
 

 

 اجرایی آموزش  روش

   PMS-PC-07-00  : کد مدرک

 :بازنگریتاریخ 

 3 از 1 صفحه

 

 :كر تذ
های  ستميكردن س یو گواه یزيارائه كننده خدمات مم یالزامات نهاد هااسناد سيستم 

 فقط با مهر اصلی دارای اعتبار ميباشد (ISO 17021)مدیریتی

 .و تهيه كپی از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 
 

 

 روش اجرایی

 آموزش

 

 تصویب كننده تأیيدكننده كننده تهيه 

 مدیریت عامل نماینده مدیریت كارشناس فنی  سمت

 الهام محمودی امیرحسین رحمانی الهه تقی زاده بهجتی نام و نام خانوادگی

 امضاء

  
 

 



 

 

 اجرایی آموزش  روش

   PMS-PC-07-00  : کد مدرک

 :بازنگریتاریخ 

 3 از 2 صفحه

 

 :كر تذ
های  ستميكردن س یو گواه یزيارائه كننده خدمات مم یالزامات نهاد هااسناد سيستم 

 فقط با مهر اصلی دارای اعتبار ميباشد (ISO 17021)مدیریتی

 .و تهيه كپی از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 
 

 

 هدف : -1
وش اجرایی تهيه سيستمی است كه نحوه انجام و مسئوليت های محوله جهت شناسایی نيازهای آموزشی ، هدف از این ر 

برنامه ریزی ، تشریح چگونگی نحوه هماهنگی دوره های آموزشی كه از طرف واحد آموزش ، اجرا ، ثبت و نگهداری سوابق 

ارتقاء سطح علمی و تخصصی و افزایش مهارت كاركنان  آموزشی ، ارزیابی و تعيين اثر بخشی آموزشهای ارائه شده به منظور

 ميباشد .  در جهت اجرای امور محوله كليه كاركنان

 
 

 دامنه كاربرد : -2
 این روش اجرایی برای كليه واحدها و كاركنان كاربرد دارد.

 
 

 : تعاریف -3
 ست. ای است كه نشان دهنده وضعيت آموزشی هر یك از كاركنان اشناسنامه آموزشی: سابقه - 

یابيم كه نياز سنجی آموزشی: با مقایسه استاندارد و شغل و شناسنامه آموزشی كاركنان به یك سری نيازها دست می -

 باشند. جهت احراز آن شغل ضروری می

تعيين شده برای فرد آموزش دیده به صورت عملی و  یابی به انتظارات از پيشاثر بخشی دوره آموزشی: ميزان دست -

 .بكارگيری آموزشها در حيطه كاریگسترش و 
 

 

 : نظارت و اجرامسئولیت  -4

 شی.منابع انسانی : نظارت بر حسن اجرای این روش و تأیيد برنامه ها آموز برنامه ریزی ومعاونت 

ميزان اثر بخشی  انجام آموزشهای داخل سازمانی درصورت نياز و بررسیكارشناس آموزش برای تعيين نيازهای آموزش، 

  مسئوليت این امر را برعهده دارد. آموزشی  دوره های

 
 
 

 شرح : -5

 تعيين استاندارد آموزشی:   -۵-1



 

 

 اجرایی آموزش  روش

   PMS-PC-07-00  : کد مدرک

 :بازنگریتاریخ 

 3 از 3 صفحه

 

 :كر تذ
های  ستميكردن س یو گواه یزيارائه كننده خدمات مم یالزامات نهاد هااسناد سيستم 

 فقط با مهر اصلی دارای اعتبار ميباشد (ISO 17021)مدیریتی

 .و تهيه كپی از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 
 

مطابق استانداردهای آموزش، شایستگی و شرایط احراز كليه مشاغل تاثيرگذار بر كيفيت خدمات شامل تحصيلات، تجربه، 

مطابق در قسمت شرح وظایف مهارت و  مهارت و آموزش باید تعيين گردند. شایستگی و شرایط احراز تحصيلات، تجربه،

 اداری تعيين گردیده است.

  

ت جمع آوری سوابق هر فرد و ثبت و در صورت لزوم فرم شناسنامه آموزشی..، جهتكميل شناسنامه آموزشی:   -۵-2

توسط كارشناس مشخص بودن وضعيت آموزشی، شرایط وی و همچنين به روز كردن شناسنامه آموزشی از بدو ورود هر فرد 

آموزش تكميل ميگردد. در ضمن كليه آموزشهای پس از استخدام، مشخصات فنی، مشخصات سازمانی، سابقه خدمت، 

صات دوره آموزشی معادل سازی شده و س.ابق مشخصات دوره آموزشی طی شده، مشخصات آموزشی مورد نياز،  مشخ

 علمی نيزنيز قابل ثبت می باشد.
 

