايين

بررسي وضديت اثربخشي در سطح واکنشد بررسي و تحليل 
محتوا و تقهيلگر( در جهت  هاي سطح واکنش)سازماندهيدمولفه

اقدام اصالحيد بررسي مجدد نياز آموزشي و طراحي دورهد د مصاح ه 
راند بازنگري در شيوه يم و فراگيمقت  يهااز سرپرست يبا تدداد

 برگزاري دوره

 
 

 
 
 



 

 

تعيين اثربخشي در سطح 

 نتايج

 هاي برتر جهت مدرفي در روزتديين عنوان دوره در مخزن دوره به باال 02
 درج در خ رنامه و موارد مشابه -آموزش

 02تا  02

د بررسي و يريادگيبررسي وضديت اثربخشي در سطح واکنش و 
هاي سطح واکنش)سازماندهيد محتوا و تقهيلگر( و تحليل مولفه

و رفتار در جهت اقدام اصالحيد بررسي مجدد نياز  يريادگيسطح 
 آموزشي و طراحي دوره

 02تر از پايين

وضديت اثربخشي در سطح واکنشد بررسي و تحليل بررسي 
د يادگيري و هاي سطح واکنش)سازماندهيد محتوا و تقهيلگر(مولفه
در جهت اقدام اصالحيد بررسي مجدد نياز آموزشي و طراحي  رفتار

راند يم و فراگيمقت  يهااز سرپرست يدورهد د مصاح ه با تدداد
مد بازنگري در يقت م يهاسرپرست يمجدد اهداف با همکار يبررس

 شيوه برگزاري دوره

تعيين اثربخشي در سطح 

 بازگشت سرمايه

 0باالتر از 
هاي برتر جهت مدرفي در روز تديين عنوان دوره در مخزن دوره

 درج در خ رنامه و موارد مشابه -آموزش
 - 0برابر با 

 0کمتر از 
بررسي وضديت اثربخشي در سطح واکنشد بررسي و تحليل 

هاي سطح واکنش)سازماندهيد محتوا و تقهيلگر(د يادگيريد مولفه
 رفتار و نتايج در جهت اقدام اصالحي

 

 


