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14از2صفحه PT-P01/01:شناسه مدرك

1: شماره بازنگري

)سمینار/کارگاه/هاي آموزشیدوره(ا خدمات آموزشیفرایندهاي مرتبط بروش اجرایی 

:  کنترلمهر 

هدف1
، سـمینار علمـی تخصصـیو دوره   کارگـاه نحـوه ارائـه خـدمات آموزشـی، شـامل     ،روش اجرایـی هدف از تـدوین ایـن   

.باشدمیفراگیرانکارگیري دانش روز جهت ارتقاء سطح علمی و عملی آموزشی، با هدف به

کاربرديهدامن2
هاارو ســمینهـا آموزشـی، کارگـاه  هـاي کلیـه دوره برگـزاري ایـن روش اجرایـی در پژوهشـگاه اسـتاندارد و در مـورد     

.کاربرد دارد

مسئولیت اجرا3
دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاهکلاجرا در این روش اجرایی به عهده مدیرریزي و برنامهمسئولیت 
.ها استورؤساي پژوهشکدهاستاندارد

.استاندارد استپژوهشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجراي این روش اجرایی به عهده معاون پژوهشی 

یفتعار4
پژوهشگاه4-1

.منظور پژوهشگاه استاندارد است

دفتر آموزش4-2
.منظور دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه استاندارد است

دوره آموزشی حضوري3- 4
شود و در پایان دوره پس از ارزشیابی گیرنده برگزار میاي است که با حضور فیزیکی مدرس و آموزشدوره

. شودنامه آموزشی صادر مییکنندگان، گواهشرکت

دوره آموزشی غیرحضوري4- 4
در . شودکنندگان و صرفاً از طریق دریافت منابع آموزشی برگزار میاي است که بدون حضور فیزیکی شرکتدوره

نامه آموزشی پس از موفقیت در آزمون صادر گواهی. نمایدصورت نیاز، متقاضی در جلسات رفع اشکال شرکت می
.   شودمی

دوره آموزشی مجازي5- 4
باشد که در هر زمان و در هر هاي مربوط میآموزش مجازي با قابلیت دسترسی به دروس از پیش تهیه شده در رشته

و عوامل اجرایی آموزش، ) گیرندهآموزش-دهندهآموزش(نقطه جغرافیایی بدون نیاز به حضور همزمان طرفین فرآیند 
. شودعات و ارتباطات برگزار میبا استفاده از فناوري اطال

آموزشی درون سازمانیدوره6- 4
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14از3صفحه PT-P01/01:شناسه مدرك

1: شماره بازنگري

)سمینار/کارگاه/هاي آموزشیدوره(ا خدمات آموزشیفرایندهاي مرتبط بروش اجرایی 

:  کنترلمهر 

اعضاي هیأت علمی و غیر (سنجی به عمل آمده از کارکنان پژوهشگاه گردد که بر اساس نیازاي اطالق میبه دوره
، و با توجه به اهداف وان در حیطه وظایف شغلیسازي کارکندر راستاي ارتقا و توانمند) علمیهیأت 
و تصدي شغل، ) بدو خدمت(هاي توجیهی ها شامل آموزشاین دوره.گرددبرگزار میهاي پژوهشگاهگذاريسیاست
.هاي فرهنگی و عمومی هستندهاي شغلی و آموزشآموزش

دوره آموزشی برون سازمانی7- 4
وهشگاه برگزارقاضی و یا در پژبرون سازمانی در محل متتقاضیگردد که بنا به تقاضاي ماي اطالق میبه دوره

.گرددمی

کارگاه 8- 4
تئوري اي است که با هدف انتقال دانش و کسب مهارت در مورد موضوعی خاص به صورت برنامه آموزشی فشرده

.شودبرگزار میدر محل آزمایشگاه مربوط عملی و

سمینار 9- 4
در مورد یک موضوع خاص برگزار ارائه سخنرانیمندباعالقهگردهمایی است که با حضور اساتید، افراد متخصص و 

.شودمی

نامه آموزشیگواهی10- 4
.شوداعطا میکنندهشرکتبه افرادسمینار/ کارگاه/ اي است که در پایان هر دوره آموزشیمدرك رسمی و تأیید شده

رابط آموزشی11- 4
شکده مربوط جهت هماهنگی و عنوان نماینده گروه پژوهشی با انتخاب مدیر گروه و تایید رئیس پژوهردي که بهف

توسط معاون توسعه منابع توسعهمعاونت رابط آموزشی . شودپیگیري خدمات آموزشی به دفتر آموزش معرفی می
معرفی پژوهشگاه و رابط آموزشی حوزه معاونت پژوهشی توسط معاون پژوهشی پژوهشگاهانسانی و پشتیبانی

.شوندمی

کمیته آموزشی 12- 4
اعضاي . را به عهده داردهاي آموزشی دورهریزي بندي و برنامهها، اولویته وظیفه بررسی نیازسنجیاي است ککمیته

دفتر آموزش به عنوان دبیر نماینده / موزش به عنوان رئیس کمیته، معاونمدیر کل دفتر آ: این کمیته عبارتند از
هاي رابطین آموزشی گروهو ) نماینده ایشانیا (و پشتیبانی معاونت پژوهشی، معاونت توسعه منابع انسانی،کمیته

.هکمیتاعضايعنوان هبپژوهشی

در صورت نیاز از فرد یا افراد متخصص و مجرب با انتخاب مدیر کل دفتر آموزش به عنوان مدعو دعوت به :تبصره 
. آیدعمل می
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14از4صفحه PT-P01/01:شناسه مدرك

1: شماره بازنگري

)سمینار/کارگاه/هاي آموزشیدوره(ا خدمات آموزشیفرایندهاي مرتبط بروش اجرایی 

:  کنترلمهر 

نیازسنجی آموزشی4-13
.استآتی آموزشیهايارزیابی اولیه براي اجراي برنامهرایند ف

اثربخشی آموزش4-14
. شودفرایندي است که طی آن میزان تحقق اهداف آموزشی تعیین می

شرح اقدامات5
سازمانیدرونسمینار آموزشی/کارگاه/آموزشیهايدورهنیازسنجی آموزشی5-1

را در )00/01PT-Fبه شناسه مدرك(آموزشی هايگذاري برنامهسیاستهاي در بهمن ماه هر سال، دفتر آموزش فرم
، مطابق با راسال آتی خود آموزشیهاي برنامهدهد تا ها قرار میمدیران ستادي و روساي پژوهشکده/ معاونیناختیار 

هاي اعالم و تصویب برنامهبررسیپس از . ها تکمیل و به دفتر آموزش ارائه دهنداهداف پژوهشگاه، در قالب این فرم
هاي اعالم برنامهو هاي پژوهشگاه تنظیم شده بر اساس سیاستهايش فرمشده توسط معاونت پژوهشی، دفتر آموز

تا در اختیار کندمیها و ستاد ارسالبراي پژوهشکدهراهامدیران ستادي و روساي پژوهشکده/ معاونینشده توسط 
شناسه مدرك به(رابطین آموزش نیازهاي آموزشی کارکنان را در فرم نیازسنجی آموزشی .رابطین آموزش قرار گیرد

00/02PT-F (و در قالب فرم مربوطهآوري جمع)00/03ي مدرك به شناسهPT-F (ها این فرم. کنندبندي میجمع
. شودها تأیید و به دفتر آموزش ارسال میروساي پژوهشکده/ توسط مدیران واحدها

ی حـداکثر طـی مـدت    کارکنـان جدیـد و یـا تغییـر شـغل کارکنـان، نیازهـاي آموزشـ        جـذب در صـورت  :1تبصره
شـود تـا   بـه دفتـر آمـوزش ارسـال مـی     معاونـت / بنـدي و از طریـق پژوهشـکده   یک ماه توسط رابطین آموزش جمـع 

.پذیردصورت مورد نیازهاي آموزشیجهت برگزاري دورهاقدامات الزم 

ریــق ســمینارهایی کــه از ط/ کارگــاه/هــاي آموزشــیمربــوط بــه دوره) عنــوان و مــدت زمــان(اطالعــات :2تبصــره 
هــا بــه صــورتقبــل از برگــزاري دورهروز 15اقل ســتاد اعــالم نشــده باشــد، بایــد حــد/ژوهشــکده نه پبرنامــه ســاال

، اقــدامات مقتضــی توســط دفتــر )2-5بنــد (مکتــوب بــه دفتــر آمــوزش اعــالم گــردد تــا در صــورت کســب مجــوز  
.آموزش انجام شود

آموزشیریزيبرنامه5-2
درون سازمانیسمینارهاي/ کارگاه/ دوره5-2-1

هاي نیازسنجی توسط دفتر آموزش، برنامه آموزشی به تایید معاونت بندي فرمپس از جمع،در ابتداي هر سال
ي آموزشی تایید شده، جهت اخذ مجوز به کمیته سرمایه انسانی سازمان امور اداري و برنامه. رسدپژوهشی می

. گرددارسال می) کمیته راهبري آموزش(استخدامی 
- ارسال میوهشگاههیات رییسه پژتر آموزش برنامه آموزشی پیشنهادي و درخواست اعالم بودجه آموزشی را به دف

تقویم ،هیات رییسه پژوهشگاهبا توجه به بودجه مصوبتصویب، دفتر آموزشپس از. نماید تا مورد بررسی قرار گیرد
روساي / و همزمان به مدیران ستاديداده قرارهاي درون سازمانی را تهیه و در سایت آموزش آموزشی دوره

.شودش انجام میهاي مصوب توسط دفتر آموزدورهاجراي سپس اقدامات الزم جهت . کندها اعالم میپژوهشکده
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14از5صفحه PT-P01/01:شناسه مدرك

1: شماره بازنگري

)سمینار/کارگاه/هاي آموزشیدوره(ا خدمات آموزشیفرایندهاي مرتبط بروش اجرایی 

:  کنترلمهر 

برون سازمانیسمینارهاي/ کارگاه/ دوره5-2-2
بـه  (ن پژوهشـگاه  توسـط همکـارا  آموزشـی  سـمینار  / هـاي پیشـنهاد برگـزاري کارگـاه    در بهمن مـاه هـر سـال، فـرم    

رابطــین آمــوزش پیشــنهادات را . شــوددر اختیــار رابطــین آمــوزش قــرار داده مــی )00/04PT-Fشناســه مــدرك
ــرم پیشــنهاد  ــاهدر ف ــعو آوري جمــعسمینارآموزشــی / کارگ ــدي جم ــیبن ــدم ــرم. کنن ــن ف ــدیران  ای ــا توســط م ه

قــویم آموزشــی بــرون ســازمانی بــر ت. شــودهــا تأییــد و بــه دفتــر آمــوزش ارســال مــیروســاي پژوهشــکده/ واحــدها
در ... ارزیـابی نیـاز آموزشــی واحـدهاي صــنعتی و    و هــامعاونـت / هــااسـاس پیشـنهادات ارســال شـده از پژوهشـکده    

در ســایت آمــوزش پژوهشــگاه پــس از تاییــد معاونــت پژوهشــی تنظــیم و ابتــداي هــر ســال توســط دفتــر آمــوزش
. دگیرقرار می

رهایی کــه در ابتــداي ســال برگــزاري آنهــا اعــالم نشــده باشــد بایــد مطــابق   ســمینا/ در مــورد کارگــاه: 1تبصــره 
. اقدام شود1-5بند 2تبصره 

ــایی مــدرس در تــدریس مســئو:2تبصــره تخصصــی پیشــنهاد آموزشــی ســمینارهاي / هــا کارگــاهلیت تاییــد توان
. باشدبر عهده رییس پژوهشکده مربوط میشده توسط پژوهشکده، 

ــویم آموزشــی درون ســا ــرون ســازمانی مــی/ زمانیتق ــهب ــه گون ــه شــود کــه بایســت ب ــاي آموزشــیدورهاي تهی / ه
.بندي در طول سال توزیع شده باشندبا رعایت اولویتسمینارها / هاکارگاه

اي انتخـاب شـود کـه امکـان شـرکت بـراي افـراد        باید بـه گونـه  سـمینار / کارگـاه / هـاي آموزشـی  دورهزمان برگزاري 
.باشدواجد شرایط وجود داشته 

سمینارها/ هاکارگاه/ هاي آموزشیدورهبرگزاری5-3
آموزشــی بایــد توســط دفتــر آمــوزش یــا بــا همــاهنگی و نظــارت مســتقیم ایــن دفتــر  هــايبرنامــهبرگــزاري تمــام 

. صورت پذیرد

-ســمینار بایــد فــرم/ کارگــاه/ کننــدگان در دوره آموزشــینامــه آموزشــی، شــرکتجهــت صــدور گــواهی:1تبصــره 

ــور   ــاي حض ــاب ه ــه  (و غی ــه شناس ــرکت ) 00/05PT-Fب ــات ش ــدگان و مشخص ــه  (کنن ــه شناس را ) 00/06PT-Fب
. طور کامل تکمیل نمایندبه

سـمینار آموزشـی بـه شناسـه     / سـمینار آموزشـی بایـد فـرم گـزارش برگـزاري کارگـاه       / در پایـان کارگـاه  :2تبصره 
00/07PT-F ارسال گرددآموزش توسط برگزار کننده تکمیل و به دفتر.

