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 مدیریت شایستگی و توسعه استعدادها

 دکتر هومن دوستی

سازمان ها  منابع انساین در توسعه   مشاور آ موزش و   

 عضو مکیته رسمایه انساین وزارت علوم حتقیقات و فناوری

 اکانل های ارتباطی اب ما 
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! کیفیت گفتنی نیست، شنیدنی است؛ کیفیت ما را از مشتریانمان بشنوید  

 رس ارزایب جایزه تعایل آ موزش و توسعه منابع انساین



 مدت برنامه 

 آنچه از نظر خواهد گذشت 

 نام و سابقه مدرس 

 . . .اطالعاتی پیرامون برنامه پیش رو 
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 ... یار یادگیری من 

لطفا لبخند بزن؛ لبخند تو تکرار نشدنی است! 

هر زمان احساس خستگی کردید جایتان را عوض کنید. 

میزبان خوبی برای خودتان باشید؛ از خود شریفتان پذیرایی کنید 

در طول برنامه از سؤاالت شما با کمال میل استقبال می کنم. 

 خود را برای اجرا حتما یاداشت کنیدتصمیمات . 

 یاد دادن یادگیری دوباره استاگر تجربه ای دارید با ما تسهیم کنید؛! 
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 اینجا بزرگ فکر کنید
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Who 
 are  

We ? 
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Who 
 are  
We 

? 



 حداقلی

 حداکثری
ی
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 س
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رفی
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 فــراکنــشی واکـــــنشی

Order - taker 

Workplace 
Trusted - advisor 

Strategic partner 
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 اگه خبواي واحدت رو جامنايي کين ؛ روي کدام پهل قرار يم گريي؟ 
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 ویروس ابشه ای نباشه برای مهیشه 

  وسعهت و ادگیریی

 !از کروان فرصت بسازمی

 !تغري خواهد کرد

LEARN or DIE 
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C  

hange the Roles and Mutation of Responsibilities 
 تغییر نقش ها و جهش پاسخگویی ها

دیگرگوین ات دگرگوین نقش ها از 

در ایدگريی و مس ئولیت ها 

 !توسعه 

L & D 
Roles and responsibilities 

Based on 
ISO 10015:2019 
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From  

Ownership of Training 

Governance of learning 
To  

 مالکیت آموزش
the 

 حاکمیت یادگیری

 از

 به
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 ما اینجا هستیم

 می خواهیم
 اینجا باشیم 

 گذار به حاکیمت یادگیری
tr

aj
e

ct
o

ry
 

velocity 
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From  

Resistance Challenge 

Opportunity to participate 
To  

 مقاومـت چالـش
the 

 فرصـت مشـارکت

 از

 تا
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... 

 نو فهم گرایی در 
 

 یادگیری



 

شرایط در سازمان ها از طریق تعامالت و تأثرات متقابل  یادگیری

 ؛ افرادو  سازمانی

 شکل می گیرد،

 فهمیده می شود،                

 نهادینه می گردد،                         

 توسعه می یابد                                     

 .و در نهایت به عملکرد مرتبط می شود                                        

 یادگیری
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 ابعاد مدیریت شایستگی و توسعه

 گفتمانی-بعد فرهنگی 

 فرآیندی -بعد مهندسی 
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گفتمانی -بعد فرهنگی   
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 عنواین برای بس یاری از پدیده ها که 

 می دهند اجنام دارند واعتقاد مردم به آ ن 

 ؛است  ساختارو  یک   مفهوم یک

  فرهنگ
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 هویت فرهنگی یادگیری و توسعه

 مجموعه مؤلفه هایی که 

  !استتمایز  عاملو شخصیت معرف 
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مهم ترین عامل تمایز واحد یادگیری 

و توسعه در سازمان شما نسبت به 

 دیگر سازمان ها کدام است؟ 



!داردنخل خرما شباهت عجیبی با  فرهنگ  
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 !می میردرا قطع کنی سرش تنها درختی است که اگر نخل 

 !بدون سر می میرداست و  بی سرآدم بی سر مثل نخل مهم نیست ریشه اش در خاک سالم باشد، 

 !آدمیزادمثل ! می شود و می میرد خفهنخل بگذرد و نخل به زیر آب فرو برود، سر اگر از  آب
 !مثل آدمیزاد

 !مثل آدمیزاد
 !مثل آدمیزاد
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 اتیشه ر نیست مهم !ستا نخل ختدر مثل

