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وزی�ر جهاد کش�اورزی ب�ا بیان اینک�ه همه 
کش�ورهای دنیا در امنی�ت غذایی دچار چالش 
شدند، اما در کشور ما کاال به اندازه وجود دارد، 
گفت: سال گذشته در ۲۵۰ هزار هکتار گندمزار 
کش�اورزی قراردادی اجرا شد و امسال در نظر 
داریم ای�ن ط�رح را در ۲ میلیون هکت�ار اجرا 

کنیم.
به گزارش ایرنا، س��ید جواد ساداتی نژاد در مراسم 
رونمایی از تامین مالی زنجیره ای در بخش کشاورزی 
با تاکید بر اجرای کشاورزی قراردادی، اظهار داشت: 
در بح��ث اجرای ط��رح مردمی س��ازی یارانه ها، اگر 
حمایت بانک مرکزی نبود مشکالت بسیاری را شاهد 

بودیم.
وی با تاکید بر رش��د بخش کشاورزی گفت: برای 
رس��یدن به ای��ن منظ��ور نیازمن��د حکمرانی خوب 
هس��تیم و یکی از اصول این حکمرانی الگوی کشت 

مناسب است.
س��اداتی نژاد افزود: با توجه به خشکس��الی حاکم 
در کش��ور و ضرورت محافظ��ت از آب به عنوان مایه 
حی��ات و با توجه به اینکه بیش��ترین مصرف آب در 
بخش کش��اورزی است، باید الگوی کشت متناسب با 

آب باشد. 
وی تصریح کرد: در اجرای الگوی کش��ت مناس��ب 
باید س��از و کار الزم برای حرکت در این مسیر ایجاد 
و قیمت گذاری مناس��ب انجام شود، از سوی دیگر از 

کشاورز نیز حمایت کنیم.  وزیر کشاورزی تاکید کرد: 
یکی از راه های حمایت از کشاورز؛ کشاورزی قراردادی 
است که رشد و الگوی کشاورزی و حکمرانی خوب در 

این بخش را به دنبال دارد. 
وی بیان کرد: کش��اورزی ق��راردادی اقدام ملی در 
جهت حمایت از خودکفایی کش��ور و امنیت غذایی و 
استقالل کشور است و از بانک ها درخواست داریم ما 

را در این مسیر حمایت کنند. 
ساداتی نژاد با اشاره به سرعت تغییر کاربری زمین 
در کش��ور، گفت: در شرایطی که کشاورزی اقتصادی 
نباش��د، زمین تغییر کاربری می دهد و بر این اساس 
ب��رای کش��اورزی اقتصادی و تجاری باید به س��مت 
کش��اورزی قراردادی حرکت کنیم که بانک مرکزی 

قدم اصلی در این خصوص را برداشته است. 

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در بحث خودکفایی 
گن��دم در ابتدا قیمت گندم اص��الح و در گام بعدی 
قیمت کود اصالح شد. در کشاورزی قراردادی در نظر 
داریم بذر اصالح شده، کود و سم به کشاورز بدهیم و 
کشاورز و زمین را بیمه کنیم؛ همچنین آموزش های 
الزم به کشاورز ارایه دهیم و هنگام برداشت محصول 

با او تسویه کنیم. 
وی اظهار داشت: سال گذشته در ۲۵۰ هزار هکتار 
گندمزار کش��اورزی قراردادی اجرا ش��د و امسال در 
نظر داریم در ۲ میلیون هکتار اجرا کنیم که نیازمند 
۴۰ ه��زار میلیارد تومان اعتبار هس��تیم تا در اختیار 
کشاورز قرار دهیم. با اجرای این طرح دیگر محصول 
بر زمین نمی ماند، زیرا شعار طرح این است که بذری 

کاسته نمی شود مگر مشتری آن معلوم باشد. 
ساداتی نژاد تاکید کرد: با اجرای کشاورزی قراردادی 
سالمت محصول تامین می شود و معیشت کشاورز نیز 

بهبود می یابد و محصوالت فروخته می شود.
وزیر جهاد کش��اورزی با اش��اره ب��ه اهمیت امنیت 
غذایی پایدار گفت: در سال گذشته همه کشورها در 
دنیا در بحث امنیت غذایی دچار چالش شدند، اما در 

