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 مقدمه

 
  

ين گونه آموزش سازماني به لحاظ وجود نارسايي در فرآيندهاي كاري و رفتاري و لزوم برطرف نمودن ا

نقايص اهميت دارد و اين به خاطر آن است كه از طريق آموزش جهت دار و اثربخش مي توان در مفروضات 

 .ذهني كاركنان نوسازي و رفتارهاي جديدي را در سازمان ايجاد و جاري كرد 

 پايدارتر و براي.  ايجاد و دوام پيدا مي كند   ، پايداري كيفيت خدمات سازمان ها با استانداردهاي مختلف 

 منابع انساني  بويژه  در ابعاد مختلف  عميق تر كردن كيفيت و كسب مزيت پويايي در سازمان الزم است

 به خوبي سرمايه گذاري انجام داد و  با مديريت علمي مي توان در اين مورد. سرمايه گذاري صورت گيرد 

 .خمير مايه اصلي كيفيت را در سازمان ايجاد كرد 

  

 مديريت و تضمين كيفيت و كميته فرعي ISO/TC 176 توسط كميته فني 10015 جهاني ايزو استاندارد

SCنويس اصلي اين استاندارد را طراحي   پيش1999 كشور، در دسامبر 22نمايندگان .  تهيه شده است٣

 . شود ها به كار برده مي هاي آموزشي سازمان كردند كه به عنوان راهنمايي براي مجموعه فعاليت

ها و منابع انساني آنها را در زمينه مسائل  دهد كه سازمان المللي راهكارهايي به دست مي ين استاندارد بينا

زماني كه براي تفسير اشارات مربوط به مباحث آموزش درگروه استاندارد . دهند مربوط به آموزش ياري مي

توان از استاندارد ايزو   است، مي در زمينه تضمين كيفيت و مديريت كيفيت به راهنمايي نياز9000ايزو 

 .  استفاده كرد10015

اهداف سازمان براي بهبود مستمر كه دربرگيرنده عملكرد منابع انساني است، ممكن است تحت تاثير 

گروهي از عوامل خارجي از جمله تغيير بازار، فناوري، نوآوري، ملزومات و نيازهاي مشتريان و سهامداران 

 .  خود وادار كندتحليل نيازهاي مرتبط با مهارت تواند سازمان را به  تغييراتي ميچنين. ديگر قرار گيرد

ها به منظور شناسايي و تجزيه و تحليل نيازهاي آموزشي و  نقش اين استاندارد، تهيه راهنما براي سازمان

 اثربخشي ريزي آموزش، تدارك براي آموزش، ارزشيابي آموزش، كنترل و بهبود فرايند و طراحي و برنامه

گذاري موثرتر و كاراتر  هاست تا آموزش خود را به يك سرمايه بيشتر است و هدف آن كمك به سازمان

ريزي شده و سيستماتيك  يك فرايند آموزش برنامه. اي است آموزش يك فرايند چهار مرحله. تبديل كنند

ايش براي رسيدن به اهداف ه تواند سهم بسزايي در كمك به سازمان در جهت توسعه و بهبود توانايي مي

 . كيفي داشته باشد
  

 . شود  درقالب مراحل زير ديده مي10015فرايند آموزش در استاندارد ايزو  

 تعيين نيازهاي آموزشي) الف

 ريزي آموزشي طراحي و برنامه) ب

 مديريت اجرايي آموزش) ج

 ارزشيابي نتايج آموزش) د

 نظارت ) ه
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ISOراي دستيابي بهاقدامات ضروري ب مجموعه�١٠٠١   
 
  

 تعيين گروه كاري : گام اول

 
 :افراد اين گروه عبارتند از كه يك گروه كاري در دفتر آموزش تحقيقات و منابع انساني  تشكيل 

  آموزشي  داراي برنامهموسسات آموزشي تابعه نمايندگاني از  

 ريزي منابع انساني  يك نماينده از امور برنامه 

 مشاور  

  

 هاي موردنياز گروه  جراي آموزشا: گام دوم

 
هاي كاربردي به آنها ارائه خواهد شد كه  بعد از تعيين گروه اجرايي، براي آشنايي افراد يك سلسله آموزش

 : هاي آن شامل موارد زير مي باشد سرفصل

 كار گروهي 

 10015آشنايي با استاندارد ايزو  

 10015مستندسازي استاندارد ايزو  

 10015يزو مميزي استاندارد ا 

  

 رابطان آموزش : گام سوم

 
.  ملزم به معرفي يك نفر به عنوان رابط آموزش خواهند بود موسسات آموزشي تابعه وزرات نيرو در اين گام كليه 

 براي آنها برگزار و وظايفي كه در 10015پس از تعيين افراد مورد نياز يك دوره آموزشي آشنايي با استاندارد ايزو 

 . خواهدشد ين پروژه و در ادامه كار برعهده آنان مي باشد، كامالً تشريح طول اجراي ا

  

 بازنگري چارت سازماني و شرح وظايف آموزش: گام چهارم

 
. خواهد شد چارت سازماني و شرح وظايف آموزش متناسب با نيازهاي استاندارد بازنگري 
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 تعيين نيازهاي آموزشي : گام پنجم

 
آموزشهاي تخصصي دانشگاه معاونت دفترآموزش تحقيقات و منابع انساني و  هاي كالن  تژيابتدا اهداف و استرا

بر اساس نظام جامع آموزش اين معاونت  در زمينه سياستهاي آموزشي توسط كميته راهبردي صنعت آب و برق 

دوين ماموريت، نقشه ها ، به ت  در جهت اجراي اين برنامهبه دانشكده ها  و سپس  تدوينكاركنان صنعت آب و برق 

براي تعيين نيازهاي آموزشي پرسنل، گروه كاري سه محور اصلي را مبناي كار . هايش اقدام خواهد كرد راه و پروژه

 : خود قرارمي دهد

 تهيه و تدوين استانداردهاي مهارت و آموزش مشاغل) الف

 تهيه شده و در اختيار رابطان آوري اطالعات مشاغل در اين بخش ابتدا فهرست كليه مشاغل و سپس فرم جمع

در مرحله بعد . آوري كنند گرفت تا اطالعات مشاغل را از طريق مصاحبه و مشاهده جمع آموزش قرارخواهد 

هاي   و براساس آنها دوره  براي مشاغل استاندارد مهارت شغل تهيه هاي تخصصي در معاونت تشكيل شده كميته

