ی
دستورالعمل ارزيابیِ و سنجش اثربخش ِ
آموزش های تخصصی و معيار پذيرش
بر اساس نظام مدیریت یکپارچه IMS /IWA2

از مجموعه ارزیابی  360درجه
تهیه و تنظیم :مرکز آموزش های تخصصی

تهيه كننده  -سِمت

تائيد كننده ِ -سمت
نماینده مدیریت

کارشناس ارزیابی و
بهبود فرایند

تصويب كنندهِ -سمت

1392/10/10

1392

1393/05/15

1393

نماینده مدیریت

رئیس مرکز

1395/01/18

1395

نماینده مدیریت

رئیس مرکز

1396/01/18

1396

نماینده مدیریت

رئیس مرکز

1397/02/18

1397

نماینده مدیریت

رئیس مرکز

تاريخ تصويب

ويرايش

رئیس مرکز

مرکزآموزشهای تخصصی

سنجش اثر بخشی آموزشی رضايتمندی ِ شركت از

شهید عباسپور

خدمات آموزشی مركز آموزشهای تخصصی

کد مدرکFM64/00:
شماره1 :

به نام خدا
فرم های ارزيابی اثر بخشی آموزشی فراگيران دوره های آموزشی ( جهت ارسال به سازمان آموزش گیرنده)

 .1هدف اجرای فرایند اثر بخشی آموزشی:
حصول اطمينان از اينكه آموزش هاي برگزار کرده مرکز آموزش هاي تخصصی در جهت اهداف آموزشی تعيين شده بوده و
دوره هاي آموزشی برگزارشده از اثربخشی مطلوب در جهت رسيدن به اهداف سازمانی فراگير برخوردار می باشند.
.2

دامنه کاربرد:

ارزيابی اثر بخشیِ کليه آموزش هاي ِ تخصصی برگزار شده در دامنه کاربرد آموزش هاي تخصصی کوتاه مدت توسط مرکز
آموزشهاي تخصصی شهيد عباسپور تلقی ميگردد.
.3

تعاریف:
 -3-1ارزشیابی:

تأييد اين امر ا ست که اهداف سازمانی و اهداف آموز شی هردو برآورده شدهاند ،يعنی آموزش اثربخش بوده
است.
 -3-2ارزیابی :

صحه گذاري بر تحقق اهداف آموزشی و اجراي درست و مطابق برنامه فرآيند آموزش
 -3-3اثر بخشی:

سنجش تاثير دانش کسب شده بر بهبود مهارت و عملكرد پرسنل آموزش ديده( فراگير شرکت نموده در دوره
آموزشی) ( در قالب فرم الف و ب)
 -)3-4ارزیابی رضایت مندی مدیر شرکت از کیفیات اجرایی مرکز آموزشهای تخصصی :

ارزيابی مدير عامل شرکت از مناسبات و تعامالت ستادي اداري با مرکز آموزشهاي تخصصی( فرم ج)
.4

مسؤلیتها:
 -4-1مسئولیتهای مدیر ارشد سازمان (مسئول /مدیر مستقیم محل اشتغال به خدمتِ فراگیر):

 oنظارت بر توزيع فرم و تنظيم آن و جمع بندي امتيازات سپپپا اعالم نتيجه ارزيابی اثر بخشپپی
فراگيران شرکت نموده در دوره آموزشی
 oبررسی گزارشات ،تحليل داده هاي گرد آوري شده و اعالم توصيه هاي بهبود به مرکز آموشهاي
تخصصی
 oتنظيم فرم (ج) ارزيابی رضايت مندي شرکت از خدمات آموزشی مرکز آموزشهاي تخصصی

مرکزآموزشهای تخصصی

سنجش اثر بخشی آموزشی رضايتمندی ِ شركت از

شهید عباسپور

خدمات آموزشی مركز آموزشهای تخصصی

کد مدرکFM60/00:
شماره2 :