کشور ما فراوانی کاال به اندازه کفایت وجود داشت.
وی بیان کرد: س��ال گذشته ۴.۵ میلیون تن گندم 
از کشاورز خریداری شد و امسال پیش بینی می کنیم 
به هفت میلیون تن برسد و امیدواریم با اجرای طرح 

کشاورزی قراردادی این رقم به ۹ میلیون تن برسد

اجرای کشت قراردادی گندم در ۲ میلیون هکتار
وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

یک کارشناس بازار مسکن:

امالکی ها با ترفند »معامالت مکرر« قیمت مسکن را افزایش می دهند
سخنگوی گمرک:

ترانزیت خارجی در ۴ماهه نخست امسال ۳۱ درصد رشد داشت

یک کارش�ناس حوزه مس�کن با بیان اینکه پدیده 
دو و س�ه قولنام�ه ای در اط�راف ش�هر ته�ران که 
تقاضای خرید مس�کن افزایش یافته، بیش�تر است، 
گفت: مش�اوران اماک با انجام معام�ات مکرر و با 
هدف کسب سودهای غیرمتعارف، در افزایش قیمت 

مسکن تاثیر گذاری بسیاری دارند.
 ب��ه گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، پدیده دو قولنامه ای 
و سه قولنامه ای که این روزها بالی جان بازار مسکن شده، 
روشی است که در آن واحد مسکونی توسط مشاوران امالکی خریداری می شود و با معامالت مکرر 

صوری در بین اعضای همان دفتر، نهایتاً با قیمت های باالتر به فروش قطعی می رسد.
در این روش که به عنوان ترفند مش��اوران امالک مطرح می ش��ود، واحد مس��کونی نهایتاً چند 
برابر ارزش آن به دست خریدار واقعی می رسد. بنگاه های امالکی با معامالت مکرر در ابتدا قیمت 

واحدها را افزایش می دهند و بعد به بازار عرضه می کنند.
»فرش��ید ایالتی« کارش��ناس حوزه مس��کن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره اثرات 
معامالت مکرر بر قیمت مسکن، گفت: مشکلی که مشاوران امالکی برای باز مسکن ایجاد می کنند، 
در ظاهر بحث واس��طه گری و دریافت کمس��یون بیشتراست، اما این فقط ظاهراً ماجرا است، بلکه 

بالی اصلی معامالت مکرر با هدف کسب سودهای غیرمتعارف است.
وی توضی��ح داد: مش��اوران امالکی در پش��ت صحن��ه ملک های به قیمت، خ��وش قیمت و زیر 
قیم��ت را خریداری می کنند، طی چند مرحل��ه معامله صوری در دور آخر به مصرف کننده واقعی 
می فروش��ند، اما تا زمانی که قیمت را چند برابر نکردند، اجازه فروش فایل به مصرف کننده واقعی 
را نمی دهند. این کارشناس مسکن افزود: این پدیده در منطقه یک تهران و پایین شهر که قیمت 
ملک در شرایط خاصی قرار دارد، هم بیشتر است. در منطقه یک به دلیل سرمایه ای شدن مسکن 
ای��ن اتف��اق زیاد می افتد. در عین حال این روزها پدیده دو قولنامه ای و س��ه قولنامه ای در اطراف 

تهران هم که تقاضای خرید مسکن افزایش یافته است، بیشتر است.
ایالتی بیان کرد: اکنون تعداد مش��اوران امالک روند افزایش��ی عجیب��ی دارند. به ازای هر ۱۸۰ 
واحد مس��کونی یک مش��اور امالک داریم به طوری که تعداد دفاتر رسمی امالک که به ۱۵۰ هزار 

دفتر امالکی رسیده است.
به گفته این کارشناس بخش مسکن، در ۴۰ سال گذشته دفاتر مشاور امالکی ۴۰ برابر متناسب 
با رش��د قیمت مس��کن رشد داشته اند. در س��ال ۹۹ به ازای هر دفتر امالکی یک معامله هم ثبت 
نش��ده است، البته این آمار منهای آمار معامالتی است که کد رهگیری برای آنها گرفته نمی شود. 
این یک معما است. سوال این است که اگر تعداد معامالت از تعداد دفاتر امالکی کمتر است، چرا 

رشد دفاتر امالکی تا این حد زیاد است؟.