 . د گرديدآموزشي در جهت استانداردها تعيين خواه

 هاي معاونت تهيه و تدوين نيازهاي آموزشي در جهت اهداف و استراتژي) ب

هاي استراتژيك  ريزي استراتژيك، نيازهاي آموزشي در جهت برنامه تيم اجرايي طي جلسات متعددي با امور برنامه

 . خواهدكرد  و اهداف سازماني را تدوين هاشركت

 ها  هتهيه و تدوين نيازهاي آموزشي پروژ) ج

، تيم اجرايي با كليه مديران صنعت آب و برق در حال انجام است هاي متعدد درحيطه  با توجه به اجراي پروژه

 . ها اقدام خواهدكرد ها جلسات كارشناسي برگزار و به تعيين نيازهاي آموزشي پروژه پروژه

 نيازهاي آموزشي ايشان  ي قرار گرفتهمورد ارزيابشاغل بعد از تعيين سه دسته نيازهاي آموزشي فوق، كليه پرسنل 

 . تعيين خواهد شد

  

 ريزي آموزشي طراحي و برنامه: گام ششم

 
 : كه در اين بخش انجام مي شود عبارتند ازفعاليتهاي 

 نامه آموزشي  بازنگري آيين  

 بازنگري رويه اجرايي آموزشي  

  آموزشي تهيه دستورالعمل جذب و ارزيابي مدرسان و ارايه دهندگان خدمات  

 ها  تعيين الگوي طراحي دوره 

 : اين الگو از كاملترين الگوهاي طراحي دوره است و از جمله موارد مهم آن عبارتند از  

 تعيين اهداف آموزشي   

 )هاي يادگيري با توجه به حيطه(تعيين اهداف يادگيري   

 محتواي كامل  

 محتواي تدريس هر ساعت دوره  

 روش ارزيابي فراگيران  

 ارزيابي مدرسانروش   

 روش اجرايي دوره متناسب با نيازهاي فراگيران  

هاي آموزشي براساس آن طراحي خواهد شد تا بتواند مالك عمل مناسبي  بعد از تهيه اين الگو، كليه دوره  

 . گيري ميزان اثربخشي باشد براي اندازه
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 كليه رابطان آموزشاعالم برنامه زمانبندي به  تهيه و تدوين برنامه زمانبندي شش ماهه   

     

  

 اجراي آموزش : گام هفتم

 
 . هايي كه براي ارائه آموزش در برنامه آموزشي آمده، برعهده مجري آموزش است انجام تمامي فعاليت

 :مراحل اجرايي آموزش سه قسمت است

  

 :اقدامات قبل از اجراي آموزش، شامل) الف

سي به لحاظ تعيين الگوي مناسب چيدمان آنها و چه آن ها، چه موارد كال فراهم كردن مكان اجراي دوره 

هاي آموزشي ارائه  هاي الكترونيكي و بسته هايي كه حين كار و يا در قالب خودآموزي، آموزش دسته آموزش

 . شوند مي

درارتباطند به لحاظ محتوا و شرايط  هايي كه به صورت پيمانكاري با امور آموزش و شركت مدرسان توجيه  

 فراكير

 توجيه فراگيران توسط رابطان آموزش  

 فراهم كردن وسايل كمك آموزشي متناسب با سرفصل آموزش  

 :اقدامات حين اجراي آموزش، شامل) ب

 كنترل و نظارت بر عملكرد مدرسان و فراگيران هنگام اجراي آموزش  

 اطالع از عملكرد مدرسان و فراگيران   

 ها در حين انجام كار لند مدت براي اجراي آموختههاي آموزشي ب ايجاد شرايط مناسب در دوره   

  

 :اقدامات بعد از اجراي آموزش شامل) ج

 ارزيابي عملكرد مدرسان  

 ارزيابي عملكرد فراگيران  

 . اند ها حضور داشته ارائه گزارش به مديراني كه پرسنل آنها در دوره  

  

 ارزشيابي نتايج آموزش : گام هشتم

 
 :ه اصلي توجه مي شوددر اين گام به دو ديدگا

 هاي آموزشي به لحاظ عملكرد مدرس، فرايند آموزش و امكانات آموزشي ارزشيابي دوره) الف

 ها  گيري ميزان اثربخشي دوره اندازه) ب

 :گيري ميزان اثربخشي، از الگوي زير استفاده خواهد شد در بخش اندازه

ها عمدتاً  اين دوره. گيري كرد توان اثربخشي آنها را اندازه هايي كه در زمان كوتاه مي گيري اثربخشي دوره  اندازه-1

 . اند هاي فني و كامپيوتري دوره

هاي  گيري كرد كه دوره توان اثربخشي آنها را اندازه هايي كه در ميان مدت مي گيري اثربخشي دوره  اندازه-2

 .اند سيستمي و تخصصي عمدتاً از اين دسته

هاي مديريتي عمدتاً در اين  توان شاهد آثار آنها بود كه دوره هايي كه در بلندمدت مي گيري اثربخشي دوره  اندازه-3

 . گيرند دسته قرار مي
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 كامالً كاربردي بوده و نتايج آن در نحوه عملكرد فراگيران توسط مدير  گيري اثربخشي آموزشي اين روش اندازه 

توان ميزان تاثير اهداف  يسه آن با شرايط اوليه فراگيران ميگيري است و با مقا مستقيم و خود فراگيران قابل اندازه

 . يادگيري دوره را مشخص كرد

اگر دوره آموزشي اثربخشي مطلوبي نداشته باشد، مواردي كه بايد در فرايند آموزش مورد بازنگري قرار گيرند، 

 . شود مشخص مي

  

  

 نظارت و بهسازي آموزش : گام نهم

 

زش به عنوان بخشي از سيستم كيفيت سازمان كسب اطمينان از اين موضوع است كه روند هدف اصلي نظارت بر آمو

نظارت شامل بررسي تمامي فرايندهاي آموزش در هريك از چهار . شود آموزش مطابق الزامات اجرا و مديريت مي

 .گيرد  انجام مي هاي مربوط در امور آموزش ليست مرحله است كه به صورت مداوم و براساس چك

  

 گيري نتيجه

 
  

پرهيز از هرگونه كاغذبازي و افزايش  آنچه در ابتداي استقرار اين استاندارد مدنظر قرارخواهد گرفت، 

هاي متناسب با نيازهاي واقعي پرسنل،  بروكراسي اداري، جلوگيري از زياد و كم آموزي، ارائه آموزش

هاي آموزشي و از همه  اثربخشي برنامهها به صورت همزمان، باال بردن  افزايش كمي و كيفي آموزش

مهمتر استقرار يك مدل اجرايي و كامالً كاربردي بوده كه در آن اخذ گواهينامه در اولويت نخست 

