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  مقدمه :

تحقق اهداف سازمان و کسب مزیت رقابتی در گروو  

داشتن سومایه های انسانی بالنده، توانمند، شرادا،،  

خالق و تحول گواسرت و ناراز اسرت بروای توانمنرد      

 گودد.سازی کارکنان استواتژی های مناسبی تدوین 

ثاو می گذارد و این احساس در آنان بوانگاخته می شود که در أقضاوت آنها ت و افواد نگوش در سازی توانمند

ثاو مثبت أاهداف مشتوک سازمان سهام هستند و می توانند در کسب و کار و تجارت سازمان و فوآیند کار ت

وجه به سطوح جهرانی ، محیری و اسرتواتژیهای    بگذارند.این امو با اجوای بونامه آموزشی بساار گستوده و با ت

 . شوکت تعاان و اجوا می شود

که به عنوان یک راهنما بوای مجموعه فعالات های آموزشی سرازمانها   ISO10015 در استاندارد بان المییی

کار بوده می شود بحث آموزش به عنوان یک نااز و به عنوان تضمان کننده استقوار نظام مدیویت کافات ه ب

طوح می باشد. در این استاندارد ناازهای آموزشی کارکنان و پاسخگوئی بره آنهرا از مهمتروین ارکران ایرن      م

     مان نااز آموزشی کارکنان در سازمان بره عنروان یرک الرزام و تروورت کره       أمی باشد.به نوعی که ت ساستم

آن اسرت   کاد این استاندارد بوأجنبه های رقابتی سازمان را ناز پوشش دهد مورد توجه می باشد.ت می تواند

آن ، تعهد سازمان به تولاد و ارائه محصوالت و یا خدمات با کافات  ءمنظور ارتقاه که کیاه سطوح کارکنان ب

درحال تغاارو و دگوکرونی اسرت تنهرا بره کمرک        هم در محاطی که ناازهای مشتویان و انتظارات آنها دائماً

مواجهره باشرواین نروین سرازمانها نماینرد. در همران راسرتا ایرن          ثو و کارا ماتوانند خود را آمادهؤآموزش م

 . یند آموزش را ارائه مادهدآاستاندارد دستورالعمل های اجوائی فو

 : اهداف

ثاو أدر زمانه بهبود مداوم، از جمیه در رابطه با عمیکود کارکنران آن، ممکرن اسرت تحرت تر      اهداف سازمان

هرا یرا الزامرات مشرتویان و      آوری، نوآوری و خواسته ااوات بازار، فنعوامل متعدد داخیی و باوونی از قبال تغ

سازد تا ناازهای موتبن به شایسرتگی   م میهای ذینفع قوار گاود. این گونه تغااوات سازمان را میز سایو طوف

در سازمان خود را مورد تحیال قوار دهد. نقش این استاندارد فواهم کودن راهنمایی جهت یاری رساندن بره  

ریزی آموزشی، ارائه آموزش، ارزشراابی   ها جهت شناسایی و تحیال ناازهای آموزشی، طواحی و بونامه سازمان

 .نتایج آموزش و پایش و بهبود فوآیند آموزش به منظور دستاابی به اهداف آن است
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  ISO10015                          ویژ گی های استاادداد  

 ،تولاررردی ،سرررازمانهای خررردماتیایرررن اسرررتاندارد در تمرررامی  

 اجروای  توانند می سازمانها همه و دارد کاربود …و بازرگانی،صنعتی

 .بو اساس آن تنظام نمایند را خود موزشیآ های بونامه

دانرش و رفتارهرای مناسرب     ءدر این استاندارد بهبود مهارتها، ارتقرا 

فوق می باشد.به عبرارت دیگرو بحرث مهرارت ، دانرش و      کاد و تمام بونامه های آموزشی ناز در راستای موارد أمورد ت

بهم تناده شده است. یکی از ویژگی های بارز این استاندارد توجه به نااز سرنجی و فوآینرد آن    ISO10015 رفتار در

می باشد که سازمانها را میزم می کند تا قبل از اقدام به اجوای هو بونامره آموزشری ناازسرنجی را انجرام داده باشرند.      

وآیند ناازسنجی در این ساستم به عنوان اولان اقدام در آموزش مطوح مری باشرد.یکی از اهرداف اساسری کره ایرن       ف

در زمانه شناخت  کمک کند تا به خوبی بتوانند آن است که به سازمانها استاندارد در بهبود سازمان ها دنبال می کند

 ارزشاابی مستمو فوآیند آموزشی نترایج کرار را   و نهایتاًاجوای آموزش  و تجزیه و تحیال ناازهای آموزشی و طواحی و

 . بورسی و با نظارت بو بهسازی آموزش اهداف مورد نظو سازمان را به خوبی دنبال کنند

 

 : 00001چرخه آموزش  د اساادداد  

به شایستگی در این استاندارد فوآیند آموزش شامل چهار موحیه است و مدیویت باید به منظور جبوان فاصیه موبوط 

 موجود نسبت به شایستگی مورد انتظار ، مواحل زیو را در این فوآیند مورد نظارت ) مدیویت آموزش ( قوار دهد :

 تعاان ناازهای آموزشی   -1

 طواحی و بونامه ریزی آموزش   -2

 اجوای آموزش   -3

 ارزیابی نتایج آموزش   -4

 می باشد . این مواحل  بعدی است و مدیویت ناظو بوخووجی هو موحیه ، ورودی موحیه می دانام که  
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  : ایجه گیرید

سازمان های پاشوو امووزه به امو آموزش و مهم تو از آن به نتایج آموزش اهمات زیادی مادهنرد . در واقرع یکری از     

شرده و شرناخت نترایج    مهم توین و اساسی توین فعالات های چوخه بونامه ریزی ، یافتن ارزش فعالات هرای انجرام   

منابع انسانی سازمانها باید توانمندی و شایسرتگی آن    ISO 10015 بو اساس استاندارد حاصل از فعالات ها ماباشد.

دهنرد. در ایرن اسرتاندارد بره      را از طویق آموزش بهبود را داشته باشند که بتوانند عمیکودهای فودی و سازمانی خود

ش پوداخته شده و الزامات هرو موحیره   جزئاات در مورد چهار موحیه آموز

کارد برو اسرتموار نظرام ارزشراابی      أدر تمرامی مواحرل ت   و را باان ماکند

 . آموزشی دارد

 

و اصرالح اقردامات آموزشری باعرث کراهش چشرمگاو        نتایج ارزشاابی ها

هزینه هائی خواهد بود که بو اثو دوباره کراری اتفراق مری افترد و حجرم      

کارکنان در اثو بی توجهی و یا کم توجهی بره   زیادی از منابع مالی و وقت

گروفتن برازخورد از آمروزش گاونرده و      تیف می گودد.    یند آموزش آفو

 آموزش دهنده و مدیوان و سوپوستان به عنوان نتایج دوره تیقی ماگرودد. 

اتوجره بره اهرداف    مدیویت آموزش ب و در نهایت  ارزیابی قوارماگاود بیند مدت مورد در عمیکودآموزش گاوندگان ناز

عهرده  ه جهت بهبود مستمو فوآیندهای سازمان بر  ثوتوی راؤبونامه های آموزشی م ماتواند استواتژیک وشواین موجود

 .گاود
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