س�خنگوی گمرک گفت: کاالهای عبوری خارجی 
از مس�یر کشورمان طی چهار ماه نخست امسال، به 
چه�ار میلیون و ۹۲۱ هزار تن رس�ید که نس�بت به 

مدت مشابه ۳۱ درصد افزایش داشته است.
به گ��زارش ایرنا، »س��ید روح اله لطیفی«، س��خنگوی 
گمرک اظهار داش��ت: از ابتدای امس��ال ت��ا پایان تیرماه 

شاهد تداوم رشد ترانزیت خارجی از مسیر ایران بودیم.
وی افزود: گمرک منطقه ویژه ش��هید رجایی در استان 

هرمزگان، با پذیرش ورود یک میلیون و ۷۲۷ هزار تن کاالی عبوری خارجی و رشد ۴۴.۵درصدی 
نسبت به مدت مشابه در جایگاه نخست قرار گرفته است و گمرک پرویزخان در استان کرمانشاه با 
پذیرش ورود ۵۸۲ هزار تنی کاالی خارجی برای عبور از کشورمان و رشد ۱۴۱درصدی و گمرک 
باش��ماق در استان کردستان با ورود ۴۴۸ هزار تن کاالی ترانزیتی و کاهش ۳۰درصدی نسبت به 

۴ماه نخست سال قبل در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
لطیف��ی در خصوص رتبه های چهارم تا هفتم ورود کاالی ترانزیتی خارجی توضیح داد: گمرک 
ب��ازرگان در اس��تان آذربایجان غربی با پذی��رش ۴۱۰هزار تن کاالی ترانزیت��ی عبوری از ایران و 
رش��د ۹درصدی، گمرک س��رخس در اس��تان خراس��ان رضوی با پذیرش ۳۳۲هزار تن و کاهش 
۴۰درصدی، گمرک بیله س��وار در اس��تان اردبیل با پذیرش ۲۴۵هزار تنی و رش��د ۸۸درصدی، 
گمرک جلفا در اس��تان آذربایجان ش��رقی با پذیرش ۲۱۷هزار تنی و رش��د ۶۱درصدی در رتبه 
 های چهارم تا هفتم پذیرش کاالهای عبوری خارجی از مس��یر ایران در چهار ماه نخس��ت امسال 

قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: گمرک لطف آباد در استان خراسان رضوی با ورود و پذیرش ۱۵۰ هزار تن 
کاالی ترانزیتی و رشد ۱۱۵درصدی، گمرک بندر لنگه با پذیرش ۱۳۷ هزار تن کاالی ترانزیتی و 
رشد ۱۲۴ درصدی و گمرک میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان با پذیرش و ورود ۱۰۷ هزار 
تن کاالی ترانزیتی خارجی برای عبور از کشورمان و رشد ۱۷۴درصدی نسبت به مدت مشابه، در 

جایگاه هشتم تا دهم ورود کاالهای خارجی عبوری از ایران قرار دارند.
لطیفی در پایان ابراز امیدواری کرد: همان طور که در سال ۱۴۰۰ شاهد رشد ۶۸درصدی ترانزیت 
خارجی در کشورمان بودیم و این مسیر رشد در چهارماهه امسال نیز با افزایش ۳۱درصدی نسبت 
به مدت مش��ابه همراه بوده، س��ال ۱۴۰۱ حدنصاب ترانزیت خارجی در تاریخ کش��ورمان جابه جا 

شود.
گفتنی است باالترین میزان جابه جایی کاالی ترانزیتی کشورمان مربوط به سال ۹۳ بوده که ۱۳ 
میلیون و ۲۰۰ هزار تن کاالی خارجی از مس��یر ایران عبور کرده و سیاست اعالمی و برنامه ریزی 

دولت سیزدهم نیز رسیدن به ترانزیت ۲۰ میلیون تنی در سال جاری است.