قرار ندارد بلكه پرورش نيروي انساني توانمند و كارايي مدنظر است كه بتوانند در جهت تحقق 

رند و با وجود آنان سازمان بتواند خود را به هايي محكم و استوار و مطمئن بردا اهداف سازمان گام

 . عنوان سازماني در سطح استانداردهاي جهاني مطرح كند
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 پيشگفتار

وصي امروزه مبحث استاندارد نمودن آموزش با توجه به سرمايه گذاري كالن موسسات، سازمانها و شركتها اعم از خص

 با يك مطالعه سطحي ممكن است �ISO١٠٠١استاندارد . و دولتي بر امر آموزش، يكي از ضروريات مي باشد

اين . بسيار ساده به نظر آيد و اينگونه هم هست ولي دنيايي از مفاهيم و مطالب آموزشي در اين استاندارد نهفته است

. ي سازمانها و شركتها و موسسات بسيار اثربخش خواهد بوداجرا و نگهداري فرآيندهاي آموزش استاندارد براي ايجاد، 

. با پياده سازي اين استاندارد در فرآيندهاي آموزش شركت و سازمانها مي توان با زبان جهاني خود را همنوا ساخت

ا باريك بيني و ظرايف اين استاندارد در مقوله هاي اثربخشي آموزش، بهره وري آموزش، اعتباربخشي آموزش و دهه

موارد ديگر و در عين حال با زباني ساده و بي آاليش مطرح نمودن مباحث پيچيده و آموزش از ويژگيهاي ممتاز اين 

اين استاندارد كه ويژه آموزش ميباشد مي خواهد پارادايم ساده انديشي و سطحي نگري به فرآيند . استاندارد ميباشد

 .زش تغيير دهدآموزش را به رويكردي حرفه اي و تخصصي به امر آمو

 ١٠٠٠٠ ISOو همچنين استاندارهاي سري  (٩٠٠٠ ISOاصول مديريت كيفيت كه مبناي استاندارهاي سري 

. ميباشد بر اهميت مديريت منابع انساني و نياز به آموزش مناسب تاكيد دارد) به عنوان بخشي از آن مجموعه

تعهد سازمان در عرضه محصوالت با كيفيت الزم و كاركنان در تمامي سطوح بايستي آموزش ببينند به گونه اي كه 

. در يك بازار به سرعت در حال تغيير كه در آن خواسته ها و انتظارات مشتريان دايماً افزايش مي يابد، برآورد گردد

اين استاندارد راهنمايي هايي را جهت ياري رساندن به سازمان و كاركنان آن هنگام پرداختن به مسايل آموزشي 

 . مي دهدارايه

اهداف سازمان در زمينه بهبود مداوم، از جمله در رابطه با عملكرد كاركنان آن، ممكن است تحت تاثير عوامل  

متعدد داخلي و بيروني از قبيل تغييرات بازار، فناوري، نوآوري و خواسته ها و يا الزامات مشتريان و ساير طرفهاي 

 را ملزم مي سازد تا نيازهاي مرتبط به شايستگي در سازمان خود را اين گونه تغييرات، سازمان. ذينفع قرار گيرد

شكل شماره يك نشان ميدهد كه چگونه آموزش مي تواند به عنوان ابزاري اثر بخش براي . مورد تحليل قرار دهد

 . تامين اين نيازها مورد استفاده قرار گيرد

به سازمانها جهت شناسايي و تحليل نيازهاي آموزشي نقش اين استانداردفراهم آوردن راهنمايي جهت ياري رساندن 

، طراحي و برنامه آموزشي، اجراي آموزش، ارزشيابي نتايج آموزشي و نظارت و بهبود فرآيند آموزش به منظور 

اين استاندارد بر نقش كمك رساني آموزش در بهبود مداوم تاكيد دارد و هدف، كمك . دستيابي به اهداف آن ميباشد

 .ها در امر سرمايه گذاري اثربخش و كارآتر آموزش استبه سازمان
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  دامنه كاربرد-1

راهنماييهاي مندرج در اين استاندارد ايجاد، اجرا، نگهداري و بهبود راهبردها و سيستمهاي آموزشي را كه بر كيفيت 

نها از هر نوعي كه اين استاندارد براي همه سازما. محصوالت عرضه شده توسط سازمان تاثير مي گذارد شامل ميشود

 .باشند قابل به كارگيري است

 .مجريان آموزش مي توانند از اين استاندارد در موارد مربوط به تامين نيازهاي آموزشي كاركنان خود استفاده كنند

  مراجع الزامي -2

ستاندارد حاضر استانداردها و مدارك استاندارد گونه زير شامل مقرراتي است كه از طريق ارجاع به آنها در متن ا

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع شده باشد، اصالحات يا . جزيي از اين استاندارد به شمار مي آيد

تجديد نظر بعدي آن شامل اين استاندارد نمي شود ولي به طرفين موافقت نامه هايي كه براساس اين استاندارد 

در مورد مداركي .  كارگيري چاپهاي جديد اين مدارك را بررسي كنندتنظيم شده باشند توصيه مي شود امكان به

آخرين . كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع شده است، همواره آخرين چاپ از هر مدرك ارجاع شده معتبر است

 . و استانداردهاي بين المللي معتبر و رايج كسب نمودTEC, ISOاطالعات الزم را مي توان از اعضاي 

  اصطالحات و تعاريف-8402 ايزو -ديريت و تضمين كيفيتم

  اصطالحات و تعاريف-3

 : آمده است، شامل اصطالحات و تعريف زير است8402در اين استاندارد اصطالحات و تعاريفي كه در استاندارد ايزو 

  شايستگي-1-3

 به كارگيري دانش، مهارت و رفتار در عملكرد

  آموزش-2-3

 سعه دانش، مهارت و رفتار جهت تامين نيازهافرآيند اجراي و تو

  راهنماييهايي براي آموزش-4

 فرآيند چهار مرحله اي:  آموزش-1-4

  كليات-1-1-4

فرآيند آموزشي نظام مند و برنامه ريزي شده مي تواند نقش مهمي را در ياري رساندن به سازمان در جهت بهبود 

 .مي نمايدتوانمنديها و تامين اهداف كيفي سازمان ايفا 
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به منظور افزايش تسهيل اين .  ترسيم شده است2اين فرآيند آموزشي در نمودارچرخه آموزش در شكل شماره 

استاندارد و ايجاد تمايز روشن بين راهنمايي و استفاده از يك الگوي فرآيندي جهت شرح اين راهنما، اين الگوي 

