
 رایگاى داًلَد+  بطٌاسین؟ را کارکٌاى آهَزش افسار ًرم ّای ٍیژگی چگًَِ

، هَرد ًیاز کارهٌذاى در سازهاى هْارت ّای طی آى آهَزش کارکٌاى فرایٌذی است کِ 

 ، آهَزش فرآیٌذ هذیریت برًاهِدر  .خَد را فرا هی گیرًذ فکرات ٍ ٍظایف الزم در هَرد ضغلت

در کٌار اطالعات قبلی کِ فرد در رّي خَد  آهَزش دادُ هی ضَد کِیذی بِ افراد اطالعات جذ

یکی از رٍش ّای  .ضَدجام ٍظایف خَد در سازهاى هی دارد ، باعث پیطرفت کارکٌاى در اى

است کِ تاثیر بسیاری  کارکٌاى آهَزش هذیریت افسار ًرمهختلف آهَزش کارکٌاى استفادُ از 

اثیر بسیار زیادی کِ ایي ًرم افسار دارد ، در ایي هقالِ بِ با تَجِ بِ اّویت ٍ ت. در آهَزش دارد

 .هی پردازین کارکٌاى آهَزش افسار ًرم ّای ٍیژگیٍ  کارکٌاى آهَزش هذیریت افسار ًرمهعرفی 

 در سازهاى  هسایای آهَزش کارکٌاى

باعث تاثیر بسیاری در سازهاى دارد ٍ کارکٌاى  آهَزش هذیریت برًاهِاستفادُ از اًَاع هختلف 

 .در اداهِ بِ تعذادی از ایي هسایا اضارُ خَاّین کرد. افسایص کارایی در سازهاى هی ضَد

 افسایص هْارت ّای کارکٌاى برای بِ دست آٍردى ترفیع در سازهاى 

 ٍ هذرى کِ باعث تسْیل در اًجام  آضٌایی کارکٌاى با ابسار ٍ اهکاًات جذیذ

 .ٍظایف هی ضًَذ

  ِاّذافتسْیل در رسیذى سازهاى ب 

 ضکَفایی استعذاد ًْفتِ در کارکٌاى 

  ًظارت ّای هستقین ٍ غیر هستقین بر کارکٌاىکاّص 

  افسایص رضایت ضغلی در کارکٌاى ٍ کاّص غیبت 



 افسایص کارایی ٍ اثربخطی در سازهاى 

  کارکٌاى آهَزش جاهع افسار ًرم

ری در سازهاى ّواى طَر کِ در قسوت ّای قبل بیاى کردین ، آهَزش کارکٌاى تاثیر بسیا

 .است آهَزش فرآیٌذ هذیریت سیستنیکی از رٍش ّای آهَزش ، استفادُ از ًرم افسار ٍ . دارد

بسیاری از سازهاى ّا اقذام بِ بِ اًذازُ ای است کِ  کارکٌاى آهَزش افسار ًرم ّای ٍیژگی

 آهَزش افسار ًرم ّای ٍیژگیدر اداهِ بِ . کردُ اًذ کارکٌاى آهَزش افسار ًرم داًلَدخریذ یا 

بایذ بِ آى ّا تَجِ کرد را  کارکٌاى آهَزش جاهع سیستنٍ ًکاتی کِ ٌّگام خریذ  کارکٌاى