سـمینارهاي آموزشـی باشـند    / هـا  هـا مجـري برگـزاري کارگـاه    پژوهشـکده /کـه دفـاتر سـتادي   در صورتی:3تبصره 
.  هاي الزم با دفتر آموزش انجام شودروز قبل از برگزاري هماهنگی15باید حداقل 

ــره  ــواهی : 4تبص ــدور گ ــرکت  ص ــراي ش ــه ب ــدرس    نام ــدریس م ــواهی ت ــدور گ ــدگان و ص ــاه کنن ــراي کارگ / ب
مـاهنگی قبلـی بـا    منـوط بـه ه  ) دفـاتر سـتادي برگـزار شـده اسـت     / کـه توسـط پژوهشـکده    (رهاي آموزشی سمینا

14از5صفحه PT-P01/01:شناسه مدرك

1: شماره بازنگري

)سمینار/کارگاه/هاي آموزشیدوره(ا خدمات آموزشیفرایندهاي مرتبط بروش اجرایی 

:  کنترلمهر 

برون سازمانیسمینارهاي/ کارگاه/ دوره5-2-2
بـه  (ن پژوهشـگاه  توسـط همکـارا  آموزشـی  سـمینار  / هـاي پیشـنهاد برگـزاري کارگـاه    در بهمن مـاه هـر سـال، فـرم    

رابطــین آمــوزش پیشــنهادات را . شــوددر اختیــار رابطــین آمــوزش قــرار داده مــی )00/04PT-Fشناســه مــدرك
ــرم پیشــنهاد  ــاهدر ف ــعو آوري جمــعسمینارآموزشــی / کارگ ــدي جم ــیبن ــدم ــرم. کنن ــن ف ــدیران  ای ــا توســط م ه

قــویم آموزشــی بــرون ســازمانی بــر ت. شــودهــا تأییــد و بــه دفتــر آمــوزش ارســال مــیروســاي پژوهشــکده/ واحــدها
در ... ارزیـابی نیـاز آموزشــی واحـدهاي صــنعتی و    و هــامعاونـت / هــااسـاس پیشـنهادات ارســال شـده از پژوهشـکده    

در ســایت آمــوزش پژوهشــگاه پــس از تاییــد معاونــت پژوهشــی تنظــیم و ابتــداي هــر ســال توســط دفتــر آمــوزش
. دگیرقرار می

رهایی کــه در ابتــداي ســال برگــزاري آنهــا اعــالم نشــده باشــد بایــد مطــابق   ســمینا/ در مــورد کارگــاه: 1تبصــره 
. اقدام شود1-5بند 2تبصره 

ــایی مــدرس در تــدریس مســئو:2تبصــره تخصصــی پیشــنهاد آموزشــی ســمینارهاي / هــا کارگــاهلیت تاییــد توان
. باشدبر عهده رییس پژوهشکده مربوط میشده توسط پژوهشکده، 

ــویم آموزشــی درون ســا ــرون ســازمانی مــی/ زمانیتق ــهب ــه گون ــه شــود کــه بایســت ب ــاي آموزشــیدورهاي تهی / ه
.بندي در طول سال توزیع شده باشندبا رعایت اولویتسمینارها / هاکارگاه

اي انتخـاب شـود کـه امکـان شـرکت بـراي افـراد        باید بـه گونـه  سـمینار / کارگـاه / هـاي آموزشـی  دورهزمان برگزاري 
.باشدواجد شرایط وجود داشته 

سمینارها/ هاکارگاه/ هاي آموزشیدورهبرگزاری5-3
آموزشــی بایــد توســط دفتــر آمــوزش یــا بــا همــاهنگی و نظــارت مســتقیم ایــن دفتــر  هــايبرنامــهبرگــزاري تمــام 

. صورت پذیرد

-ســمینار بایــد فــرم/ کارگــاه/ کننــدگان در دوره آموزشــینامــه آموزشــی، شــرکتجهــت صــدور گــواهی:1تبصــره 

ــور   ــاي حض ــاب ه ــه  (و غی ــه شناس ــرکت ) 00/05PT-Fب ــات ش ــدگان و مشخص ــه  (کنن ــه شناس را ) 00/06PT-Fب
. طور کامل تکمیل نمایندبه

سـمینار آموزشـی بـه شناسـه     / سـمینار آموزشـی بایـد فـرم گـزارش برگـزاري کارگـاه       / در پایـان کارگـاه  :2تبصره 
00/07PT-F ارسال گرددآموزش توسط برگزار کننده تکمیل و به دفتر.

سـمینارهاي آموزشـی باشـند    / هـا  هـا مجـري برگـزاري کارگـاه    پژوهشـکده /کـه دفـاتر سـتادي   در صورتی:3تبصره 
.  هاي الزم با دفتر آموزش انجام شودروز قبل از برگزاري هماهنگی15باید حداقل 

ــره  ــواهی : 4تبص ــدور گ ــرکت  ص ــراي ش ــه ب ــدرس    نام ــدریس م ــواهی ت ــدور گ ــدگان و ص ــاه کنن ــراي کارگ / ب
مـاهنگی قبلـی بـا    منـوط بـه ه  ) دفـاتر سـتادي برگـزار شـده اسـت     / کـه توسـط پژوهشـکده    (رهاي آموزشی سمینا

14از5صفحه PT-P01/01:شناسه مدرك

1: شماره بازنگري

)سمینار/کارگاه/هاي آموزشیدوره(ا خدمات آموزشیفرایندهاي مرتبط بروش اجرایی 

:  کنترلمهر 

برون سازمانیسمینارهاي/ کارگاه/ دوره5-2-2
بـه  (ن پژوهشـگاه  توسـط همکـارا  آموزشـی  سـمینار  / هـاي پیشـنهاد برگـزاري کارگـاه    در بهمن مـاه هـر سـال، فـرم    

رابطــین آمــوزش پیشــنهادات را . شــوددر اختیــار رابطــین آمــوزش قــرار داده مــی )00/04PT-Fشناســه مــدرك
ــرم پیشــنهاد  ــاهدر ف ــعو آوري جمــعسمینارآموزشــی / کارگ ــدي جم ــیبن ــدم ــرم. کنن ــن ف ــدیران  ای ــا توســط م ه

قــویم آموزشــی بــرون ســازمانی بــر ت. شــودهــا تأییــد و بــه دفتــر آمــوزش ارســال مــیروســاي پژوهشــکده/ واحــدها
در ... ارزیـابی نیـاز آموزشــی واحـدهاي صــنعتی و    و هــامعاونـت / هــااسـاس پیشـنهادات ارســال شـده از پژوهشـکده    

در ســایت آمــوزش پژوهشــگاه پــس از تاییــد معاونــت پژوهشــی تنظــیم و ابتــداي هــر ســال توســط دفتــر آمــوزش
. دگیرقرار می

رهایی کــه در ابتــداي ســال برگــزاري آنهــا اعــالم نشــده باشــد بایــد مطــابق   ســمینا/ در مــورد کارگــاه: 1تبصــره 
. اقدام شود1-5بند 2تبصره 

ــایی مــدرس در تــدریس مســئو:2تبصــره تخصصــی پیشــنهاد آموزشــی ســمینارهاي / هــا کارگــاهلیت تاییــد توان
. باشدبر عهده رییس پژوهشکده مربوط میشده توسط پژوهشکده، 

ــویم آموزشــی درون ســا ــرون ســازمانی مــی/ زمانیتق ــهب ــه گون ــه شــود کــه بایســت ب ــاي آموزشــیدورهاي تهی / ه
.بندي در طول سال توزیع شده باشندبا رعایت اولویتسمینارها / هاکارگاه

اي انتخـاب شـود کـه امکـان شـرکت بـراي افـراد        باید بـه گونـه  سـمینار / کارگـاه / هـاي آموزشـی  دورهزمان برگزاري 
.باشدواجد شرایط وجود داشته 

سمینارها/ هاکارگاه/ هاي آموزشیدورهبرگزاری5-3
آموزشــی بایــد توســط دفتــر آمــوزش یــا بــا همــاهنگی و نظــارت مســتقیم ایــن دفتــر  هــايبرنامــهبرگــزاري تمــام 

. صورت پذیرد

-ســمینار بایــد فــرم/ کارگــاه/ کننــدگان در دوره آموزشــینامــه آموزشــی، شــرکتجهــت صــدور گــواهی:1تبصــره 

ــور   ــاي حض ــاب ه ــه  (و غی ــه شناس ــرکت ) 00/05PT-Fب ــات ش ــدگان و مشخص ــه  (کنن ــه شناس را ) 00/06PT-Fب
. طور کامل تکمیل نمایندبه

سـمینار آموزشـی بـه شناسـه     / سـمینار آموزشـی بایـد فـرم گـزارش برگـزاري کارگـاه       / در پایـان کارگـاه  :2تبصره 
00/07PT-F ارسال گرددآموزش توسط برگزار کننده تکمیل و به دفتر.