 . داده شده است در پيوست الف نشان5 - تا الف1-فرآيندي در جداول الف

براي انتخاب و اجراي آموزش به منظور جبران فاصله مربوط به شايستگي موجود نسبت به شايستگي 

 :مورد انتظار، مديريت بايستي مراحل زير را در فرآيند آموزش مورد نظارت قرار دهد

  تعيين نيازهاي آموزشي-الف

  طراحي و برنامه ريزي آموزش-ب

  اجراي آموزش-ج

 بي نتايج آموزش ارزيا-د

 . نشان داده شده است، خروجي هر مرحله، ورودي مرحله بعدي خواهد بود2همانطور كه در شكل 

  تامين خدمات آموزشي-2-1-4

مسئوليت تصميم گيري در مورد لزوم خريد و تدارك محصوالت و خدمات مورد نياز از درون يا بيرون از سازمان در 

ه فرآيند آموزش و نظارت بر آنها، و اينكه چه هنگام بايستي اين كار انجام گيرد، رابطه با هر يك از مراحل چهارگان

 ). رجوع شود5- تا الف1-به جداول الف(بايستي بر عهده مديريت باشد 

براي مثال، برخي از سازمانها ممكن است استفاده از كارشناسان برون سازماني را جهت تجزيه و تحليل نيازهاي 

  دانندآموزشي خود مفيد ب

 

 

مشاركت مناسب كاركنان شايسته، به عنوان بخشي از فرآيند آموزش، مي تواند منجر به احساس مالكيت بيشتري 

 .تيجه در تامين موفقيت آن مسئوليت بيشتري را بپذيرندنسبت به فرآيند آموزش شده و در ن
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  تعيين نيازهاي آموزشي-2-4

  كليات-1-2-4

فرآيند آموزش بايستي پس از آنكه تجزيه و تحليل نيازهاي سازمان صورت گرفت و موضوعات مرتبط به شايستگي 

 . آغاز گردد- همانگونه كه در شكل شماره يك نشان داده شده است-ثبت گرديد

سازمان بايستي ميزان شايستگي مورد نياز براي هر كاري را كه بر كيفيت محصوالت تاثير ميگذارد تعيين كند، 

شايستگي كاركنان براي انجام آن كار را ارزيابي كند و طرحهايي را براي بر طرف كردن كاستيهاي احتمالي مربوط 

 مبناي تجزيه و تحليل نيازهاي فعلي و نيازهاي مورد به شايستگي، تهيه نمايد و تعيين نيازهاي آموزشي بايستي بر

 .انتظار سازمان در مقايسه با شايستگي موجود كاركنان، صورت گيرد

 :انجام اين مرحله بايستي به منظور پوشش موارد ذيل باشد

  تعيين فاصله بين شايستگي موجود و شايستگي مورد انتظار-الف

ي كاركناني كه شايستگي موجود آنها با شايستگي مورد انتظار  تعيين نيازهاي آموزش مورد نياز برا-ب

 .براي كارهاي آنها مطابقت ندارد

  مستندسازي نيازهاي آموزشي -ج

بدين منظور بايد مشخص شود آيا مي توان فاصله بين شايستگي موجود و شايستگي مورد انتظار را از طريق آموزش 

 1 -به جدول الف(ايستي فاصله موجود مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد كم كرد يا نياز به فعاليتهاي ديگري است، ب

 ).رجوع شود

  تعيين نيازهاي سازمان-2-2-4

قبل از فرآيند شروع آموزش، بايستي خط مشي كيفيت و خط مشي آموزشي سازمان، الزامات مديريت كيفيت، 

ورد توجه قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود كه ، م4-2مديريت منبابع و طراحي فرآيند به عنوان يك درونداد به بند 

 .آموزشهاي مورد نياز در راستاي تامين نيازهاي سازمان مي باشند

  تعيين، تجزيه و تحليل الزامات مربوط به شايستگي-3-2-4

اين مستندات مي تواند به صورت ادواري يا برچسب . الزامات مربوط به شايستگي بايستني مستند سازي گردد

تعيين نيازهاي آتي سازمان متناسب با . هنگام تعيين وظايف كاري و يا ارزيابي عملكرد كاري، بازنگري گرددضرورت 

 از جمله شايستگي مورد انتظار كاركنان آن، مي تواند از منابع متعدد دروني و  مقاصد راهبردي و اهداف كيفيت،

 :بيروني و از جمله موارد زير برگرفته شود
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ي يا فناوري كه بر فرآيندهاي كاري يا بر ماهيت محصوالت عرضه شده توسط سازمان، تاثير  تغييرات سازمان-

 .ميگذارد

  سوابق حاصل از فرآيند هاي آموزش قبلي يا جاري-

  ارزيابي سازمان از شايستگي كاركنان براي انجام كارهاي خاص-

  گردش پرسنلي و تغييرات فصلي در مورد كاركنان موقتي-

 ينامه هاي درون يا برون سازماني مورد نياز براي انجام كارهاي خاص صدور گواه-

   درخواستهاي دريافتي از كاركنان كه فرصتهاي پيشرفت شخصي را كه در دستيابي به اهداف سازمان سهم دارد،-

 .مشخص مي كند

 وط به عدم انطابقها نتايج بازنگريهاي فرآيند و اقدامات اصالحي ناشي از شكايات مشتريان يا گزارشهاي مرب-

  قوانين، مقررات، استانداردها و دستورالعملهايي كه بر سازمان، فعاليتها و منابع آن تاثير مي گذارد-

  تحقيق در بازار براي تعيين يا پيش بيني خواسته هاي جديد مشتري-

  بازنگري شايستگي-4-2-4

مداركي كه شايستگي مورد انتظار براي هر فرآيند را مشخص مي كند و سوابقي كه فهرست شايستگي هر يك از 

 . كاركنان را نشان ميدهد، بايستي به طور منظم مورد بررسي قرار گيرد

 :روشهاي مورد استفاده براي بازنگري شايستگي ممكن است مواد زير را شامل گردد

 ان و يا تكميل پرسشنامه توسط آنان، سرپرستان و مديران انجام مصاحبه با كاركن-

  مشاهدات-

  بحث گروهي-

  اطالعات ارايه شده توسط كارشناسان متخصص در زمينه مورد نظر به عنوان درونداد-

 .اين بازنگري به الزامات مربوط به وظايف مورد نظر و عملكرد آن وظايف مربوط ميشود

  به شايستگي تعيين فاصله هاي مربوط-5-2-4

شايستگيهاي موجود بايستي با شايستگيهاي مورد انتظار مقايسه شود تا فاصله هاي مربوط به شايستگي، تعيين 

