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 عنوان پروژه -1

 
متناسب با واحدهاي تخصصی  آموزش سازمان و تدوين مدل کاربردي یبررسی اثربخشی نظام آموزش

 سازمان آب و برق خوزستان

 د؟(حل خواهد  ش، چه مسائلی با انجام طرح) تعريف دقيق مسئلهسواالت اساسی تحقيق و  -2

فعلی می تواند نيازهاي آموزشی بخش هاي مختلف سازمان را و روش هاي  نظام آموزشی مجموعه آيا  -1

 ؟تامين کند

 ميزان اثربخشی دوره هاي آموزشی فعلی چقدر بوده است؟ -2

و با درنظر  بهترين روش آموزش پرسنل سازمان با توجه به کارکردها، فعاليت ها و نيازهاي سازمان -3

 چيست؟ و بين المللی گرفتن تجارب ملی

با توجه به قوانين و اسناد باالدستی و وجود نظام هاي آموزشی ابالغی فعلی، الگوهاي مناسب آموزشی  -4

 کرد؟ در سازمان اجرارا چگونه می توان 

 پژوهشتبيين ضرورت نياز براي انجام اين  -3

زمان می باشد الزم است ظام جامع آموزشی سالهاست که در حال پياده سازي در سابا توجه به اينکه ن -1

ميزان اثربخشی آن با استفاده از الگوهاي مناسب)کرک پاتريک( سنجيده شده و نقاط ضعف و قوت آن 

 مشخص شود.

الزم است با بررسی ارگان هاي مشابه سازمان در سطح بين المللی و ملی، روش ها و الگوهاي جديد و  -2

 سازي گردد.بومی استخراج شده و براي سازمان  یکاربردي آموزش

  چيست؟طرح نمودن نتايج  عملياتیاستفاده و  واحد متقاضی جهت برنامه -4

 ده خواهد شد.ااز نتايج اثربخشی دوره ها در ارزيابی عملکرد آموزشی سازمان استف -1

آموزشی متناسب نيازهاي سازمان، جهت برنامه ريزي به منظور پياده سازي از نتايج استخراج الگوهاي  -2

 ال بردن ميزان بهره وري آموزشی در سازمان استفاده خواهد شد.اين روشها و با

  مراحل کارالزامات مورد نظر کارفرما جهت لحاظ نمودن در  -5

الزم است برنامه نرم افزاري جهت سنجش اثربخشی آموزش هاي فعلی سازمان طراحی گردد و  -1

 آموزش هاي الزم به کاربران آن در سازمان داده شود.

2-  

 مورد نظر کارفرما شرح خدمات -6

پرسنل سازمان)کليه روش هاي آموزشی با قالب هاي مختلف به انضمام بررسی وضعيت موجود آموزش  -1

 بررسی روش استخراج نيازهاي آموزشی واحد هاي مختلف(

 بررسی انطباق آموزش هاي فعلی با نيازهاي آموزشی سازمان -2

 رک پاتريک(هاي اجرا شده در سازمان)با روش ک آموزشبررسی اثربخشی  -3

بررسی الگوهاي آموزشی معتبر دنيا و کشور)با توجه به انطباق آنها با عملکرد و اهداف و کارکردهاي  -4

 و استخراج روش هاي مناسب منطبق با نيازهاي سازمان سازمان(

)بدون توجه به نظام هاي در بازه زمانی مشخص سازمانتدوين مدل آموزش مناسب و کاربردي  -5



 آموزش فعلی(

 کردن تفاوت ها و فاصله مدل آموزش استخراج شده با روش هاي آموزشی فعلیمشخص  -6

با توجه به محدوديت ها و نظام  ارائه روش هاي پياده سازي آموزش هاي کاربردي در سازمان -7

 آموزشی ابالغی

در درخصوص پياده سازي روش هاي آموزشی تخصصی و عمومی مناسب  و زمانبندي برنامه ريزي -8

 به نتايج بدست آمده  با توجهسازمان 

 

 خصصهاي مورد نياز در تيم پژوهشیحداقل ت -7

 تخصص رديف
 حداقل مدرک

 مورد نياز
 تخصص رديف تعداد

حداقل 

مدرک مورد 

 نياز

 تعداد

1    5    

2    6    

3    7    

4    8    
 

 )ماه(: 12 م پروژهمدت زمان تقريبی انجا             ميليون ريال 555 ريال(:)ميليونمبلغ تخمينی 

 

 

 واحد متقاضی تحقيق )واحد يا شرکت/معاونت/دفتر(:

 

 توسعه سرمايه انسانیدفتر اموزش و -معاونت برنامه ريزي
 

 توضيحات  -8

 

 

 

 
 

 

        شرکت يا معاونت  پژوهش و فناوري تخصصی کميته اعضايتاييد 
 

 

 


