دستورالعمل نحوه اجراي دوره هاي آموزش مجازي
در آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد

معاونت آموزش
دفتر آموزشگاههاي آزاد و مشارکتهاي مردمي
آبان ماه سال 5931
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مقدمه
با توجه به ضرورت گسترش و فراگير شدن ابزارهاي الکترونيکي در زمينه هاي اجتماعي  ،اقتصادي و فرهنگي جوامع
بویژه در حوزه آموزش  ،سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور بعنوان متولي آموزش هاي کوتاه مدت غير رسمي در راستاي
دسترسي مناسب و آسان و کاهش هزینه هاي آموزشي  ٬سياست توسعه و استفاده از این ابزار ها  ،ارایه ي آموزش هاي
مجازي را در دستور کار خود قرار داده و طبق ضوابط زیر به متقاضيان واجد شرایط  ٬مجوز ارایه آموزش به شيوه مجازي را
اعطاء مي نماید .
اهداف
توسعه و سرعت اجراي آموزش ها  ،تسهيل بهره برداري کاربران  ،پاسخگویي به نياز هاي متنوع آموزشي متقاضيان
در نقاط مختلف  ،حفظ سطح استاندارد آ موزشي و وحدت رویه در اجرا  ،امکان رهگيري فراگيران در فرآیند طي مهارت،
تکرار مباحث  ،استفاده از صوت  ،تصویر و فایلهاي چند رسانه اي  ،توسعه و ترویج مهارت آموزي مجازي  ٬استفاده از
تکنولوژي هاي حوزه ارتباطات (مانند موبایل) در زمينه آموزش ،استفاده از شبيه سازها و نيز کاهش ترافيک و آلودگي هوا
و صرفه جوئي در هزینه ها از اهداف مهم این دستورالعمل مي باشد .
ماده  : 1تعاریف واختصارات

-1-1آموزش مجازي :آموزشي است که بر بستراینترنت ،اینترانتت ،ستامانه هتاي سيستتم هتاي متدیریت آمتوزش
( )LMSو تکنولوژي هاي نوین  ICTمطابق ضوابط و مقررات مربوطه و به سه روش زیر اجرا مي گردد:
-1-1-1آموز ش هایي که بر اساس محتوي استاندارد مربوطه به صورت عمومي ،خصوصي ،نيمه خصوصي برگتزار
مي گردد و منجر به صدور گواهينامه مهارت مي شود .
-1-1-2آموزش بخشي از استاندارد که به سفارش کارآموز (مشتري) تحت عنوان آموزش خاص اجرا مي شتود و
منجر به صدور گواهي شرکت در دوره مي گردد.
-1-1-3آموزش هایي که جنبه آشنائي و اطالع رساني در یک حرفه ،شغل یا شایستگي را دارد و قابليت ارائه در
فضاي تلگرام ،اینستاگرام و ...ویا از طریق پيامک رت دارد.
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 -1-2کالس مجتازي :محيطي است که در آن کارآموزان و مربيان با هم در تعامل مي باشند .این محيط به نتوعي یتک کتالس
درس را بوسيله امکاناتي نظير ویدئو کنفرانس و سيستم هاي چندرسانه اي شبيه سازي مي کنند.
-1-3آموزش تلفيقتي  :به آموزش هایي گفته مي شود که بخشي از آن به صورت حضوري (مطابق با ساعات آموزش عملتي) و
بخش دیگر از طریق سامانه مدیریت یادگيري الکترونيکي(مطابق با ساعات آموزش نظري) ارائه مي شود.
-1-4کارآموز مجتازي  :کارآموز دوره مجازي فردي است که به منظور فراگيري مهارت حرفه یا رشته معينتي در دوره مجتازي
آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد ثبت نام نموده و آشنایي کافي در زمينه کاربري رایانه و اینترنت براي آموزش الکترونيکتي
داشته باشد .

-1-5محتواي آموزش مجازي  :مطالب و مواد آموزشي است که از طریق اینترنت ،سامانه هتاي سيستتم هتاي متدیریت
آموزش ( )LMSو تکنولوژي هاي نوین  ICTارایه مي شود

.

