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:چكيده

 آموزش بازدهو نتايجاز آگاهيو بررسي بنابراين است، بهترو بيشتر اثربخشيو كارايي كاركنان آموزش نهايي هدف
.شودمي تكميل آموزشي حلقهكه است كار اينباو است آموزش فرايند الزمه كاركنان،

 سازمان كاركنانو مديرانتا آوردمي فراهماي آيينه سو،يكاز آموزشي هاي دوره اثربخشي ارزيابي درحقيقت
 كادرو ريزان برنامه، ديگر سويازو آورند دستبه آموزشي هاي فعاليت كيفوكم چگونگيازتر روشن تصويري
 اثربخشبه راه اينازو كنند پيدا آگاهي برنامه منفيو مثبت هاي جنبهبه نسبتتا سازدمي مجهزرا سازمان آموزشي
. برسانند ياري انساني نيروي آموزشي فعاليتهايوها برنامه كردن

 معرفي راهاز سپسو شده، تشريح آموزش هاي فعاليتدر گيري تصميم چرخه ابتداتا شودمي تالش بررسي اين در
. شود فراهم مهم اينبا آموزش كارشناسانو مديران عملياتي آشنايي زمينه ارزيابي، روش گامبه گام

 برنامه ريزي–چرخه-ارزيابي-بازده-كاركنان- آموزش: كليد واژه

 مقدمه

 عصرما،در.است هوشمنديو دانايي سازمانها واقعي سرمايهآندركه كنندمي تجربهرااي دوره امروزي، مديران
 سرمايه گرودر سازمانها بالندگي بلكه، بالند نمي خود انساني نيروي فزونيو مالي ذخاير توليد، انبوهيبه سازمانها ديگر

. است آنها دانشو هوشمند

 جايبه دانشگرانو است داده دانشي كاربهرا خود جاي دستي كار دراكر پيتر مديريت انديشمند گفتهبه امروزه،
 سازمان دانشيو هوشمندي سرمايه برايكه مگرآن، بود موفق توان نمي شرايطي چنيندر. اند نشسته كارگران
. ورزيد اهتمام سازماندرآن تحكيمو توسعهدروشد قائل باال ارزشي ) 1387:4تدبير، ماهنامه(

،)؟ چگونه دانش( پيشرفته مهارتهاي،)؟چه دانش( شناختي دانشاز كافي اندازهبهكه انساني منابع بيان، ديگر به
 داناييو دانش عصر موانعو چالشهابا رويارويي راستايدر انگيخته خود قيتخالو)؟ چرا دانش(سيستمي فهم

 تغييراتبه توجهبا اقتصادي بنگاههاي توسعهو ماندگاري، سازگاريدر سازماني مولفه مهمترين؛ هستند برخوردار
.هستند جهاني اقتصاد



و كاربرد انتقال، توليد، پيام، اقتصادي هاي بنگاه براي جهاني نوين شرايطو تغييرات اين صريحو رسا پيام حقيقت در
 خاصهو يادگيرنده سازمانهاي دانش، مديريت: مانند اثربخشي، هاي مكانيزمو رويكردها راهاز مهارتو دانش ذخيره
.است انساني منابع بهسازيو آموزش )1383:14، پاكدل(

به اگركه شودمي محسوب توسعهدر كليدي عامليكو مفيد گذاري سرمايه نوعي انساني، منابع بهسازيو آموزش
.باشد داشتهاي مالحظه قابل اقتصادي بازده تواندمي شود، اجراو ريزي برنامه شايستگيو درستي
 براي. دارد دنبالبهرا وري بهره افزايش انساني نيروي بهسازيو آموزشبه توجهكه دهندمي نشان پژوهشها نتايج
 دالريكهركهشد مشخص موتورال شركتدر آموزشي هاي دوره بخشي اثر سنجشازپس 2004 سالدر، مثال

. است داشته همراهبه بازده دالر33، كاركنان آموزشدر گذاري سرمايه

 آموزشي هاي بودجه مناسب افزايش. امريكايي سازمانهاياز بسياريكه استآن گوياي 2006 درسال ديگر بررسي
 دالرصرف 1273 حدودكه اند كرده بيانو كرده گزارش گذشته سالبه نسبت رشد درصد7 ميانگينباار خود