س�ازمان تنظیم مقررات اعام کرد: پس از 
بروز اختال در اینترنت، ضمن بازدید میدانی 
و گردآوری اطاعات مربوطه، اقدامات ضروری 
برای آسیب شناسی موضوع و اعمال مقررات 
در دستور کار قرار گرفته است و تاش برای 
پیش�گیری از ب�روز مش�کات مش�ابه را از 

اپراتورهای ارتباطی پیگیری خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، روز گذشته از حدود ساعت ۱۳، 
اختالل در اینترنت و تماس تلفنی آغاز ش��د. پس 
از دقایقی، ش��رکت مخابرات اع��الم کرد بروز این 
اختالل به دلیل آتش سوزی در حوضچه مخابرات 
منطقه ۸ تهران است. پس از آن اقدامات الزم برای 
رفع اختالالت آغاز ش��د. س��ازمان تنظیم مقررات 
و ارتباط��ات رادیوی��ی به عن��وان رگوالتور و ناظر 
اپراتوره��ا، در اطالعیه ای اعالم ک��رد از بعدازظهر 

دوشنبه ۱۰مردادماه و در پی آتش سوزی در یکی 
از حوضچه های فیبرنوری مخابرات اس��تان تهران 
در اث��ر اتصال کابل های برق عب��وری از کنار این 
حوضچه، ارتباطات بخش ثابت ش��رکت مخابرات 
ایران در برخی از نقاط کشور و همچنین ارتباطات 
ش��رکت ایرانس��ل در بخش هایی از استان تهران 

دچار اختالل شد. بر اساس اعالم شرکت مخابرات 
ایران علت دقیق آتش سوزی از سوی این شرکت 
در حال بررسی است و از ساعات اولیه بروز مشکل 
و جه��ت کاهش آثار اخت��الل در ارتباطات، تا حد 
امکان مس��یرهای ارتباطی جایگزین برقرار ش��ده  
و ب��ا تعوی��ض تمام��ی کابل های آس��یب دیده به 
تدری��ج مابقی این اختالالت برطرف خواهد ش��د. 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن 
عذرخواهی از مشترکین بابت مشکالت پیش آمده، 
به اطالع می رساند از زمان ایجاد این مشکل، ضمن 
بازدید میدانی و گردآوری اطالعات، اقدامات ضروری 
جهت آسیب شناسی موضوع و اعمال مقررات مربوطه 
در دس��تورکار قرار گرفته است و اقدامات الزم برای 
پیشگیری از بروز مشکالت مش��ابه را از اپراتورهای 

ارتباطی پیگیری خواهد کرد.

سازمان دامپزشکی کشور با تکذیب ادعای 
عرضه مرغ ُمردار به کشتارگاه ها، اعام کرد: 
با هماهنگی و نظارت دامپزش�کی، مرغ های 
زنده و س�الم در واحدهای گرفتار سیاب از 
یکدیگر تفکیک و به کش�تارگاه ارسال شده 

و می شود.
به گزارش ایرنا از سازمان دامپزشکی کشور، در 
این اطالعی��ه در پی انتش��ار فیلم هایی در فضای 
مجازی  مبنی بر اینکه مرغ های خفه شده در سیل 
روانه کش��تارگاه ها می شوند، آورده است: به دنبال 
بارندگی ش��دید و جاری ش��دن سیالب در برخی 
از اس��تان ها که منجر به بروز خس��ارت به برخی 
از واحده��ای تولیدی بخش کش��اورزی از جمله 
زنب��ورداری، دامپ��روری، مرغ��داری، آبزی پروری 
و باغات و مزارع ش��د که قاعدت��اً تمام محصوالت 
در حوزه زراعی و باغی مش��مول آسیب و خسارت 

نشده است؛ کما اینکه در خصوص واحدهای دامی 
نیز تمام دام ها و مرغ های واحدهای مرغداری تلف 
نشدند. پیرو همین موضوع و جهت مدیریت بهتر 
موضوع با نظارت و مساعدت همکاران دامپزشک در 
واحدها، طیور زنده از طیور غیرزنده داخل فارم ها 
تفکیک ش��ده و به فوریت مبادرت به ارس��ال آنها 
به کشتارگاه ها ش��د. در این میان، آنچه به عنوان 

کلیپی تقطیع ش��ده از یک کش��تارگاه در استان 
اصفهان با مرغ های آغش��ته به عالئم آغشتگی به 
ِگل  ناشی از سیالب در فضای مجازی منتشر شده 
و تصاوی��ر عدم تحرک آنه��ا در برش کوتاه ویدیو، 
موجب بروز ُش��بهه در برخی ُش��بهه افکنان شده 
اس��ت؛ روند طبیعی ناشی از واردساختن شوک به 
مرغ ها پیش از ذبح ش��رعی اس��ت و الزم به ذکر 
است ذبح این مرغ ها در حضور ناظر شرعی مستقر 