سـمینارهاي آموزشـی باشـند    / هـا  هـا مجـري برگـزاري کارگـاه    پژوهشـکده /کـه دفـاتر سـتادي   در صورتی:3تبصره 
.  هاي الزم با دفتر آموزش انجام شودروز قبل از برگزاري هماهنگی15باید حداقل 

ــره  ــواهی : 4تبص ــدور گ ــرکت  ص ــراي ش ــه ب ــدرس    نام ــدریس م ــواهی ت ــدور گ ــدگان و ص ــاه کنن ــراي کارگ / ب
مـاهنگی قبلـی بـا    منـوط بـه ه  ) دفـاتر سـتادي برگـزار شـده اسـت     / کـه توسـط پژوهشـکده    (رهاي آموزشی سمینا



14از6صفحه PT-P01/01:شناسه مدرك

1: شماره بازنگري

)سمینار/کارگاه/هاي آموزشیدوره(ا خدمات آموزشیفرایندهاي مرتبط بروش اجرایی 

:  کنترلمهر 

کـه بـدون رعایـت ایـن بنـد برگـزار شـده باشـند، هـیچ          سـمینار آموزشـی  / کارگـاه باشـد و بـراي   دفتر آموزش مـی 
. نامه یا تاییدیه صادر نخواهد شدگونه گواهی

متقاضیان درون سازمانیثبت نام 5-3-1
ــر ســال  ــداي ه ــس از ارســالدر ابت ــویم آموزشــی ، پ ــراي پژوهشــکده تق ــازمانی ب ــا درون س ســتاد پژوهشــگاه، / ه
ــا در نظــر گــرفتن حــداقل ســاعات   مــدیران ســ/ هــا روســاي پژوهشــکده ــراد متقاضــی واجــد شــرایط را، ب تادي اف

بــه (ســمینار / رگــاهکا/ هــاي آموزشــیکننــده در دورهفــرم معرفــی افــراد شــرکتدر قالــب آمــوزش بــراي کارکنــان، 
. نمایندبه دفتر آموزش معرفی می) 00/08PT-Fشناسه مدرك

ــزي، دفتــر آمــوزش فراخــوان برگــزاري دوره آموزشــی  پــس از برنامــه را حــداقل یــک هفتــه ســمینار / کارگــاه/ ری
ــه   ــت یادآوریب ــزاري، جه ــل از برگ ــاروســاي پژوهشــکدهقب ــتادي / ه ــدیران س ــیم ــدارســال م ــر ســپس . نمای دفت

. نمایدسمینار اقدام به ثبت نام متقاضیان می/ کارگاه/ با توجه به ظرفیت دوره آموزشیآموزش

ــره  ــر     :1تبص ــراي دوره باشــد، دفت ــین شــده ب ــت تعی ــیش از ظرفی ــی شــده ب ــراد معرف ــداد اف ــه تع در صــورتی ک
اهنگی بـا همـ  (بنـدي انجـام شـده بـر اسـاس نیازسـنجی آموزشـی       نیازهـاي دوره یـا اولویـت   اس پـیش آموزش بر اس

. نمایدمیواجد شرایطاقدام به معرفی افراد )دفاتر ستادي/ هاپژوهشکده

ــره  ــرکت در دوره      :2تبص ــی از ش ــالم قبل ــدون اع ــدن دوره، ب ــراي گذران ــده ب ــی ش ــراد معرف ــه اف ــورتی ک در ص
. شودواحد ستادي اعالم می/ هت اقدام مقتضی به پژوهشکدهمراتب جخودداري نمایند، 

سازمانیقاضیان برونمتثبت نام 5-3-2
سمینار/ کارگاه/هاي آموزشیمتقاضیان شرکت در دوره5-3-2-1

ریــزي و تهیــه تقــویم آموزشــی بــرون ســازمانی، دفتــر آمــوزش از طریــق اعــالم در ســایت آمــوزش،  پــس از برنامــه
وص رســانی در خصــاقــدام بــه اطــالعفــن، ایمیــل، ســامانه پیــام کوتــاه و غیــره ارســال نامــه رســمی، فکــس یــا تل

. نمایدسمینار می/ کارگاه /هاي آموزشی برگزاري دوره
را 00/09PT-Fنـام بـه شناسـه مـدرك    سـمینار بایـد فـرم ثبـت    / کارگـاه  /هـاي آموزشـی   دورهمتقاضیان شـرکت در  

ــت       ــه آدرس پس ــل ب ــس از تکمی ــد و پ ــت کنن ــگاه دریاف ــی پژوهش ــیالت تکمیل ــوزش و تحص ــایت آم ــق س از طری
ــماره دور  ــا ش ــی و ی ــت  الکترونیک ــرم ثب ــده در ف ــر ش ــار ذک ــا  نگ ــد و ی ــال نماین ــام ارس ــوزش  ن ــر آم ــایت دفت در س

.گذاري نمایندبار
واریـز  شناسـه پرداخـت منـدرج در صورتحسـاب صـادره از دفتـر آمـوزش       را بـه  شـده متقاضیان بایـد هزینـه اعـالم   

ــی   ــت الکترونیکـ ــق پسـ ــویر آن را از طریـ ــد و تصـ ــ training@standard.ac.irنماینـ ــماره دورنگـ ــا شـ ار یـ
.و یا در سایت دفتر آموزش بار گذاري نمایندارسال نمایند32861214-026

سمینار به دفتر آموزش تحویـل داده  / کارگاه /هاي آموزشی دورهاصل فیش واریز هزینه ثبت نام باید در روز برگزاري 
.شود

14از6صفحه PT-P01/01:شناسه مدرك

1: شماره بازنگري

)سمینار/کارگاه/هاي آموزشیدوره(ا خدمات آموزشیفرایندهاي مرتبط بروش اجرایی 

:  کنترلمهر 

کـه بـدون رعایـت ایـن بنـد برگـزار شـده باشـند، هـیچ          سـمینار آموزشـی  / کارگـاه باشـد و بـراي   دفتر آموزش مـی 
. نامه یا تاییدیه صادر نخواهد شدگونه گواهی

متقاضیان درون سازمانیثبت نام 5-3-1
ــر ســال  ــداي ه ــس از ارســالدر ابت ــویم آموزشــی ، پ ــراي پژوهشــکده تق ــازمانی ب ــا درون س ســتاد پژوهشــگاه، / ه
ــا در نظــر گــرفتن حــداقل ســاعات   مــدیران ســ/ هــا روســاي پژوهشــکده ــراد متقاضــی واجــد شــرایط را، ب تادي اف

بــه (ســمینار / رگــاهکا/ هــاي آموزشــیکننــده در دورهفــرم معرفــی افــراد شــرکتدر قالــب آمــوزش بــراي کارکنــان، 
. نمایندبه دفتر آموزش معرفی می) 00/08PT-Fشناسه مدرك

ــزي، دفتــر آمــوزش فراخــوان برگــزاري دوره آموزشــی  پــس از برنامــه را حــداقل یــک هفتــه ســمینار / کارگــاه/ ری
ــه   ــت یادآوریب ــزاري، جه ــل از برگ ــاروســاي پژوهشــکدهقب ــتادي / ه ــدیران س ــیم ــدارســال م ــر ســپس . نمای دفت

. نمایدسمینار اقدام به ثبت نام متقاضیان می/ کارگاه/ با توجه به ظرفیت دوره آموزشیآموزش

ــره  ــر     :1تبص ــراي دوره باشــد، دفت ــین شــده ب ــت تعی ــیش از ظرفی ــی شــده ب ــراد معرف ــداد اف ــه تع در صــورتی ک
اهنگی بـا همـ  (بنـدي انجـام شـده بـر اسـاس نیازسـنجی آموزشـی       نیازهـاي دوره یـا اولویـت   اس پـیش آموزش بر اس

. نمایدمیواجد شرایطاقدام به معرفی افراد )دفاتر ستادي/ هاپژوهشکده

ــره  ــرکت در دوره      :2تبص ــی از ش ــالم قبل ــدون اع ــدن دوره، ب ــراي گذران ــده ب ــی ش ــراد معرف ــه اف ــورتی ک در ص
. شودواحد ستادي اعالم می/ هت اقدام مقتضی به پژوهشکدهمراتب جخودداري نمایند، 

سازمانیقاضیان برونمتثبت نام 5-3-2
سمینار/ کارگاه/هاي آموزشیمتقاضیان شرکت در دوره5-3-2-1

ریــزي و تهیــه تقــویم آموزشــی بــرون ســازمانی، دفتــر آمــوزش از طریــق اعــالم در ســایت آمــوزش،  پــس از برنامــه
وص رســانی در خصــاقــدام بــه اطــالعفــن، ایمیــل، ســامانه پیــام کوتــاه و غیــره ارســال نامــه رســمی، فکــس یــا تل

. نمایدسمینار می/ کارگاه /هاي آموزشی برگزاري دوره
را 00/09PT-Fنـام بـه شناسـه مـدرك    سـمینار بایـد فـرم ثبـت    / کارگـاه  /هـاي آموزشـی   دورهمتقاضیان شـرکت در  

ــت       ــه آدرس پس ــل ب ــس از تکمی ــد و پ ــت کنن ــگاه دریاف ــی پژوهش ــیالت تکمیل ــوزش و تحص ــایت آم ــق س از طری
ــماره دور  ــا ش ــی و ی ــت  الکترونیک ــرم ثب ــده در ف ــر ش ــار ذک ــا  نگ ــد و ی ــال نماین ــام ارس ــوزش  ن ــر آم ــایت دفت در س

.گذاري نمایندبار
واریـز  شناسـه پرداخـت منـدرج در صورتحسـاب صـادره از دفتـر آمـوزش       را بـه  شـده متقاضیان بایـد هزینـه اعـالم   

ــی   ــت الکترونیکـ ــق پسـ ــویر آن را از طریـ ــد و تصـ ــ training@standard.ac.irنماینـ ــماره دورنگـ ــا شـ ار یـ
.و یا در سایت دفتر آموزش بار گذاري نمایندارسال نمایند32861214-026

سمینار به دفتر آموزش تحویـل داده  / کارگاه /هاي آموزشی دورهاصل فیش واریز هزینه ثبت نام باید در روز برگزاري 
.شود

14از6صفحه PT-P01/01:شناسه مدرك

1: شماره بازنگري

)سمینار/کارگاه/هاي آموزشیدوره(ا خدمات آموزشیفرایندهاي مرتبط بروش اجرایی 

:  کنترلمهر 

کـه بـدون رعایـت ایـن بنـد برگـزار شـده باشـند، هـیچ          سـمینار آموزشـی  / کارگـاه باشـد و بـراي   دفتر آموزش مـی 
. نامه یا تاییدیه صادر نخواهد شدگونه گواهی

متقاضیان درون سازمانیثبت نام 5-3-1
ــر ســال  ــداي ه ــس از ارســالدر ابت ــویم آموزشــی ، پ ــراي پژوهشــکده تق ــازمانی ب ــا درون س ســتاد پژوهشــگاه، / ه
ــا در نظــر گــرفتن حــداقل ســاعات   مــدیران ســ/ هــا روســاي پژوهشــکده ــراد متقاضــی واجــد شــرایط را، ب تادي اف

بــه (ســمینار / رگــاهکا/ هــاي آموزشــیکننــده در دورهفــرم معرفــی افــراد شــرکتدر قالــب آمــوزش بــراي کارکنــان، 
. نمایندبه دفتر آموزش معرفی می) 00/08PT-Fشناسه مدرك

ــزي، دفتــر آمــوزش فراخــوان برگــزاري دوره آموزشــی  پــس از برنامــه را حــداقل یــک هفتــه ســمینار / کارگــاه/ ری
ــه   ــت یادآوریب ــزاري، جه ــل از برگ ــاروســاي پژوهشــکدهقب ــتادي / ه ــدیران س ــیم ــدارســال م ــر ســپس . نمای دفت

. نمایدسمینار اقدام به ثبت نام متقاضیان می/ کارگاه/ با توجه به ظرفیت دوره آموزشیآموزش

ــره  ــر     :1تبص ــراي دوره باشــد، دفت ــین شــده ب ــت تعی ــیش از ظرفی ــی شــده ب ــراد معرف ــداد اف ــه تع در صــورتی ک
اهنگی بـا همـ  (بنـدي انجـام شـده بـر اسـاس نیازسـنجی آموزشـی       نیازهـاي دوره یـا اولویـت   اس پـیش آموزش بر اس

. نمایدمیواجد شرایطاقدام به معرفی افراد )دفاتر ستادي/ هاپژوهشکده

ــره  ــرکت در دوره      :2تبص ــی از ش ــالم قبل ــدون اع ــدن دوره، ب ــراي گذران ــده ب ــی ش ــراد معرف ــه اف ــورتی ک در ص
. شودواحد ستادي اعالم می/ هت اقدام مقتضی به پژوهشکدهمراتب جخودداري نمایند، 

