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 آموزش در شهرداری ها و دهیاری ها العمل ارزیابی  و اثر بخشی دستور
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 : 1مقدمه

آموزشی و سنجش اثربخشی برناماه هااي آموزشای آخارين مرحلاه از چرخاه       ارزيابی 

كليدي در كنترل كيفيات چرخاه آماوزش، باا فاراهم       آموزش كاركنان است كه نقش

ها در خصوص اثربخشی محتاوي و روش هااي آماوزش، ميازان تحقاق      دكردن بازخور

اهداف تعيين شده و اينکه آيا نيازهاي شناسايی شده سطوح سازمانی، شغلی و فاردي  

 به منظور همسان سازي و يکپارچگیرا ايفا می نمايد. بر همين اساس  محقق شده اند

دستورالعمل ارزيابی و اثر بخشی آماوزش در  در سنجش اثربخشی برنامه هاي آموزشی 

 .طراحی و تدوين شده استشهرداري ها و دهياري هاي كشور 

 ( تعاریف : 1ماده 

فوايد و منافع ملموس و ناملموس حاصل از يک برنامه آموزشی  اثربخشی آموزشی:

 .براي فراگيران و دستگاه اجرايی

فواياد و مناافع   كه فرآيند اندازه گيري نتايج آموزشی  شی آموزشی:سنجش اثربخ

آموزش را شامل می شود، برنامه هاي آموزش را در ساطح هااي    ملموس و ناملموس

ارزيابی) واكنش، يادگيري، رفتار، نتايج( را شامل مای شاود. در واقاع سانجش تااثير      

 ده می باشد.دانش كسب شده بر بهبود مهارت و عملکرد كاركنان آموزش دي

جاامع آماوزش   به يک دوره آموزشی مصاوب در چهاارچوب نظاام     برنامه آموزشی:

كاركناان ياا   اطالق مای شاود كاه باراي      كاركنان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

زمان بندي مشخص با اهداف تعيين برنامه در يک  شهرداري ها و دهياري ها مديران

 .شده، طراحی و اجرا می شود

ه گذاري بر تحقق اهداف آموزشی و اجراي صحيح، مطابق با برنامه فرايند صح ارزيابی:

 آموزش.

 ( اهداف : 2ماده 

ارزيابی و اثر بخشی دوره هاي آموزشی و حصول اطمينان از تحقق اهداف سازمانی  -

 با برنامه هاي از پيش تعيين شده؛

براي كاركنان فراهم نمودن بازخوردهاي الزم و بهنگام در مورد يک برنامه آموزشی  -

 و مديران جهت قضاوت درباره برنامه آموزشی و برنامه ريزي براي بهبود آن؛

تهيه آمار  و اطالعات كمی و كيفی در مورد برناماه هااي آموزشای باراي ارائاه باه        -

 مراجع نظارتی؛

                                                           
 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور  03/09/1398مورخ  45248ابالغ .  1
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تصميم گيري براي تداوم يا عدم تداوم يک برنامه آموزشی از طريق نتايج حاصله از  -

 ثر بخشی آموزشی.فرايند سنجش ا

عمومی كوتاه مدت  برگزار شده  -كليه آموزش هاي تخصصی (دامنه کاربرد:3ماده 

 طبق نظام جامع آموزش كاركنان شهرداري ها و دهياري ها.

 ( درجات ارزیابی واثربخشی:  4ماده 

 براساس امتياز به دست آمده در هريک از مراحل ارزيابی آموزشی:

 الف( ارزيابی سطح واكنش 

 ( ارزيابی سطح يادگيريب

 ج( ارزيابی سطح رفتار 

 د( ارزيابی سطح نتايج 
 

 ( سطوح چهارگانه ارزیابی 1جدول

 ابزار گرد  آوری اطالعات و سنجش نتایج هرسطح انواع سطوح
 نظر خواهی و پرسشنامه واکنش سطح اول