در کشتارگاه در صورت انجام بوده است.
بنابرای��ن هرگون��ه ادعایی مبنی ب��ر عرضه مرغ 
ُمردار به کش��تارگاه از اساس تکذیب می شود؛ کما 
اینکه نگهداری مرغ های زنده گرفتار س��یالب در 
آن ش��رایط غیرممکن نگه��داری در محیطی که 
تاسیسات آن آسیب دیده است، به لحاظ منطقی 
و اقتص��ادی و پرهیز از حیف و میل مرغ های زنده 

و سالم واقع بینانه نبوده و نیست.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:

اقدامات الزم برای جلوگیری از بروز اختالل در اینترنت انجام خواهد شد

با نظارت دامپزشکی رخ داد؛

ارسال مرغ های زنده نجات یافته از سیالب به کشتارگاه

مفهوم اثربخشی آموزش نیروهای انسانی
با توجه به اینکه یکي از موانع توس��عه در کش��ورهاي توسعه  
نیافته و یا در حال توس��عه کمبود نیروي انساني ماهر و آموزش 
دیده است و آموزش هاي رسمي و دانشگاهی نیز مشکالتي نظیر 
عدم انعطاف پذیري، عدم هماهنگي با تحوالت و شرایط جامعه، 
طوالني بودن زمان و هزینه را داش��ته و براي همة افراد در تمام 
ش��رایط مقدور نمي باش��ند، آموزش هاي غیر رسمي از اهمیت 

ویژه اي برخوردار مي گردند. 
آموزش هاي  حین کار نیروهای انس��انی ش��اغل یکي از ابعاد 
آموزش هاي غیر رس��مي اس��ت که خ��ارج از نظ��ام آموزش و 
پرورش و نظام دانش��گاهی کش��ور به صورت پیوسته یا منقطع 
طي دوره هاي آموزش��ي ارائه شده و سبب ارتقاء سطح تخصص 
و کارآیي پرس��نل سازمان ها می گردد. تخصصي شدن فعالیت 

ها، نیازمندي به افزایش بهره وري، باالرفتن هزینه هاي تولید و تغییر نگرش نسبت به آموزش در کنار 
چالش هایي مانند افزایش رقابت، تحوالت اس��تراتژیک و تکنولوژیکي و بسیاری دالیل و عوامل دیگر، 
س��بب توجه به دوره هاي آموزش��ي تخصصی و حین کار نیروهای انسانی شده  است. بنابراین اگر این 
آموزش ها متناسب با نیازهاي واقعی طراحي شوند، مي توانند سبب ارتقاء سطح آگاهي و مهارت  فني، 

افزایش کمی و کیفی تولید، کاهش هزینه ها، افزایش انگیزه های انسانی و غیره گردند. 
امروزه اکثر ش��رکت های فعال در صنوف مختلف تولیدی و خدماتی، آموزش های متعددي را در 
مراکز آموزشی خود و یا مراکز آموزش موجود در داخل یا خارج از کشور، براي باالبردن سطح دانش و 
تخصص کارکنان خود برگزار مي کنند و اجراي هر دوره متضمن سرمایه گذاري هنگفت و صرف زمان 

خدمتي نیروي انساني فعال است.
ل��ذا آگاهي از میزان اثربخش��ي دوره هاي آموزش��ي و بازدهي حاصل از آنها براي مدیران بس��یار 
حائزاهمیت است. به طوري که همواره چنین پرسش هایي مطرح مي گردد: سهم آموزش در بهبود 
کیفیت محصوالت یا خدمات تولید شده سازمان چقدر است؟ دوره هاي آموزشي برگزار شده چقدر ما 

را در تحقق اهدافمان کمک کرده است؟ کاستي ها و قوتهاي برنامه هاي آموزشي کدامند؟
ارزشیابي یکي از مهمترین مراحل برنامه ریزي آموزشي است که انجام صحیح آن اطالعات بسیار 
مفی��دي را درب��اره چگونگي طرح ریزي و اجراي برنامه هاي آموزش��ي در اختیار مي گذارد و مبناي 