  ینا مهم ابشد؛ بوده یخرتا خاک در لسا هزاران

  فرهنگی   ِ  دنِمو یعنی ابشد؛ سالم مه رست که ستا

   .باشد سالم مه ات جامعه وزمرا

 فرهنگ

  می مريد، فرهنگ آن ،شد ربیما ای جامعه وزمرا فرهنگ گرا

 ...ابشد شتهدا یشهر لسا هزاران لوِ  و

 کریم مجتهدیفرهنگی دکتر   -برگرفته از تحلیل فلسفی 
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  ( ها سمبل ) نمادها 

  ( ها اسطوره ) قهرمانان 

  ( تشریفات و ها سنت ) ها آیین 

 باورها و ها ارزش 

 مؤلفه های قابل توجه در فرهنگ سازی
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ABCD  
MODEL 



 0912  709  3397دکتر هومن دوستی   !    کیفیت گفتنی نیست، شنیدنی است؛ کیفیت مارا از مشتریانمان بشنوید

houmandosti 

ABCD MODEL 

Able 

Believable 

Connected 

Dependable 

 توامنند بودن

 ابور پذیر بودن

 در ارتباط بودن

 قابل اعامتد  بودن



 می کنندسازمان هومشند هستند و اب دقت رهربان سازماین خود را رصد اکرکنان  . 

 می کنمیدقیقا معل می گویمی آ چنه به به وجود می آ ید که ابور کنند زماین اعامتد قابلیت . 

 دو صد گ فته چون نیم کردار نیست
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Dependable قابل اعتماد  بودن 

 .استبرابری حرف و عمل عنصر نشان دهنده این 
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 !پایدار معنايي ندارد توسعه 
 زیرا 

 

اکرکنان و مدیران پش تاکر بلندمدت و  تعهد، رسمایه گذاري فکريتوسعه پایدار نیازمند 

 عنوانبه 
 

 ! یک تمی مهیشه برنده است 

 باشد پايينيدر سطح  اعتماددر سازمان هاي  ي که 
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اتفاقات عمل هیجانی است که به یک 
 !داردبستگی پیشین 

 اعتماد
TRUST 



 می  رسند باور به  عملکارکنان از 

 عملبه  باور از  نهو  

 که؛تحقیقات عصب شناسی نشان داده اند 
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Encouragement 

 تشویق و ترغیب
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2 



 2019ویرایش  10015استاندارد ایزو  4-5در بند 

 تحت عنوان اقدامات 
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 باید تعلق حس و مشارکت تقویت برای  5-4-1

 مدیریت در مشارکت به افراد و ها گروه ها، تیم

  کارکنان توسعه های برنامه های فعالیت و شایستگی

 .شوند تشویق
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 توسعه کارکنان
People development 

 یا و جدید های شایستگی اکتساب برای کارکنان تشویق 
  و آموزشی و یادگیری های فرصت ایجاد با (1-3 ) پیشرفته

 .ها آن از حاصل پیامدهای کارگیری به برای شرایطی ایجاد

encouragement of  employees to acquire new or 
advanced competence  (3.1) by creating learning 
and training opportunities with circumstances to 
deploy the outcomes that have been acquired 
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Pygmalion effect 
ن اساس بر

 
 واکنش های دیگران انتظارات سطح به نسبت افراد ا

 !می دهند نشان مستقیم
لنور جاکبسون و رابرت رزنتال   

 آ نقدر و شد عالمقند خود جمسمه های از یکی به که بود جمسمه سازی پیگاملیون، .است شاو برانرد جرج منایش نامه های از یکی انم از برگرفته پیگاملیون عبارت

 .گرفت جان جمسمه هنایت، در که کرد او نثار حتسنی و عشق



 0912  709  3397دکتر هومن دوستی   !    بشنوید مشتریانمانکیفیت گفتنی نیست، شنیدنی است؛ کیفیت مارا از 

houmandosti 

Pygmalion effect 



   بود نوشته معلم
 .دهیمدیگراو را به مدرسه راه نمی از فردا کودک شما یک کودن است »

 
 
 
 

   خواند مادر اما
 .است اوکوچک برای مدرسه این و است نابغه یک شما فرزند

 !بگیر عهده بر خود را او آموزش
 

   نوشت ادیسون و
 
لوا توماس"

 
 "شد تبدیل قرن  نابغه به مادرقهرمان یک توسط که بود کودنی کودک ادیسون ا
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 ؛نمی توانیمما 