 استفاده از پیش آزمون و پس آزمون برای سنجش یادگیری یادگیری سطح دوم

 بررسی تغییرات در کار و رفتار از راه ذی نفعان آموزش رفتار طح سومس

 بررسی اسناد، مدارك و اثرات در کل سازمان نتایج سطح چهارم

 

 ( میانگین امتیاز و سطح ارزیابی2جدول شماره 

 سطح ارزيابی ميانگين امتياز

 عالی 91 - 100

 بسيارخوب 76 - 90

 خوب 61 - 75

 متوسط 51 - 60

 ضعيف 0 - 50

 طيف پرسشنامه ها: 

 .پرسشنامه ها براساس يکی از طيف هاي آماري زير طراحی می گردند

 ( طیف ارزیابی و طراحی پرسشنامه3جدول شماره

 1 2 3 4 5 عنوان گزينه

 خيلی ضعيف ضعيف متوسط خوب عالی سطح

 

 :  ارزیابی سطح واکنش  -4-1

فراگيران به تمامی عوامل مؤثر در ميزان عکس العملی است كه  واكنش منظور از



 
 
 
 
 
 
  

 
 

   العمل ها و شیوه نامه های آموزشی کارکنان شهرداری ها و دهیاری هارمجموعه دستو                     35

اجراي يک دوره آموزشی از خود نشان   می دهند، به عبارتی نظر فراگيران را در مورد 

 برنامه آموزشی اندازه گيري می كند.

 هدف: 
هدف از ارزيابی اين سطح، بررسی ميزان رضايت فراگيران نسبت به دوره آموزشی 

موزش گيرندگان تا چه اندازه نسبت به دوره است، در واقع نشان دهنده آن است كه آ

آموزشی عالقه مندند و از آن استفاده برده اند. اين سطح از ارزيابی، متداول ترين نوع 

ارزيابی در سازمان ها می باشد. ارزيابی واكنش داراي اين ارزش است كه می تواند 

ره و امکانات بازخورد فوري براي عملکرد مدرس دوره، برنامه آموزشی، محتواي دو

 اجرايی را فراهم سازد.

 تجهيزات: 

  :پرسشنامهابزار مورد استفاده 

  :گزينه اي( 5ليکرت )طيف پرسشنامه 

  :محتواي دوره، مدرس و امکانات اجرايیشاخص هاي ارزيابی 

  :پس از پايان دورهزمان ارائه فرم 

 شرح فعاليت: 

گازاري دوره هااي آموزشای باه     اين فرم بايد بالفاصله بعد از اتماام دوره در محايط بر  

فراگيران ارائه شود و يا می توان در حين اجراي دوره ها ) البتاه باه جاز سامينارهاي     

كوتاه مدت ( نيز از فرم حاضر جهت ارزيابی ميزان رضايت آنها استفاده كرد و از نتاايج  

آن در جهت بهبود روند برگزاري دوره هاي آموزشی ياا انتخااب مؤسساات معتبار در     

 ده استفاده نمود.آين

شاخص هاي مختلفی در اين سطح بايد مورد آزمون قرار بگيرد؛ به عناوان مثاال باياد    

ميزان رضايت فراگيران از مدرس دوره يا مؤسسه برگازار كنناده دوره هااي آموزشای،     

امکانات اجرايی دوره )محل برگزاري دوره هاا، نحاوه پاذيرايی و ... (، برناماه درسای و      

 رسی و غيره مورد بررسی قرار گيرد.محتواي مطالب د

در اين سطح پس از اتمام دوره آموزشی، مسئول دوره فرم )ارزياابی دوره آموزشای در   

سطح واكنش( را در اختيار كاربران قرار می دهد و فراگيران پس از تکميال فارم آن را   

ی ساطح  به مسئول دوره تحويل داده و وظيفه تجزيه و تحليل و تهيه نمودارها و ارزيااب 

 ها می باشد.واكنش به عهده مسئول ارزيابی دوره
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 مراحل انجام فعالیتها:  

