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 همكار گرامي :همكار گرامي :

كردستتا  رترار داردوخهامنتمند    كردستتا  رترار داردوخهامنتمند      مديريت يکپارچه شركت  گاز استتا  مديريت يکپارچه شركت  گاز استتا    اين سند كه در اختيار شماست، تحت كنترل سيستماين سند كه در اختيار شماست، تحت كنترل سيستم

 است در نگهداري، اجرا و استفاده مناسب از اين سندكنترل و درت الزم را به عمل آوريدواست در نگهداري، اجرا و استفاده مناسب از اين سندكنترل و درت الزم را به عمل آوريدو

 كنندهتصويب  تائيد كننده تهيه كننده 

 احمد فعله گري شهاب عليدي ايرج غفاري نام و نام خانوادگي

 مديرعامل مديريت تعالي منابع انسانيرئيس  سمت سازماني

 تاريخ و امضاء
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 :   هدف -1

اثربخشي آموزشي به منظور ارتقاء سطح آگاهي، مهارت و ها و ارزيابي  ريزی، تدوين تقويم، اجرای برنامه شناسايي نيازها، برنامه

 شركت گاز استان كردستان .  های ذينفع شايستگي كاركنان و طرف

 دامنه كاربرد : -2

 كليه كاركنان شركت گاز استان كردستان .

 ها : مسئوليت -3

نياز/ تعيين باشد و  آموزش مي واحدآموزشي و اجرای آن )با هماهنگي ديگر واحدهای ذيربط( به عهده  دوره هایتعيين و تدوين 

 نيازهای موردی به عهده سرپرست، رئيس، معاون و يا مديرعامل خواهد بود.

 تعاريف و اصطالحات : -4

 نياز آموزشي   -1-4

های مخاطب در خصوص  ( برای ايجاد صالحيت و حصول اطمينان از قابليت كاركنان و گروه نيازسنجي)توانش، كنش و نگرش

 آشنايي با مسائل شغلي كه ناشي از فعاليت ايشان مي باشد. 

  شناسنامه آموزشي  -2-4

 های مورد نياز ايشان.  شده و دورههای آموزشي طي  مجموعه اطالعات درخصوص هر يك از كاركنان مربوط به سوابق دوره

شود كه فعاليت آنها مستقيما  با تجهيزات بارز مرتبط به اشخاصي عنوان مي افراد بارز) در سيستم مديريت انرژی (:-3-4

 های انرژی تاثير مستقيم دارد.های آنها در سيستم مديريت انرژی و ميزان مصارف حاملگيریبوده و يا تصميم

 اسناد مرتبطمراجع  و  -5

 شركت ملي گاز ايرا  ابالغي از آمهزش مرتبط با دستهر العمل ماي -5-1

 ISO10015:1999 مديريت آمهزش  -المللي بيناستاندارد  -5-2

 ISO 9001:2015 سيستم مديريت كيفيت -استاندارد بين المللي  -5-3

 ISO 14001:2015 سيستم مديريت محيط زيست -استاندارد بين المللي  -5-4

 ISO 50001:2011 انرژيسيستم مديريت  -استاندارد بين المللي -5-5
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 شرح  عمليات : -6

 : نياز سنجي و برنامه ريزی -6-1

ضمن تعريف دامنه در خواست آموزش در  ، آموزش شركت ملي گاز ايران/ در سه ماهه آخر هر سال، مسئول آموزش -6-1-1

رساني الزم را برای كليه كاركنان  جهت تعيين و درخواست  تعداد مشخصي نياز  اطالع ، نرم افزار مديريت  فرايند آموزش)ايده(

 آموزشي در سال آتي مي نمايد.

تکميل و جهت تائيد و يا رداد مستقيم رسمي و قرا: نيازسنجي آموزشي از طريق نرم افزار ايده توسط تك تك كاركنان يادآوری

شود. مسئول/ سرپرست/ رئيس/ معاون/ مديرعامل پس  اصالح و تعديل برای سرپرست يا رابط آموزشي واحد مربوطه فرستاده مي

زشهای برای پرسنل پيمانکاری تعيين آمو ، را تائيد مي نمايند. زيرمجموعهاز بررسي های الزم نياز/ نيازهای آموزشي فرد/ افراد 

 ساليانه از طريق كارگروه اجرايي آموزش/واحد آموزش صورت مي گيرد.