سازمانیقاضیان برونمتثبت نام 5-3-2
سمینار/ کارگاه/هاي آموزشیمتقاضیان شرکت در دوره5-3-2-1

ریــزي و تهیــه تقــویم آموزشــی بــرون ســازمانی، دفتــر آمــوزش از طریــق اعــالم در ســایت آمــوزش،  پــس از برنامــه
وص رســانی در خصــاقــدام بــه اطــالعفــن، ایمیــل، ســامانه پیــام کوتــاه و غیــره ارســال نامــه رســمی، فکــس یــا تل

. نمایدسمینار می/ کارگاه /هاي آموزشی برگزاري دوره
را 00/09PT-Fنـام بـه شناسـه مـدرك    سـمینار بایـد فـرم ثبـت    / کارگـاه  /هـاي آموزشـی   دورهمتقاضیان شـرکت در  

ــت       ــه آدرس پس ــل ب ــس از تکمی ــد و پ ــت کنن ــگاه دریاف ــی پژوهش ــیالت تکمیل ــوزش و تحص ــایت آم ــق س از طری
ــماره دور  ــا ش ــی و ی ــت  الکترونیک ــرم ثب ــده در ف ــر ش ــار ذک ــا  نگ ــد و ی ــال نماین ــام ارس ــوزش  ن ــر آم ــایت دفت در س

.گذاري نمایندبار
واریـز  شناسـه پرداخـت منـدرج در صورتحسـاب صـادره از دفتـر آمـوزش       را بـه  شـده متقاضیان بایـد هزینـه اعـالم   

ــی   ــت الکترونیکـ ــق پسـ ــویر آن را از طریـ ــد و تصـ ــ training@standard.ac.irنماینـ ــماره دورنگـ ــا شـ ار یـ
.و یا در سایت دفتر آموزش بار گذاري نمایندارسال نمایند32861214-026

سمینار به دفتر آموزش تحویـل داده  / کارگاه /هاي آموزشی دورهاصل فیش واریز هزینه ثبت نام باید در روز برگزاري 
.شود



14از7صفحه PT-P01/01:شناسه مدرك

1: شماره بازنگري

)سمینار/کارگاه/هاي آموزشیدوره(ا خدمات آموزشیفرایندهاي مرتبط بروش اجرایی 

:  کنترلمهر 

ـ  / کارگـاه  /هـاي آموزشـی   کننـده دردوره شـرکت حداقل تعداد افـراد  : 1تبصره -نفـر مـی  5رون سـازمانی، سـمینار ب

ــزاري دوره. باشــد ــاه /آموزشــی برگ ــ  / کارگ ــداد ش ــا تع ــرون ســازمانی ب ــر از ســمینار ب ــده کمت ــر در 5رکت کنن نف
.استنفر شرکت کننده ممکن 5صورتپرداخت هزینه 

تعــداد شــود، حــداقل هــا برگــزار مــیســمینارهاي آموزشــی کــه توســط پژوهشــکده / در مــورد کارگــاه:2تبصــره 
ایـن تعـداد بایـد    درصـد 40حـداقل  الزم بـه ذکـر اسـت کـه    . شـود توسـط پژوهشـکده تعیـین مـی    دگان کننشرکت

. از خارج از پژوهشگاه باشند

سمینار، / کارگاه/هاي آموزشی دورهکننده دردر صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد متقاضیان شرکت:3تبصره 
زاري از طریق برگزارکننده به اطالع متقاضیان خواهد رسید قبل از تاریخ تعیین شده براي برگسه روزمراتب حداقل 

.و پژوهشگاه استاندارد نسبت به استرداد وجه پرداخت شده از سوي متقاضی اقدام خواهد کرد

در صورتی که متقاضی انصراف خود را حداقل یک هفته قبل از تاریخ تعیین شده براي برگزاري دوره :4تبصره 
وجه پرداختی از درصد60تنهار، به اطالع پژوهشگاه برساند، پژوهشگاه موظف خواهد بودسمینا/ کارگاه / آموزشی

. سوي متقاضی را مسترد نماید

مورد نظر، وجه پرداخت شده مسترد سمینار / کارگاه/ دوره آموزشیدرصورت عدم شرکت متقاضی در :5تبصره 
.شودنمی

هاي آموزشی برون سازمانی مجاز به شرکت در دوره،واحد ستادي/ با معرفی پژوهشکدههمکاران پژوهشگاه : 6تبصره
-تعداد شرکتچهارم باشند، مشروط بر اینکه تعداد آنها از حداکثر یک میشود که در محل پژوهشگاه تشکیل می

می نامه داراي شماره مجوز سازمان اداري و استخداالزم به ذکر است گواهی.کنندگان در دوره آموزشی بیشتر نشود
.)1- 2- 5بند (شود که قبال مجوز آنها اخذ شده باشدسمینارهایی صادر می/ هاکارگاه/ هافقط براي دوره

و کارشناســان ادارات هــاي آموزشــی مــدیران کنتــرل کیفیــت متقاضــیان شــرکت در دوره5-3-2-2
کل استاندارد استان

ــی اســتاندارد، رابطــی   ــرویج ســازمان مل ــر آمــوزش و ت ــر اســاس درخواســت دفت هــاي پژوهشــی ن آمــوزش گــروهب
ــویم دوره ــتان و     تق ــتاندارد اس ــل اس ــان ادارات ک ــت و کارشناس ــرل کیفی ــدیران کنت ــه م ــوط ب ــی مرب ــاي آموزش ه

ــه  ــزان تعرف ــد (می ــرم مربوطــه  را )1-6مطــابق بن ــب ف ــدرك (در قال ــه شناســه م ــین )00/10PT-Fب ــت تعی در مهل
ــینا   ــامانه ســ ــده در ســ ــه آدرس( شــ ــت ) http://isom.isiri.gov.ir/standard/mainpage.php: بــ ثبــ

-تقـویم ثبـت شـده پـس از تاییـد دفتـر آمـوزش و تـرویج سـازمان مـورد اسـتفاده متقاضـیان قـرار مـی              . کننـد می

.گیرد

ــره ــاوین دوره  : تبص ــف عن ــه تعری ــاز ب ــورت نی ــول    در ص ــده در ط ــت ش ــی ثب ــارج از تقویمآموزش ــد خ ــاي جدی ه
تــه مــابین دفتــر آمــوزش و پژوهشــکده مربوطــه،  ســال،رابط آمــوزش موظــف اســت مطــابق مکاتبــات صــورت گرف 

.الذکر ثبت نمایددوره را در اولین تاریخ ممکن در سامانه سینا مطابق روند فوق

14از7صفحه PT-P01/01:شناسه مدرك

1: شماره بازنگري

)سمینار/کارگاه/هاي آموزشیدوره(ا خدمات آموزشیفرایندهاي مرتبط بروش اجرایی 

:  کنترلمهر 

ـ  / کارگـاه  /هـاي آموزشـی   کننـده دردوره شـرکت حداقل تعداد افـراد  : 1تبصره -نفـر مـی  5رون سـازمانی، سـمینار ب

ــزاري دوره. باشــد ــاه /آموزشــی برگ ــ  / کارگ ــداد ش ــا تع ــرون ســازمانی ب ــر از ســمینار ب ــده کمت ــر در 5رکت کنن نف
.استنفر شرکت کننده ممکن 5صورتپرداخت هزینه 

تعــداد شــود، حــداقل هــا برگــزار مــیســمینارهاي آموزشــی کــه توســط پژوهشــکده / در مــورد کارگــاه:2تبصــره 
ایـن تعـداد بایـد    درصـد 40حـداقل  الزم بـه ذکـر اسـت کـه    . شـود توسـط پژوهشـکده تعیـین مـی    دگان کننشرکت

. از خارج از پژوهشگاه باشند

سمینار، / کارگاه/هاي آموزشی دورهکننده دردر صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد متقاضیان شرکت:3تبصره 
زاري از طریق برگزارکننده به اطالع متقاضیان خواهد رسید قبل از تاریخ تعیین شده براي برگسه روزمراتب حداقل 

.و پژوهشگاه استاندارد نسبت به استرداد وجه پرداخت شده از سوي متقاضی اقدام خواهد کرد

در صورتی که متقاضی انصراف خود را حداقل یک هفته قبل از تاریخ تعیین شده براي برگزاري دوره :4تبصره 
وجه پرداختی از درصد60تنهار، به اطالع پژوهشگاه برساند، پژوهشگاه موظف خواهد بودسمینا/ کارگاه / آموزشی

. سوي متقاضی را مسترد نماید

مورد نظر، وجه پرداخت شده مسترد سمینار / کارگاه/ دوره آموزشیدرصورت عدم شرکت متقاضی در :5تبصره 
.شودنمی

هاي آموزشی برون سازمانی مجاز به شرکت در دوره،واحد ستادي/ با معرفی پژوهشکدههمکاران پژوهشگاه : 6تبصره
-تعداد شرکتچهارم باشند، مشروط بر اینکه تعداد آنها از حداکثر یک میشود که در محل پژوهشگاه تشکیل می

می نامه داراي شماره مجوز سازمان اداري و استخداالزم به ذکر است گواهی.کنندگان در دوره آموزشی بیشتر نشود
.)1- 2- 5بند (شود که قبال مجوز آنها اخذ شده باشدسمینارهایی صادر می/ هاکارگاه/ هافقط براي دوره
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ــی اســتاندارد، رابطــی   ــرویج ســازمان مل ــر آمــوزش و ت ــر اســاس درخواســت دفت هــاي پژوهشــی ن آمــوزش گــروهب
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-تقـویم ثبـت شـده پـس از تاییـد دفتـر آمـوزش و تـرویج سـازمان مـورد اسـتفاده متقاضـیان قـرار مـی              . کننـد می

.گیرد

ــره ــاوین دوره  : تبص ــف عن ــه تعری ــاز ب ــورت نی ــول    در ص ــده در ط ــت ش ــی ثب ــارج از تقویمآموزش ــد خ ــاي جدی ه
تــه مــابین دفتــر آمــوزش و پژوهشــکده مربوطــه،  ســال،رابط آمــوزش موظــف اســت مطــابق مکاتبــات صــورت گرف 
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1: شماره بازنگري

)سمینار/کارگاه/هاي آموزشیدوره(ا خدمات آموزشیفرایندهاي مرتبط بروش اجرایی 

:  کنترلمهر 

آموزشـی مـدیران کنتـرل کیفیـت     شـرکت در دوره مـدیران کنتـرل کیفیـت واحـدهاي تولیـدي متقاضـی      ثبت نـام  
ــینا در  ــامانه س ــی س ــام م ــودانج ــالم  .ش ــه اع ــد هزین ــیان بای ــدرج در    متقاض ــت من ــه پرداخ ــه شناس ــده را ب ش

.صورتحساب صادره از دفتر آموزش واریز نمایند و اصل فیش واریزي را به دفتر آموزش تحویل نمایند

ــام آموزشــی مــدیران کنتــرل متقاضــی شــرکت در دورههــا کــه کارشناســان ادارات کــل اســتاندارد اســتانثبــت ن
.شودمیاز طریق دفتر آموزش انجام باشند میکیفیت

آموزشی، کارگاه و سمینارارزشیابی دوره5-4
و سمینار توسط دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی و بر اساس فرم نظرسنجی دوره آموزشی، کارگاهارزشیابی دوره

انجام ،گیردکنندگان قرار می، که پس از اتمام دوره در اختیار شرکت00/11PT-Fسمینار به شناسه / کارگاه/ آموزشی
دفتر آموزش پس از بررسی و محاسبه امتیازات نسبت به ارزشیابی دوره برگزار شده به شرح زیر اقدام . شودیم