 نيازسنجی آموزشی:  -۵-3
 تهية نيازهای آموزشی شغل مطابق نظام جامع آموزشی -۵-3-1

جمع بندی نيازهای آموزشی با توجه به وضعيت سازمان و فرایند و مواردی مانند بودجه آموزشی سال تعيين شده -۵-3-2

 وی مدیر عامل و اولویت بندی این نيازها از طریق فرم درخواست دوره آموزشی كوتاه مدت و نياز سنجی آموزشی. از س
 

ليست  -به طور كلی مواردی كه در تعيين نيازسنجی آموزشی مورد استفاده قرارمی گيرد شامل: سوابق آموزشی: 1نكته 

های آموزشی نيازمندی -های بهبودتصميمات و فرصت -مانیهای سازنيازمندی -های نظام جامع عمومی و تخصصیدوره

 پرسنل

 

كارشناس آموزش جهت پوشش دادن كليه نيازهای آموزشی افراد كه در طرح ریزی آموزشی  برنامه ریزی آموزشی: -5-4

 یك یا چند دوره ذكر شده است راهكارهای زیر را انجام می دهد:

: بدین صورت كه زمان مناسب در صورت مطابقت دوره های طرح ریزی ائيد شده.استفاده از تقویم آموزشی سالانه ت-۵-4-1

شده در فرم طرح ریزی آموزش با تقویم آموزشی انتخاب می شود و ضمن ارسال به واحدها، موافقت فرد / افراد آموزش 

رنامه ریزی آموزشی قيد گيرنده و مدیر مرتبط وی در مورد شركت ایشان در دوره مذكور دریافت می شود و سپس در فرم ب

 می گردد. 

های درخواستی از  نماینده مدیریت   و دریافت در این حالت بعد از دریافت موافقت، پی گيری های لازم جهت قطعيت دوره

 نامه قطعيت و یا عدم قطعيت برگزاری دوره برای فرد /  افراد آموزش گيرنده صورت می پذیرد.

های مشخص و اولویت ریزی انجام شده به برنامه آموزشی همراه با زمانوه بر تبدیل طرحبرنامه ریزی آموزشی علا: 1نكته 

ورودی دیگری نيز می تواند داشته باشد، مانند اینكه یكسری دوره ها از طرف  سازمان اجباری می باشند كه در  بندی نيازها،

در برنامه ریزی آموزشی قيد می شود و اطلاع رسانی  این صورت با دریافت نامه قطعيت از  نماینده مدیریت دوره های مذكور

 نيز ميشود.



 

 

 اجرایی آموزش  روش

   PMS-PC-07-00  : کد مدرک

 :بازنگریتاریخ 

 3 از 4 صفحه

 

 :كر تذ
های  ستميكردن س یو گواه یزيارائه كننده خدمات مم یالزامات نهاد هااسناد سيستم 

 فقط با مهر اصلی دارای اعتبار ميباشد (ISO 17021)مدیریتی

 .و تهيه كپی از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 
 

 

بدین صورت كه پس از ارزیابی اوليه و یا ادواری موسسات / اساتيد استفاده از تقویم آموزشی دیگر مراكز آموزشی: -۵-4-2

قرار شده و برنامه ریزی های كالا و خدمات ارتباط لازم با آنها بر آموزش دهنده مطابق دستورالعمل ارزیابی تامين كنندگان

 لازم جهت پوشش دادن طرح ریزی صورت گرفته انجام و در فرم برنامه ریزی آموزشی قيد می گردد.

 

برگزاری دوره ها كه خود به دو شكل آموزشهای مستقيم ) درون سازمانی و برون  برگزاری دوره های آموزشی: -۵-۵

 باشد : سازمانی ( و آموزشهای غير مستقيم می
 

به آموزشهایی اطلاق ميشود كه مطالب آموزشی به صورت مستقيم به شركت كنندگان انتقال  های مستقيم: آموزش -۵-۵-1

 پيدا ميكند،كه به صورت درون وبرون سازمانی اجرا ميگردد .

 

ناسان یا به آموزشهایی اطلاق ميشود كه در درون سازمان با تدریس مدیران، كارشآموزشهای درون سازمانی:  -۵-۵-1-1

 سایر افراد واجد شرایط از داخل سازمان و یا توسط اساتيد مدعوی از خارج سازمان برگزار ميگردد. شامل مراحل: 

 تهيه مكان مناسب و تجهيز آن فراخور برگزاری دوره و سازمان.-1

و آموزشهای مورد نظر تعيين اساتيد داخلی یا خارجی واجد صلاحيت )بر اساس تحصيلات، تجربه كاری، شرایط احراز  -2

باشد در نظر  شایستگی لازم را داشته باشد( جهت برگزاری دوره ) چنانچه مدرس در گذشته  مورد ارزیابی قرار گرفته

گرفتـن رتبـه صلاحيت الـزامی ميباشـد تا درصـورت عدم توانـایی در برگزاری مؤثـر دوره ازاساتيد مجرب تر استفاده 

 شود(.