 . بیاى خَاّین کرد

 کارکٌاى  آهَزش افسار ًرم ّای ٍیژگی

، با خریذ یا داًلَد ٍیژگی ّای هثبت بسیاری دارد  کارکٌاى خذهت ضوي آهَزش افسار ًرم

در اداهِ تعذادی . هی تَاى بِ ایي ٍیژگی ّا دست یافت کارکٌاى خذهت ضوي آهَزش سیستن

 .را بیاى خَاّین کرد کارکٌاى آهَزش افسار ًرم ّای ٍیژگیاز 

 با بخطٌاهِ ّا ٍ قَاًیي سازهاى هذیریت کطَر تهطابق 

 تعریف چارت ٍ ردُ ّای هختلف سازهاى 

 تعریف هْارت ّای هَرد ًیاز ّر ضغل 

 تعریف دٍرُ ّای هختلف آهَزضی 

  اٍلَیت ّای آىتعریف اّذاف دٍرُ ّا ٍ 

 ًِالکترًٍیکی  یادگیری قابلیت تحت ٍب بَدى ٍ اتصال بِ ساها 



 تعریف حساب کاربری برای ّر کارهٌذ برای برًاهِ ریسی ضخصی 

 ِکارکٌاى خذهت ضوي آهَزش تْیِ گسارش از کالس ٍ برًاه 

 تعریف اطالعات هذرسیي ّر دٍرُ آهَزضی 

  کارکٌاى آهَزش ًرم افسار ٍ سیستنًکات هْن ٌّگام خریذ 

را بیاى کردین ، در ایي بخص ٍیژگی ّا ٍ  کارکٌاى آهَزش افسار ًرم ّای ٍیژگیدر قسوت قبل 

 . بیاى خَاّین کرد ، بایذ تَجِ کرد کارکٌاى آهَزش سیستن داًلَدکِ ٌّگام خریذ یا  را ًکاتی

 ًِاهرٍزُ : ًالیي ٍ تحت ٍبآکارکٌاى بِ صَرت  آهَزش قابلیت استفادُ از ساها

هذیراى در سازهاى ّا بِ دًبال افسایص سرعت ٍ راحتی در اًجام فرایٌذّای سازهاى 

ٌّگام . یکی از رٍش ّا برای رسیذى بِ ایي ّذف استفادُ از ایٌترًت است. ّستٌذ

خریذ ًرم افسار آهَزش کارکٌاى تَجِ بِ ایي ًکتِ ضرٍری است کِ ایي ًرم افسار قابلیت 

از طریق ایي ٍیژگی هذیراى قادر خَاٌّذ بَد . باضذدُ از طریق ایٌترًت را داضتِ استفا

در ّر ساعتی از ضباًِ رٍز ٍ از ّر هکاًی بِ اطالعات ًرم افسار آهَزش کارکٌاى 

 .دسترسی داضتِ باضٌذ ٍ گسارش ّای هَرد ًیاز خَد را تْیِ کٌٌذ

 افسار ًرم ّای از ٍیژگییکی دیگر  :هحذٍدقابلیت تعریف کاربراى بِ صَرت ًا 

 تَجِ بِ ایٌکِ بسیاری از سازهاى ّا با. هحذٍد کارکٌاى استتعریف ًاکارکٌاى  آهَزش

، هوکي است بِ تعذاد آًاى افسٍدُ ضَد ی دارًذ ٍ در آیٌذُ ًیس تعذاد کارکٌاى زیاد

 .برای برًاهِ ریسی ضخصی برای ّر کارهٌذ اّویت بسیاری داردداضتي ایي قابلیت 



 دیگری کِ از ٍیژگی ّای  :یکپارچگی ًرم افسار با بخص ّای هختلف سازهاى

ٌّگام خریذ ًرم افسار آهَزش بایذ بِ آى تَجِ کرد ، قابلیت اتصال آى با بخص ّای 

هام بخص ّا ًیازهٌذ برًاهِ ریسی برای کارهٌذاى بِ اطالعات ت. هختلف سازهاى است

 .د ًرم افسار ایي قابلیت را دارا باضذاست بِ ّویي علت ٌّگام خریذ بایذ تَجِ کر

سازهاى تاثیر بسیاری در افسایص کارایی ٍ  هَزش کارکٌاى درّواًطَر کِ بیاى کردین ، آ

یکی از رٍش ّای هَرد استفادُ برای ایي فرایٌذ استفادُ از ًرم افسار ّای . بازدّی سازهاى دارد

ٍ ًکاتی بَد کِ  کارکٌاى آهَزش افسار ًرم ّای ٍیژگیآهَزش است ، در ایي هقالِ ّذف ها بیاى 

اهیذٍارین استفادُ از ایي هقالِ در کٌار اًَاع هختلف . ٌّگام خریذ بایذ بِ آى ّا تَجِ کرد

 .، باعث بْبَد در رًٍذ آهَزش کارکٌاى در سازهاى ضوا ضَد آهَزش فرآیٌذ هذیریت کتاب

 

 


