آییننامه حمایت از آموزش شرکتها
CO-RE-06
تاريخ صدور 09/۸۸/۸۱ :

شماره
ويرايش

تاريخ
ويرايش

-

03/90/72

تعداد صفحات 6 :
نام و امضاء
تهيه کننده

شماره صفحه ۸ :
نام و امضاء
تائيد کننده

نام و امضاء
تصويب کننده

شماره سندCO-RE-06 :

آيين نامه حمايت از آموزش شرکتها

شماره ویرایش 0 :
تـاریخ ویرایش 30/00/42 :

صفحه  4 :از 6

 :۸هدف:
آموزش به عنوان پايهایترين نياز سازمانی و فردی ،همواره از جمله خدمات تجاریسازی قابل ارائه به شرکتهای فعال حوزه نانو در مؤسسه
خدمات توسعه فناوری تا بازار ايرانيان به شمار رفته است .در حقيقت با پيادهسازی يک سيستم صحيح آموزش ،میتوان سطح توانايی و
مهارتهای شغلی ،مديريتی و کسب و کار متناسب با نيازهای شغلی افراد را ارتقا داده و زمينه توسعه و توانمند سازی شرکت های دانش بنيان
فعال در حوزه نانو را بيش از پيش فراهم ساخت.
اين آيين نامه به منظور تعيين مقررات و ظوابطی جهت موارد زير در سطح موسسه تدوين و به اجرا گذاشته شده است.
 -۸شناسايی نيازهای آموزشی
 -7فراهم آوردن امکانات آموزشی
 -3تعيين موثر بودن اقدامات انجام شده

 :4دامنه کاربرد:
اين آييننامه برای تمام شرکتهای دارای تأييديه نانو مقياس و يا تأييد شده توسط واحد تجهيزات  ،کاربرد داشته و پرسنل کليدی اين
شرکتها میتوانند از امتيازات آن بهرهمند گردند.

 :0مفاد آیین نامه:
 :1-0تشکیل پرونده آموزشی شرکت:
تشکيل پرونده های آموزشی برای شرکتهای مشمول دوره های آموزشی در مؤسسه ضروری بوده و در واقع پيشنيازی برای حضور آنها در
دورههای آموزشی میباشد .اين پرونده شامل موارد زير است:
 -۸مدارک تحصيلی کارکنان مشمول آموزش
 -7گواهينامه های صادره
 -3نتايج ارزيابی اثربخشی آموزش های قبلی موسسه
-4فرم نياز سنجی(درخواست) دوره های جديد
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 :4-0مدل برنامهریزی آموزشی:
به منظور تعيين نيازهای آموزشی شرکتهای مختلف که هر يک در سطح خاصی در چرخه عمر خود قرار دارند ،از مدل طبقهبندی شرکتها
استفاده شده است .اين مدل شامل  4سطح عرصه توسعه فناوری ،عرصه توسعه محصول ،عرصه توسعه توليد و عرصه توسعه بازار میباشد.
نيازهای آموزشی هر شرکت متناسب با تعيين جايگاه آن در چرخه عمر و به تفکيک سطوح کارکنان  /مديران اجرايی يا فنی مشخص می شود.
پيوست  ،۸نيازهای آموزشی شناسايی شده مربوط به هرکدام از اين  4عرصه را نشان میدهد.

 :0-0نیازسنجی آموزشی:
به منظور سنجش نيازهای آموزشی شرکت ها ،موسسه در ماه های بهمن يا اسفند هر سال از طريق فراخوان نسبت به تعيين نيازهای آموزشی
کارکنان هر شرکت اقدام می نمايد.
تبصره  :1با توجه به شکل گيری و اجرای اين آيين نامه در نيمه سال  ،۸303نياز های آموزشی اين سال برای يک دوره شش ماهه (شش ماهه
دوم) برنامه ريزی می شود.

 :2-0نیازسنجی آموزشی تکمیلی:
منظور از فرايند نيازسنجی آموزشی تکميلی ،بررسی جداگانه شرايط هر شرکت و مديران اجرايی و فنی آن میباشد تا بر اساس آن نيازهای
آموزشی دقيقتر آن ها به دست آيد .چرا که ممکن است بعضاً اين مديران خود به صورت جداگانه با حضور در دورههای آموزشی ،مطالعات
شخصی و يا حتی به تجربه برخی از آموزش های مورد نياز با توجه به سطح شرکت خود (مطابق مدل) را آموخته باشند و نياز به حضور مجدد
در آن دوره ها وجود نداشته باشد .و يا بالعکس نياز به گذراندن برخی از دورههای آموزشی سطح قبلی خود در شرکت وجود داشته باشد.
مسئول انجام اين نيازسنجی تکميلی ،پشتيبان مخصوص شرکت در مؤسسه میباشد که ضمن مصاحبه مستقيم با اين مديران و بررسی شرايط
شرکتها ،نيازهای آموزشی واقعی اين فناوران را تشخيص میدهد.
تبصره  :4با توجه به اندازههای مختلف و ساختارهای متفاوت شرکتهای حوزه فناوری نانو ،تشخيص تعداد مديران ارشد و ميانی هر شرکت که
نيازمند برنامهريزی آموزشی میباشند ،با پشتيبان شرکت خواهد بود.
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 :5-0نحوه اجرای برنامههای آموزشی:
 :1-5-0برنامه های آموزشی هماهنگ موسسه:

با توجه به نيازهای آموزشی شرکت که در مرحله قبل مشخص گرديد ،واحد آموزش موسسه نسبت به برنامه ريزی اجرای آموزشهايی که از
نظر تعداد داوطلبان به حد نصاب الزم رسيده اقدام و نتايج آن را اطالع رسانی می نمايد .اين برنامهها در قالب پيوست  ۸مشخص گرديدهاند.
 :4-5-0آموزش های آزاد:

با توجه به تنوع نيازهای آموزشی بسته به شرايط هر شرکت ،شرکت ها می توانند ساير نياز های آموزشی خود را که در دورههای اعالم شده
برنامههای آموزشی هماهنگ ديده نشده است ،مستقالً پيگيری و نتيجه را به موسسه اعالم و در صورت تاييد توسط پشتيبان شرکت ،با
استفاده از سوبسيد مؤسسه نسبت به حضور در آن اقدام نمايند.

 :6-0بررسی اثربخشی دورههای آموزشی (ارزیابی شرکت از نتیجه برگزاری دوره):
 3ماه پس از برگزاری هر دوره آموزشی فرم اثر بخشی دوره آموزشی برای مدير مربوطه ارسال می گردد تا وی بر اساس نحوه کارکرد مجموعه
تحت نظر خود به تکميل فرم اقدام نمايد .نتايج حاصل از ارزيابی اثربخشی آموزش يکی از مبانی تعيين دوره های آموزشی بعدی خواهد بود.
حداقل امتياز اثربخشی هر دوره  % 20در هر يک از معيار های مرتبط با مدرس ،محتوای آموزشی و مجری(مکان  ،تجهيزات ،پذيرايی و)...
خواهد بود .در صورت کسب امتياز کمتر از  % 20در هر معيار نسبت به بازنگری آن بخش از سوی واحد آموزش موسسه اقدام خواهد شد.
بديهی است برگزاری مجدد اين گونه از دوره های آموزشی منوط به ايجاد تغييرات و اصالحات الزم و تاييد از سوی مدير مربوطه در موسسه
می باشد.

 :7-0برنامههای حمایتی مؤسسه:
 :1-7-0حمایت مالی ازآموزش های هماهنگ:

مؤسسه جهت حمايت از توسعه توانمندی های شرکت ها نسبت به پرداخت  %20از هزينه حضور مديران هر شرکت فعال در حوزه نانو را در
دورههای آموزشی تعيين شده برای آن شرکت اقدام خواهد نمود .نحوه پرداخت اين کمک هزينه به شکل زير می باشد:
  %09از کمک هزينه موسسه با ارائه پيش فاکتور و در هنگام ثبت نام %09 -باقی مانده پس اخذ گواهينامه سپری شدن موفقيتآميز دوره

شماره سندCO-RE-06 :

آيين نامه حمايت از آموزش شرکتها

شماره ویرایش 0 :
تـاریخ ویرایش 30/00/42 :

صفحه  5 :از 6
 :4-7-0حمایت مالی از برنامه های آموزش آزاد:

هر شرکت میتواند با حمايت مؤسسه تعدادی دوره آموزشی /سمينار را با استناد به بند  7-0-3اين آيين طی نمايد .ميزان حمايت موسسه از
اين گروه آموزش ها تا سقف  %09از هزينه آن  -با تأييد پشتيبان شرکت و منوط به اينکه مجموع پرداختیهای مؤسسه برای همه اين دورهها
بيش از  39ميليون ريال در طول يک سال نگردد -می باشد .کل مبلغ حمايتی مؤسسه در اين موارد پس از اخذ گواهينامه سپری شدن
موفقيتآميز دوره پرداخت میگردد.
 :0-7-0سایر حمایتها:

ساير حمايتهای مؤسسه در مبحث آموزش ،مربوط به افزايش سهم حمايتی ديگر خدمات قابل ارائه توسط مؤسسه (مانند اخذ مجوز و
استاندارد ،مالکيت فکری ،بازاريابی و  )...میباشد که در صورت حضور فعال و مستمر شرکت در دورههای آموزشی برگزار شده (مطابق بند -3
 ،)7با نظر پشتيبان شرکت قابل ارائه خواهد بود.
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پیوست  : 1جدول نیازهای آموزشی شناسایی شده برای شرکتها

دوره آموزشی