جهت برگزاری دوره ها در داخل  هماهنگی با مراكز آموزشی  برون سـازمانی )در صورت نياز( توسط كارشنـاس آمـوزش -3

 سازمان.

 هماهنگی با مدیران یا كارشناسان مدرس جهت تعيين روز و ساعت دقيق برگزاری. -4

 تهية جزوه و تكثير جزوات مرتبط با دوره.  -۵

 اری دوره به مدیران واحدها و پرسنل یك هفته قبل از شروع كلاسها.اعلام زمان و مكان برگز -6

 تهيه وسایل كمك آموزشی جهت كلاسها توسط بخش آموزش ) در صورت نياز ( وتجهيزات سخت افزاری. -7

ارائه ليست حضور و غياب به مدرس و نظارت بر تكميل آن توسط مدرس همچنين نظارت بر حضور به موقع افراد و در  -8

 ورت رویت غيبت غير موجه، اطلاع به مدیرمربوطه وپيگيری موضوع .ص

 انجام آزمون در صورت نياز و صلاحدید توسط اساتيد و همكاری كارشناس آموزش.  -9

چنانچه فراگير آموزش را با موفقيت گذرانده باشد، اقداماتی نظير: ارسال گواهينامه برای فراگير، ارسال رونوشت گواهينامه 

 ارسال رونوشت به و در نهایت صدور گواهی آموزشی برای افراد صورت می پذیرد.اداری جهت اخذ امتياز آموزشی،  به امور

 ارائه فرم های نظرخواهی دوره آموزشی به شركت كنندگان پس از اتمام دوره.-11



 

 

 اجرایی آموزش  روش

   PMS-PC-07-00  : کد مدرک

 :بازنگریتاریخ 

 3 از 5 صفحه

 

 :كر تذ
های  ستميكردن س یو گواه یزيارائه كننده خدمات مم یالزامات نهاد هااسناد سيستم 

 فقط با مهر اصلی دارای اعتبار ميباشد (ISO 17021)مدیریتی

 .و تهيه كپی از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 
 

لانی مدت پيشنهاد یا انتقاداتی از طرف شركت كنندگان یا مدرسين به واحد نكته : چنانچه در طول برگزاری دوره های طو

برنامه ریزی و منابع انسانی ارائه شود، موضوع توسط كارشناس آموزش ) و در صورت نياز طرح در كميته آموزش ( بررسی و 

 رفع ميگردد .

 بایگانی گواهينامه های آموزشی در پرونده پرسنلی.  -12

 آموزشهای طی شده در  سيستم و در صورت لزوم گزارش شناسنامه آموزشی  درج اطلاعات-13

 تكميل زمان برگزاری آموزش در گزارشات. -14

 اقدام به تعيين ميزان اثر بخشی طبق اصول مندرج در قسمت سنجش اثر بخشی .-1۵
 

دوره ها، سمينارها،  به آموزشهای تخصصی كه در خارج سازمان و در غالب: آموزشهای برون سازمانی -۵-۵-1-2

 كارگاههای آموزشی و دوره های باز آموزی برگزار ميشود اطلاق ميگردد . شامل مراحل:

 شناسایی و ارزیابی موسسات مورد نظر مطابق روش اجرایی مربوطه و نيز تامين منابع مادی لازم. -1

وزشی ارسال شده توسط مراكز آموزشی انتخاب آموزشهای مورد نياز بر اساس طرح ریزی آموزشی از تقویم های آم -2

 خارجی و یا. داخلی .

 تكميل زمان برگزاری آموزش در گزارشات. -3

 اخذ تأیيد نهایی از معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی و مدیریت عامل. -4

اصله زمانی زیاد بين انجام هماهنگی با مراكز برگزاری دوره و اخذ تأیيد برگزاری دوره قبل از ثبت نام )درصورت وقوع ف-۵

 ارسال تقویم آموزشی تا ثبت نام (

اخذ فرم ثبت نام از مركز برگزار كننده دوره و عودت دادن آن پس از تكميل . ) صدور معرفی نامه برای شركت كنندگان -6

 در دوره در صورتيكه مركز برگزار كننده فرم ثبت نام نداشته باشد (

ذ گواهينامه پایان دوره از مراكز آموزشی و گزارش به واحد مالی توسط كارشناس استعلام وضعيت حضور و غياب و اخ-7

 آموزش.  