ن، مشکالت حل طرز فکری همان مشکالت مان را با  
 
کنیم که با ا

ورده ایمرا به وجود 
 
 !ا
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  آلبرت اینشتین

 تفکربرای  ذهنپرورش 
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هر چزی که در جسنت آ ین، آ ین.... این نکته رمز اگر بداین داین  

Service 
provider as 
a expert 

Client  
as a expert 

Asking questions 

Giving answers 

Future  

Past  

problems 

Solutions 
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Service 
provider as 
a expert 

Client  
as a expert 

Asking questions 

Giving answers 

manager 

Trainer 

Therapist  

Friend  Facilitator 
Mentor  

Consultant  

Future  

Past  

problems 

Solutions 

این نکته رمز 
 .اگر بدانی دانی

 
 
 

هر چیز که در  
 جستن آنی، آنی
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فتابی در سایه
 
 !ساعت ا

نیست ، توانمندی ها کمبود انسان ها، فاجعه بزرگ در زندگی 
 آنهاستنگرفتن بلکه بکار 

Now, Discover Your Strengths 
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 مربی
 و خود جایگاه در فرد هر نشاندن

 .اوست های هوشمندی کارگیری به

 نقش در مدیر وظیفه مهمترین

manager as a coach 



What Makes a Bad Boss—Bad? 
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کیست؟ بـــــد رئیس   



 سایت نظرسنجی براساس

  The balance careers   
 

 حرکت مسیر که است کسی بد رئیس
 .نکند تعیین کارکنان برای یشفاف

What Makes a Bad Boss—Bad? 
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کیست؟ بـــــد رئیس   



فرآیندی -بعد مهندسی   



Competence 

 صالحیت شایستگی
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 تعریف رفتاری های ویژگی سایر و ها منش مهارت، دانش،

  برای شده تعیین ای حرفه های گواهینامه نیز و شده

  یک انجام تیم، یک در عضویت سازمانی، جایگاه یک تصدی

  که است کاری فرآیند یک در ها فعالیت از ای مجموعه یا

  صورت به یا و کیفی کمی، های شیوه به ارزیابی قابلیت

 .دارد را ترکیبی

 صالحیت
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houmandosti.ir 

 شایستگی صالحیت
برای پست ها، فرآیندها،  

فراگردها و فعالیت ها 
 شود تعریف و تعیین می

 
 قضاوت قرار مبنای 

 می گیرد

متغییری است که در 
 شود کارکنان ارزیابی می

   
 اندازه گیری قابلیت 

 دارد

Competence 



 سطوح صالحیت ها
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 صالحیت های حداقلی

 صالحیت های تکلیف محور

 صالحیت های محوری



A Framework for Establishing an 
Employees Professional Qualification 

System 

Skill    Ladder  
 هارتم ردبانن

صالحیت حرفه چارچویب برای اجیاد سیس مت 

 !ای اکرکنان
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Skill    Ladder  
 هارتم ردبانن
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 حرفه، یک برای نیاز مورد هاي صالحیت از شده تعریف سطوح

  مشخص زمان مدت و ارزاییب ،بندی رتبه بر که پست ای شغل

  هاي شاخص و معیارها از اي مجموعه براساس و ها آ ن احراز براي

 .است اس توار شده توافق
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بکار عمل در که شود محسوب شایستگی عنوان به تواندمی زمانی ها آموخته 

  باشد موجود آن بکارگیری شواهد و شود گرفته

 با منطبق شایستگی که معنی این به کشد می پیش را بسندگی موضوع  

  .باشد شده تعریف های صالحیت

 10015بر اساس برداشت از تعریف استاندارد ایزو 

 :از شایستگی  2019ویرایش 
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 سطح حداقل که کیفی یا کمی است ای آماره

 ابعاد در کارکنان های شایستگی از قبول قابل

 را ها صالحیت احراز برای تخصصی و عمومی

 .دکنمی تعین

 بسندگی
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 شایستگی 
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دنبال یه تعریف جامع برای 

 می گردم شایس تگی

برداشت شام از بس تگی داره 

 !چی ابشه؟ شایس تگی
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 برای (3-3 ) ها مهارت و (4-3 )دانش کارگیری به توانایی