مفیدي جهت ارزیابي عملکرد آموزشي مراکز آموزش به دست مي دهد.
علي رغم اهمیت فوق العاده ارزشیابي، شواهد و قرائن موجود نشان مي دهد که این وظیفه حساس   
برنامه ریزي آموزشي در اغلب سازمان ها به صورت مدون و منسجم صورت نمي گیرد و با مسامحه 
با آن برخورد مي ش��ود، علل این امر ممکن اس��ت تخصیص ندادن زمان کاف��ي، فقدان ابزار و روش 
ارزشیابي مناسب و نبود متخصص آموزشي باشد و یا امکان دارد پیچیدگي خود ارزشیابي باعث این 

مسامحه شده باشد.
از این رو، ارزشیابي آموزش فرایند جمع آوري ستاده هاي مورد نیاز براي تعیین اثربخشي آموزش 
است و اثربخشي فوایدي است که سازمان و فراگیران از آموزش دریافت مي کنند. فواید آموزش براي 
فراگیران ش��امل یادگیري مهارت یا رفتارهاي جدید و براي سازمان مي تواند شامل کاهش ضایعات، 

کاهش غیبت، افزایش ضریب ایمني در محیط کار و رضایت مشتریان وغیره باشد.
طراحی آموزش های اثربخش

در اثربخش��ي آموزش تردیدي راه ندارد، اما براي انجام آموزش هاي اثربخش شرایطي الزم است تا 
سازمان ها ضمن تطبیق با شرایط پیچیده بتوانند با تغییرات برخورد منطقي نموده و بخشهای مختلف 

خود را درجهت موفقیت حرکت دهند.
به همین علت و به منظور درنظر گرفتن عوامل موثر در اثربخشي آموزش هاي کاربردي، چگونگي 
آماده سازي بستر اجراي آموزش در سازمان ها، تحلیل نیازهاي آموزشي، ارزیابي، پایش و بهبود فرایند 
آموزش، آموزش از راه دور و چگونگي آموزش مدیران و کارشناسان براي افزایش اثربخشي و کارآمدي 
آنها در سازمان، نیاز است که طراحی مناسب و علمی برای آموزش نیروهای انسانی صورت پذیرد. در 

طراحي و برنامه ریزي آموزش های اثربخش الزم است تا موارد زیر مورد دقت قرار گیرد:
•اهداف و نیازمندي هاي سازمان

•اهداف آموزشي
•آموزش گیرندگان

•روشهاي آموزش ومحتوا
•برنامه نیازمندي ها مانند مدت، تاریخ و مسایل مالي

•منابع، مواد آموزشي و پرسنل
•معیارهاي ارزیابي خروجي آموزش

ارزیابی اثربخشی آموزش
هدف از ارزیابي اثربخش��ی آموزش این اس��ت که مشخص شود آیا اهداف سازماني و آموزشي براي 
ما تحقق یافته است؟ زیرا آنچه که براي مدیریت سازمان ها از اهمیت باالیی برخوردار می باشد، این 
اس��ت که مطمئن شوند آموزش هاي مورد استفاده آنها، اثربخشي الزم را براي سازمانشان به ارمغان 
مي آورد. پس به پایش و بهبود فرایند آموزش نیروهاي انساني خود مي پردازند تا این اطمینان حاصل 
ش��ود که فرایند آموزش به عنوان بخش��ي از سیستم مدیریت کیفیت سازمان، به طور اثربخش و در 
راستاي نیازمندي هاي حقیقی، مدیریت و پیاده سازی شده باشد. چرا که مدیران سازمان هاي موفق 
اعتقاد دارند آموزش همواره کلیدي براي بهبود مداوم است و بر اثر این بهبود سازمان ها به جلو هدایت 

مي شوند.
به طور کلي دالیل ارزشیابي آموزش را مي توان در موارد ذیل جمع بندي نمود:

•مشخص کردن نقاط قوت و ضعف برنامه های آموزشی
•ارزیابي نقش محتوای برنامه های آموزشی در ارتقاء شغلی کارکنان

•مشخص کردن فواید آموزش های برگزار شده براي فراگیران
•ارزیابي میزان رضایت فراگیران از برنامه های آموزشی

•تعیین هزینه هاي صرف شده و فواید مالی حاصله از برنامه های آموزشی براي سازمان
•مقایسه هزینه و فایده برنامه هاي مختلف آموزشي جهت انتخاب بهترین برنامه
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