يادآوری : در سيستم مديريت انرژی نفرات بارز در كميته بهينه سازی مصرف انرژی تعيين و هر ساله ليست آنها به روز مي 

تعيين شده در كميته های آموزشي زنيابمنظور ارتقای صالحيت افراد بارز انرژی گردد و همچنين مطابق با همين روش اجرايي 

 و پس از اعالم به واحد آموزش مطابق با همين روش اجرايي آموزشها برگزار مي گردد. استخراج بهينه سازی انرژی

های آموزشي ارسال شده توسط نرم افزار مديريت فرايند آموزش توسط مسئول آموزش مورد بررسي قرار  درخواست-6-1-2

ها را به برنامه آموزشي يا نياز آموزشي و... هر كارمند  ند آناتو های آموزشي مي درخواست بررسيوزش پس از گيرد. مسئول آم مي

 منتقل نمايد.

های آموزشي درخواستي، تقويم آموزشي سال  در آخر و پس از تعيين نيازهای آموزشي كاركنان و براساس ميزان فراواني دوره

فرم ، برای درخواستهای موردی  افزار مديريت فرايند آموزش تغذيه شده و عالوه بر آن، تقويم در نرم شده  آتي شركت تهيه

مسئول آموزش، ،  رييس مربوطهتکميل و پس از امضاء (  T-02-F04-00)  ساالنه كاركنان يآموزش یازهاين یجمع آور

 . مورد استفاد قرار مي گيردبعنوان نيازسنجي تکميلي  رئيس منابع انساني ،،  مسئول برنامه ريزی نيروی انساني

هايي كه قرار است در داخل شركت برگزار شود ، تهيه و در خود  يك جلد تقويم آموزشي داخلي نيز با محتويات دوره يادآوری:

 گردد. واحد آموزش استفاده مي

های  زشي بوده و دورههای آمو تقويم آموزشي)چه داخلي و چه ارسالي از ستاد(، به عنوان راهنمای اجرای دورهياد آوری: 

 ريزی و اجراء گردد. های شركت گاز استان كردستان برنامه آموزشي ديگری ممکن است به ضرورت و با توجه به اولويت

گردد ولي فرم تعيين نيازهای آموزشي موردی )در صورت نياز  آوری نيازهای آموزشي سالي يکبار، تکميل مي جمعيادآوری: 

 گردد. يواحد( در طول سال تکميل م

ای به مسئول،  ريزی شده، طي نامه های برنامه واحد آموزش به منظور ترخيص و حضور فرد/ افراد فراگير در دوره -6-1-3

 آورد. سرپرست، رئيس، معاون و در صورت لزوم به مديرعامل، ازفرد/ افراد فراگير، دعوت بعمل مي
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 باشد: آموزشي به ترتيب زير مي های معرفي افراد به واحد آموزش جهت حضور در دوره-6-1-4

 توسط كتبي  ، به صورت هرگونه عدم امکان حضور نفرات در دوره های آموزشي،  پس از ارسال دعوتنامه توسط واحد آموزش

 گردد. مسئول، سرپرست، رئيس، معاون و يا مديرعامل، به واحد آموزش اعالم مي

كننده در دوره و واحدهای  رساني دقيق و كامل به فرد/ افراد شركت : در هر صورت،كارشناس آموزش ملزم به اطالعياد آوری

 باشد. )از طريق سيستم اتوماسيون اداری( مي مربوطه

در : بديهي است پس از معرفي فرد/ افراد به واحد آموزش، مسئول و سرپرست، رئيس، معاون و يا مدير مستقيم وی، يادآوری

 آورند. ابالغ و ترخيص فرد/افراد معرفي شده، دستور و همکاری الزم را بعمل مي

 نحوه جذب و همکاری مدرسين -6-1-5

 مدرسين داخلي -الف

دانش از كه  در زمينه هايي آن دسته از همکاراني كه عالقمند به تدريس ، ، توانايي و تجربياتدانش بهره گيری از به منظور 