:نمایدمی
-00/11PTدر صورتی که امتیاز محاسبه شده در قسمت اول فرم آموزشی مدیران کنترل کیفیتدورهدر مورد - الف

F تواند بدون پرداخت هزینه مجددا در دوره ر صورت تمایل میکننده دباشد،شرکت)امتیاز60از حداکثر(28کمتر از
.گرددمیاعالممربوط به پژوهشکدهجهت اقدام مقتضی مراتب اضمن. شرکت نماید

هاي درون سازمانی و برون سازمانی درصورتی که میانگین امتیاز محاسبه شده در قسمت اول فرم در مورد دوره-ب
00/11PT-F گیري باشد، دفتر آموزش باید در خصوص برگزاري مجدد دوره تصمیم)امتیاز60راز حداکث(28کمتر از

.هاي بعدي دعوت به عمل نخواهد آمدنین از مدرس مربوط نیز براي دورههمچ. نماید

باشد، دفتر ) امتیاز65از حداکثر (30مذکور کمتر ازفرم و سوم در صورتی که میانگین امتیاز در قسمت دوم-پ
.است نسبت به رفع اشکاالت اقدام نمایدآموزش موظف

هاي آموزشی درون سازمانی پس از برگزاري دوره در سامانه فراگیران آموزش بارگزاري هورفرم ارزشیابی د:تبصره
. باشندکنندگان موظف به تکمیل فرم بعد از برگزاري دوره میشده و شرکت

نامه آموزشیصدور گواهی5-5
نامه آموزشی سازمانی، گواهیسازمانی و درونسمینار اعم از برون/ کارگاه/ وزشین دوره آمکنندگابراي کلیه شرکت

کنندگانی که در آزمون پایانی دوره آموزشی و براي کلیه شرکت. شودصادر می) 00/12PT-Fبه شناسه مدرك (
و در غیر "طی دوره با موفقیت"نامه آموزشی مبنی بر نمره را کسب نمایند، گواهی100نمره از 60کارگاه، حداقل 

.صادر خواهد شد"حضور در دوره آموزشی"نامه آموزشی مبنی بر این صورت، گواهی

ها و سمینارها، توسط دفتر آموزش و تحصیالت آموزشی، کارگاههاينامه آموزشی براي کلیه دورهگواهی: 1تبصره
. شودتکمیلی پژوهشگاه صادر می
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)سمینار/کارگاه/هاي آموزشیدوره(ا خدمات آموزشیفرایندهاي مرتبط بروش اجرایی 

:  کنترلمهر 

آموزشـی مـدیران کنتـرل کیفیـت     شـرکت در دوره مـدیران کنتـرل کیفیـت واحـدهاي تولیـدي متقاضـی      ثبت نـام  
ــینا در  ــامانه س ــی س ــام م ــودانج ــالم  .ش ــه اع ــد هزین ــیان بای ــدرج در    متقاض ــت من ــه پرداخ ــه شناس ــده را ب ش

.صورتحساب صادره از دفتر آموزش واریز نمایند و اصل فیش واریزي را به دفتر آموزش تحویل نمایند

ــام آموزشــی مــدیران کنتــرل متقاضــی شــرکت در دورههــا کــه کارشناســان ادارات کــل اســتاندارد اســتانثبــت ن
.شودمیاز طریق دفتر آموزش انجام باشند میکیفیت

آموزشی، کارگاه و سمینارارزشیابی دوره5-4
و سمینار توسط دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی و بر اساس فرم نظرسنجی دوره آموزشی، کارگاهارزشیابی دوره

انجام ،گیردکنندگان قرار می، که پس از اتمام دوره در اختیار شرکت00/11PT-Fسمینار به شناسه / کارگاه/ آموزشی
دفتر آموزش پس از بررسی و محاسبه امتیازات نسبت به ارزشیابی دوره برگزار شده به شرح زیر اقدام . شودیم

:نمایدمی
-00/11PTدر صورتی که امتیاز محاسبه شده در قسمت اول فرم آموزشی مدیران کنترل کیفیتدورهدر مورد - الف

F تواند بدون پرداخت هزینه مجددا در دوره ر صورت تمایل میکننده دباشد،شرکت)امتیاز60از حداکثر(28کمتر از
.گرددمیاعالممربوط به پژوهشکدهجهت اقدام مقتضی مراتب اضمن. شرکت نماید

هاي درون سازمانی و برون سازمانی درصورتی که میانگین امتیاز محاسبه شده در قسمت اول فرم در مورد دوره-ب
00/11PT-F گیري باشد، دفتر آموزش باید در خصوص برگزاري مجدد دوره تصمیم)امتیاز60راز حداکث(28کمتر از

.هاي بعدي دعوت به عمل نخواهد آمدنین از مدرس مربوط نیز براي دورههمچ. نماید

باشد، دفتر ) امتیاز65از حداکثر (30مذکور کمتر ازفرم و سوم در صورتی که میانگین امتیاز در قسمت دوم-پ
.است نسبت به رفع اشکاالت اقدام نمایدآموزش موظف

هاي آموزشی درون سازمانی پس از برگزاري دوره در سامانه فراگیران آموزش بارگزاري هورفرم ارزشیابی د:تبصره
. باشندکنندگان موظف به تکمیل فرم بعد از برگزاري دوره میشده و شرکت

نامه آموزشیصدور گواهی5-5
نامه آموزشی سازمانی، گواهیسازمانی و درونسمینار اعم از برون/ کارگاه/ وزشین دوره آمکنندگابراي کلیه شرکت

کنندگانی که در آزمون پایانی دوره آموزشی و براي کلیه شرکت. شودصادر می) 00/12PT-Fبه شناسه مدرك (
و در غیر "طی دوره با موفقیت"نامه آموزشی مبنی بر نمره را کسب نمایند، گواهی100نمره از 60کارگاه، حداقل 

.صادر خواهد شد"حضور در دوره آموزشی"نامه آموزشی مبنی بر این صورت، گواهی

ها و سمینارها، توسط دفتر آموزش و تحصیالت آموزشی، کارگاههاينامه آموزشی براي کلیه دورهگواهی: 1تبصره
. شودتکمیلی پژوهشگاه صادر می
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14از9صفحه PT-P01/01:شناسه مدرك

1: شماره بازنگري

)سمینار/کارگاه/هاي آموزشیدوره(ا خدمات آموزشیفرایندهاي مرتبط بروش اجرایی 

:  کنترلمهر 

- ها برگزار میکه توسط پژوهشکدهي آموزشیها و سمینارهانامه آموزشی براي کارگاهجهت صدور گواهی: 2تبصره

.هاي الزم با دفتر آموزش صورت پذیردروز قبل از برگزاري، مکاتبات و هماهنگی15شود، باید حداقل 

وزش کارکنان، فراگیري آمامتیاز در محاسبه "حضور در دوره آموزشی"نامه هاي آموزشی مبنی بر گواهی:3تبصره
.لحاظ نخواهد شد

هاي همکار، در صورتی که میانگین امتیاز ساالنه مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان آزمایشگاهبراي مدرسین دوره
باشد، در پایان هر سال و براي مدرسین هر کارگاه و ) امتیاز60از (28حداقل00/11PT-Fها از قسمت اول فرم آن

طبق فرم به شناسه . (شودها از طرف دفتر آموزش گواهی تدریس صادر میري آنسمینار در پایان برگزا
)00/13PT-Fمدرك

- توسط دفتر آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد و گواهیمدیران کنترل کیفیت کنندگان دورهنامه شرکتگواهی

.شودکارشناسان ادارات کل استاندارد توسط دفتر آموزش صادر مینامه 

هاي آموزشیهدوراثربخشی نجش س5-6

به شـرح زیـر بایـد    4و رفتار3، یادگیري2واکنش، در سه سطح 1کرك پاتریکمدل هاي آموزشی مطابق هدوراثربخشی 
:مورد سنجش قرار گیرد

)آموزشی توسط فراگیراندورهارزیابی (واکنش-الف
)آزمون کتبی، شفاهی یا کارهاي کارگاهی(یادگیري -ب

)پذیردماه بعد از اتمام دوره انجام می3آموزشی که حداقل دورهگذراندن س از یر رفتار فراگیر پتغی(رفتار -پ

)آموزشی توسط فراگیربرنامهارزیابی (واکنشهاي آموزشی در سطح دورهبخشی سنجش اثر1- 5-6
:آموزشی مراحل زیر باید انجام گیردها و سمینارهاي کارگاهها، جهت ارزیابی کلیه دوره

اتمام دوره آموزشی در اختیار شرکت زمان آموزش در دفترتوسط ) 00/11PT-F(آموزشی نظرسنجی دورهفرم 
.شودمیاده دکنندگان قرار 

.گرددمیآموزش تحویل دفترکنندگان تکمیل و به دوره آموزشی توسط شرکتنظرسنجی فرم 
.دوره آموزشی را تهیه نمایدبایست گزارش ارزیابی آموزش میدفترها، آوري فرمپس از جمع

درصد امکانات بـا کمـک فرمـول    20درصد استاد و 60درصد براي محتوا، 20ارزیابی دوره آموزشی با درنظر گرفتن 
:زیر محاسبه می شود

1- Kirk Patrick
2- Reaction
3- Learning
4- Behavior
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.دوره آموزشی را تهیه نمایدبایست گزارش ارزیابی آموزش میدفترها، آوري فرمپس از جمع
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14از10صفحه PT-P01/01:شناسه مدرك

1: شماره بازنگري

)سمینار/کارگاه/هاي آموزشیدوره(ا خدمات آموزشیفرایندهاي مرتبط بروش اجرایی 

:  کنترلمهر 

امتیاز کلی دوره)= امتیاز امکانات×2/0)+ (امتیاز استاد×6/0)+ (امتیاز محتوا ×2/0(

بایسـت  آموزش میدفتردرصد باشد، 50از ا هر یک از موارد استاد، امکانات و محتوا کمتر چنانچه ارزیابی کلی دوره ی
.هاي مورد نیاز، در خصوص اقدامات الزم تصمیم گیري نمایدپس از بررسی

:سطح کلی دوره با توجه به جدول ذیل تعیین گردد

وضعیتسطح دورهامتیاز کلی ارزیابی
ل قبولغیر قابخیلی ضعیف20کمتر از 

ضعیف50-21
قابل قبولمتوسط51- 65
خوب80-66
عالی100-81

این گزارش . رسدتهیه و به تأیید مدیر کل دفتر آموزش میآموزشدفترگزارش ارزیابی دوره آموزشی توسط :تبصره
.گرددمرتبط ارسال مینیاز براي مدیران تدر صور

)کتبی، شفاهی،کارهاي کارگاهیآزمون (یادگیري سطحهاي آموزشی دربخشی دورهسنجش اثر2- 5-6

ها، با توجه به نـوع دوره  در این نوع دوره. گیردساعته و بیشتر انجام می8آموزشی هاي این مرحله جهت ارزیابی دوره
عمـل آمـده و لیسـت نمـرات     هآموزش و استاد دوره، آزمون به صورت کتبی، شفاهی یا کارگروهی بـ مدیرو تشخیص 

.گرددمیدوره آموزشی در سطح یادگیري تکمیل اثربخشیاستاد در سنجشتوسط 

هاي آموزشی در سطح رفتارسنجش اثربخشی دوره5-6-3

ساعته و بیشتر باید به شـرح مراحـل زیـر انجـام     8هاي هاي آموزشی براي دورهدورهدر این مرحله سنجش اثربخشی 
:شود

عیین فاکتورهاي سنجش اثربخشی توسط اسـتاد مربوطـه تکمیـل    جهت ت)00/14PT-F(ارزیابی واکنش مدرسفرم -
.گرددمی