 ( مراحل انجام ارزیابی سطح واکنش 4جدول شماره

 شرح اقدامات ردیف
نحوه 

 اجراء
 ناظر

1 
آماده سازی پرسشنامه های ارزیابی براساس نوع دوره برگزار 

 شده
کتبی / 
 مجازی

مسئول 
 دوره

 ه ها پس از پایان دوره آموزشی میان فراگیرانتوزیع پرسشنام 2
کتبی / 
 مجازی

مسئول 
 دوره

3 
جمع آوری پرسشنامه های تکمیل شده ارزیابی توسط مسئول 

 دوره 
کتبی/ 
 مجازی

مسئول 
 دوره

4 
ثبت داده های حاصل از تکمیل پرسشنامه ها و تجزیه و 

 تحلیل پرسشنامه ها در نرم افزار آموزش
کتبی / 
 مجازی

ل مسئو
 ارزیابی

 جمع بندی ارزیابی دوره براساس درجات ارزیابی 5
کتبی / 
 مجازی

مسئول 
 ارزیابی

 

 توضيحات: 

متناسب با نوع دوره )نوع برگزاري دوره )كالسی، سمينار و ... (، نوع آموزش دوره    .1

 ) عمومی، تخصصی و ... ( پرسشنامه مورد نظر براي اين سطح انتخاب می گردد.

ا، سئواالت مربوط به اين سطح در قالب شاخص هاي تعريف شده در پرسشنامه ه .2

ارائه شده است كه پاسخ ها در قالب طيف ليکارت )از ضاعيف تاا عاالی( تادوين      

 گرديده است. فرا گيران بايد با انتخاب گزينه دلخواه، نظر خود را ابراز نمايند.

ظارات و  در انتهاي پرسشنامه هاي ارزياابی ساطح واكانش، محلای بارا ي درج ن      .3

پيشنهادهاي فراگيران در قالب متن باز ارائه شده است كه گروه آموزشی باياد از  

 اين قسمت در برنامه ريزي هاي آينده خود استفاده نمايد.

در تجزيه و تحليل داده هاي پرسشنامه هاا باياد شااخص هااي آمااري )مياناه،        .4

 واريانس، ضريب تغييرات و درصد وزنی ( نيز محاسبه گردند.

نچه در ارزيابی پايان دوره، شركت كنندگان در دوره از محتواي دوره آموزشی چنا .5

رضايت نداشته باشاند، مراتاب باه اطاالع متقاضايان برگازاري دوره آموزشای و        

سرپرستان/ مديران مربوطه رسيده و نسبت به تعيين علل عدم رضايت و در نظار  

ن دوره، اقادامات الزم  گرفتن آنها در تصميم گيري هاي آتی در مورد برگزاري ايا 

 صورت می پذيرد.

و روند و مدرسان دوره سسات آموزشی ؤمارزيابی واحد آموزش با توجه به  مسئول .6

ارزيابی هاي صورت گرفته و با در نظر گرفتن شرايط، نسبت به دعوت از مادرس  

سسه آموزشای مربوطاه   ؤدر دوره هاي آموزشی بعدي يا نحوه ادامه همکاري با م
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 .ی كندتصميم گيري م

 ارزیابی سطح یادگیری -4-2

ها، تکنيک ها و حقاايقی اسات   عبارت است ازتعيين ميزان فراگيري، مهارت يادگيري

كنندگان آموخته شده و براي آنان روشن گرديده است كه طی دوره آموزشی به شركت

هاي قبل و بعد از شركت در دوره آموزشی به ميزان آن پی و می توان از طريق آموزش

 د.بر

 هدف: 

هدف از ارزيابی اين سطح، تعيين سطح ارتقاي دانش فراگيران شركت كنناده در دوره  

باشد. در واقع نشان دهنده آن است كاه آماوزش گيرنادگان تاا چاه      هاي آموزشی می

آموخته  آنهاكه طی دوره آموزشی به يی هاتکنيک و هاميزان فراگيري مهارت اندازه در

بعاد از شاركت در دوره    وهاي قبال  مون توان از طريق آزمی مسلط گرديده اند، شده 

 .آموزش به ميزان آن پی برد

 تجهيزات: 

