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ارایِ دٌّذُ:

مُىذس فریجرز قبسمی
مذیر عبمل مًسسٍ آمًزضی رٌ آيران آفبق صىعت
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استاًذاردّا ،تکٌیکْای برًاهِ ریسی ،رٍضْای ارزضیابی ٍ ...
ّوِ از الساهات آهَزش سازهاًی ّستٌذ

امب...
آیب ثستر مىبست ثرای اجرای آوُب يجًد دارد؟

آیب عًامل مًثر ثر اجرای ایه السامبت ضىبسبیی ضذٌ اوذ؟

ثرای ایجبد ثستر مىبست،
مًاجٍُ ي مذیریت عًامل مًثر ثر اجرای السامبت آمًزش،
ياحذ آمًزش ثبیذ یک چیس را خیلی خًة داضتٍ ثبضذ
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بسیار شىیدٌ ایم کٍ:
بٍ آمًزش کارکىان بُا دادٌ ومی شًد
آمًزش را َسیىٍ می داوىد
آمًزشُا وتیجٍ ودارد
آمًزش .........
ياحذی کٍ جبیگبٌ قذرتمىذ سبزمبوی داضتٍ ثبضذ
مطکالت خًد را ثب قذرت مرتفع میکىذ
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سُم متًلیبن آمًزش در سبخته جبیگبٌ آمًزش چیست؟

ثرای ارتقبی ایه جبیگبٌ ویبز ثٍ یک اوقالة سبزمبوی
وذاریم.قلٍ َب ثب قذمُبی کًچک فتح می ضًوذ
قذمُبی کًچک مب ثرای رسیذن ثٍ قلٍ
یب حتی
در راٌ رسیذن ثٍ قلٍ چٍ ثًدٌ است؟

آیا بِ ایي اًذیطیذُ این کِ ضایذ خًد مب !

بِ ّر دلیل
آگبٌ یب وبخًدآگبٌ
جایگاُ آهَزش را تضعیف کردُ این؟
امیديارم ما جسء ایه دستٍ وباشیم
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جایگاُ آهَزش ٍ سرًَضت آهَزش
کارکٌاى سازهاًتاى را با چیسّایی
کِ ارزضص را ًذارد عَض ًکٌیذ
بِ چٌد هثال در ایي زهیٌِ تَجِ فرهایید:

فراگیر ًاراضی ،چقذر صبدقبوٍ وبراضی است؟

آیا صبدقبوٍ جایگاُ ٍ دٍرُ آهَزضی ضوا را زیر سَال هی برد؟
ًقص ایي ًارضایتی در اًذازُ گیریْا ٍ برًاهِ ریسی ّای ضوا
چیست؟
یک داستاى ٍاقعی کِ خَد ضاّذ آى بَدم:
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َیچ ارزاوی ثی دلیل ویست
ارزاوی ریسک آمًزش ي ریسک جبیگبٌ آن را ثبال می ثرد.
سَال ایي است :آیاهَسسِ هعتبر است؟ هحتَا درست است؟ استاد استاد است؟
یا
هَسسِ آهَزضی هجبَر است ٍ ضوا در حال فطار آٍردى بِ طرف آهَزضی خَد ّستیذ؟

مراقب کپی َای بی کیفیت باشید

کپی َبی ثی کیفیت جبیگبٌ آمًزش را تحت تبثیر قرار می دَىذ
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هَسسِ آهَزضی برگسار کٌٌذُ ،چِ سابقِ ایی در
برگساری دٍرُ آهَزضی یا ّوایطی کِ ضوا قصذ داریذ
در آى ضرکت کٌیذ ،دارد؟

چقذر تًاوبیی دارد تب حبفظ جبیگبٌ آمًزش ي ضمب ثبضذ؟

جبیگبٌ مىبست ي قذرتمىذ حرف ي حذیث در مًرد ياحذ آمًزش
را از ثیه می ثرد

گاٌ ترس از حرف ي حدیث کیفیت
آمًزش را از بیه می برد
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از تجلیغبت ثرای خًدتبن ي آمًزش
غبفل وطًیذ

سَال:
خَد ضوا ....ضخص ضوا ...
با ٍجَد توام هطکالت ٍ هَاًع
چقذر سیبست ي خالقیت ثرای تجلیغبت ثخرج دادٌ ایذ؟
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آیا ًتایج پیص آزهَى ٍ پس آزهَى فقط برای پرکردى فرهْا ٍ
گسارضات هذیریتی هٌاسب است؟ ًتایج آًْا را چقذر تبلیغ کردُ ایذ؟
آیا تا کٌَى چٌیي هتٌی را در بردّای اطالع رساًی سازهاى خَد زدُ ایذ؟

آقای/خاًن  ...حائس رتبِ برتر در دٍرُ آهَزضی...ضذُ است،

بِ ایطاى ٍ هذیریت آى ٍاحذ تبریک هی گَیین.
ٍ آیا تا کٌَى بِ ًفرات اٍل دٍرُ ّایتاى جایسُ دادُ ایذ؟

اگر سبزمبن ومیذَذ خَدتاى یک جایسُ کَچک در حذ هقذٍرات بذّیذ
مطمئه ثبضیذ ثٍ وحًی مستقیم یب غیر مستقیم ثبزخًرد آن را دریبفت می کىیذ.

برٍکراسی سازهاًی اهکاى تْیِ جَایس را بِ ضوا ًوی دّذ؟

ّسیٌِ جَایس را ّن در دٍرُ آهَزضی ببیٌیذ
ٍ آًرا از هَسسِ برگسارکٌٌذُ بخَاّیذ
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تب کىًن چىذ خريجی ديرٌ َبی آمًزضی خًد را تجلیغ کردٌ ایذ.

(منظور گزارشات عملکرد سازمانی نیست که فقط به دست مدیر می رسد)
آیب تب کىًن کسی را کٍ ثیطتریه ديرٌ آمًزضی را در یک سبل طی کردٌ معرفی کردٌ ایذ؟
آیا در هراسن ،جطٌْا ٍ حتی جلسات سازهاًی بر تریٌْای آهَزضی سازهاى را تبلیغ کردُ ایذ؟

آیا برتریي دٍرُ ّای آهَزضی خَد درسال را هعرفی ٍ تبلیغ کردُ ایذ؟

ایٌکِ هتَلی آهَزش بِ برتریٌْا جایسُ هی دّذ ،برتریٌْا را هعرفی ٍ تبلیغ هی کٌذ،
وقدی ،معىًی ،اعتباری یا ...

آیا سازهاى را هجبَر بِ احترام ًوی کٌد؟
آیا ایي یک راُ خَب تبلیغ ٍ تکرین جایگاُ آهَزش ًیست؟

از َرفرصتی خالقبوٍ ثرای تجلیغ ي تکریم آمًزش استفبدٌ کىیذ ...

ضک وکىیذ جًاة می دَذ.
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تجلیغبت ضرکت پبالیص وفت تُران ثرای فعبلیتُبی آمًزضی خًد

ٍ درآهذ زایی
از داًص ساز هاًی

از طریق آهَزش

ًاداى کسی است کِ آهَزش را حقیر بطوارد
" پوبلیوس سیروس "
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