؟ نيست مشهود خوبيبه، آموزش شواهدو آثار چرا•
 كنند؟ نمي كمك موثر گونهبه افراد كارآمديو توسعهبه آموزشي هاي برنامه چرا•
 ترديدبا شود، حاصل آموزش فرايند راهاز رودمي انتظاركه تغييراتيبه نسبت آنها مديرانو آموزان كار چرا•

؟ نگرند مي
؟ كنندمي آموزي زيادياو آموزيكم احساس آموزش فراينددر كارآموزان چرا•
 پيدا افزايش سازمانياو شركت سود،ن كاركنا آموزش حوزهدرها گذاري سرمايه ميزان افزايش وجودبا چرا•

 ...و؟ است نكرده

 نظربهكه دارد آموزشي هاي برنامه اثربخشي مورددر سازمانها گيران تصميم مياندرليددوو ترديد نوعياز نشان
كمياو توجهيبيو آموزشي سيستماتيك رويكرد اتخاذ عدم آموزشها، اين ناكارامدي اصلي عواملاز يكي رسد مي

.نشان داده شده است)1(كه در شكل است آموزش گيري تصميم چرخهيها گاماز هريكبه نسبت توجهي



 اگركه است برخوردار باالييحساسيت

 تشريحبه سپس شود،مي ارائهآموزش

و داد قرار بررسي مورد راعملكرد
 وضعيت( عملكرد در آمده وجود
 آموزش كه كنند مي تصورمديران
 كنند مي تالش آموزشي هايدوره
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 چرخه تصميم گيري آموزش:1شكل شماره

حسو اهميتاز آموزشي هاي دوره اثربخشي سنجشه
.آورد خواهد فراهم ريزي برنامه براي تري عيني

 آن اثربخشي سنجش فرآيندوش

آموز گيري تصميم چرخه گامهاياز هريك پيرامونمختصري
:شد خواهد پرداخته آموزشي هاي دورهاثربخشي

 آموزشي فعاليتهاي ضرورتبيان

عم مسئله بايستي آموزشي دوره هر برگزاريدرباره
به شكاف كاهش براي راهكار بهترين آموزشآيا
مدير از برخي گاهي كه است آن حقيقت خير؟يا

دور به كاركنان فرستادن راه از بوده، سازمانيمشكالت
 . دهند كاهش را
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كه است واضح رابطه اين در
مبناي شود، انجام درستي به

آموزش چرخه گامهاي

مختصر توضيح ابتدا ادامه در
اثربخ سنجش عملياتي فرايند

بياو عملكرد بررسي) الف

در گيري تصميم از پيش
آي كه ساخت روشن دقيقا
ي است)مطلوبو موجود
مشكال تمامي داروي نوش

عملكردي هاي فاصله تا

���ز
���



 براي كالن هاي هزينه صرف نيزو آموزشي فعاليتهاي به اعتماد بردن بين از جز اي نتيجه اقدام اين
 كنيم مشخص بايد دهيم مي انجام آموزش براي اقدام از پيش كه تحليلي در بنابراين . ندارد ها سازمان

 اثر بر شكاف اين كه داديم تشخيص درصورتيو گردد؟ مي بر عواملي چه به موجود عملكردي شكاف كه
.بپردازيم آموزشي هاي فعاليت طراحي به بايد است، كاركنان توانمندي ضعف

 آموزشي نيازسنجي)ب

و اثربخشي در فراواني تأثيرو نقش كه است آموزشي فعاليت گونه هر آغاز نقطه آموزشي، نيازهاي تعيين
.دارد آموزشي مختلف هاي زمينه در گيري تصميمو ارزيابي براي مبنايي آوردن فراهم نيز

 وجود دقيق آموزشي نيازسنجي انجام از مهمتر اي وظيفه هيچ انساني نيروي بهسازيو آموزش فرايند در
 كه نيازها از اي مجموعه از است عبارت آن نتيجه كه دارد اشاره جريان، يا فرايند يك به نيازسنجي.ندارد
.پذيرد صورت اساسي اقدامات آنها كردن برطرف يا كاهش براي بايدو اند شده تنظيم اولويت اساس بر

 اجراو ريزي برنامه)ج

 است آن خاطر به اينو است شده برخوردار اي ويژه جايگاه از امروزي سازمانهاي در آموزشي ريزي برنامه
 كارشناسان مرحله اين در . كرد نهادينه سازمان در را يادگيري توان مي آموزشي مدون هاي برنامه با كه