 -4-2مدیریت آموزش شرکت( آموزش گیرنده ):

 oتهيه گزارش از اثر بخشی دوره هاي برگزارشده در بخشهاي مشخص(فرمهاي الف ،ب ،ج)
 oتحليل اوليه داده هاي گزارشات جمع آوري شده برروي ارزشيابی اثر بخشی آموزش
 oارسپپال نتاي فرمهاي ارزيابی اثر بخشپپی آموزشپپی (فرمهاي الف ،ب ،ج) به مرکز آموزشپپهاي
تخصصی شهيد عباسپور

.5

شرح عملیات توزیع و عودت فرمهای اثر بخشی :

دوره های کوتاه مدت تخصصی :

توزيع فرم اثر بخ شی آموز شهاي کوتاه مدت در پايان هر دوره آموز شی تو سط م سئول ارزيابی اثر بخ شی
.1
آموزشها پا از مراجعه آموزش فراگير به محل خدمت توسط مسئولين محترم آموزش صورت پذيرد
تكميل ق سمت سنجش واکنش تو سط شرکت کننده در قالب ( فرم الف)  ( ،فراگير شرکت نموده در دوره
.2
آموز شی) بالفا صله بعد از اجراي دوره پا از مراجعه فراگير به محل خدمت صورت پذيرد تا گزينه هاي مندرج با دقت
منعكا گردد.
تكميل بخش سنجش مهارت  ،دانش و نگرش قبل و بعد از آموزش در فرم اثر بخ شی دوره آموز شی مورد
.3
بحث  ،منعكا و سپا فرمها ارزيابی تو سط فراگيران( فرم ب) و م سئولين م ستقيم فراگير در محل خدمت و نيز (
فرم ج ) توسپپط سپپرپرسپپت مسپپتقيم و مدير عامل شپپرکت تنظيم  ،جهت بررسپپی هاي بعدي به مرکز آموزشپپهاي
تخصصی ارسال گردد.
تكميل قسمت ارزيابی اثر بخشی در فاصله زمانی مشخص شده جهت دوره هاي آموزشی کوتاه مدت توسط
.4
سرپرست يا مدير مستقيم واحد فرد شرکت کننده در دوره صورت پذيرد.
دامنه زمانی تنظیم و عودت فرمهای اثربخشی :فاصله زمانی تكميل فرم فوق الذکر براي دوره هاي کوتاه مدت 40
روز پا از اجراي(اتمام)دوره آموزشی مورد بحث ميباشد.
محا سبه امتياز اثر بخ شی تو سط م سئول آموزش شرکت ،و اعالم جهت ار سال نتيجه به مرکز آموز شهاي
.5
تخصصی صورت پذيرد.
در صورتی که نتيجه اثر بخ شی کل دوره داراي انحراف از معيار ميبا شد ،اقدامات ا صالحی الزم در جل سه
.6
کميته آموزش مرکز آموزشهاي تخصصی و نماينده مديريت ايزو مطرح و تصميمات الزم در اين خصوص اتخاذ می
گردد و نتيجه به شرکت در قالب اقدام اصالحی و گزارش اصالحی ارائه خواهد شد.
 .7ميزان تحقق اهداف آموزشی نيز در پايان هر دوره برنامه ارزيابی می شود.

 .6دامنه توزیع فرمهای اثر بخشی آموزشی دوره های آموزشی:

کليه شرکتهاي تابعه وزارت نيرو و سازمانهاي آموزش گيرنده از مرکز آموزشهاي تخصصی

 .7مراجع و مدارک:

• ISO 9001:2008/IWA2

• دستورالعمل اجرايیِ و الگوي کارکرديِ ارزيابی  360درجه  ،ويژه مديريت جامع کيفيت خدمات ِآموزشی و
پشتيبانی مرکز آموزشهاي تخصصی شهيد عباسپور
پیوست ها :
فرمهای ارزيابی اثر بخشی دوره های كوتاه مدت ( فرمهای الف – ب – ج):
فرم (الف) -این جدول توسط فراگیر شرکت نموده در دوره آموزشی تنظیم میگردد
فرم (ب) -اثر بخشی از منظرِ سرپرست مستقیم فراگیر شرکت کرده در دوره آموزشی
فرم (ج)  -پایش رضایت مندی ِکارفرما از خدمات آموزشی مرکز ( توسط مدير عامل شرکت و يا باالترين مقام
سازمان تنظيم می گردد)