 .انتظار مورد نتایج به دستیابی

 Competence شایستگی

ability  to apply knowledge (3.4) and skills (.3.3) to 
achieve intended results 

 :2019ویرایش  10015در استاندارد ایزو 



Competence Elephant  
 ایــستگیشـ

انـــشد  
Knowledge 

وانشت  
Ability 

 موالنا! می شنیدآ ن می کرد هرجا فهم  رس ید      مهچننی هر یک به جزوی که 

هارتم  
Skill 

 یلفــ

فتارهار  
Behaviors 

Individual Characteristics 
یژگی هایو ردیفــ   

گرشنـ  
Attitude 

جـــربهت  
Experience 



  شمعیاگر کف رهیک رد                                الفلقب داد این  دالشیکی آن                    از نظر هک، گفتشان شد مختلف 
   بدی

Competence Elephant  
 یلفــ ایــستگیشـ
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 اختالف از گفتشان بیرون شدی 



Competence Elephant  
 یلفــ ایــستگیشـ
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 :است عبارت
  

  ،دانش بکارگیری در توانایی از سطحی
 متناسب فردی های ویژگی و منش ،مهارت

 اساس بر که است انتظار مورد رفتارهای با
   .باشد شده کسب تحصیالت یا تجربه



Competence Elephant  
 یلفــ ایــستگیشـ

 ...بدانید و آ گاه ابش ید

 

 (   ISO 10015:1999) گذار از  مدیریت آ موزشپیش نیاز  

 مدیریت شایس تگی و توسعه اکرکنان   به

(ISO 10015:2019) 

 از  اندازه پذیر نیازمند تعریف یکپارچه ، برداش یت  واحد و هممرت  

 .  استفـــــیل شایستگی 
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 برنامه
شناخت نیاز های شایستگی 

ارزیابی شکاف های شایستگی 

 شایستگیبرنامه ریزی توسعه  

  

 بررسی
  پایش و ارزشیابی فعالیت

های توسعه در راستای نیاز  
 های شایستگی

 اجرا
 توسعه -عملیاتی –ایجاد برنامه 

پیاده سازی فعالیت های توسعه 

 اقدام
  شناسایی حوزه های نیازمند

 توسعه ی بیشتر

 بهبود فعالیت های توسعه 

 10015:2019مدیریت شایستگی مبتنی بر ایزو 
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 تعیین نیازهای شایستگی  4-2

. . 

. . 

. . 

 شایستگی سازمانی

تیمی یا گروهیشایستگی   

فردیشایستگی   

. . Organizational competence 

. . Team or group competence 

. . Individual competence 
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 انتظارات ذینفعان

 پیشرفت تکنولوژی

نیازهای شایستگی 
 سطح سازمانی
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 منابع شناسایی نیازها در سطح سازمانی

بررسی کفایت 
صالحیت های 

 مشاغل

ارزیابی و تحلیل 
شکاف 

 شایستگی ها در
 سطح سازمانی 



احصاء  
صالحیت های 

/ سطح گروه 
 تیم

ساختار تیم یاگروه؛ سلسله  
 مراتب ، تعداد افراد

 رهبری 

گروه و اهداف تیم یا 
 نتایج مدنظر

 مساعی وترویج احترامتشریک 

 فعالیتها، فرآیندها و سیستم ها

 نقش ها و مسئولیت ها

 فرهنگ تیم یا گروه 

بررسی کفایت 
شایستگی اعضاء 

تیم/ گروه   

ور
شا

 م

ی
سان

ع ان
ناب

ت م
ری

دی
 م

احصاء نیازهای  
شایستگی سطح 

تیم/ گروه   

ور
شا

 م

ی
سان

ع ان
ناب

ت م
ری

دی
 م

نیازهای شایستگی  
 تیمی/ گروهی
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 تیمی/ منابع شناسایی نیازها در سطح گروهی



بررسی 
شایستگی 
های تأمین 

 نشده

نتایج ارزیابی اثربخشی 
 برنامه های قبلی

 ارزیابی بسندگی دانش

 ارزیابی بسندگی مهارت

احصاء  
شایستگی 
های سطح 

 فردی

نیازهای شایستگی 
ور سطح فردی

شا
 م

ع 
ناب

ت م
ری

دی
م

ی
سان

ان
 

 عدم کفایت شایستگی

 استاندارد صالحیت مشاغل

برنامه توسعه 
 فردی

ش
وز

آم
د 

اح
 و

ع 
ناب

ت م
ری

دی
م

ی
سان

ان
 

 نتایج ارزیابی استعداد

برنامه های کالن و خرد 
 نیروی انسانی

 برنامه توسعه فردی

 نقش ها و مسئولیت ها

الزامات شایستگی 
 های بیرونی

 مهارت های نرم و رفتاری

ور
شا

ش م
وز

آم
د 

اح
 و

ع 
ناب

ت م
ری

دی
م

ی
سان

ان
ور 
شا

 م
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 منابع شناسایی نیازها در سطح فردی