  :روش پيش آزمون و پس آزمونپرسشنامه، آزمونابزار مورد استفاده : 

  :گزينه اي ( 5ليکرت ) طيف پرسشنامه 

  :امتياز پيش آزمون و پس آزمونشاخص هاي ارزيابی 

  :دوره، پس از پايان دورهپيش از شروع زمان ارائه فرم 

 شرح فعاليت: 

مسئول دوره با همکاري مستقيم مدرس دوره آموزشی، اقدام به طراحی سئواالت پيش 

آزمون و پس آزمون می نمايند. مسئول دوره قبل از شروع اولين جلسه دوره اقادام باه   

جماع   توزيع سئواالت به فراگيران نموده و در همان جلسه نيز سئواالت تکميل شده را

آوري و نهايتاً پس از تکميل فرم در پايان دوره آن را به مسئول ارزيابی ارائه می نمايد. 

توزيع و جمع آوري سئواالت در پايان دوره انجام می گيارد. مسائوليت تحليال نتاايج     

 پيش آزمون و آزمون نهايی به عهده مسئول ارزيابی دوره ها می باشد.

شامل سئواالت مشخص در خصوص دوره می باشد، بدين منظور، پرشسنامه مرتبط كه 

طراحی گرديده است. در اين سطح پس از اتمام دوره آموزشی، مسئول دوره پرسشنامه 

دوم را در اختيار كاربران قرار می دهد و فراگيران پس از تکميل فرم آن را به مسائول  

باه عهاده    3سطح دوره عودت داده و وظيفه تجزيه و تحليل و تهيه نمودارها و ارزيابی 

 مسئول ارزيابی دوره ها می باشد.
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 مراحل انجام فعالیتها:  

 

 ( مراحل انجام ارزیابی سطح یادگیری5جدول شماره

 شرح اقدامات ردیف
نحوه 

 اجراء
 ناظر

اسناد 

 مرتبط

 تدوین سئواالت پیش آزمون و پس آزمون 1
کتبی / 
 مجازی

مسئول دوره / 
 مدرس دوره

پرسشنامه 
 مرتبط

2 
ده سازی پرسشنامه ها و توزیع و جمع آما

 آوری سئواالت قبل از شروع اولین جلسه
کتبی / 
 مجازی

 مسئول دوره
پرسشنامه 

 مرتبط

3 
توزیع سئواالت در آخرین جلسه پایان 
دوره و جمع آوری ودرج در نرم افزار 

 آموزش

کتبی / 
 مجازی

 مسئول ارزیابی
پرسشنامه 

 مرتبط

 وزشثبت نمرات در نرم افزار آم 4
کتبی / 
 مجازی

 مسئول ارزیابی
پرسشنامه 

 مرتبط

5 
جمع بندی ارزیابی سطح یادگیری دوره 

 براساس درجات ارزیابی
کتبی / 
 مجازی

 مسئول ارزیابی
پرسشنامه 

 مرتبط

 

 توضيحات: 
مسئول دوره با همکاري مستقيم مدرس دوره آموزشی، اقدام به طراحی سئواالت  .1

 ير می نمايند: پيش آزمون و پس آزمون به شرح ز

سائوال از مطالاب دوره باه     20تاا  10الف( مطالعه و بررسی اهداف دوره و طراحای  

 ترتيب از آسان به مشکل توسط مدرس دوره؛

ب( سئواالت طراحی شده بايد به گونه اي باشد كه جامعيت مطالاب دوره را شاامل   

 گردد؛

مشکل باوده و از طارح سائواالت    ج( درجه دشواري سئواالت به گونه اي از آسان به 

 خارج از محتوا پرهيز شود؛

 د( در حد امکان سئواالت به صورت تستی طرح گردد؛

مسئول دوره قبل از شروع اولين جلسه دوره اقدام به توزيع سئواالت به فراگيران  .2

نموده و در همان جلسه نيز سئواالت تکميل شده را جمع آوري و نهايتااً پاس از   

پايان دوره آن را به مسئول ارزيابی ارائه می نمايد. توزياع و جماع   تکميل فرم در 

 آوري سواالت در آخرين جلسه پايان دوره انجام می گيرد.