 .شده و ثبت گردد

  شناسايي راه حلهاي رفع اختالف مربوط به شايستگي-6-2-4
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گر در سازمان مانند طراحي راه حلهاي رفع اختالفهاي مربوط به شايستگي مي تواند از طريق آموزش يا اقدامات دي

 استفاده از منابع بيروني، بهبود ساير منابع، گردش   استخدام كاركناني كه كامالً آموزش ديده اند، مجدد فرآيندها،

 .شغلي يا اصالح روشهاي اجرايي، به دست آيد

  تعيين مشخصه هاي نيازهاي آموزشي-7-2-4

ي مربوط به شايستگي انتخاب گرديد، نيازهاي آموزشي بايستي هنگامي كه يك راه حل آموزشي براي رفع فاصله ها

 .مشخص شده و مستندسازي گردد

درونداد . مشخصه هاي مربوط به نيازهاي آموزشي بايستي با اهداف و نتايج مورد انتظار از آموزش مستندسازي شود

  ،4-2-3تگي مذكور در بند براي مشخصه هاي نيازهاي آموزشي بايستي از طريق فهرست الزامات مربوط به شايس

 .نتايج آموزشهاي قبلي و فاصله هاي شايستگي فعلي و درخواستهاي اقدام اصالحي فراهم گردد

اين مدرك بايستي بخشي از مشخصه هاي مربوط به طرح آموزشي باشد و بايستي سابقه اي از اهداف سازمان را 

در نظر گرفته   آموزشي و نظارت بر فرآيند آموزش،شامل گردد كه به عنوان دروندادهاي طراحي و برنامه ريزي

 .خواهند شد

  طراحي و برنامه ريزي آموزش-3-4

  كليات-1-3-4

 .مرحله طراحي و برنامه ريزي، اساس برنامه آموزشي ميباشد

 :اين مرحله موارد زير را شامل مي شود

-5اصله هاي مربوط به شايستگي كه در بند  طراحي و برنامه ريزي اقداماتي كه بايستي به منظور پرداختن به ف-الف

 . تعيين شده است، انجام گيرد2-4

 ). رجوع شود2- و بند و جدول الف4-5به بند فرعي ( تعيين معيارهاي ارزشيابي نتايج آموزش و نظارت آموزش -ب

  تعيين محدوديتها-2-3-4

 .تعيين و فهرست گرددمواردي كه براي فرآيند آموزش محدوديتهايي را ايجاد مي كنند بايستي 

 :اين محدوديتها ممكن است شامل موارد زير باشد

 . الزامات مربوط به مقررات كه توسط قوانين مقرر شده اند-

 . الزامات مربوط به خط مشي، از جمله آنهايي كه به منابع انساني مربوط مي شود، كه توسط سازمان مقرر شده اند-

  مالحظات مالي-

  زمان و زمانبندي برنامه الزامات مربوط به-
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 . قابليت دسترسي، انگيزش و توانايي افرادي كه بايستي آموزش داده شوند-

  عواملي از قبيل موجود بودن منابع داخلي جهت انجام آموزش يا دسترسي به پيمانكاران معتبر آموزش-

  محدوديتها در مورد ساير منابع در دسترس-

و ) 4-3-5بند (، انتخاب پيمانكار آموزشي ) 4-3-3بند (روشهاي آموزش فهرست محدويتها بايستي در انتخاب 

 .مورد استفاده قرار گيرد) 4-3-4بند (تدوين مشخصات مربوط به برنامه آموزش 

  روشهاي آموزش و معيارهاي انتخاب-3-3-4

 منابع، روش مناسب آموزشي به. روشهاي آموزشي بالقوه جهت تامين نيازهاي آموزشي بايستي فهرست شود

 .محدوديتها و اهداف فهرست شده بستگي خواهد داشت

 :روشهاي آموزشي ممكن است موارد زير را شامل گردد

  دوره ها و كارگاهها در داخل و بيرون از سازمان-

  كارآموزيها-

  تربيت و مشاوره در حين كار-

  خودآموزي-

  آموزش از راه دور-

اين معياره موارد . ي از روشها بايستي تعيين شده و مستندسازي گرددمعيارهاي انتخاب روشهاي مناسب يا تركيب

 :زير را شامل ميشود

  زمان و مكان-

  تسهيالت-

  هزينه-

  اهداف آموزش-

براي مثال موقعيت حرفه اي فعلي يا طرح ريزي شده، تخصصهاي خاص و يا تجربه و ( گروه مورد نظر براي آموزش -

 )افزايش تعداد شركت كنندگان

  مدت زمان آموزش و توالي اجرا-

  نحوه ارزيابي، ارزشيابي و صدور گواهينامه-

  مشخصه هاي برنامه آموزشي-4-3-4
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با پيمانكار بالقوه آموزش در مورد تداركات الزم براي فرآيندهاي آموزش خاص، مثالً ارائه مفاد آموزش  براي مذاكره

 .خاص، بايستي مشخصه هاي برنامه آموزشي تهيه شود

شخصه هاي برنامه آموزشي بايد از نظر مناسب باشد كه درك روشني از نيازهاي سازمان، الزامات مربوط به آموزش م

و اهداف آموزش را فراهم آورد تا مشخص شود كه آموزش گيرندگان در نتيجه اين آموزش توانايي دستيابي به چه 

 .اموري را خواهند داشت

مورد انتظار براي نيازهاي آموزشي باشد كه در مشخصات تدوين شده اند اهداف آموزش بايستي براساس شايستگي 

 .تا از ارائه آموزش اثربخش اطمينان حاصل شده و تبادل اطالعات روشن و آزادانه را ميسر سازد

  الزامات و اهداف سازمان-الف

  مشخصات نيازهاي مربوط به آموزش-ب

  اهداف آموزش-ج

 )رد نظر كاركنانگروههاي مو( آموزش گيرندگان -د

  روشهاي آموزشي و شرح خالصه اي از مفاد آنها-هـ

  زمانبندي مربوط به الزامات از قبيل مدت دوره، تاريخها و مقاطع زماني مهم-و

  الزامات مربوط به منابع از قبيل مواد آموزشي و كاركنان آموزش دهنده-ز

  الزامات مالي-ح

 :زشيابي نتايج آموزشي جهت اندازه گيري موارد زير معيارها و روشهاي تعيين شده براي ار-ط

