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شود، بخش آموزش    یساز   ستمیس   دیکه در سازمان شما با ییاز بخش ها  گرید  یکی

 است.  یو فرهنگ سازمان

  ک یوارد   روین  کیکه  یندارند، زمان  یستمیاز کسب و کار ها که آموزش س  یلیخ در 

آن مجموعه    یکشوود  ا با فرهنگ سووازمان یطول م  یار یشووود زمان بسوو یمجموعه م

و    یمرخصوو  یچگونگ  یآشوونا شووود. مانند طرز رفتار، ،وشووش، طرز برخورد با مشووتر

اسووووت و مر وب دچوار    فیالزم را نودارد، بال کل  یبهره ور   روین  ن،ی. عالوه بر ارهیغ

نبود    قوتیدهود. در حق  یرا هودر م  گریشووووود و زموان چنود ن ر د  یم  یذهن  یریدرگ

 ی آموزش و فرهنگ سازمان   ی ساز   ستم یس 
  یم  حریریه اقیانوس آبی 
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  یباعث م  یسووتمیو در واقع همان آمزش سوو  یآموزش و فرهنگ سووازمان  سووتمیسوو

 شوند.  یشود که افراد آن سازمان مر ب دچار سردرگم

 ی ستم ی آموزش س   ی اجزا 

 نامه نییآ

 مام بخش ها اعم    دینامه با  نییآ  نینامه داشووته باشوود. در ا  نییآ  دیان باسووازم  کی

  ی دیجد  یرویکه ن  یمشوخ  شوود. هنگام  رویاز ،وشوش، رفتار، حووور و نول لحن ن

کامل از    یخواند و با آگاه یاسوتخدام م  ینامه را در مرحله    نییاسوتخدام شود آن آ

از ا  اقات    یلیخ  یشوود جلو ین نامه مییآ  کیشوود. با   یفرهنگ سوازمان، وارد آن م

 د؟ینامه دار   نییسازمان خود ا  یشما برا  ایرا گرفت. آ

 آموزش ی ساز ستمیدر س  ندهایفرآ آموزش

  ندها یبخش آموزش فرآ  ،یآموزش و فرهنگ سوازمان  یسواز   سوتمیدر سو  یبعد  بخش

الزم اسوت به ،رسونل خود    د،یکرد  یسواز   سوتمیشورول به سوشوما    نکهیاسوت. بعد از ا

 ا  اق افتد.  دیبا  ییندهایکه چه فرآ  دیده  حی وض

داند که چگونه از آن   ینم  رویکنند و آن ن یرا اسوتخدام م  ییرویاز افراد ن  یار یبسو

داند که از    یشوووود اسوووت اده کند. نم  یکه در آن سوووازمان بکار برده م  ینرم افزار 

داند که آن اسووناد کجا هسووتند و    یچگونه اسووت اده کند. نم  ابیدسووتگاه حوووور غ

  ی روین  کیمجبور اسوووت که    ریموارد مد  نیکند. در ا  هیآن اسوووناد را  ه  دیچگونه با

خود را هودر دهود  وا بوه او اموزش    یرویاو قرار دهود و وقوت ن  ار یورا در اخت  گرید

 دهد.

  د ی وان  یشووند. مالال م  یسواز   سوتمیسو  دیبا  زیها ن  ندیآموزش، فرآ  یسواز   سوتمیسو  در 

وارد    دیجد  یرویو اگر ن  دیکن  رهیذخ  و ریکامپ  سوتمیسو  کیاسوناد و اموزش ها را در  
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  ی اموزش  ای  ندیهرموقع فرآ نیو عالوه بر ا  ندی واند اموزش ها و اسناد را بب  یشد م

  ر یوقت خود مد  نکار یاسناد مراجعه کند. با ا  آن واند دوباره به   یرا فراموش کرد م

 شود. یگرفته نم  یگرید  یروین  ای

 متداول سواالت

سوووواالت    ،یآموزش و فرهنگ سوووازمان  یسووواز   سوووتمیاز بخش ها در سووو  گرید یکی

روزمره و    یرا صووورر ،رسوووش ها  یادیوقت ز   رانیاز مد  یمتداول اسوووت. بعوووو

 کنند. یمتداول ،رسنل خود م

و جواب آنها را هم    دیسووویسوووواالت متداول ،رسووونل خود را بنو  ریمد  کیعنوان    به

.  دیونصووووب کن  یمکوان  کیوو در    دیوچوا  کن  ایو  رهیذخ  یلی.آنهوا را در فوادیوکن  ادداشووووتیو

چا     یبرگه    ای  لیشوما او را به سومت آن فا  دیاز شوما ،رسو  یسووال  ییرویکه ن  یزمان

 .دیکن  یم  ییشده راهنما

برگه قرار    ای  لی،رسوند در آن فا یاز شوما مکه ،رسونل    یکه سووال  دیمتوجه شود  اگر

کار ،رسونل    نی. با ادیکرده و به سوواالت متداول اضوافه کن  ادداشوتیندارد، آن را  

داشووتند به آن سووند مراجعه کنند و وقت شووما را    یکه هر سوووال  رندیگ یم  ادیشووما  

 هدر ندهند.

crm  و نرم افزارها 

  crmها با    رویاز ن  یآموزش اسوت. بعوو  یسواز   سوتمیدر سو  crmبخش    ،یبعد  بخش

  کیوکننود.  یم  رهیبود ذخ  ایوکننود    ینم  رهیذخ  ایورا    یآشوووونوا نبوده و اطالعوات مشووووتر

  یجا ثبت م  کیکند و در   یسووازمان خوب آموزش کار با نرم افزار را از قبل اماده م

 به مشکل برنخورد.  روهاین  ییاجا به ج  ای  دیجد  یروین  کیکند  ا در صورت ورود  
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  د یها را از قبل اماده نکرده ا  ندیآموزش فرآ  د،ینامه را مشوووخ  نکرده ا  نییآ  اگر

ار باط با    ویسونار   ای  دینکرده ا  رهیذخ  دی،رسونل جد  یبه صوورت مر ب برا  ییو در جا

  د ی ندار   ی حت عنوان ار باط با مشوتر  یو دفترچه ا  دیرا مشوخ  نکرده ا  تانیمشوتر

 .دیسازمان خود ضعف دار   یساز   گآموزش و فرهن  یساز   ستمیشما در بخش س 

را انجام دهد   کر ده برابر داشته    یساز   ستمیخواهد س  یکه م  ریمد  کیعنوان   به

که اگر سووازمان شووما ده برابر بود چه    دیریدر سووازمان خود در ن ر بگ  یعنی.  دیباشوو

 .دیده  رییحاضر انجام داد و ان را  غ  قیشود به طر ینم  گریرا د  یندیفرا

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com
https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com
https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com