از اساتيد  دعوت، درشورای آموزش مطرح وپس از تائيد اعضاء شورا ،  آنان ، موضوع تدريس در آن برخوردارند وتجربيات الزم 

بديهي است دعوت از اساتيد داخلي ، عالوه بر كاهش هزينه ها ، ريسك عدم حضور اساتيد به دليل لغو  بعمل مي آيد. داخلي

 .پرواز و مواردی از اين قبيل را كاهش مي هد

 رسين بيرونيمد -ب

شوند )ترجيحا با درجه علمي كارشناسي ارشد به باال(،  برای آن دسته از مدرسيني كه به شکل مستقيم برای تدريس دعوت مي

قرارداد آموزشي موسوم به قرارداد آموزشي با اشخاص حقيقي تنظيم و پس از امضاء طرفين )مدرس از يك طرف ونماينده تام 

 گردد. ديگر(، نافذ مياالختيار شركت از طرف 

های  های آموزشي )حتي دستگاه : برای آن دسته از مدرسيني كه از طرف شركت/ موسسه/گروه/ نهاد و يا سازمانيادآوری

 دوره/ همايش، مکاتبات الزم گردد و پس از پايان شوند، لزوما ديگر قرارداد فوق االشاره تنظيم نمي وابسته به دولت( معرفي مي

انتخاب موسسات بر اساس   گيرد. التدريس با شركت/ موسسه / گروه/ نهاد و سازمان آموزشي صورت مي قبرای پرداخت ح

 دستورالعملهای اعالمي شركت ملي گاز / بانك اطالعات موسسات  موردتاييد/ تاييد شورای آموزش صورت خواهد گرفت.

ه تکميل فرم ارزيابي مدرسين دوره های آموزشي : كليه مدرسين )چه داخلي و چه معرفي شده از بيرون( ملزم بيادآوری

 .مي باشند نرم افزار ايده( اخذ شده ازشركت ملي گاز ايران )

با عنايت به اينکه مشکالت تردد و  لغو پرواز اساتيد مدعو از استانهای ديگر ، ممکن است منجر به لغو كالسهای  :يادآوری

آموزشي گردد لذا در مرحله اول سعي خواهد شد از اساتيد بومي داخل استان كه دارای رزومه مناسب و ترجيحا دارای امتياز 

انها تاستفاده گردد و در مرحله بعد و در صورت استفاده از اساتيد ساير استند هسقابل قبول در بانك اطالعاتي سامانه ايده 

 ،پروازهای اساتيد) ترجيحا ( برای يك روز قبل از برگزاری كالس هماهنگ گردد.
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 اجرای دوره های آموزشي  -6-2

 :دوره های آموزشي كه در داخل شركت برگزار ميگردد -6-2-1

تمامي فرايند برنامه ريزی،اجرا و ارزيابي يك دوره آموزشي از طريق نرم افزار مديريت فرايند آموزش انجام مي گيرد.در زمان  

يا نياز زشي از طريق فراخواني از برنامه تصميم به اجرای دوره آموزشي اسامي افراد واجد شرايط به شركت در دوره ی آمو

رايند آموزش در كالس ثبت مي شود.عالوه بر اين كارشناس آموزش پس از اخذ اسامي افراد آموزشي فرد در نرم افزار جامع ف

متقاضي به شركت در كالس اقدام به ثبت اين اسامي در نرم افزار مي نمايد. كارشناس آموزش درحين اجرای دوره و با 

د ودر پايان دوره ضمن اجرای آزمون هماهنگي مدرس، نسبت به تکميل ليست حضور و غياب شركت كنندگان اقدام مي نماي

 نتايج از طريق فرم مزبور نهايي ميگردد.