 برنامه هدفهاي تحقق براي نياز مورد منابع، انتظار مورد هدفهايو نيازها شناسايي از بعد سازمان، آموزش
 . كنند مي مشخص را

 مادي، منابعو انساني منابع دسته دو به توان مي را آموزشي هاي برنامه نياز مورد منابع معمول طور به
 مي اجرايي كادرو مربيان استادكارها، استادان، : مانند آموزشي نيروهاي شامل انساني، منابع.كرد تقسيم

:گروه دو در توان مي نيز را مادي منابع.شد با

 اينترنتو رايانه، جزوه كتاب، كارگاه،، آزمايشگاه، درس كالس مثل فيزيكي امكانات-1
.كرد بندي تقسيم اي، سرمايهو جاري هاي هزينه شامل مالي منابع-2



و سنجشابزار گردآوري اطالعات نتايج هر سطح انواع سطوح
و پرسشنامه نظرخواهي واكنش سطح اول

و پس آزمون براي سنجش يادگيري استفاده از پيش آزمون يادگيري سطح دوم
و رفتار از راه ذي نفعان آموزش بررسي تغيرات در كار رفتار سطح سوم

و اثرات در كل سازمان بررسي اسناد ،مدارك نتيجه سطح چهارم

 سطوح چهارگانه مدل پاتريك:1جدول شماره

 آموزشي هاي دوره اثربخشي ارزيابي)د

 هدفهاي تحقق ميزان . است شده ارائه گوناگوني تعاريف آموزشي هاي دوره اثربخشي ارزيابي براي
 مورد گونه بدين آموزشي، هاي دوره گذرانيدن از پس كارآموزان شغلي هدفهاي تحقق ميزان، آموزشي
 تعيين، وسرپرستان مديران انتظارهاي با آموزان كار رفتار انطباق ميزان تعيين:د گير مي قرار ارزيابي
 تعيين،هدفها به دستيابي براي آموزشها اثر در شده ايجاد مهارتهاي ميزان تعيين كار، درست اجراي ميزان
. كارو كسبيتعموق هاي شاخص بهبودن ميزا تعيين، آموزشي افزوده ارزش ميزان

 حد چه تا شده انجام آموزشهاي، كنيم تعيين اي اندازه تا اينكه يعني آموزش اثربخشي ارزيابي حقيقت، در
 برخي رابطه همين در . است شده كاربرديو عملي صورت به سازمان نياز مورد مهارتهاي ايجاد به منجر

:شويم مي يادآور گونه بدين را آموزشي هاي دوره اثربخشي سنجش داليل از

 ذهني معيارهاي برخي كه آورد مي فراهم را فرصتي سازمان در آموزشي ارزيابي برنامه يك وجود•
 اعتبارو ثبات كه است بديهي . گيرند قرار استفاده مورد تري مشخصو عيني صورت به

 . است ذهني قضاوتهاي از بيش عيني، معيارهاي
 مقيد را سازمانها كيفيت، مديريت هاي نظام سازماني هاي نامه آيينو مقرارات از ناشي الزامات•

 را آن از حاصل نتايجو نباشند اعتنا بي آنها از حاصل نتايجو شي آموز فعاليتهايبهكه سازند مي
 . دهند قرار پيگيري مورد

 آنها وضعف قوت نقاط شدن مشخص به توجه با سازمان آموزشي هاي برنامه كردن دار جهت•
.ها درارزشيابي

  . آموزشي هاي هزينه رسانيدن حداقل به•



 در موجود آموزشي هاي دوره با كاركنان، رفتاريو مهارتي دانشي، نيازهاي بيشتر چه هر تطبيق•
.سازمان

 ارزيابي الگوي شدن واقع اقبال موردو آموزش ارزشيابي بحث اهميت به عنايت با ادامه در•
 عملياتي-نظري تشريح به ايراني، سازمانهاي طرف از اخير، سالهاي در پاتريك كرك اثربخشي