/ ، با صالحدید مدرس دوره و مدیران سـتادي دوره آموزشیبا توجه به نوع ) 00/15PT-F(دورهفرم ارزیابی اثربخشی -
.گرددارسال میآموزش دفترماه پس از گذراندن دوره توسط 8الی 3در بازه زمانی هاروساي پژوهشکده

هاي فـرد در ارتبـاط بـا موضـوع مـورد آمـوزش، فـرم ارزیـابی         با بررسی تواناییها روساي پژوهشکده/ مدیران ستادي-
.نمایندمیآموزش عودت دفتررا تکمیل و به )00/15PT-F(اثربخشی دوره 

.را بررسی و گزارش اثربخشی را تهیه نمایددوره آموزشیهاي اثربخشی آموزش موظف است فرمدفتر-
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14از11صفحه PT-P01/01:شناسه مدرك

1: شماره بازنگري

)سمینار/کارگاه/هاي آموزشیدوره(ا خدمات آموزشیفرایندهاي مرتبط بروش اجرایی 

:  کنترلمهر 

مجـددا  دوره آموزشی صرفا در یک ، )میانگین کمتر از متوسط(موظف است در صورت اثربخش نبودن آموزش فراگیر-
.نمایدشرکت

تعیین تعرفه خدمات آموزشی6
مدیران کنترل کیفیت دوره6-1

ها ع پژوهشکدههاي مدیران کنترل کیفیت توسط سازمان ملی استاندارد تعیین و توسط دفتر آموزش به اطالتعرفه دوره
. شودرسانده می

سمینار / کارگاه/ هاي آموزشیدوره2- 6
سمینار با توجه به هزینه خدمات آموزشی این روش اجرایی و با استناد به دوره/ کارگاه/ هاي آموزشیهزینه دوره

. شودشود، توسط دفتر آموزش تعیین میمشابه که در سایر مراکز علمی کشور برگزار می

سمینار/ کارگاه / هاي آموزشیهاي دورههزینه1- 2- 6
الزحمه مدرسحق1- 1- 2- 6

-بر اساس یک پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوق،ساعتتدریس عملیو نیمیکالتدریسیکساعتتدریسنظریوحق

.گرددتعیین می) مخصوص(العاده شغل 

کیلومتر فاصله داشته 100تا محل پژوهشگاه بیش از سمینار/ کارگاه/ چنانچه محل برگزاري دوره آموزشی:1تبصره 
2حداکثرتا التدریس را با ضریبتواند به تشخیص مدیر کل آموزش و با تایید معاون پژوهشی حقباشد، پژوهشگاه می

.پرداخت نمایدو به شرح جدول زیر 

/ کارگاه/ فاصله محل برگزاري دوره آموزشیردیف
سمینار از محل پژوهشگاه

عمالیضریب ا

25/1کیلومتر200تا 1
5/1کیلومتر400تا 2
75/1کیلومتر600تا 3
2کیلومتر600بیش از 4

یی که سمینارها/ هاکارگاه/ هادر مورد دورهسمینار، /کارگاه/عالوه بر تعداد ساعات برگزاري دوره آموزشی:2تبصره 
ساعت بابت آمادگی قبلی به کل ساعات تدریس همکاران 4اري، به ازاي هر روز برگزشوند، براي اولین بار برگزار می

.شوداضافه می

هاي اولیه از سمینار و هماهنگی/ کارگاه/ ره آموزشی برون سازمانی که درخواست برگزاري دودر صورتی:3تبصره 
ریق مدرس حاصل از ثبت نام متقاضیانی که از طاز درآمد درصد10طریق مدرس درون سازمانی صورت پذیرد، 

که تعداد افراد متقاضی معرفی شده از طریق مشروط به آنالزحمه مدرس اضافه خواهد شدبه حقاندمعرفی شده
.نفر باشند5مدرس حداقل 
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14از12صفحه PT-P01/01:شناسه مدرك

1: شماره بازنگري

)سمینار/کارگاه/هاي آموزشیدوره(ا خدمات آموزشیفرایندهاي مرتبط بروش اجرایی 

:  کنترلمهر 

الزحمه مدرس توافقی در نظر گرفته شود، حقهایی که مدرس از بیرون پژوهشگاه تامین میبراي دوره:4تبصره 
. شودمی

کل دوره ناخالصدرآمداز درصد50نباید بیش از ها کارگاه/هاه مدرس برون سازمانی در دورهالزحمحق:5تبصره 
.بیشتر باشد

نامه هزینه صدور گواهی2- 1- 2- 6
ریال 500،000نامه المثنی، هزینه صدور گواهی. ریال است800،000نامه در حال حاضر هزینه صدور هر گواهی

. است
سمینارهایی که تعداد شرکت کنندگان آن بیش از / کارگاه/ هاي آموزشیامه براي دورهنهزینه صدور گواهی:تبصره

.شودریال محاسبه می500،000نفر باشد، 40

جزوه و پذیراییمحل برگزاري، هزینه 3- 1- 2- 6
ره به گردد بابت محل برگزاري دوسمینارهایی که در محل پژوهشگاه تشکیل می/ کارگاه/ هاي آموزشیدر مورد دوره
.شودریال به هزینه کل دوره افزوده می5،000،000ازاي یک روز 

سمینار بیش از یک روز باشد، به ازاي هر روز اضافه مبلغ / کارگاه/ اگر تعداد روزهاي برگزاري دوره:تبصره
. شودریال به هزینه محل برگزاري دوره افزوده می3،000،000

/ هاي دوره آموزشیر است، پس از محاسبه به هزینهاد صفحات جزوه متغیا توجه به تعدهزینه تکثیر جزوه، که ب
. سمینار اضافه خواهد شد/ کارگاه 

هاي هزینه پذیرایی، با توجه به نوع پذیرایی، به ازاي هر نفر در ابتداي هر سال توسط مدیر آموزش تعیین و به هزینه
.سمینار اضافه خواهد شد/ کارگاه / دوره آموزشی 

بنا به درخواست پیشنهاد (تواند به صورت ساده یا ویژه سمینار می/ کارگاه/ هاي آموزشینوع پذیرایی دوره:1تبصره
باشد که جزئیات آن در ابتداي هر سال توسط مدیر آموزش تعیین و تایید ) سمینار/ کارگاه/ دهنده برگزاري دوره 

. شودمی

/ کارگاه / هاي دوره آموزشی ها به هزینهورد درخواست، این هزینهدر صورت وجود هر گونه هزینه جانبی م:2تبصره 
.سمینار اضافه خواهد شد

هزینه اجرائیات4- 1- 2- 6
سمینار در ابتداي هر سال توسط مدیر کل دفتر آموزش تعیین و پس / کارگاه/ دوره آموزشیهزینه اجرائیات برگزاري 

. شودپژوهشگاه، اعمال میهیات رییسهاز تایید 
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1: شماره بازنگري

)سمینار/کارگاه/هاي آموزشیدوره(ا خدمات آموزشیفرایندهاي مرتبط بروش اجرایی 

:  کنترلمهر 

اعالم شده از سوي بانک ها متناسب با نرخ تورمبا گذشت هر سال از تصویب این روش اجرایی، هزینه:تبصره 
. یابدافزایش میمرکزي جمهوري اسالمی

هاي آموزشیتعیین تعرفه دوره3- 2- 6
به اضافه بیمه )4-1- 2- 6تا 1- 1-2-6زیربندهاي (1-2-6بند هاي هزینهبرابر است با مجموع آموزشیدورههر هزینه 

.باالسري پژوهشگاه که به این مبلغ اضافه خواهد شددرصد 15و مالیات و  

سمینارهاي آموزشی/ تعیین تعرفه کارگاه4- 2- 6
شود از واحدهاي ستادي و با همکاري دفتر آموزش برگزار می/ هاسمینارهایی که توسط پژوهشکده/ هزینه کارگاه
:آیدهاي زیر به دست میمجموع هزینه

، هزینه )در صورت وجود(الزحمه مدرس باالسري پژوهشگاه و هزینه آموزش تئوري و عملی، حق1- 4- 2- 6
.شودتعیین میسمینار /برگزار کننده کارگاهواحد ستادي / مواد مصرفی و استهالك دستگاه که توسط پژوهشکده

. شوددفتر آموزش تعیین مینامه، اجرائیات، پذیرایی و جزوه که توسطهزینه صدور گواهی2- 4- 2- 6

ي خدمات آموزشیتخصیص درآمد حاصل از ارائه7
ریزي و پایش مناسب، سمینارها و امکان برنامه/ هاکارگاه/ هاي آموزشیبه منظور ایجاد وحدت رویه در اجراي دوره

سمینارها / هاکارگاه/ هاي آموزشینامه و پذیرایی در تمامی دورهاقدامات مربوط به تهیه جزوه آموزشی، ارائه گواهی
.شودانجام میتوسط دفتر آموزش 

:باشدهاي تخصیص داده شده به شرح زیر میکرد با توجه به درآمدنحوه هزینه

دوره آموزشی مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان ادارات کل استاندارد استان1- 7

نوان درآمد اختصاصی حاصل از فعالیت پژوهشکده و درآمد ها به عدرآمد حاصل از آموزش تئوري و عملی این دوره
به عنوان درآمد اختصاصی حاصل از فعالیت دفتر و سایر اجرائیات نامه، جزوه، پذیرایی و نهار حاصل از صدور گواهی

.شودآموزش محسوب می

دفاتر ستادي/هاسمینارهاي برگزار شده توسط پژوهشکده/ کارگاه2- 7

:شودمطابق زیر محاسبه و پرداخت میسمینارها/ هاکارگاهاین کردنهیهزوتخصیص درآمدنحوه 

- محسوب میدفتر ستادي/ه عنوان درآمد اختصاصی حاصل از فعالیت پژوهشکدهب1- 4-2-6درآمد حاصل از بند -

. شود

.شودمیبه عنوان درآمد اختصاصی حاصل از فعالیت دفتر آموزش محسوب 2- 4-2-6بند درآمد حاصل از -
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.شودآموزش محسوب می

دفاتر ستادي/هاسمینارهاي برگزار شده توسط پژوهشکده/ کارگاه2- 7

:شودمطابق زیر محاسبه و پرداخت میسمینارها/ هاکارگاهاین کردنهیهزوتخصیص درآمدنحوه 

- محسوب میدفتر ستادي/ه عنوان درآمد اختصاصی حاصل از فعالیت پژوهشکدهب1- 4-2-6درآمد حاصل از بند -

. شود

.شودمیبه عنوان درآمد اختصاصی حاصل از فعالیت دفتر آموزش محسوب 2- 4-2-6بند درآمد حاصل از -

14از13صفحه PT-P01/01:شناسه مدرك

1: شماره بازنگري

)سمینار/کارگاه/هاي آموزشیدوره(ا خدمات آموزشیفرایندهاي مرتبط بروش اجرایی 

:  کنترلمهر 

اعالم شده از سوي بانک ها متناسب با نرخ تورمبا گذشت هر سال از تصویب این روش اجرایی، هزینه:تبصره 
. یابدافزایش میمرکزي جمهوري اسالمی

هاي آموزشیتعیین تعرفه دوره3- 2- 6
به اضافه بیمه )4-1- 2- 6تا 1- 1-2-6زیربندهاي (1-2-6بند هاي هزینهبرابر است با مجموع آموزشیدورههر هزینه 

.باالسري پژوهشگاه که به این مبلغ اضافه خواهد شددرصد 15و مالیات و  

سمینارهاي آموزشی/ تعیین تعرفه کارگاه4- 2- 6
شود از واحدهاي ستادي و با همکاري دفتر آموزش برگزار می/ هاسمینارهایی که توسط پژوهشکده/ هزینه کارگاه
:آیدهاي زیر به دست میمجموع هزینه

