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 راهنمای خدمت آموزش تخصصی صنعت نفت

 

 ITهای بلند واحد آموزش و گروه از گام« سامانه فراگیر مديريت آموزش»ساخت فنی از جمله طراحی و استقرار ايجاد زير

 اكنون آغاز شده است.های مستمر، استفاده موثر از آن همهای اخیر است كه خوشبختانه با تالشپژوهشگاه طی سال

تر و به دور از خطا میان كاركنان، سرپرستان و رابطان افزاری بر پايه وب بوده و با هدف ايجاد تعامل بیشاين سیستم نرم

كردن كلیه های آموزشی و نیز مکانیزه طلع كردن همکاران از عملکرد و برنامهآموزشی واحدها با واحد آموزش پژوهشگاه، م

تر از همه، ايجاد زيرساخت برای ايجاد تسهیالت يابی و مهمريزی، طراحی، اجرا و ارزشعناصر در فرايندهای نیازسنجی، برنامه

 شده است.های آموزشی پژوهشگاه طراحی نام الکترونیکی همکاران صنعت در برنامهثبت

 افزار شامل سه قسمت است:اين نرم

)ويژه كاربران خارج از پژوهشگاه(: عالوه بر سامانه فراگیر آموزش كه مختص  درگاه آموزش      -1

ويژه كاربران  ( http://training.ripi.ir ) آموزش درگاه است، پژوهشگاه صنعت نفت همکاران

اندازی شد. متقاضیان خارج از خارج از پژوهشگاه كه با بخش مديريت فرايند آموزش، يکپارچه است نیز راه

ر انجام امور نام از طريق اين سايت اقدام كنند كه دستاورد آن، سرعت و دقت دتوانند برای ثبتپژوهشگاه می

 توان به موارد زير اشاره كرد:است. از جمله امکانات اين قسمت می

 مشاهده تقويم آموزشی پژوهشگاه 

 هااساس عنوان و تاريخ دورههای آموزشی بر وجوی كالسامکان جست 

 نام دورهامکان رزرو و ثبت 

 ژوهشگاه صنعت نفتهای تخصصی پ)نماينده سازمان( در دوره نام فردی و گروهیامکان ثبت 

 نام به عنوان استاد در سايتامکان ثبت 

 نامه، دستورالعمل، نامه، آيینسند، مقاله، كتاب، پايان) امکان دسترسی و استفاده از كتابخانه الکترونیکی

 عکس، فیلم، صدا و. . . (.
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 پژوهشگاه با كه هايیسازمان برای چه سايت،وب طريق از هادوره هزينه الکترونیکی پرداخت امکان 

 هايی كه حسابی با پژوهشگاه ندارند و چه متقاضیان انفرادی؛سازمان برای چه دارند، مابینفی حساب

)ويژه كارشناسان آموزش(: اين بخش، مختص همکاران واحد آموزش است و كلیه  مؤلفه مديريت فرايند آموزش  -2

 گیرد:فرايندهای جاری آموزش را به شرح زير در بر می

         نیازسنجی آموزشی 

         روزآوری تقويم آموزشی پژوهشگاهتعريف و به 

         تدوين استاندارد آموزشی مشاغل بر مبنای شغل، رسته، رشته و رده شغلی 

         تعیین نیازهای فردی و تشخیص كمبود مهارت كاركنان 

         های آموزشینامه دورهك و گواهیمديريت صدور و بايگانی الکترونیکی مدار 

         های آموزشنام در كالسامکان ثبت 

         هايابی و اثربخشی دورهامکان ارزش 

         های امتیازدهی ارزشی و عددیثبت امتیازات فراگیران با روش 

         هها از طريق پست الکترونیکی و يا پیام كوتارسانی دورهامکان اطالع 

         سنجش میزان تحقق برنامه و تقويم آموزشی 

         های متعددپايش فرايند آموزش بر مبنای شاخص 

         ها و غیره.های برگزاری كالسدرآمد-گیری مالی و هزينهقابلیت گزارش 

 .است پژوهشگاه صنعت نفت زشهای فرايندی مديريت آمواجرای اين فرايندها گامی مهم در افزايش سرعت و دقت كاركرد

افزاری بر پايه وب، برای تعامل گسترده گاه(: اين بخش نرمپژوهش كاركنان ويژه) آموزش فراگیر سامانه مؤلفه   -3

توان با مراجعه به نشانی سازمانی با واحد آموزش پژوهشگاه است و از اين پس میكاركنان و متقاضیان درون

http://tps توان به نکات ذيل اشاره كرد:به آن دسترسی پیدا كرد. از امکانات ويژه اين قسمت می 

         نامه، نامه، آيینسند، مقاله، كتاب، پايان) امکان دسترسی كل كاركنان به استفاده از كتابخانه الکترونیکی

 دستورالعمل، عکس، فیلم، صدا و. . . (

         درخواست و رؤيت نیازهای آموزشی 
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         برای « پاتريکكرك »های آموزشی بر مبنای مدل يابی و اثربخشی دورههای ارزشتکمیل فرم

 شدههای گذراندهدوره

         شده همکاران تحت سرپرستیهای گذراندهمشاهده نتايج اثربخشی دوره 

         های مورد نظرمشاهده سوابق آموزشی خود و همکاران تحت سرپرستی 

         .مشاهده سوابق تدريس و غیره 

 .بگیريد تماس پژوهشگاه آموزش واحد با توانیدمی سوال يا و ابهام گونه هر وجود صورت در     

 سامانه آموزشی پژوهشگاه صنعت نفتلینک  

http://training.ripi.ir 
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