.پردازيم مي الگو اين

 پاتريك كرك الگوي

 : از عبارتند كه شود مي پيشنهاد آموزش ارزشيابي براي سطح چهار الگو اين در

 به فراگيران كه است واكنشي ميزان،واكنش از منظور: ( Reaction ) واكنش : نخست سطح
 احساس چگونگي واكنش، . دهند مي نشان خود از آموزش، دوره يك اجراي در موثر عوامل تمامي
 نظرات دريافت دنبال به پيمايشها اين . كند مي گيري اندازه آموزش، برنامه موردرد را كنندگان شركت
 يا كالس، آموزشي تجهيزاتو مواد، درسي تكاليف درسي، برنامه آموزش، به : نسبت كنندگان، شركت
.است ... آموزشي هاي دوره محتوايو وسايل

و ها تكنيك مهارتها، فراگيري ميزان تعيين از عبارت يادگيري: ( learning ) يادگيري : دوم سطح
 از توانميو است شده روشن آنان برايو آموخته كنندگان شركت به آموزشي، دوره در كه است حقايقي

.برد پي آنها به آموزشي، هاي دوره در شركت از بعدو ضمن پيشين، آموزشهاي راه

 رفتار در كه است تغييراتي ميزانو چگونگي رفتار، از منظور: ( Behavior ) رفتار : سوم سطح
 در ارزيابي ادامه با توانميراآنو شود مي حاصل آموزشي هاي دوره در شركت اثر در كنندگان شركت
 است، برانگيز چالش بسيار پيشين سطوح به نسبت سطح اين . ساخت روشن كار واقعي محيط
:كه چرا

.آورند دست به شان رفتار در تغيير بر را فرصتي بايد كنندگان شركت نخست،.1

  . كرد بيني پيش توان نمي واقعي صورت به را رفتار در تغيير زمان دوم،.2



.باشد داشته تاثير كار حين در رفتار نكردن يا كردن تغيير بر تواند مي كه است سازماني جو سوم،.3

 طور به كه است هدفهايي تحقق ميزان،نتايج از منظور: ( Results ) نتايج : چهارم سطح
 از نتايج، از شواهديآندرو است مشكل بسيار سطح اين گيري اندازه . دارد ارتباط سازمان به مستقيم
 كاهش قبيل
 دوباره، ها هزينه

 خير

 خير

 خير

 خير

 خير

 بلي

 بلي

 بلي

 بلي

 بلي

آيا برگزاري اين دوره آموزشي نيازمند صرف تالش قابل توجهي است؟-

آيا برگزاري اين دوره آموزشي نيازمند صرف هزينه قابل توجهي است؟-

از- نفر كاركنان زير پوشش اين دوره آموزشي هستند؟ 100آيا بيشتر

يا آيا اين دوره- يك تصميم سازماني است؟ آموزشي جز نيازهاي استراتيژيك

؟،شيوه هاي خالقانه يه تكنيك هاي جديدي ارائه شود آيا قرار است در اين دوره آموزشي-



 چك ليست تعيين سطح مورد نياز ارزيابي آموزشي:2شكل شماره

 به نياز مورد سطح تعيين نيزو سطح4 هر در ارزيابي اجراي مشترك گامهاي شناسايي مورد همين در
 گام آموزش حوزه متخصصانازي بسيار نظر از . دارد تحقيق تيم عملكرد بهبود در مهمي نقش ارزيابي
:از متشكل ارزيابي براي شده ياد سطوح تمام در مشترك اجرايي هاي

 ارزيابي؛ ريزي برنامه-1
 مناسب؛ ابزار تخابان-2
 ابزار؛ انطباق-3
 ارزيابي؛ اجراي-4
 ارزيابي؛ تحليل-5
 گزارش سازي آماده-6

، شود استفاده بايد آموزشي زيابي ار از سطحي چه اينكه تعيين برايايه ساد قاعده كه است گفتني
.گرفت كمك انساني منابع توسعهو آموزش صاحبنظران از توان مي نيز پيچيده درموارد. ندارد وجود

: اگر پاسخ بلي است

�6 از ٢4��5	�١
 ه�� ��7

از:	�٣ �6
ه�� ��4��57

ه�� ��7 ه�! 4��5 ا�?<�د= ��د:از �>;

�ا�BCا��5�A@ ه�!�  

Dا� �>��
ا�?<�د= ��د١از �>;

ا�?<�د= ��د٢از �>;

ا�?<�د= ��د٣از �>;