 تجزيه و تحليل آماري نرخ يادگيري: 

براساس فرمول زير و نمرات آزمون هاي پيش آزماون و پاس آزماون، نارخ ياادگيري      

 ردد.)درصد پيشرفت( افراد در دوره محاسبه می گ
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 ميزان نرخ يادگيري=

 امتياز پس آزمون( –* )امتياز پس آزمون( / )امتياز پيش آزمون  100

X100
Post test

 testPre_Post test

 
 ارزیابی سطح رفتار:   -4-3

منظور از رفتار چگونگی و ميزان تغييراتی است كه در رفتار شاركت كننادگان در اثار    

ن با اداماه ارزياابی در محايط    شركت در دوره آموزشی حاصل می شود و آن را می توا

 واقعی كار روشن ساخت.

 هدف: 
هدف از ارزيابی اين سطح، تعيين ارزيابی سطح انتقال رفتار فراگيران شركت كننده در 

ر اثار شاركت   ب فراگيرانمنظور چگونگی و ميزان تغييراتی است كه در دوره می باشد. 

در محايط  ارزياابی  اداماه   در دوره آموزش حاصل گرديده است كه آن را می تاوان باا  

 واقعی كار، روشن ساخت.

 تجهيزات: 

  :( پرسشنامه )مدير يا سرپرست مستقيم فراگير، فراگيرابزار مورد استفاده 

  :گزينه اي ( 5ليکرت ) طيف پرسشنامه 

  :اهداف رفتاري دورهشاخص هاي ارزيابی 

  :ماه پس از پايان دوره 6تا  3زمان ارائه فرم 

 شرح فعاليت: 

ين سطح مسئول دوره )با مشورت مدرس( اقدام به تکميل فرم پرسشنامه ارزياابی  در ا

رفتار براي دوره مورد نظر نموده و پس از تعيين اهداف، انتظاارات و تغييار رفتارهااي    

ماه پس از پايان دوره )متناسب با نوع دوره( باه   6تا  3شغلی مورد نظر فرم مربوطه را 

تقيم فراگيران ارسال می نمايناد. پاس از بازگشات    واحدهاي ذيربط و به سرپرست مس

ها اقدام خواهد كارد و نتيجاه   فرم ها، مسئول ارزيابی و نياز سنجی به جمع بندي فرم

گاردد. مسائوليت تجزياه و تحليال     نهايی اين سطح به صورت عدد واحد مشخص مای 

 د.نتايج گزارش هاي ارزيابی به عهده مسئول ارزيابی دوره هاي آموزشی می باش

طبقه بندي بلوم در حوزه هاي سه گانة شناختی، عاطفی و روانای حركتای،    به با توجه

 پرسشانامه اساتاندارد شااخص    ئهبا ارا ونگرش  و نرم افزار در سه حيطه دانش، مهارت

صورت مجزا و با توجه باه  ه) ب هاي دانشی، نگرشی و مهارتی هاي عملکردي و شاخص

گيرنده در محيط كار را از ديادگاه فراگيار و نياز    ماهيت دوره ( سطح عملکرد آموزش 

 می دهد.  مديريت مربوطه را سنجيده و نتيجه را ارائه
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 مراحل انجام فعاليت ها: 

