راهنمای خدمت آموزش تخصصی صنعت نفت
ايجاد زيرساخت فنی از جمله طراحی و استقرار «سامانه فراگیر مديريت آموزش» از گامهای بلند واحد آموزش و گروه IT
پژوهشگاه طی سالهای اخیر است كه خوشبختانه با تالشهای مستمر ،استفاده موثر از آن هماكنون آغاز شده است.
اين سیستم نرمافزاری بر پايه وب بوده و با هدف ايجاد تعامل بیشتر و به دور از خطا میان كاركنان ،سرپرستان و رابطان
آموزشی واحدها با واحد آموزش پژوهشگاه ،مطلع كردن همکاران از عملکرد و برنامههای آموزشی و نیز مکانیزه كردن كلیه
عناصر در فرايندهای نیازسنجی ،برنامهريزی ،طراحی ،اجرا و ارزشيابی و مهمتر از همه ،ايجاد زيرساخت برای ايجاد تسهیالت
ثبتنام الکترونیکی همکاران صنعت در برنامههای آموزشی پژوهشگاه طراحی شده است.
اين نرمافزار شامل سه قسمت است:
-1

درگاه آموزش (ويژه كاربران خارج از پژوهشگاه) :عالوه بر سامانه فراگیر آموزش كه مختص
همکاران پژوهشگاه صنعت نفت است ،درگاه آموزش (  ) http://training.ripi.irويژه كاربران
خارج از پژوهشگاه كه با بخش مديريت فرايند آموزش ،يکپارچه است نیز راهاندازی شد .متقاضیان خارج از
پژوهشگاه میتوانند برای ثبتنام از طريق اين سايت اقدام كنند كه دستاورد آن ،سرعت و دقت در انجام امور
است .از جمله امکانات اين قسمت میتوان به موارد زير اشاره كرد:
 مشاهده تقويم آموزشی پژوهشگاه
 امکان جستوجوی كالسهای آموزشی بر اساس عنوان و تاريخ دورهها
 امکان رزرو و ثبتنام دوره
 امکان ثبتنام فردی و گروهی (نماينده سازمان) در دورههای تخصصی پژوهشگاه صنعت نفت
 امکان ثبتنام به عنوان استاد در سايت
 امکان دسترسی و استفاده از كتابخانه الکترونیکی (سند ،مقاله ،كتاب ،پاياننامه ،آيیننامه ،دستورالعمل،
عکس ،فیلم ،صدا و.) . . .
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 امکان پرداخت الکترونیکی هزينه دورهها از طريق وبسايت ،چه برای سازمانهايی كه با پژوهشگاه
حساب فیمابین دارند ،چه برای سازمانهايی كه حسابی با پژوهشگاه ندارند و چه متقاضیان انفرادی؛
 -2مؤلفه مديريت فرايند آموزش (ويژه كارشناسان آموزش) :اين بخش ،مختص همکاران واحد آموزش است و كلیه
فرايندهای جاری آموزش را به شرح زير در بر میگیرد:


نیازسنجی آموزشی



تعريف و بهروزآوری تقويم آموزشی پژوهشگاه



تدوين استاندارد آموزشی مشاغل بر مبنای شغل ،رسته ،رشته و رده شغلی



تعیین نیازهای فردی و تشخیص كمبود مهارت كاركنان



مديريت صدور و بايگانی الکترونیکی مدارك و گواهینامه دورههای آموزشی



امکان ثبتنام در كالسهای آموزش



امکان ارزشيابی و اثربخشی دورهها



ثبت امتیازات فراگیران با روشهای امتیازدهی ارزشی و عددی



امکان اطالعرسانی دورهها از طريق پست الکترونیکی و يا پیام كوتاه



سنجش میزان تحقق برنامه و تقويم آموزشی



پايش فرايند آموزش بر مبنای شاخصهای متعدد



قابلیت گزارشگیری مالی و هزينه-درآمدهای برگزاری كالسها و غیره.

اجرای اين فرايندها گامی مهم در افزايش سرعت و دقت كاركردهای فرايندی مديريت آموزش پژوهشگاه صنعت نفت است.
 -3مؤلفه سامانه فراگیر آموزش (ويژه كاركنان پژوهشگاه) :اين بخش نرمافزاری بر پايه وب ،برای تعامل گسترده
كاركنان و متقاضیان درونسازمانی با واحد آموزش پژوهشگاه است و از اين پس میتوان با مراجعه به نشانی
 http://tpsبه آن دسترسی پیدا كرد .از امکانات ويژه اين قسمت میتوان به نکات ذيل اشاره كرد:


امکان دسترسی كل كاركنان به استفاده از كتابخانه الکترونیکی (سند ،مقاله ،كتاب ،پاياننامه ،آيیننامه،
دستورالعمل ،عکس ،فیلم ،صدا و) . . .



درخواست و رؤيت نیازهای آموزشی
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تکمیل فرمهای ارزشيابی و اثربخشی دورههای آموزشی بر مبنای مدل «كرك پاتريک» برای
دورههای گذراندهشده



مشاهده نتايج اثربخشی دورههای گذراندهشده همکاران تحت سرپرستی



مشاهده سوابق آموزشی خود و همکاران تحت سرپرستیهای مورد نظر



مشاهده سوابق تدريس و غیره.

در صورت وجود هر گونه ابهام و يا سوال میتوانید با واحد آموزش پژوهشگاه تماس بگیريد.
لینک سامانه آموزشی پژوهشگاه صنعت نفت
http://training.ripi.ir
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