 گيريمتصمي براي خوبي راهنمايي تواند مي)2 شماره شكل( پرسشهاي به پاسخگويي وجود اين با اما
 : آورد فراهم است، نياز مورد آموزشي دوره يك براي ارزيابي از سطحي چه اينكه
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ميزان بهبود آگاهي شما در نتيجه شركت در اين دوره 1
سطح دشواري دوره 2
شيوه تدريس دوره 3

ميزان كامل بودن هدف هاي دوره 4
ميزان برآورده ساختن انتظارهاي شما 5

كيفيت بحث كالس 6
كيفيت فعاليت هاي گروهي 7

با شغل شماميزان ارتباط دوره 8
و رسانه اي با هدف هاي دوره سازگاري وسايل كمك آموزشي 9

و(كيفيت كلي وسايل كمك آموزشي ..)ابزار نوشتاري،تصاوير 10
و كنترل كالس ميزهن توانايي مدرس در هدايت 11
ميزان كيفيت بازخورد هاي ارائه شده در كالس 12

مدرس يادگيرندگان را به مشاركت در مباحث درسي تشويق مي كرد 13
و آموزش هاي مدرس روشن بودن توضيحات 14

اثر بخشي كلي مدرس 15
مفيد ترين بخش دوره 16

كمترين بخش مفيد دوره 17

:پيشنهاد هاي من براي بهبود دوره عبارتند از

 پرسشنامه سطح نخست نمونه:2 شماره جدول



 نخست سطح ارزيابي تشريح•

 : دهد مي ارائه سطح، اين اجراي براي را زير هاي راهنمايي پاتريك كرك

.كنيد تعيين.شوند نايل بدان آموزشي دوره طي از پس يادگيرندگان است قرار كه را آنچه.1
.كنيد طراحي بسته پرسشهاي با پرسشنامه فرميك.2
 را دهندگان پيشنهادو دهيد اختصاص پيشنهادهاو نظرات ساير ارائه براي فرم در را بخشي.3

.كنيد تشويق
.كنيد تبديل درصد به را كنندگان شركت پاسخهاي.4
.شوند درستو دقيق پاسخهاي به منجر كه كنيد طراحي اي گونه به را پرسشها.5
.كنيد تعيين)هدف(استاندارد، دوره موفقيت ميزان پذيريش براي.6
.دهيد انجام را مناسب اقدام سپس كنيد، گيري اندازه استانداردها برابر در را اقدامات.7
.كنيد تعيين بهبود براي مناسبي اصالحي اقدامات.8

:است شده داده نشان)2شماره جدول( در پرسشنامه از نمونه يك

قبل از حضور در دوره سطح مهارت يا
...دانش من از اين هدف  

حضور در دوره سطح مهارت يا قبل از
...دانش من از اين هدف  

:هدفهاي دوره

هدف من از حضور در اين دوره اين است
و قابليتهاي زيرا بدست آورم كه توانايي ها
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ي
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دومنمونه پرسشنامه سطح:3 شماره جدول  



:تاريخ برگزاري دوره و نام خانوادگي :نام

:عنوان دوره

اهميت كاربرد آماده سازي وظايف مشخص
اهميت دانش يا مهارت فراگرفته
شده ،در كار به چه ميزاني است؟

اين دانش يا مهارت ياد گرفته
شده ،در چه مقاطع از زماني

براي انجام وظايف كاربرد دارد؟

چه اندازه اي فرد رااين دوره تا
آماده انجام بهتر اين وظيفه مي

كند؟

:وظايف مشخص را اينجا قرار دهيد

كم
 تا اندازه اي
 خيلي زياد

به ندرت
 گاهي اوقات

 اغلب

ضعيف
 متوسط

 خيلي خوب

برايwordاستفاده از نرم افزار:براي مثال
 ايجاد جداول در گزارشها

نمونه اي از پرسشنامه سطح چهارم:4 شماره جدول  

نمونه پرسشنامه سطح چهارم:5 شماره جدول  

 دوم سطح در ارزيابي تشريح•

 ارائه سطح اين اجراي براي را بدينگونه هايي راهنمايي آموزشي، هاي برنامه ارزيابي دركتاب پاتريك كرك
:دهد مي

.كنيد استفاده)شاهد( كنترل گروهيكاز.1

:نام مدير يا سرپرست و نام :خانوادگينام

:تاريخ برگزاري :عنوان دوره

امتياز نتايج سازماني

مخالفوافق كامالمكامال :نتايج سازماني مورد نظر را اينجا قرار دهيد

١ ٢ ٣ ٤ ٥

.كامپيوتر بخش مهمي از كارم را تشكيل مي دهداستفاده هر.1

٢........  
 