 : كارگاه و همايش آموزشي ودوره های يك روزه  فاقد آزمون نهايي باشد. يادآوری

 :دوره های آموزشي كه در خارج از شركت برگزار ميگردد -6-2-2

، كتبا نسبت به معرفي و با رعايت ضوابط اعالمي از سوی شركت ملي گاز ايران  واحد آموزش پس از دريافت اسامي فرد/ افراد

 آنان به مراكز/ موسسات آموزشي ذيربط اقدام مي نمايد.

آموزشي از سوی آموزش )طي تنظيم اسناد و مکاتبات الزم  هزينه های الزم جهت پرداخت  : بديهي است كه هماهنگييادآوری 

 با امور مالي( بعمل مي آيد.

 مجازیدوره های آموزشي  -6-2-3

برگزار مي جازی ، كه از طريق آموزش ستاد شركت ملي گاز ايران مديريت مي گردد سامانه م توسطبرخي دوره های آموزشي 

. در روزهای پاياني هر فصل تقويم آموزشي دوره های آموزشي برای فصل بعد ) شامل بازه زماني انتخاب دوره ، بازه زماني  شود

واحد شركت در دوره و شركت در آزمون ( توسط آموزش ستاد اعالم مي گردد و بالفاصله اطالع رساني تقويم مذكور از طريق 

گردد.  پرسنل رسمي و قرارداد مستقيم مي توانند با انتخاب دو دوره از طريق سامانه  به كليه واحدهای شركت انجام مي آموزش

اينترنتي مربوطه اقدام به انتخاب دوره های آموزشي نمايند . شركت گاز استان با ايجاد سايت سامانه مجازی امکان استفاده از 

فصل نتايج آزمون از طريق آموزش ستاد جهت ثبت دوره ها  اينترنت و شركت در دوره ها را فراهم نموده است . پس از اتمام هر

ان صورت مي گيرد و  دوره های گذرانده شده ، توسط واحد آموزش در سامانه ايده و سيستم جامع برای تبه آموزش گاز اس

 پرسنل ثبت مي گردد. 

اد صورت مي گيرد برای اين آموزشها با مديريت متمركز ست آموزش مجازی به طور كامل با عنايت به اينکه كه مراحل انجام 

 از طريق سامانه ايده قابل انجام نمي باشد.،ارزيابي آموزشي توسط آموزش استان 

 :نرم افزار ايدهو در سيستم جامع  سوابق آموزشيتغذيه اطالعات  -6-3

فرايند آموزش نموده و فرم های مسئول آموزش پس از پايان كالس ها ،اقدام به  اختتام آن در نرم افزار مديريت  -6-3-1

 زار برای كاركنان ارسال مي كند.ارزيابي دوره ها را برای تکميل از طريق همين نرم اف
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: حتي المقدور تالش بر آن است كه دوره و همايش كددار، برنامه ريزی و اجرايي گردد و در صورتي كه دوره/ همايش  يادآوری

ش ستاد )كارشناس مربوطه(، رايزني و مشورت گردد تا با تطابق سرفصل های دوره/همايش، فاقد كد بود، ابتدا ميبايستي با آموز

 يك كد پنج رقمي به آن تخصيص داده شود.

و برای افرادی كه موفق به كسب نمره قبولي شوند ، ثبت است  14ولي در دوره آموزشي برابر برابر ضوابط، نمره قب -6-3-2

 نرم افزار ايده صورت مي گيرد.درسوابق آموزشي در سيستم جامع/ 

: همايش و كارگاه های آموزشي عموما فاقد نمره كم ي ميباشند و صرفا به منظور ارتقاء سطح كيفي و دانش فرد /  يادآوری

 افراد برگزار ميگردد.

 :ارزيابي دوره/ همايش آموزشي -6-4

علمي دوره / همايش و همچنين اندازه گيری ميزان در پايان هر دوره يا همايش آموزشي)به منظور ارتقاء سطح  -6-4-1

موفقيت عوامل موثر در آموزش(، فرم ارزشيابي دوره / همايش ضمن خدمت در سطح واكنش از طريق نرم افزار جامع مديريت 

 ردد.فرايند آموزش برای شركت كنندگان در دوره ارسال گرديده و پس از تکميل توسط ايشان توسط نرم افزار ارزيابي مي گ

همچنين فرم ارزشيابي استاد از دوره / همايش آموزشي توسط مدرس دوره/ همايش، در سه بخش محتوا، برنامه ريزی  -6-4-2

 و مديريت اجرايي، تکميل و به واحد آموزش ارائه ميگردد.