  رضايت آموزش گيرنده-

  كسب دانش، مهارتها و رفتارها از سوي آموزش گيرندگان-

  عملكرد آموزش گيرنده در حين كار-

  رضايت مديريت آموزش گيرنده-

  تاثير بر سازمان متبوع آموزش گيرنده-

 ). رجوع شود5به بند (زش  روشهاي اجرايي براي انظارت فرآيند آمو-

  انتخاب پيمانكار آموزشي-5-3-4

هر پيمانكار بالقوه داخلي يا بيروني آموزش بايستي قبل از انتخاب شدن براي ارائه خدمات آموزشي مورد بررسي 

و ) ابراي مثال كاتالوگها، بروشوره(اين بررسي مي تواند ارزشيابي اطالعات كتبي پيمانكار آموزشي . جدي قرار گيرد
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اين بررسي بايستي مبتني بر مشخصه هاي برنامه آموزش و محدوديتهاي . گزارشهاي ارزشيابي را شامل گردد

 .شناسايي شده، باشد

اين انتخاب بايستي در يك توافقنامه يا قرارداد رسمي كه در آن متولي، نقشها و مسئوليتهاي فرآيند آموزش تعيين 

 مي شود، ثبت گردد

  اجراي آموزشي-4-4

  كليات-1-4-4

مسئوليت انجام كليه فعاليتهاي مشخص شده در مشخصه هاي برنامه آموزشي براي ارائه آموزش، بر عهده پيمانكار 

 .آموزشي مي باشد

با اين حال، عالوه بر فراهم آوردن منابع الزم براي بهره گيري مطمئن از خدمات پيمانكار آموزشي، نقش سازمان در 

 :الت براي آموزش ممكن است موارد زير را شامل گرددپشتيباني و ايجاد تسهي

  پشتيباني از آموزش دهنده و آموزش گيرنده-

  نظارت بر كيفيت آموزش گيرنده-

 .مدرس شخصي است كه يك روش آموزشي را در عمل به كار ميگيرد: يادآوري

 رجوع 5به بند (پشتيباني كند را در نظارت بر اجراي آموزش ) مجري آموزش(سازمان مي تواند پيمانكار آموزشي 

 ).شود

 .موفقيت اين فعاليتها متاثر از ميزان اثربخشي تعامل بين سازمان، پيمانكار آموزشي و آموزش گيرنده است

به جدول (منظور از بيان بندهاي فرعي ذيل، ارايه راهنمايي به سازمان در زمينه چگونگي انجام اين فعاليتهاست 

 ). رجوع شود3-الف

  پشتيباني-2-4-4

  پشتيباني قبل از آموزش-1-2-4-4

 :پشتيبانيهاي قبل از آموزش مي تواند فعاليتهاي ذيل را شامل گردد

 ) رجوع شود4-2به بند ( توجيه پيمانكار آموزشي از طريق ارائه اطالعات مناسب -

  آنهاست توجيه آموزش گيرنده در مورد ماهيت آموزش و مواردي از فاصله ها كه هدف در جهت رفع-

  ايجاد ارتباط بين مدرس و آموزش گيرنده-

  پشتيباني در حين آموزش-2-2-4-4

 :پشتيباني در حين آموزش مي تواند فعاليتهاي زير را شامل گردد
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 مستندات، نرم افزار يا جا و مكان مناسب براي مدرس و يا آموزش گيرنده تجهيزات،  فراهم كردن ابزار،-

 سب و كافي براي آموزش گيرنده در به كارگيري شايستگيهاي كسب شده فراهم كردن فرصتهاي منا-

  ارايه بازخورد به مدرس و آموزش گيرنده درباره عملكرد كاري-

  پشتيباني پس از پايان آموزش-3-2-4-4

 :پشتيباني پس از پايان آموزش مي تواند فعاليتهاي زير را شامل شود

 نده دريافت اطالعات بازخوردي از آموزش گير-

  دريافت اطالعات بازخوردي از مدرسين-

  ارايه اطالعات بازخوردي به مديران و كاركنان درگير در فرآيند آموزش-

  ارزشيابي نتايج آموزش-5-4

  كليات -1-5-4

منظور از ارزشيابي، تائيد اين امر است كه اهداف سازماني و اهداف آموزشي هر دو برآورده شده اند، يعني آموزش 

 . بوده استاثربخش

برنامه آموزشي و سوابق  دروندادها براي ارزشيابي نتايج آموزشي مي تواند مشخصات مربوط به نيازهاي آموزشي،

 .مربوط به اجراي آموزش باشد

نتايج آموزش غالباً تا هنگامي كه عملكرد آموزش گيرنده در طي كار مشاهده يا آزمايش نشود، نمي تواند به طور 

 .و صحه گذاري واقع شودكامل مورد تحليل 

 مديريت سازمان بايستي  در طي مدت زمان مشخص شده و پس از آن كه آموزش گيرنده آموزش را به اتمام رساند،

 .صورت مي گيرد اطمينان حاصل كند كه ارزشيابي جهت تصديق سطح شايستگي كسب شده،

 : زير انجام گيردارزشيابي ها بايستي به هر دو صورت كوتاه مدت و بلند مدت و به شرح

 در كوتاه مدت، بايستي از آموزش گيرنده در مورد روشهاي آموزش، منابع مورد استفاده و دانش و مهارتهاي كسب -

 .شده در نتيجه آموزش، اطالعات بازخوردي به دست آيد

 . در بلند مدت، بايستي عملكرد شغلي آموزش گيرنده و بهبود بهره وري مورد ارزيابي قرار گيرد-

 ). رجوع شود4-3-4به بند (ارزشابي بايستي بر مبناي معيارهاي تعيين شده انجام گيرد 

فرآيند ارزشيابي بايستي شامل گردآوري داده ها و تهيه گزارش ارزشيابي باشد كه درونداد براي فرآيند نظارت بر 

 .را نيز فراهم مي آورد)  رجوع شود4-به جداول الف(فرآيند آموزش ميباشد 

  گردآوري داده ها و تهيه گزارش ارزشيابي -2-5-4
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 :گزارش ارزشيابي بايستي موارد زير را شامل باشد

  مشخصه هاي نيازهاي آموزشي-

  معيارهاي ارزشيابي و شرحي از منابع، روشها و برنامه زمانبندي ارزشيابي-

  تحليل داده هاي گردآوري شده و تفسير نتايج-

  بازنگري هزينه هاي آموزشي-

 تيجه گيريها و توصيه ها براي بهبود ن-

تمامي فرآيند آموزش . وقوع عدم انطباقها ممكن است مستلزم اعمال روشهايي اجرايي براي اقدام اصالحي باشد