 مراتب ، تعداد افرادسلسله ، ساختار

 تصمیمات مدیران ارشد 

 گروه و نتایج مدنظراهداف تیم یا 

 مساعی وترویج احترامتشریک 

 فعالیتها، فرآیندها و سیستم ها

 نقش ها و مسئولیت ها

 فرهنگ تیم یا گروه 

 نتایج ارزیابی برنامه های قبلی

 نتایج آزمون های بسندگی

 ارزیابی بسندگی مهارت

 استاندارد شایستگی مشاغل

 نتایج ارزیابی استعداد

 برنامه های کالن و خرد نیروی انسانی

 نقش ها و مسئولیت ها

 مهارت های نرم و رفتاری

 برنامه شرکت

 الزامات شرکت های همکار

 تکنولوژی

 انتظارات ذینفعان و تحقیقات بازار
پیش از 
فصل 
 بودجه

 احصاء نیازهای شایستگی سازمانی

بعد از 
فصل 
 بودجه

احصاء نیازهای شایستگی  
تیمی/گروه  

 احصاء نیازهای شایستگی فردی

 احصاء نیازهای شایستگی سازمانی

احصاء نیازهای شایستگی  
تیمی/گروه  

 احصاء نیازهای شایستگی فردی

نیازهای  
 شایستگی ساالنه

نیازهای  
 شایستگی موردی

 ارزیابی وضع فعلی شایستگی ها

مقایسه با استانداردهای 
 عملکردی و الزامات صالحیت 

 اعالم فهرست
  نیازهای شایستگی اولویت

 یافته در سطح سازمانی
 شایستگی اولویت نیازهای

 تیمی /گروهی یافته در سطح 
 شایستگی اولویت نیازهای

 فردییافته در سطح 

بررسی حوزه امکانات و بررسی 
 ریسک ها
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 (تحلیل شکاف) منابع ارزیابی سطح موجود شایستگی ها



Formats 

Philosophy 

Users 

Systems 

1998-2002 2005 2010 2018 2021 

LMS as  
E-Learning Platform 

LMS as  
Talent Platform 

LMS as 
 Experience Platform 

LMS invisible 
Data Driven, Mobile 

Self-Study 
Online Learning 

Career Focused 
Lots of Topics 

Learning On Demand 
Embedded Learning 

Everyone, All the 
Time, Everywhere 

Instructional Design 
Kirkpatrick 

Blended Learning 
Social Learning 

70-20-10 
Taxonomies 

Design Thinking 
Learning Experience 

Course Catalog 
Online University 

Learning Path 
Career Track 

Video, Self-Authored 
Mobile, YouTube 

Micro-Learning 
Real-time Video 

Courses Everywhere 

E-Learning 

& Blended 
Talent 

Management 

Learning 

Experience 

Continuous 

Learning 

Learning 

In Flow 

of Work 

L
ea

rn
in

g
 

 In
 T

h
e F

lo
w

 o
f W

o
rk

 

Where are we and world now? 
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 جهشی ناگزیر به دوره ای جدید از یادگیری و توسعه



 ترکیب یادگیری خرد و کالن
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Ebbinghaus forgetting curve 
M

e
m

o
ry

 /
 R

et
e

n
ti

o
n

 
 

Time remembered  

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 
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پس از برنامه روز  6صرفا 

درصد  75حدود آموزشی 
 !استشده  فراموشلب امط

1 2 3 4 5 6 
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Learning Management System (LMS) to 

Learning Experience Platform 

From  
 از

 سیـــستم مـدیریـت یادگـیری

 یادگیری تجــربه سکوی

L E P 

 تا
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ی
یر

دگ
 یا

 تجربه

 منحنی های یادگیری
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Usability is the key to driving engagement and uptake of technology 

 قابلیت استفاده 
فناوری  جذبو  مشارکتعامل اصلی 

 !  است

latform 

L E P 
xperience 

earning 

In the 

 کــــویس جـربهت

 ادگیریی
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Modern Workplace Learning 

 درنمادگیری یحیط های م
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Modern Workplace Learning 

 درنمادگیری یحیط های م
ی

د
من

زش
ار

 