، هزینه )در صورت وجود(الزحمه مدرس باالسري پژوهشگاه و هزینه آموزش تئوري و عملی، حق1- 4- 2- 6
.شودتعیین میسمینار /برگزار کننده کارگاهواحد ستادي / مواد مصرفی و استهالك دستگاه که توسط پژوهشکده

. شوددفتر آموزش تعیین مینامه، اجرائیات، پذیرایی و جزوه که توسطهزینه صدور گواهی2- 4- 2- 6

ي خدمات آموزشیتخصیص درآمد حاصل از ارائه7
ریزي و پایش مناسب، سمینارها و امکان برنامه/ هاکارگاه/ هاي آموزشیبه منظور ایجاد وحدت رویه در اجراي دوره

سمینارها / هاکارگاه/ هاي آموزشینامه و پذیرایی در تمامی دورهاقدامات مربوط به تهیه جزوه آموزشی، ارائه گواهی
.شودانجام میتوسط دفتر آموزش 

:باشدهاي تخصیص داده شده به شرح زیر میکرد با توجه به درآمدنحوه هزینه

دوره آموزشی مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان ادارات کل استاندارد استان1- 7

نوان درآمد اختصاصی حاصل از فعالیت پژوهشکده و درآمد ها به عدرآمد حاصل از آموزش تئوري و عملی این دوره
به عنوان درآمد اختصاصی حاصل از فعالیت دفتر و سایر اجرائیات نامه، جزوه، پذیرایی و نهار حاصل از صدور گواهی

.شودآموزش محسوب می

دفاتر ستادي/هاسمینارهاي برگزار شده توسط پژوهشکده/ کارگاه2- 7

:شودمطابق زیر محاسبه و پرداخت میسمینارها/ هاکارگاهاین کردنهیهزوتخصیص درآمدنحوه 

- محسوب میدفتر ستادي/ه عنوان درآمد اختصاصی حاصل از فعالیت پژوهشکدهب1- 4-2-6درآمد حاصل از بند -

. شود

.شودمیبه عنوان درآمد اختصاصی حاصل از فعالیت دفتر آموزش محسوب 2- 4-2-6بند درآمد حاصل از -



14از14صفحه PT-P01/01:شناسه مدرك

1: شماره بازنگري

)سمینار/کارگاه/هاي آموزشیدوره(ا خدمات آموزشیفرایندهاي مرتبط بروش اجرایی 

:  کنترلمهر 

بایگانی و ثبت سوابق8
.شودآموزش بایگانی میدفتر سال در 3کارگاه و سمینار به مدت ،دورهکلیه مستندات مربوط به برگزاري

مدارك پیوست9
00/01PT-F) هاي پژوهشگاهمطابق با اهداف و سیاست(هاي آموزشیپیشنهاد برنامهفرم-

00/02PT-Fمدركفرم نیازسنجی آموزشی کارکنان به شناسه -

00/03PT-Fنیازسنجی آموزشی به شناسه مدركبندي جمعفرم -

00/04PT-Fسمینار پژوهشکده به شناسه مدرك/ برگزاري کارگاهپیشنهادفرم -

00/05PT-Fسمینار به شناسه مدرك/ کارگاه/ فرم حضور و غیاب دوره آموزشی-

00/06PT-Fه شناسه مدركسمینار ب/ کارگاه/ کنندگان در دوره آموزشیفرم مشخصات شرکت-

00/07PT-Fسمینار به شناسه مدرك/ فرم گزارش برگزاري کارگاه-

00/08PT-Fسمینار درون سازمانی / کارگاه/فرم معرفی شرکت کنندگان در دوره-

00/09PT-Fسمینار به شناسه مدرك/ فرم ثبت نام در کارگاه-

00/10PT-Fهاي همکار بهشناسه مدركمایشگاهآموزشی مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان آزفرم تقویم دوره-

00/11PT-Fسمینار به شناسه مدرك / کارگاه/ فرم نظرسنجی دوره آموزشی-

00/12PT-Fنامه آموزشی به شناسه مدركفرم گواهی-

00/13PT-Fفرم گواهینامۀ تدریس به شناسه مدرك-

00/14PT-Fفرم ارزیابی واکنش مدرس -

00/15PT-F) سنجش رفتار(فرم اثربخشی -

مدارك مرتبط 10
تعرفه هزینه آزمون سازمان ملی استاندارد ایران-

گیرندگان مدرك 11
پژوهشگاهریاست دفتر -
تابعه انسانی و پشتیبانی و دفاترنیرويمعاونت توسعه -
تابعه دفاترمعاونت پژوهشی و -
هاي پژوهشی مربوط ها و گروهپژوهشکده-
فرآیندهادبیرخانه کمیته تخصصی تدوین و پیگیري-

14از14صفحه PT-P01/01:شناسه مدرك

1: شماره بازنگري

)سمینار/کارگاه/هاي آموزشیدوره(ا خدمات آموزشیفرایندهاي مرتبط بروش اجرایی 

:  کنترلمهر 

بایگانی و ثبت سوابق8
.شودآموزش بایگانی میدفتر سال در 3کارگاه و سمینار به مدت ،دورهکلیه مستندات مربوط به برگزاري

مدارك پیوست9
00/01PT-F) هاي پژوهشگاهمطابق با اهداف و سیاست(هاي آموزشیپیشنهاد برنامهفرم-

00/02PT-Fمدركفرم نیازسنجی آموزشی کارکنان به شناسه -

00/03PT-Fنیازسنجی آموزشی به شناسه مدركبندي جمعفرم -

00/04PT-Fسمینار پژوهشکده به شناسه مدرك/ برگزاري کارگاهپیشنهادفرم -

00/05PT-Fسمینار به شناسه مدرك/ کارگاه/ فرم حضور و غیاب دوره آموزشی-

00/06PT-Fه شناسه مدركسمینار ب/ کارگاه/ کنندگان در دوره آموزشیفرم مشخصات شرکت-

00/07PT-Fسمینار به شناسه مدرك/ فرم گزارش برگزاري کارگاه-

00/08PT-Fسمینار درون سازمانی / کارگاه/فرم معرفی شرکت کنندگان در دوره-

00/09PT-Fسمینار به شناسه مدرك/ فرم ثبت نام در کارگاه-

00/10PT-Fهاي همکار بهشناسه مدركمایشگاهآموزشی مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان آزفرم تقویم دوره-

00/11PT-Fسمینار به شناسه مدرك / کارگاه/ فرم نظرسنجی دوره آموزشی-

00/12PT-Fنامه آموزشی به شناسه مدركفرم گواهی-

00/13PT-Fفرم گواهینامۀ تدریس به شناسه مدرك-

00/14PT-Fفرم ارزیابی واکنش مدرس -

00/15PT-F) سنجش رفتار(فرم اثربخشی -

مدارك مرتبط 10
تعرفه هزینه آزمون سازمان ملی استاندارد ایران-

گیرندگان مدرك 11
پژوهشگاهریاست دفتر -
تابعه انسانی و پشتیبانی و دفاترنیرويمعاونت توسعه -
تابعه دفاترمعاونت پژوهشی و -
هاي پژوهشی مربوط ها و گروهپژوهشکده-
فرآیندهادبیرخانه کمیته تخصصی تدوین و پیگیري-

14از14صفحه PT-P01/01:شناسه مدرك

1: شماره بازنگري

)سمینار/کارگاه/هاي آموزشیدوره(ا خدمات آموزشیفرایندهاي مرتبط بروش اجرایی 

:  کنترلمهر 

بایگانی و ثبت سوابق8
.شودآموزش بایگانی میدفتر سال در 3کارگاه و سمینار به مدت ،دورهکلیه مستندات مربوط به برگزاري

مدارك پیوست9
00/01PT-F) هاي پژوهشگاهمطابق با اهداف و سیاست(هاي آموزشیپیشنهاد برنامهفرم-

00/02PT-Fمدركفرم نیازسنجی آموزشی کارکنان به شناسه -

00/03PT-Fنیازسنجی آموزشی به شناسه مدركبندي جمعفرم -

00/04PT-Fسمینار پژوهشکده به شناسه مدرك/ برگزاري کارگاهپیشنهادفرم -

00/05PT-Fسمینار به شناسه مدرك/ کارگاه/ فرم حضور و غیاب دوره آموزشی-

00/06PT-Fه شناسه مدركسمینار ب/ کارگاه/ کنندگان در دوره آموزشیفرم مشخصات شرکت-

00/07PT-Fسمینار به شناسه مدرك/ فرم گزارش برگزاري کارگاه-

00/08PT-Fسمینار درون سازمانی / کارگاه/فرم معرفی شرکت کنندگان در دوره-

00/09PT-Fسمینار به شناسه مدرك/ فرم ثبت نام در کارگاه-

00/10PT-Fهاي همکار بهشناسه مدركمایشگاهآموزشی مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان آزفرم تقویم دوره-

00/11PT-Fسمینار به شناسه مدرك / کارگاه/ فرم نظرسنجی دوره آموزشی-

00/12PT-Fنامه آموزشی به شناسه مدركفرم گواهی-

00/13PT-Fفرم گواهینامۀ تدریس به شناسه مدرك-

00/14PT-Fفرم ارزیابی واکنش مدرس -

00/15PT-F) سنجش رفتار(فرم اثربخشی -

مدارك مرتبط 10
تعرفه هزینه آزمون سازمان ملی استاندارد ایران-

گیرندگان مدرك 11
پژوهشگاهریاست دفتر -
تابعه انسانی و پشتیبانی و دفاترنیرويمعاونت توسعه -
تابعه دفاترمعاونت پژوهشی و -
هاي پژوهشی مربوط ها و گروهپژوهشکده-
فرآیندهادبیرخانه کمیته تخصصی تدوین و پیگیري-



)هاي پژوهشگاهمطابق با اهداف و سیاست(هاي آموزشی پیشنهاد برنامهفرم

:مدیریت ستادي/ پژوهشکده
*مالحظات عنوان برنامه آموزشیردیف

PT-F 00/01



فرم نیازسنجی آموزشی کارکنان
آموزشی مورد نیاز خود را با توجه به ، دورهبه ترتیب اولویتشود، رعالی تقاضا میسرکا/ وسیله از جنابعالیبدینهمکار گرامی،

. هاي آموزشی اعالم شده، در جدول زیر وارد کنیدبرنامه
:نام و نام خانوادگی

:پست سازمانی
:محل خدمت

:آزمایشگاه/ گروه پژوهشی
:مدرك تحصیلی

*مالحظات عنوان دورهردیف

. و یا انتخاب مدرس اعالم نمایید) درون یا برون سازمانی و خارج از کشور(پیشنهادات خود را در خصوص محل برگزاري * 

PT-F 00/02



نیـازسنجــــی آموزشـــــــیبندي جمعفـــرم 
.................سال ......................گروه پژوهشی........................  پژوهشکده

بهبود شغلیعمومیآموزشییا پودمانعنوان دورهردیف
مدیریت

تعداد تقریبی 
شرکت

کنندگان

میزان ساعت 
دوره

مشاغل شرکت 
مجري کنندگان

)پیشنهاد(

محل جغرافیایی 
اجرا 

)شهرستان/استان( کارکنانمدیران

PT-F 00/03



.................................پژوهشکده آموزشی سمینارهاي / هاکارگاهفرم پیشنهاد برگزاري