 ( مراحل انجام ارزیابی سطح  رفتار6جدول شماره

 شرح اقدامات ردیف
نحوه 

 اجراء
 ناظر

 کتبی  تدوین اهداف رفتاری دوره 1
مسئول دوره / 

 مدرس دوره

2 
ماه پس  6تا  3ماده سازی پرسشنامه ها و توزیع آنها بین آ

 از پایان دوره بین فراگیران و مدیران مربوطه
کتبی / 
 مجازی 

 مسئول ارزیابی

 جمع آوری پرسشنامه ها و درج در نرم افزار آموزش 3
کتبی / 
 مجازی 

 مسئول ارزیابی

 بیمسئول ارزیا مجازی  ثبت ارزیابی ها در نرم افزار آموزش 4

5 
جمع بندی ارزیابی سطح رفتار دوره براساس درجات 

 ارزیابی
کتبی / 
 مجازی 

 مسئول ارزیابی

 توضيحات: 

مسئول دوره با همکاري مدرس دوره آموزشی، به طراحی پرسشنامه سطح رفتار 

 )با سئواالتی كه اهداف رفتاري دوره ها می باشند(، اقدام می نمايد.

 ارزیابی سطح نتایج -4-4

ر از نتايج ميزان تحقق اهدافی است كه به طور مستقيم به سازمان ارتباط دارد و منظو

در آن شواهدي از نتايج از قبيل كاهش هزينه، دوباره كاري، افزايش كيفيت آموزش 

 هاي مورد انتظار بررسی می شود.

 ( فرایند سنجش اثر بخشی برنامه های آموزشی5ماده 

ها می بايست براساس برنامه هاي آموزشی مصوب استانداري ها و شهرداري كالن شهر

ساليانه، مطابق شاخص هاي زير برنامه سنجش اثر بخشی آموزشی شهرداري ها و 

 دهياري ها  را تهيه و اجرا كنند:

 ساعت يا مدت زمان برنامه آموزشی؛ -1

 ارتباط بين برنامه آموزش با استراتژي ها و اهداف سازمانی؛ -2

 مه آموزشی بر اساس نياز شغلی؛كاربردي و تخصصی بودن برنا -3

 نسبت هزينه برنامه آموزشی به نتايج حاصله؛ -4

 تعداد شركت كنندگان در برنامه آموزشی. -5

 سنجش نحوه انتخاب حداقل تعداد برنامه هاي آموزشی براي سنجش در سطوح -1-5

 مختلف اثر بخشی آموزشی بر اساس معيارهاي فوق به شرح زير است:

امی برنامه هاي آموزشی می بايست مورد سنجش واكنش فراگيران در تم -

 قرار گيرد.
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يادگيري فراگيران در تمامی برنامه هاي آموزشی می بايست مورد سنجش قرار  -

 گيرد.

تغيير رفتار فراگيران پس از اجراي برنامه آموزشی كه براي آنها اهداف رفتاري و  -

بايست مورد كاربردي تعريف شده است در محيط كار كارمندان و مديران می 

سنجش قرار گيرد. در هر صورت تعداد برنامه هاي ارزيابی شده در اين سطح 

 درصد كل برنامه هاي آموزشی مصوب ساليانه باشد. 25نبايد كمتر از 

 ( گزارش های ارزیابی:6ماده 
استانداري ها و شهرداري كالنشهرها  می بايست در هر سطح از سنجش اثر بخشی  -

ز تحليل هاي آماري و استنباطی مانند مياانگين، انحاراف   برنامه هاي آموزشی ا

 معيار، خطاي استاندارد و غيره استفاده كنند.

استانداري ها و شهرداري كالنشهرها می بايست پس از انجام اثر بخشی برنامه هاي  -

آموزشی، گزارش مربوط به آن را تهيه و پس از تاييد كميتاه اجرايای باه مركاز     

شهري  و روستايی ارساال نمايناد. گازارش سانجش اثار       مطالعات برنامه ريزي

بخشی بايستی شامل: نتايج ارزيابی در ساطوح چهاار گاناه باراي برناماه هااي       

 آموزشی ارزيابی شده به انضمام تحليل هاي آماري مربوطه باشد.