 .بايستي در سوابق آموزشي مستندسازي گردد
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  نظارت و بهبود فرآيند آموزش-5

  كليات-1-5

 به عنوان بخشي از سيستم - اين امر است كه فرآيند آموزشهدف اصلي از نظارت بر آموزش، حصول اطمينان از

 همانگونه كه الزم است مديريت شده و به اجرا در مي آيد، به طوري كه شواهد عيني در اين مورد كه اين -كيفيت

 نظارت شامل بازنگري تمامي فرآيند. فرآيند در برآورده كردن الزامات آموزشي سازمان اثربخشي است، فراهم ميشود

 ). رجوع شود2به شكل (آموزش در هر يك از چهار مرحله است 

در صورت . نظارت بايستي توسط كاركنان داراي شايستگي و بر طبق روشهاي اجرايي مستند سازمان انجام گيرد

روشهاي نظارت . امكان، اين اشخاص بايستي از حوزه كاري كه مستقيماً در آن فعاليت مي نمايند، مستقل باشند

در مورد روشهاي نظارت بايستي در طي .  شامل مواردي از قبيل مشاوره، مشاهده و گردآوري داده ها باشدبايستي

نظارت، ابزار با ارزشي . ، تصميم گيري شود) رجوع شود4-4-3به بند (مرحله تعيين مشخصه اي برنامه آموزشي 

 ). رجوع شود5-به جدول الف(جهت ارتقاي اثربخشي فرآيند آموزش است 

  اعتباربخشي فرآيند آموزش-2-5

بر مبناي اين . دروندادهاي نظارت ممكن است تمامي سوابق مربوط به كليه مراحل فرآيند آموزش را شامل گردد

سوابق ميتوان مراحل مختلف را مورد بازنگري قرار داد تا مسايل مربوط به عدم انطباق ها و اقدامات اصالحي و 

 دروندادهايي مي تواند بر مبناي مستمري گردآوري شود تا مبنايي براي چنين. پيشگيرانه تشخيص داده شود

 .اعتباربخشي فرآيند آموزش و ارائه توصيه ها براي بهبود، فراهم آيد

اگر بر مبناي روشهاي اجرايي اقدام شود و نيازها برآورد گردد، سوابق شايستگي كاركنان بايستي به منظور انعكاس 

 .ودشايستگيهاي جديد، بروز ش

اگر بر مبناي روشهاي اجرايي اقدام نشود ولي نيازها برآورد گردد، روشهاي اجرايي بايستي مورد تجديد نظر واقع 

 .شده و سوابق شايستگي كاركنان نيز بايستي به منظور انعكاس در شايستگي جديد به روز در آيد

ن صورت ممكن است اقدام اصالحي جهت بهبود اگر بر مبناي روشهاي اجراي اقدام شود و نيازها برآورد نگردد، دراي

 .فرآيند آموزش يا ابداع يك راه حل غير آموزشي ضرورت يابد

به طور كلي، بازنگري فرآيند آموزش بايستي هر نوع فرصت بيشتر براي بهبود اثربخشي هر يك از مراحل فرآيند 

 .آموزش را شناسايي و مشخص كند
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تلف نظارت و ارزشيابي، نتايج به دست آمده و اقدامات برنامه ريزي شده سوابق مناسبي از انجام فعاليتهاي مخ

 .بايستي نگهداري شود

   
 )4-2بند ( تعيين نيازهاي آموزشي 1-جدول الف

 سند بروندادها فرآيند دروندادها

 )4-2-2بند (تعيين نيازهاي سازمان 

  خط مشي كيفيت-

  خط مشي آموزش-

  الزامات مديريت كيفيت-

 يت منابع مدير-

  طراحي فرآيند-

در نظر گرفتن كليه 

دروندادها در هنگام آغاز 

 آموزش

تصميم گيري در مورد 

 آغاز فرآيند آموزش

تصميم گيري در 

مورد آغاز فرآيند 

 آموزش

 )4-2-3بند (تعيين تجزيه و تحليل الزامات مربوط به شايستگي 

 تغيير سازماني يا فناوري كه بتواند -

ري تاثير گذارد و يا بر فرآيندهاي كا

بر ماهيت محصوالت عرضه شده 

 توسط سازمان اثر گذارد

مستندسازي شايستگي 

 مورد نظر
 شايستگي مورد انتظار

فهرست شايستگيهاي 

 مورد انتظار

 داده هاي ثبت شده مربوط به -

 فرآيندهاي آموزشي جاري و گذشته
      

 ارزيابي سازمان در مورد شايستگي -

 جام كارهاي خاصكاركنان در ان
      

سوابق جابه جايي يا نوسانات فصلي 

 و از جمله در مورد كاركنان موقتي
      

 گواهينامه هاي داخلي و بيروني -

 مورد نياز براي انجام كارهاي خاص
      

 درخواستهاي كاركنان كه -

فرصتهايي براي پيشرفت در راستاي 

دستيابي به اهداف سازمان مشخص 

 ميكند

      

 نتايج بازنگري فرآيندها و اقدامات -

اصالحي ناشي از شكايات مشتريان 

يا گزارشهاي مربوط به عدم انطابق 

 ها

      

 قوانين، مقررات، استانداردها و -

دستورالعمل هايي كه بر سازمان، 

 فعاليت و منابع آن تاثير ميگذارد
      

       تحقيق در بازار كه الزامات جديد -
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خص يا پيش بيني مشتري را مش