هماهنگي ديگر بخش  ، اقدامات اصالحي و پيشگيرانه توسط مسئول آموزش)و با : بر اساس ارزيابي و در صورت لزوميادآوری

 های ذيربط( باز تعريف و عملياتي خواهد شد.

 :اثر سنجي از كاركنان -6-5

به منظور ارزيابي ميزان اثر بخشي دوره/ همايش)تاثير دوره يا همايش در رفتاركاركنان(، واحد آموزش پس از گذشت  -1 -6-5

يا مدير عامل از ای مسئول، سرپرست، رئيس، معاون كاركنان را برسه يا چهارماه)بسته به نوع دوره/ همايش(، فرم اثربخشي از 

 طريق نرم افزار جامع مديريت فرايند آموزش  ارسال مي نمايد.

 : مسئول، سرپرست، رئيس، معاون و مدير عامل ظرف حداكثر يك ماه فرم مزبور را تکميل مي نمايد. يادآوری

ت به  جمع بندی و تحصيل نتايج اطالعات از طريق نرم افزار جامع كارشناس آموزش پس از تکميل فرم ها نسب -2 -6-5

 فرايند مديريت آموزش اقدام مي نمايد.

نمايد، اقدامات اصالحي)بازآموزی و را كسب  افراد نتوانند حداقل امتياز الزم: چنانچه بر اساس نتيجه نهايي، فرد/  يادآوری

 تعريف و برنامه ريزی ميگردد.شركت مجدد فرد/ افراد در دوره / همايش مشابه(، 

 : اثربخشي سطح چهار بر اساس دستورالعمل جامع آموزش شركت ملي گاز ايران به اجرا در نمي آيد. يادآوری
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 ثبت سوابق و تهيه گزارش :  -6-6

 فرايند آموزش ثبت مي شود.  جامع درپرونده پرسنل در نرم افزار كليه سوابق ناشي از اين روش اجرايي   

 :  یپيمانکار پرسنل شاغل آموزش -6-7

درصدد ارتقاء دانش و فعاليت های خود آگاه بوده و  و شرايط انجامريسك  كليه كاركنان و ذينفعان سازمان ميبايستي از

مهارتهای كاری و كاهش ريسك فعاليتهای خود برآيند در همين راستا آموزش پرسنل شاغل پيمانکاری حائز اهميت بوده و 

 :در اينخصوص بعمل مي آيداقدامات ذيل 

با و اجرای اين آموزشها ، كارگروهي با همين عنوان تشکيل شده و    یجهت تعيين نياز های آموزشي شاغلين پيمانکار -6-7-1

 هر سه ماه يکبار ( نسبت به تعيين سياستهای كاری در اين بخش اقدام مي نمايد. تقريباتشکيل جلسات كاری ) 

 يا در جلسه مشترك واحد آموزش با واحد كارفرمايي مرتبط ، آموزشي موردنياز هر شغل در اين كارگروهدوره های  -6-7-2

 تعيين مي گردد.

 آموزش شاغلين پيمانکاری عموما با همکاری سازمان فني حرفه ای صورت مي گيرد. -6-7-3

ي حرفه ای مي باشند بر اساس استاندارد آموزش شاغلين پيمانکاری كه دارای كد ملي استاندارد شغلي سازمان فن -6-7-4

 موجود تعريف و  با همکاری سازمان فني حرفه ای به اجر در مي آيد.

و يا در  آموزش شاغلين پيمانکاری كه فاقد استاندارد شغلي مي باشند بر اساس دوره های آموزشي كه توسط كارگروه -6-7-5

در واقع با همکاری سازمان فني حرفه ای به انجام مي رسد.  ،  جلسه مشترك واحد آموزش با واحد مربوطه تعيين مي شود

 مالك داشتن صالحيت حرفه ای افراد در بحث آموزش ، گذراندن موفق دوره های تعريف شده مي باشد.