استانداري ها و شهرداري كالنشهرها می بايست گزارشات اثر بخشی آماوزش هااي    -

ماه هر سال به مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روساتايی   استان را تا اسفند

 ارسال نمايند.

مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی ساالنه گزارش هااي ارساال شاده را     -

 می دهد. مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار
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 (  نمونه  فرم ارزیابی  دوره آموزشی در سطح واکنش7جدول شماره
 كد كالس:                               عنوان دوره:    ه: كد دور

 مدت:                         تاريخ پايان:                     تاريخ شروع: 

  مدرس دوره:                     مركز آموزش: 

ف
عي

ض
ط 

وس
مت

 

ب
خو

ب 
خو

ار 
سي

ب
 

ی
عال

 

زن
و

 

 عنوان سئوال

  

 1 اي ارائه شدهتازگی و جديد بودن محتو      

ره
دو

ي 
تو

مح
 

كيفيت و محتواي منابع و ارتباط آن با مطالب ارائه       

 شده

2 

 3 كاربردي بودن مطالب ارائه شده      

 4 مناسب بودن زمانبندي جلسات براي ارائه مطالب      

مرتبط بودن مطالب دوره با رشته شغلی و شرح       

 وظايف

5 

طالب دوره با اهداف و وظايف مرتبط بودن م      

 سازمانی

6 

 7 مناسب بودن مدت زمان آموزش      

 8 تطابق سرفصل تعييين شده با محتواي ارائه شده      

 1 قدرت بيان مدرس      

ره
دو

س 
در

م
 

 2 توانايی مدرس در اداره كالس      

 3 تخصص و تسلط مدرس به محتوا      

 4 طقی و منظم در ارائه مطالبرعايت ساختار من      

 5 استفاده از روش هاي نوين آموزش در ارائه مطالب      

 6 قدرت مدرس در پاسخ گويی به سئواالت      

توانايی مدرس در ايجاد انگيزه و مشاركت دادن       

 فراگيران

7 

حضور به موقع مدرس در كالس و رعايت زمان       

 كالس

8 

 1 اطالع رسانی اجراي دورهنحوه       

ی
راي

اج
ت 

انا
مك

ا
 

 2 مناسب بودن فضا و مکان آموزشی       

 3 مناسب بودن تجهيزات و امکانات سمعی بصري      

 4 ميزان نظم در شروع و خاتمه دوره      

 5 نحوه پذيرايی و اداره امور      

 6 نحوه برخورد مديريت و كاركنان آموزش      

 ت و پيشنهادها: نظرا

 

 

 تأييد كننده:    تهيه كننده: 

 تاريخ و امضاء:    تاريخ و امضاء: 
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 ( پرسشنامه ارزیابی  در سطح رفتار8جدول شماره

 كد كالس:    عنوان دوره:    كد دوره: 

 مدت:    تاريخ پايان:    تاريخ شروع: 

  مدرس دوره:    مركز آموزش: 

ف
عي

ض
ط 

وس
مت

 

ب
خو

ار  
سي

ب

خو
ب

 
ی

عال
 

 عنوان سئوال

  

كيفيت كار فرد چه ميزان دوره در افزايشبه     

 است؟موثر بوده

1 

ی
وم

عم
 

به چه ميزان دوره با شرح ظايف شغلی      

 است ؟انطباق داشته

2 

به چه ميزان دوره با نيازهاي شغلی فرد      

 است؟انطباق داشته

3 

انطباق به چه ميزان دوره با نيازهاي واحد      

 داشته است؟

4 

به چه ميزان دوره با نيازهاي سازمان      

 انطباق داشته است؟

5 

      1 

ره
دو

ي 
ار

فت
ف ر

دا
اه

 

      2 

      3 

      4 

      5 

      6 

      7 

      8 

      9 

      10 

      11 

      12 

 نظرات و پيشنهادها: 

 
 