..............................سال .........................گـروه پژوهشـی 

یف
تاریخ مخاطبینعملینظريسمینار/ عنوان کارگاهرد

پیشنهادي
حداکثر تعداد 

هزینه به ازاي مدرسین/مدرسکنندگانشرکت
)ریال(هر نفر 

PT-F 00/04



سمینار/ کارگاه/ فرم حضور و غیاب دوره آموزشی

فرم الزمبهذکراستجهتصدورگواهینامهودرجامتیازفراگیرانبایداطالعاتخودرادراینفرم و . ابهصورتخواناوکاملتکمیلفرماییدلطفافرمر
.درغیراینصورتایندفترهیچگونهمسئولیتیرابرعهدهنخواهدداشت.که در انتهاي دوره توزیع خواهد شدثبتکنندمشخصات

: سمینار / کارگاه/ عنوان دوره
:نام مدرس

:روع تاریخ ش
:تاریخ پایان 

محل امضانام و نام خانوادگیردیف
روزپنجمروزچهارمروز سومروز دومروز اول

:       نام و نام خانوادگی مدرس:     مضا مدرسا

FT-F 00/05



سمینار/ کارگاه/ در دوره آموزشی شرکت کنندگانفرم مشخصات

: تاریخ شروع: کارگاه/ عنوان دوره
:تاریخ پایان:                                                                                                                            نام مدرس

نمره پس 
آزمون

نمره پیش 
آزمون شماره تماس ایمیل کد ملی محل خدمت نام و نام خانوادگی

به زبان انگلیسی
نام و نام خانوادگی

1
2
3
4
5
6
7
8
9

. جهت صدور گواهینامه و درج نمرات، فراگیران باید اطالعات خود را در این فرم به صورت خوانا و کامل  ثبت کنند

گونه گردد و هیچنامه آموزشی صادر نمیدر غیر این صورت گواهی.باشدنامه پایان دوره منوط به حضور فراگیران در دوره، تکمیل فرم حضور و غیاب و فرم مشخصات و درج نمره پس آزمون میصدور گواهی
. مسئولیتی متوجه دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه نخواهد بود

.امضا مدرس به منزله تایید اسامی و نمرات می باشد* 

:    مضا مدرسا :                                 نام و نام خانوادگی مدرس

PT-F06/00



سمینار/ م گزارش برگزاري کارگاهفر

......................... به مدت .............................. در تاریخ ................................................................ سمینار / رساند کارگاهبه اطالع می
......................................... ، پژوهشکده .................................در گروه پژوهشی ................. ..............................خانم / توسط آقايساعت،

. برگزار گردید
مینار س/ الزحمه افرادي که در برگزاریکارگاهریال بوده و حق............................... سمینار  مبلغ / درآمد حاصل از این کارگاه

:باشداند به شرح جدول زیر میشرکت داشته

شماره حساب)ریال(الزحمه حقشرح فعالیتنام و نام خانوادگیردیف

هنام و نام خانوادگی رئیس پژوهشکدژوهشینام و نام خانوادگی مدیر گروه پ
تاریختاریخ
امضاامضاء

PT-F 00/07



سمینار درون سازمانی/ کارگاه/ فرم معرفی شرکت کنندگان در دوره

:تاریخ شروع : سمینار / کارگاه/ عنوان دوره
:تاریخ پایان 

محل خدمتپست سازمانینام و نام خانوادگیردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PT-F 00/08



سمینار   / نام در کارگاهفرم ثبت
:تاریخ برگزاري:سمینار/ عنوان کارگاه

:نام
:نام خانوادگی

First name:
Last name:

:کد ملی:نام پدر
:محل صدور:شماره شناسنامه

:سمت مورد تصدي:مقطع تحصیلیرشته و 
:خدمت/ محل تحصیل

:تلفن همراه:تلفن
:پست الکترونیکی:دورنگار

متقاضیان باید هزینـه اعـالم شـده را بـه شناسـه پرداخـت منـدرج در صورتحسـاب صـادره از دفتـر آمـوزش واریـز             -
.نمایند و اصل فیش واریزي را به دفتر آموزش تحویل نمایند

. باشدسمینار می/ کارگاه/ بر اساس تاریخ پرداخت هزینه دورهنام اولویت ثبت-
ها ها و سازمانها و یا سمینارها را به صورت اختصاصی در محل شرکتپژوهشگاه استاندارد آمادگی دارد کارگاه-

. برگزار کند
. تماس حاصل فرمایید.. .......................................در صورت نیاز براي کسب اطالعات بیشتر با شماره -
. باشدمی........................................ نام تا مهلت ثبت-
شود و در غیر این صورت مراتب به نحو مقتضی به اطالع سمینار در صورت به حد نصاب رسیدن تشکیل می/ کارگاه-

.شودنام کنندگان رسیده و هزینه ثبت نام دریافت شده مسترد میثبت
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هاي همکارآموزشی مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان آزمایشگاهتقویم دوره
................سال ......................گروه پژوهشی......................  پژوهشکده 

یف
هزینه به ازاي هر نفر مدرستا تاریخاز تاریخظرفیتنام دورهنحوه برگزارينام آزمایشگاهرد

)ریال( عملینظري
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سمینار/ کارگاه/ فرم نظرسنجی دوره آموزشی
:عنوان دوره

:نام مدرس
: تاریخ شروع
: تاریخ پایان 

:مشخصات فردي
:...................................................محل خدمت:...............................................................      رشته تحصیلی:........................................................ حصیالتسطح ت

)عالی(5)خیلی خوب(4)خوب(3)متوسط(2)ضعیف(1) 5سقف امتیاز (ارزشیابی مدرس - قسمت اول 
قدرت بیان استاد براي تشریح مطالب-1
قدرت اداره کالس استاد-2
رعایت حضور به موقع در کالس و رعایت طول زمان کالس-3
تخصص و تسلط استاد در ارائه مطالب-4
تالش استاد در ارائه مطالب-5
قدرت استاد در پاسخ سواالت-6
یزه در فراگیري درستوانایی اساتید براي ایجاد انگ-7
توجه استاد به حضور و غیاب دانشجویان-8
در مجموع استاد این دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟-9

نحوه بیان و قدرت انتقال مفاهیم به فراگیران-10
کاربردي بودن مطالب ارائه شده در رشته شغلی مربوطه-11
جمع بندي مطالب در پایان جلسه-12

12345)5سقف امتیاز (ارزشیابی محتواي آموزشی-قسمت دوم
کاربردي بودن مطالب-1
تازه و نو بودن مطالب-2
کیفیت و محتواي جزوات و ارتباط آن با مطالب ارائه شده-3
زمان بندي جلسات براي ارائه مطالب-4
ان آموزشمدت زم-5
کیفیت مباحث ارائه شده-6

12345)5سقف امتیاز (سازماندهی -قسمت سوم
..)نور، حرارت، صدا و (محیط آموزشی از نظر امکانات فیزیکی -1
نظم شروع و خاتمه کالس-2
نحوه پذیرایی و اداره امور-3
امکانات آموزشی و سمعی و بصري-4
ز برخورد دست اندر کاران دورهطر-5
با توجه به جمیع جهات میزان رضایت شما از دوره-6
شرایط محیطی و محل برگزاري-7

از شرکت درآنقبلسطح معلومات در زمینه موضوع این دوره 
از شرکت در آن بعدسطح معلومات در زمینه موضوع این دوره 

چگونگی اطالع از برگزاري دوره
سایرنامه آموزش           سامانه آموزش           پیگیري شخصی              دوستان            کانال پیام رسان            پیامک      

:پیشنهادات 
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………... : مهشماره گواهینا
……….. : تاریخ صدور

ی وز آ نا وا
....................دارنده کد ملی . ................سرکار خانم   /شود جناب آقايگواهی می

.......................................................................در دوره آموزشی

……………………لغایت.…………………… ساعت از تاریخ ….. به مدتکه 
با موفقیت .... گردیده، حضور یافته و دوره مذکور را با ارزشیابی در محل پژوهشگاه استاندارد برگزار

.به پایان رسانیده است

مدیرکل دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی
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:شماره گواهینامه
:تاریخ صدور

تدریسنامه یگواه

...فرزند  ....  دارنده شناسنامه شماره   ..  ..جناب آقاي/ گواهی می شود سرکار خانم

..................در دوره آموزشی

گردیدهبرگزار ............. در..............   تاریخ تا ............. از تاریخ که 

.اندیس نمودهساعت  تدر......به مدت

آموزش و تحصیالت تکمیلیمدیر کل 
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فرم ارزیابی واکنش مدرس

:تاریخ شروع
:تاریخ پایان

:عنوان دوره

)عالی(5 )خیلی خوب(4 )خوب(3 )متوسط(2 )ضعیف(1 :نام استاد
اطالع رسانی قبلی درباره اهداف مورد انتظار دوره 1

میزان دستیابی به اهداف در اجراي دوره 2

)ها و توان یادگیريت، تجربه، شایستگیاز نظر سطح تحصیال(کنندگان هماهنگی شرکت 3

میزان تطبیق محتواي دوره با نیازهاي آموزشی فراگیران 4

ندي فراگیران و مشارکت آنان در مباحث دورهمهقمیزان عال 5

میزان همکاري و هماهنگی عوامل اجرایی دوره 6

کیفیت محل برگزاري دوره 7

ن دسترسی به وسایل کمک آموزشی مورد نیازمیزا 8

هاي تعیین شدهمدت دوره با توجه به سرفصل 9

میزان رضایت کلی از حضور در این دوره آموزشی 10

:نظرات و پیشنهادات 
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)سنجش رفتار(فرم اثربخشی 
:تاریخ شروع
:تاریخ پایان :فراگیرنام  :دورهعنوان 

)عالی(5 )خیلی خوب(4 )خوب(3 )متوسط(2 )ضعیف(1
:سرپرستنام 

:محل خدمت
دوره تا چه میزان در افزایش کمیت کار موثر بوده است؟ 1

دوره تا چه میزان انطباق با سیاستها و نیازهاي واحد مربوطه دارد؟ 2

) تجزیه وتحلیل الزامات شغلی(نیاز سنجی چه میزان دوره آموزشی اجرا شده مبتنی بر 
بوده است ؟

3

هاي گرفته شده در در بهبود عملکرد و تحقق اهداف کلی سازمان؟میزان تاثیر آموزش 4

دوره تا چه میزان در افزایش کیفیت کار موثر بوده است؟ 5

محول شده به فراگیر؟هاي گرفته شده در سرعت انجام وظایف میزان تاثیر آموزش 6

هاي گرفته شده در مهارت فراگیر در کارهاي محول شده؟میزان تاثیر آموزش 7

هاي گرفته شده در دانش وآگاهی فراگیر نسبت به وظایف سازمانی؟میزان تاثیر آموزش 8

بت به وظایف هاي گرفته شده دراحساس مسئولیت و تعهد فراگیر نسمیزان تاثیر آموزش
شغلی؟

9

هاي گرفته شده در خالقیت و ارائه پیشنهادهاي مؤثر؟میزان تاثیر آموزش 10

هاي گرفته شده در بهره وري در کار ؟میزان تاثیر آموزش 11

هاي گرفته شده در افزایش انگیزه فرد در کار؟میزان تاثیر آموزش 12

هاي گرفته شده در کاهش دوباره کاري ها؟میزان تاثیر آموزش 13

ها؟هاي گرفته شده در کاهش ضایعات و خرابی دستگاهمیزان تاثیر آموزش 14

هاي نگهداري وتعمیرات ؟هاي گرفته شده در کاهش هزینهمیزان تاثیر آموزش 15

هاي عملیات؟هاي گرفته شده در هزینهمیزان تاثیر آموزش 16

هاي گرفته شده در کاهش مشکالت عملکرد پرسنل؟زشمیزان تاثیر آمو 17

هاي گرفته شده در کاهش تغییرات وجابجایی غیر ضروري کارکنان؟میزان تاثیر آموزش 18

:نظرات و پیشنهادات 
+
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