 تهيه نسخ مورد نياز از گواهينامه آموزشی جهت تهيه بازخورهای آموزشی و بایگانی در قسمت آموزشی پرونده پرسنلی .-8

 مام دوره.ارائه فرم های فـرم ارزشيابی دوره آموزشی به شركت كنندگان پس از ات-۹

 تكميل زمان برگزاری آموزش در گزارشات. -13

 اقدام به تعيين ميزان اثر بخشی طبق اصول مندرج در قسمت سنجش اثر بخشی .-14
 

 آموزشهای غير مستقيم  -۵-۵-2
 آموزشی، فيلم، CDآموزشهای غير مستقيم شامل : مصاحبه با افراد خارج سازمان، مطالعه كتاب و مجلات، استفاده از 

 بازدیدهای كاركنان سازمان از كارخانه های همكار یا مرتبط ، مراكز صنعتی مرتبط ، مراكز فرهنگی و. . ..  

 



 

 

 اجرایی آموزش  روش
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 :كر تذ
های  ستميكردن س یو گواه یزيارائه كننده خدمات مم یالزامات نهاد هااسناد سيستم 

 فقط با مهر اصلی دارای اعتبار ميباشد (ISO 17021)مدیریتی

 .و تهيه كپی از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 
 

در جلسه آخر فرم نظرسنجی توسط فراگيران تكميل و به كارشناس آموزش ارائه می گردد كه كارشناس آموزش  :1یادداشت 

 نماید.متياز بندی آن، سوابق آن را ایجاد میپس از ورود اطلاعات آن به سيستم آموزش و اخذ آمار ا

های لازم باشد دوره آموزشی در محل  شركت و با حضور استاد خاص برگزار شود هماهنگیدر مواردی كه نياز می :2یادداشت 

ه دوره های لازم را با اسـتاد و سـازمان برگزاركننـدگيرد و واحد آموزش..نيز هماهنگیبا واحد آموزش شهر تهران صورت می

شود كه در این صورت پس از پایـان برگـزاری .برگزار میپيمان مدیران سپنتا  دهد و دوره آموزشی در محل شركتانجام می

گيرد كه پس از تكميل فـرم مـذكور كنندگان در دوره آموزشی قرار مینظرسنجی دوره آموزشی در اختيار شركت دوره فرم

 گيرد.ورت میهای لازم توسط كارشناس آموزش صتحليل

 در صورت مراجعه كارآموز از فرم های كارآموزی مربوطه استفاده خواهد شد. :3یادداشت

 

 اثر بخشی دوره آموزشی :  -۵-6

 ماه پس ازاجرای آموزش برگزار شده می باشد.  2زمان تعيين اثر بخشی دوره، حداقل 

  ـر بخشی آموزشی( ، مطابق جدول ذیـل ميباشد :مسئوليت ارزیابی اثر بخشی دوره ها ) درصورت استفاده از فرم اث
 

 

 

 

 

 
 

 

خاصی اثر بخش نباشد، برای فرد مورد نظر با توجه به ریشه یابی علت عدم اثر بخشی در صورت نيـاز چنانچه دوره برای فرد 

 دوره تكرار می گردد. 

چنانچه دوره برای اكثر افراد اثر بخشی لازم را نداشته باشد، مطابق روش اقـدام اصـلاحی و پيشـگيرانه درخواسـت اقـدام 

 سانی  صادرو اقدامات لازم انجام می گردد.اصلاحی از طرف واحد مالی و واحد منابع ان

 
 

 :مستندات مرتبط   -6

 PMS-FR-12-00  ی دوره آموزشیرزیابافرم   -6-1

 PMS-FR-13-00 فرم سنجش ميزان اثربخشی دوره های آموزشی  -6-2

 PMS-FR-14-00دوره آموزشی  فـرم حضور و غياب شركت كنندگان   -6-3

 PMS-FR-15-00 ی آموزش یازسنجيفـرم ن -6-4

 PMS-FR-16-00تقویم اموزشی  فرم  -6-۵

 PMS-FR-17-00 فرم  اعلام زمان كلاس آموزشی

 ارزیابی کننده نوع آموزش آموزش گیرنده

 کارشناس آموزش عمومی و تخصصی  ....................

 نماینده مدیریت  عمومی  ....................

 مدیرعامل عمومی و تخصصی  ........................



 

 

 اجرایی آموزش  روش

   PMS-PC-07-00  : کد مدرک

 :بازنگریتاریخ 

 3 از 7 صفحه

 

 :كر تذ
های  ستميكردن س یو گواه یزيارائه كننده خدمات مم یالزامات نهاد هااسناد سيستم 

 فقط با مهر اصلی دارای اعتبار ميباشد (ISO 17021)مدیریتی

 .و تهيه كپی از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 
 

 

 

 مراجع : -7
 ISO17021-2015با استاندارد  مطابق

 

 

 

 

 

 