 ميكند

 )4-2-4بند (بازنگري شايستگي 

  مدارك شايستگي-

 داده ها در مورد الزامات مربوط به -

كار و عملكرد مربوط به كار حاصل 

 :از

 انجام مصاحبه يا تكميل پرسشنامه -

 توسط كاركنان، سرپرستان و مديران

  مشاهدات-

  بحث گروهي-

) دهاطالعات ارائه ش( درونداد -

توسط كارشناسان متخصص در 

 زمينه مورد نظر

بازنگري شايستگيهاي 

 موجود

اطالعات در مورد 

 شايستگيهاي موجود

فهرست شايستگيهاي 

 موجود

 )4-2-5بند (شناسايي فاصله هاي شايستگي 

 فهرست شايستگيهاي مورد انتظار -

 و فهرست شايستگيهاي موجود

تعيين فاصله هاي 

 مربوط به شايستگي

عات در مورد فاصله اطال

هاي مربوط به 

 شايستگي

فهرست فاصله هاي 

 مربوط به شايستگي

 )4-2-6بند (شناسايي راه حلهاي رفع فاصله هاي مربوط به شايستگي 

 فهرست فاصله هاي مربوط به -

 شايستگي

شناسايي و انتخاب 

آموزش به عنوان يك 

 راه حل

آموزش كه به عنوان راه 

 حل انتخاب شده است

زش به عنوان يك آمو

راه حل انتخاب شده 

 است

 )4-2-7بند (تعيين مشخصات مربوط به نيازهاي آموزشي 

  فهرست شايستگي مورد نظر-

 فهرست فاصله هاي مربوط به -

 شايستگي

  نتايج آموزشهاي قبلي-

  درخواستهاي اقدامات اصالحي-

مستندسازي اهداف 

آموزش و نتايج آموزشي 

 مورد انتظار

 نيازهاي مشخصه هاي

 آموزشي مورد انتظار

مدرك مشخصات 

مربوط به نيازهاي 

 آموزشي مورد انتظار

 )4-3بند (طراحي و برنامه ريزي آموزش  2-جدول الف

 سند بروندادها فرآيند درونداد

 )4-3-2بند (تعيين محدوديت ها 

  الزامات قانوني-

  الزامات مربوط به خط مشي-

  مالحظات مالي-

 ط به زمان و زمانبندي الزامات مربو-

  دسترسي، انگيزش و توانايي افراد-

مشخص كردن 

 محدوديتها

در مورد  اطالعات

محدوديتهاي مربوط به 

 آموزش

 فهرست محدوديتها
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  ساير عوامل تداركاتي و پشتيباني-

 )4-3-3بند (روشهاي آموزش و معيارهاي انتخاب 

  مشخصه هاي نيازهاي آموزشي-

 يتها و اهداف فهرست منابع، محدو-

  فهرست روشهاي آموزشي بالقوه-

 معيارها براي انتخاب روشهاي -

 آموزش

مشخص كردن روشهاي 

 آموزش

اطالعات در مورد 

 روشهاي آموزش

فهرست روشهاي 

 آموزش

 )4-3-4بند (مشخصات مربوط به برنامه آموزش 

  اهداف و نيازهاي سازمان-

  نيازهاي آموزشي تعيين شده-

  اهداف آموزش-

  گروه مورد نظر آموزش گيرنده-

  روشهاي آموزش و طرح درس-

  زمانبندي الزامات-

  منابه و نيازهاي مالي-

  معيارها براي ارزيابي نتايح آموزش-

  نظارت بر روشهاي اجرايي-

تعيين و طراحي برنامه 

 آموزشي

برنامه آموزشي تعريف 

 شده

مستندات برنامه 

 آموزشي

 )4-3-5بند (انتخاب پيمانكار آموزشي 

 اطالعات كتبي پيمانكاران بالقوه -

 آموزشي

  گزارشهاي ارزيابي-

 مشخصات مربوط به برنامه -

 آموزشي

  محدوديتهاي مشخص شده-

انتخاب پيمانكار 

 آموزشي

پيمانكار آموزشي 

 مشخص شده

توافقنامه يا قرارداد 

رسمي منعقد شده 

كه در آن متولي، 

نقشها و مسئوليتهاي 

فرآيند پيمانكار در 

آموزش مشخص شده 

 باشد

 )4-4بند ( اجراي آموزش 3-جدول الف

 سند بروندادها فرآيند درونداد

 )4-4-2بند (پشتيباني 

 )4-4-2-1بند (پشتيباني قبل از آموزش 

  مشخصه هاي نيازهاي آموزشي-

 فهرست فاصله هاي مربوط به -

 شايستگي

  ويژگيهاي برنامه آموزشي-

 توجيه آموزش دهنده و

 آموزش گيرنده

گزارشهاي فعاليتهاي 

 توجيهي

گزارشهاي توجيهي 

 قبل از آموزش

 )4-4-2-2بند (پشتيباني در حين آموزش 

  

فراهم آوردن پشتيباني 

آموزشي براي آموزش 

 دهنده و آموزش گيرنده

گزارشهاي فعاليتهاي 

 توجيهي

گزارشهاي پشتيباني 

 آموزشي
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 )4-4-2-3بند (پشتيباني پس از پايان آموزش 

 گزارش هاي توجيهي قبل از -

 آموزش

  گزارشهاي پشتيباني آموزش-

 كسب بازخور آموزش -

 دهنده و آموزش گيرنده

 ارايه اطالعات بازخور -

 به مديران و ساير افراد

گزارشهاي فعاليتهاي 

 اطالعات بازخور

گزارشهاي اطالعات 

بازخور در پايان 

 آموزش
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 )4-5بند (موزش ارزشيابي نتايج آ 4 -جدول الف

 سند بروندادها فرآيند درونداد

 )4-5-2بند (گردآوري داده ها و تهيه گزارشهاي ارزشيابي 

  مشخصه هاي نيازهاي آموزشي-

  مشخصه هاي برنامه هاي آموزشي-

  سوابق حاصل از ارايه آموزش-

 گردآوري داده هاي و -

ارزيابي آنها بر پايه 

معيارهايي كه مشخص 

 .شده است

جزيه و تحليل داده  ت-

ها و تفسير نتايج، بررسي 

بودجه و تصديق براي 

دستيابي به 

شايستگيهاي مشخص 

 شده

  انجام اصالحات-

 گزارش ارزيابي
گزارش ارزشيابي 

 سوابق آموزشي

 )5بند (نظارت و بهبود فرآيند آموزش  5-جدول الف

 سند بروندادها فرآيند درونداد

 )5بند (اعتباربخشي فرآيند آموزش 

  مشخصه هاي نيازهاي آموزشي-

 فهرستهاي شايستگيهاي مورد -

 انتظار و موجود 

 فهرست فاصله هاي مربوط به -

 شايستگي

  ليست نيازهاي آموزشي-

  برنامه آموزشي-

 موافقتنامه ها يا قرارداد رسمي گه -

در آن متولي و مسئوليتها براي 

 فرآيند آموزش مشخص شده است

يه آموزش  سوابق حاصل از ارا-

 گزارش ارزشيابي

 فراهم آوردن شواهد -

عيني از طريق مشاوره، 

مشاهده و گردآوري 

داده ها در اين مورد كه 

فرآيند آموزش براي 

تامين خواسته هاي 

آموزشي سازمان 

 اثربخش است

 مشخص كردن -

مسايل مربوط به عدم 

انطباق ها براي اقدامات 

 اصالحي و پيشگيرانه

 زارشهاي نظارت  گ- گزارشهاي نظارت

 درخواستهاي -

اقدامات اصالحي و 

 پيشگيرانه
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