مرکزآموزشهای تخصصی

سنجش اثر بخشی آموزشی رضايتمندی ِ شركت از

شهید عباسپور

خدمات آموزشی مركز آموزشهای تخصصی

کد مدرکFM64/00:
شماره3 :

به نام خدا
ریاست محترم شرکت ....................
جناب آقای .....................
موضوع  :اعالم نظر در خصوص میزان رضایتمندی شرکت در دوره آموزشی

با سالو وعرض احترام ،
اسپپپتحاپپپپارا ،نظر بپپه اينكپپه  ....نفر نيروي انسپپپپانی جمعی شپپپرکپپت  ،در دوره آموزشپپپی
...........................................به مورخ ................لغايت  ،.................حاپپپور يافته اند و بدين سپپپبب از امكانات
آموزشی و رفاهی اين مرکز بهره جسته اند  ،خواهشمند است در راستاي بهبود مستمر خدمات کيفی اين مرکز
آموز شی ضمن اخذ بازخورد کيفيات آموز شی و رفاهی از نيروي ان سانی آموزش ديده  ،ن سبت به اعالم نتيجه
رضايت مندي  ،در قالب نامه اعالم فرمائید .
شايان ذکر است  ،فرم ها و شيوه نامه اثر بخشی ِ دوره آموزشی مربوطه ،در قالب فرمهاي (الف)( ،ب) (،ج)
 ،به همراه  ،جهت ارزيابی و پايش دقيق تر آموزش ارائه شده  ،حاورتان ايفاد خواهد گرديد.
اعالم نظر جنابعالی در خصوص رضايت مندي و همچنين تنظيم و عودت نتاي اثر بخشی ِ پيوست ،اين مرکز
را در راستاي برگزاري هرچه پوياتر دوره هاي آموزشی آتی  ،حمايت خواهد کرد.
متذکر ميشود  ،فرم (الف) توسط فراگير شرکت در دوره آموزشی  ،و فرم (ب)توسط مدير يا سرپرست مستقيم
فراگير شرکت نموده در دوره آموزشی و فرم ( ج) توسط مدير عامل يا باالترين مقام سازمان تنظيم و ارائه گردد.
فرمهاي( الف و ج ) بالفاصله پا از اتمام دوره آموزشی و فرم (ب)پا از گذشت  40روز از اتمام دوره آموزشی
تنظيم و به همراه ساير فرم ها به مرکز آموزش هاي تخصصی شهيد عباسپور عودت گردد.
نتاي اقدامات اصالحی در صورت نياز  ،بر اساس الزامات ايزو به  IMS ,IWA2به اطالع جنابعالی خواهد
رسيد.
با تشكر
مرکز آموزشهای تخصصی
عبداهلل رشیدی مهر آبادی

مرکزآموزشهای تخصصی

سنجش اثر بخشی آموزشی رضايتمندی ِ شركت از

شهید عباسپور

خدمات آموزشی مركز آموزشهای تخصصی

کد مدرکFM60/00:
شماره1 :

فرمهای ِ سنجش ميزان اثر بخشی دوره های آموزشی در قالب فرمهای (الف  -ب -ج)

با عرض سپپالم  ،از اينكه در ايجاد بهبود روشپپها و ارتقاء  ،کيفيت آموزش با اين مرکز همكاري ميفرمائيد کمال تشپپكر را
ابراز مينماييم ،بی شک با کسب نظريات در ارائه هرچه کيفی تر دوره هاي آموزشی ياري خواهيد نمود.
آقاي  /خانم…………… .….آموزش گيرنده محترم  ،از شما تقا ضا می شود درباره اثربخ شی و تأثير دوره مذکور در
کارائی يا انجام وظيفه شغلی خود با عالمت گذاري در خانه امتيازات  ،اظهار نظر فرمائيد.

