
 معرفی معیارها و امتیازهایی ارزیابی موسسه آموزشی برتر

 امتیازها ها شاخص معیارهای اصلی ردیف

 استراتژی 1

 شرکای استراتژیک سازمان

011 

 های کالن سازمان به درون و بیرون سازمان رسانی جهتگیری میزان اطالع

 های استراتژیک سازمان ترین چالش مهم

 های سازمان انداز، ماموریت، اهداف و استراتژی تبیین چشم

 ساله سازمان ترین اهداف پنج مهم

 رقبای اصلی سازمان

2 
مدیریت 

 کارکنان

 تعداد کارکنان و پرسنل سازمان

57 
 ترکیب تحصیلی و سنی افراد

 تاز کارکنانهای خاص و مم ویژگی

 فرایندهای توسعه و توانمندسازی کارکنان

 مربیان آموزش 3
 تعداد مربیان همکار به تفکیک تخصص، سال و فصل همکاری

01 
 ای( های حرفه ای مدرسان )دارا بودن گواهینامه مرتبه علمی و حرفه

 فراگیران 4

 تنوع مشتریان

 نه یا فصلیوضعیت مشتریان به تفکیک مقاطع سالیا 57

 مکانیزم ارزیابی میزان رضایت فراگیران/ مشتریان

 منابع کالبدی 5

 موقعیت جغرافیایی

027 

 اندازه و پراکندگی سازمان

 زیرساخت فضاهای آموزشی سازمان

 های پیشرفته( تجهیزات آموزشی )سمعی و بصری، شبکه، فناوری

 افزارهای مدیریت فرایند آموزش نرم

 کتابخانه

 چاپ و انتشارات

 های مشتریان،فراگیران، مربیان و ... های اطالعاتی و پایگاه داده بانک

6 
مدیریت فرایند 

 آموزش

 های آموزشی تنوع و تعداد دوره

057 

 های آموزشی نوآوری و کیفیت طراحی دوره

 های آموزشی نوآوری و کیفیت در انتخاب و بکارگیری روش

 رسانی و جذب فراگیران های اطالع مکانیزم

 کیفیت و تناسب منابع آموزشی روزآمد

 های آموزشی موسسه یا سازمان ارائه دهنده خدمات آموزشی اعتبار گواهینامه

 های آموزشی کیفیت و نوآوری رویکردهای سنجش، پایش و ارزیابی فراگیران، مربیان و دوره

 های آموزشی )حضوری، غیرحضوری، الکترونیکی، کارگاهی، سخنرانی و ...( نسبت دوره

 های مندرج در تقویم های آموزشی لغو شده به دوره نسبت دوره

 ریزی شده های برنامه های آموزشی اجرا شده به دوره نسبت دوره

 نتایج مالی 7

 ها شهریه

 سود 211

 هزینه
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 فروش

 رآمدد

8 
دستاوردهای 

 غیرمالی

 پاسخگویی در برابر جامعه

071 

 تصویر سازمانی

 المللی ای ملی و بین ها و جوایز حرفه داشتن تقدیرنامه

 وفاداری مشتریان

 افزارها ها و نرم نوآوری در ثبت ایده

 مسئولیت اجتماعی سازمان

 سهم بازار

 ها ها و نمایشگاه سحمایت و شرکت در کنفران