 اجراي از پيش كنند، كسب دوره طي از پس يادگيرندگان است قرار كه را مهارتيو دانش ميزان.2
 تشريحي پرسشهاي از گرايش،ياو دانش ميزان گيري اندازه براي . كرد ارزيابي بايستي مي دوره
 . شود مي استفاده عملكردي آزمونهاي از مهارت ميزان ارزيابي برايو

.كنيد آوري جمع را پاسخها درصدصد.3
.كنيد استفاده اصالحي اقدامات براي، ارزيابي نتاجاز.4

.است شده داده نمايش سطح اين به مربوط پرسشنامه از اي نمونه)3(شماره جدول در

 سوم سطح در ارزيابي تشريح•

 : ميدهد ارائه سطح اين اجراي براي را زير هاي راهنمايي پاتريك كرك
.كنيد استفاده كنترل گروهيكاز.1
(دهيد تخصيص دهد، رخ كار واقعي محيط در شده يادگرفته رفتار اينكه براي را زماني.2 3 بين معموالً.

)دوره طي از پس ماه6 تا
.كنيد ارزيابي را بعدو پيش عملكرد، بوده)مهارتي(عملي آموزشي دوره اگر.3
 را يادگيرنده رفتار كه افرادي ديگرو دستان زير مستقيم، سرپرست ها، همكالسي از نفر چنديايكبا.4

 . كنيد نظرسنجي يا مصاحبه كنند، مي مشاهده
.كنيد استفاده گيري نمونه روش از يا كرده، دريافت را پاسخها5.100%
.كنيد تكرار مناسب هاي زمان در را ها ارزيابي.6
.كنيد استفاده فايده-هزينه رويكرد از ها ارزيابيدر.7

:چهارم سطح ارزيابي تشريح•

 : دهد مي ارائه نگونه بدي سطح اين اجراي براي را ها راهنمايي اين پاتريك كرك.1
.كنيد استفاده كنترل گروه يك از است، مهارتي يا عملي دوره كه صورتيدر.2
 . دهيد تخصيص برسند ثمر به نتايج اينكه براي را زماني.3
.كنيد ارزيابي را دوره از بعدو پيش مهارت بوده، مهارتي يا عملي دوره كه صورتيدر.4
.كنيد تكرار مناسب زمانهاي در را ها ارزيابي.5



.كنيد استفاده فايده-هزينه رويكرداز.6
.كنيد بسنده داريد، كه مداركي به ندارد وجود منطقي مدارك دوره، اثربخشي تاييد براي اگر.7

 گيري نتيجه

 ميزان كه دارد آن از نشان اخير، سالهاي در دنيا همه در آموزشي فعاليتهاي در گذاري سرمايه روند بررسي
 در مسئوالنو مديرانو است افزايش حال در گذشته سالهاي به نسبت مهم، اين به اختصاصي منابع
.دارند حوزه اين به نسبت توجهي قابل عنايتو توجه مختلف صنايع

 عدم با رابطه در سازمانها گيرندگان تصميمو مسئوالن جانب از ها نگراني دل برخي هنوز حال اين با
 مطرح توان مي رابطه اين در كه مختلفي داليل كنار در كه شود مي ديده آموزشي فعاليتهاي اثربخشي

 . كرد اشاره آموزشي فعاليتهاي در گيري تصميم چرخه با رابطه در مهارتيو دانشي ضعف به بايستي كرد،
 چگونگي دقيقتر بيانبه، چرخه اين اصلي گامهاي از هريك معرفي ضمن شد، تالش مقاله اين در

 . شود پرداخته آموزشي هاي دوره اثربخشي سنجش

 برخوردار اي ويژه جايگاه از ايراني هاي سازمان در اخير سالهاي در كه پاتريك كرك مدل رابطه اين در
 به مربوط هاي پرسشنامه نيزو ها فرم نمونه ارائه راه از تا شد سعيو گرفت قرار تاكيد مورد،تاس شده

 . آيد فراهم مهم اين با آموزش كارشناسانو مديران تر دقيق آشنايي ،زمينه سطح هر در سنجش
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