 خودراهبری
 دوره ها

 منابع یادگیری

 تعامالت اجتماعی

 سفارشی سازی یادگیری
 مدرنیته کردن منابع آ موزیش

 مداوم مبتین بر تقاضا مبتین بر برانمه
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The 7 Ps of modern workplace learning 
ی

د
من

زش
ار

 

 خودراهبری
 مداوم مبتین بر تقاضا مبتین بر برانمه

Provide 

Push 

Pull 

Promote 

Peer Personal 

Performance 
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The 4Ds of MWL 
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 محک زنی مدعیان توانمندی
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 ...بسم هللا اگر حریف مایی 
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houmandosti.ir 

 هاایده آفرینش  و راهبردی برای بازخوانی 

 داستان سرایی

 هاست موفقیتها و  شکستروایت 

را جمالت موفقیت راس یت چرا مردم این قدر 

 !  دوست دارند؟



Infographics 

View (Video-Based Learning) 

Whiteboard Animation 

Kinetic Text-Based Animation 

Explainer Videos 

Webcast/Podcasts 

Micro learning nuggets 
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در  کدام یک از سازمان های شام این شاخص اندازه گريی می 

 شود؟ 

 !زمان دستیابی به پاسخ
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DON’T  

CHANGE 
MY KPIs 

 پنهانیکی از چالش ها و موانع وفاداری به شاخص ها   اما 
 !بر سر راه توسعه تحول آفرین است 

 ...با اینکه می دانیم

 ،هستند مکانو  زماناز به شدت متأثر و  قراردادیشاخص ها 
 همچنان
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Over Training Syndrome 

 موزیآیاد زندروم س

را برامیان به ارمغان رسطان سازماین برای افزایش نفرساعت آ موزیش؛ رسنوشت تراژدیک هدفگذاری اسرتاتژیکامن مراقب ابش می 

 !  نیاورد

 ! افزایش ساالنه نفر ساعت آ موزیش خطر ابتال به میکروسفایل آ موزیش را افزایش میدهد
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وظایف ای تصدی یک برای اجنام بیش از حد مورد نیاز و همارت ها آ موزش دانش 

 جایگاه شغیل

Over Training Syndrome 

 موزیآیاد زندروم س
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 و ارتباط عدم دلیل به که است آ ن امر واقعیت اما .هاست سازمان مهه مطلوب آ موزی زایده ،اول نگاه در

   انساین منابع نگهداشت سیس مت مجهل از انساین منابع فرآ یندهای سایر و ایدگريی و آ موزش نظام متقابل یکپارچکی

   .شود مبدل ها سازمان برای عیار متام چالشی به تواند می موضوع این

 !کنمی حتلیل تر دقیق رو اکرکنان خروج نرخ اکفیه

Over Training Syndrome 

 موزیآیاد زندروم س



 !داش ته ابش میمنابع انساین  نگهداشتنمی نگاهی مه به نظام  آ موزشدر تصممی گريی برای 
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Over Training Syndrome 

 موزیآیاد زندروم س



 0912  709  3397دکتر هومن دوستی   !    کیفیت گفتنی نیست، شنیدنی است؛ کیفیت مارا از مشتریانمان بشنوید

houmandosti 

 منو  دادا مدیریت دانش هیویی

KM 
L&D 

 تعامل یکپارچه مدیریت دانش
 و نظام یادگیری و توسعه 



 ارزیابی تأثیرمدیریت شایستگی و توسعه کارکنان
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CIPPTOO 
Context, Input, Process, Product, Transfer, Output, Outcome 

 برخاسته از تجربه های ملی و دغدغه های جهانیالگویی 



اد
ند

رو
 ب

 انتقال
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 پیامد برونداد انتقال محصول فرآیند درونداد  زمینه 

 سطح فرد

 سطح گروه

 سطح سازمان

 محتوا

 طرح یادگیری

 فراگیران

 تأمین کننده

 تکنولوژی

 فرصت ها

 تهدیدها

 محدودیت ها

 طرح یادگیری

 فراگیران

 تأمین کننده

 راهبرد یادگیری

 کادر اجرا

 تکنولوژی

 رضایت

 دانش

 توانش

 منش

 فردی

 گروهی

 سازمانی

 آموزشی

 فردی

واحدی/گروهی  

 سازمانی

 فردی

واحدی/گروهی  

 سازمانی

 ملی

 بین المللی

 کادر اجرا

CIPPTOO 



 از توجه شام س پاسگزارم

 حکايت؛ حکايت
 قله ها                                    

 و                      
 دره هاست
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