خیلی ضعیف

ضعیف

نسبتا ضعیف

متوسط

نسبتاً خوب

رديف
1

موضوع مورد ارزیابی

خوب

امتياز

1

2

3

4

5

6

7
خیلی خوب

فرم (الف) -این جدول توسط فراگیر شرکت نموده در دوره آموزشی تنظیم میگردد:

میزان ارتباط شغلفعلی شما با آموزشیکه گذرانده ایددرچه سطحی
ارزیابی میفرمائید ؟

2

تازه و نو بودن مطالب ارائه شده را چگونه ارزیابی می کنید؟

3

مطالب ارائه شده دوره آموزشی را تا چه حد کاربردی می دانید؟

4

نحوه ارائه دوره آموزشی را بطور کلی چگونه ارزیابی می کنید؟

5

استاد در انتقال مطالب آموزشی تا چه حد موفق بوده است؟
جمع

امتیاز بدست آمده :

حداکثر امتیاز 35:
درج هرگونه نظرات و پيشنهادات:

نتيجه ارزيابی
مردود

:

 .........از 35

موفق بر اساس معيار

حد اقل معيار پذيرش :بزرگتر از 25

امضاء فراگیر

مرکزآموزشهای

سنجش اثر بخشی آموزشی رضايتمندی ِ شركت از

تخصصی شهید

کد مدرکFM60/00:
شماره4 :

خدمات آموزشی مركز آموزشهای تخصصی

عباسپور

فرم (ب) -اثر بخشی از منظرِ سرپرست مستقیم فراگیر شرکت کرده در دوره آموزشی(  40روز پس از اتمام دوره آموزشی):
احتراما ،از شما به عنوان سرپرست مستقيم فراگير فوق تقاضا می شود در خصوص اثربخشی دوره و تأثير آموزش مذکور ( سنجش تاثير دانش کسب شده بر بهبود
مهارت فرد)در انجام وظايف ايشان  ،اظهار نظر فرمائيد.

فرم( ب)  ،توسط سرپرست و يا مدير مستقيم فراگير شرکت نموده دوره آموزشی  ،تنظيم ميگردد:

3

بهبود کسب اطالعات عملی و نظري مرتبط با کار

4

بهبود عملكرد نامبرده با شرح وظايف پا از آموزش مورد بحث چگونه تلقی
ميگردد ؟

5

ميزان کارائی فنی ،تخصصی نامبرده با رويكرد همياري ماموريت سازمان نسبت به
قبل از دوره آموزشی چگونه است ؟
حداکثر امتیاز  35:امتیاز بدست آمده  :درصد اثربخشی :

ضعیف

نسبتاً

ضعیف

متوسط

ضعیف

معیار پذیرش 25 :

مردود

نتیجه :

خوب

ردیف
2

بهبود ميزان دقت  ،تسلط  ،سرعت در کار

نسبتاً

خیلی

1

ارتقا و بهبود عملكرد در رفع اشتباهات در حين کار

خوب

موضوع

خیلی

1

3

6

خوب

امتیاز

2

4

5

7

موفق

نام و نام خانوادگی مدير مربوطه :
محل امااء

تاريخ تنظيم:

فرم (ج)  -پایش رضایت مندی ِکارفرما از خدمات مرکز ( لطفا توسط مدیر عامل شرکت و یا باالترین مقام سازمان تنظیم گردد)

ردیف

عملکرد

1

کيفيت خدمات پشتيبانی در مقايسه با ساير مرکز آموزش

2

کيفيت و سرعت در اعمال نقطه نظرات اصالحی شما

3

کيفيت سهولت دسترسی و ارتباطات با پرسنل دفتری

4

کيفيت انجام کار با توجه به تعهدات يا مفاد قرارداد

5

کيفيت خدمات آموزش در مقايسه با ساير مرکز آموزش

6

شيوه برخورد رفتاری مسئولين و کارکنانِ مرکز

7

کيفيت همکاری مديريت مرکز آموزشهای تخصصی

8

سنجش مقايسه هزينه دوره آموزشی مقايسه با ساير مراکز

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

خیلی ضعیف

5

4

3

2

1

جمع امتياز مربوط به بهبود عملکرد های تخصصی
درج هرگونه نظرات و پيشنهادات:

نام و نام خانوادگی مدير عامل ( باالترين مقام سازمان ) :
* معیار پذیرش کسب امتیاز  30از  40امتیاز حداکثر

امااء

تاريخ :