از اهميت ويژه برخوردار است  HSEاندارد دوره های مرتبط با حوزه در تعيين دوره های موردنظر برای مشاغل فاقد است -6-7-6

 مي باشد.  HSEلذا يکي از اعضای كارگروه رييس امور 

بر حسب نفر ساعت  ، وهرگر كارو موردنظ پرسنل پيمانکاری ، با لحاظ نمودن آموزشهای موردنيازمنعقده در قراردادهای  -6-7-7

 تعبيه مي گردد و پيمانکار ملزم به اجرای اين آموزشها مي باشد.، ساعت آموزشي در پکيجهای پيمان 

افرادی كه بعنوان نفرات جديد در سيستم كارفرما بکار گرفته مي شوند نيز بايستي با گذراندن موفق دوره های  -6-7-8

يت به اثبات برسانند و فعال انجامآموزشي تعريف شده برای پرسنل دارای شغل مشابه در سال مربوطه ، صالحيت خود را برای 

 نمايندگان كارفرما موظف به پيگيری گذراندن دوره های مربوطه از طريق پيمانکار خواهند بود. 
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 جذب كارآموز از دانشگاهها و موسسات علمي : -6-8

انجام مسئوليتهای اجتماعي  درراستای در راستای ايجاد تعامل مناسب با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و مراكز علمي و

ارآموزی ، پس از ارائه درخواست و انجام بررسيهای الزم صورت مي گيرد. شركت گاز استان ، جذب كارآموز از ميان متقاضيان ك

و اعالم  جذب كارآموزروند بررسي و پذيرش كارآموز بدين صورت خواهد بود كه در ابتدای سال ، استعالمي با موضوع امکان 

از واحدهای مختلف شركت بعمل خواهد آمد و در طول سال با دريافت درخواست رشته های مختلف ، ذيرش ظرفيت پ

كارآموزی ، بر اساس نتايج استعالم اوليه مراتب به واحد مربوطه منعکس شده و پس از اخذ تاييديه اوليه از واحد مذكور ، مراتب 

اهد شد . با تاييد نهايي ايشان معرفي متقاضي به واحد مربوطه جهت شركت ارجاع خو عامل جهت اخذ تاييديه نهايي به مدير

يد نهايي مدير عامل يصورت خواهد گرفت. استعالم اوليه از واحدها و همچنين تاتوسط واحد آموزش ، گذراندن دوره كارآموزی 

بعنوان آيتمهای كنترلي برای تناسب فعاليت واحدها با رشته های تحصيلي كارآموزان و لزوم حضور متقاضيان در محل 

 كارآموزی ، عمل خواهد نمود . 

مستقيما از واحدهای شركت به آموزش/منابع انساني منعکس گردد و و پذيرش آن در صورتي كه درخواست اوليه كارآموز 

به واحد مربوطه منعکس خواهد شد  و  مغايرت مذكور،  همخواني نداشته باشد اعالمي، الم و ظرفيت اوليهپذيرش مذكور با استع

و پس  ده، مراتب جهت اخذ تاييديه نهايي به مديرعامل شركت ارجاع گردي برای پذيرش كارآموز مجدد در صورت اعالم آمادگي

ني به واحد متقاضي تهيه و ابالغ مي گردد . بديهي است در صورت عدم از موافقت ايشان ، معرفي نامه كارآموز توسط منابع انسا

 اعالم خواهد شد.مراتب به واحد مربوطه موافقت مديرعامل ، 

با توجه به امکان بروز برخي حوادث در طول مدت كارآموزی به متقاضيان تاكيدمي گردد كه بايد در برگه درخواست و معرفي 

مه بودن دانشجو در طول مدت كارآموزی تاكيد گردد تا در صورت بروز هرگونه حادثه ای نامه دانشگاه  بر تحت پوشش بي

 دانشجو بتواند از بيمه نامه مذكور استفاده نمايد.

 مدارك پيوست و سوابق : -7

 فرمها و گزارشات نرم افزار ايده -7-1
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