-1-6سناریوي آموزشي :طراحي روش هاي یاددهي در محتواي آموزشي جهت توليد محتواي مجازي .ارائه سناریو (در صتورت
لزوم) در قالبي که سازمان تعيين مي نماید الزامي است .
-1-7سازمان  :سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور .
-1-8دفتر  :دفتر آموزشگاه هاي آزاد و مشارکت هاي مردمي سازمان .
-1-9سامانه مدیریت یادگيري  :منظور  Learning Management Systemیتا همتان  LMSاستت کته سيستتمي بتراي
مدیریت ،مستند سازي ،ردیابي و گزارشگيري و ارائه دوره هاي آموزشي یادگيري الکترونيکي یا برنامه هاي آموزشي است
که داراي سه ابزار مدیریتي،آموزشي و یادگيري مي باشد .
-1-11آئين نامه  :منظور آئين نامه نحوه ي تشکيل و اداره ي آموزشگاههاي فنتي وحرفته اي آزاد مصتو  85/5/18هيئتت
محترم وزیران است .
 -1-11کارگروه فني :کارگروهي که وظيفه بررسي تجهيزات  ،مشخصات پایگتاه اینترنتتي وتطبيتق محتتواي الکترونيکتي بتا
استانداردهاي مهارت و آموزشي سازمان را عهده دار است.
-1-12کميته نظارت بر آموزشهاي مجازي  :کميته اي که در اداره کل به منظور نظارت بر عملکرد آموزش مجازي آموزشگاه هتاي
داراي مجوز اجراي آموزش مجازي تشکيل خواهد شد.
ماده :2شرایط و امکانات الزم جهت صدور مجوز اجراي آموزش مجازي
 -2-1ارایه ي پروانه تاسيس آموزشگاه فني وحرفه اي آزاد .
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تبصره  :آموزشگاه بایستي مجوز ارایه آموزش حضوري در رشته/رشته ها و حرفه/حرف مورد درخواست را داشته باشد .
-2-2ارایه ي درخواست مجوز اجراي دوره مجازي.
 -3-2از زمان ارائه درخواست ٬آموزشگاه نباید طي یک سال گذشته بيش از  51امتياز منفي داشته باشد( معيار محاستبه
امتياز منفي ٬شيوه نامه مشوق ها و نحوه رسيدگي به تخلفات آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مي باشد).
- 3-4معرفي مدیر و مربي واجد شرایط .
- 3-5داشتن سامانه مدیریت یادگيري مجازي مناسب و منطبتق بتا ضتوابط و شترایط ذکتر شتده در متاده پتنجم ایتن
دستورالعمل.
 -3-6ارایه محتواي مجازي مناسب و منطبق با ضوابط و شرایط ذکر شده در ماده ششم این دستورالعمل.
- 3-7اختصاص فضاي ویژه جهت استقرار تجهيزات آموزش مجازي.
تبصره  :در صورت اجاره سرور  ٬نياز به اختصاص این فضا وجود ندارد .
-3-8تامين تجهيزات و ملزومات مورد نياز اجراي آموزش مجازي.
ماده :3مراحل صدور مجوز اجراي آموزش هاي مجازي
 -3-1ارسال تقاضاي صدور مجوز اجراي آموزش مجازي توسط موسس آموزشگاه در حرفه هایي که داراي مجتوز آمتوزش
ميباشد (مطابق نمون برگ شماره )1
تبصره : 1موسسين آموزشگاه هاي داخل و خارج از کشور که متقاضي اجرا ي آموزش به شيوه ي مجازي هستند ،مي بایست
درخواست خود را در پورتال جامع سازمان به نشاني  portaltvto.comحسب مورد به اداره کل و دفتر ارایه نمایند .
تبصره : 2موسسين آموزشگاه متقاضي اجراي آموزش مجازي مي بایست درخواست و طي مراحل اداري ختود را بتر استاس
نمون برگ هاي پيوست این دستورالعمل
 -2-3بررسي تقاضاي موسس آموزشگاه توسط مرکز ظرف مدت یک هفته با در نظر گرفتن ستوابق و عملکترد آموزشتي
آموزشگاه و ارسال به اداره کل  .همچنين بازدید از فضاو تجهيزات معرفي شده توسط کارشناسان مرکز (ظرف متدت یتک
هفته)(پيوست شماره 2و3و)4
-3-3بررسي و بازدید از فضا ٬تجهيزات  ،مشخصات پایگاه اینترنتي وتطبيق محتواي مجازي بتا استتانداردهاي مهتارت و
آموزشي سازمان توسط کارگروه فني مستقر در اداره کل ،پس از دریافت مستندات مربوطه.
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-3-4بررسي صالحيت مدیر و مربي معرفي شده از سوي موسس توسط مرکز و صدور ابالغ مدیریت و مربيگتري از طریتق
پرتال جامع سازمان.
تبصره  :چنانچه مدیر و مربيان فعلي آموزشگاه حائز شرایط اجراي آموزش مجازي باشند ٬مي توانند به عنوان مدیر و مربي
مجازي فعاليت نمایند.
 -3-5طرح موضوع در هيات نظارت استان و صدور مجوز اجراي آموزش مجازي از طریق پرتال جامع سازمان توستط اداره
کل مطابق نمون برگ شماه .8
ماده :4ترکيب وشرح وظایف اعضاي کارگروه فني :
 -1ی ک نفر کارشناس رایانه و مسلط بر طراحي و و شبکه از بخش دولتي یا غيردولتتي کته مستئوليت بررستي ستامانه
مدیریت یادگيري و پایگاه اینترنتي و مشخصات فني و مجازي محتوا را به عهده خواهد داشت .
 -2ی ک نفرکارشناس (مربي) رشته آموزشي مرتبط از بخش دولتي یا غيردولتي که مسئوليت بررستي و تطبيتق محتتواي
الکترونيکي را با استانداردهاي مهارت وآموزشي سازمان به عهده خواهد داشت .
 -3ی ک نفر مربي فناوري اطالعات از بخش دولتي یا غيردولتي که داراي سابقه آموزشي و آشنا با مباحث سخت افزار و نرم
افزار که مسئوليت بررسي و کارایي محتوا و انتقال مفاهيم را به عهده خواهد داشت .
 -4رئيس اداره موسسات کارآموزي آزاد اداره کل (رئيس کارگروه فني) .
 -5ی ک نفر کارشناس تهيه و تدوین استانداردهاي آموزشي از اداره کل .
تبصره  : 1انتخا

اعضاي کارگروه فني به عهده رئيس اداره موسسات کارآموزي آزاد اداره کتل متي باشتد وابتالغ اعضتاي

کارگروه فني توسط مدیر کل استان صادر مي گردد .
تبصره  : 2درانتخا

اعضاي کارگروه فني از بخش غيردولتي ،ترجيحاً از کارشناسان و مربيان واجد شرایط کانون انجمن هاي

صنفي استان استفاده گردد .
ماده :4شرح وظایف مؤسس  ،مدیر و مربي دوره آموزش مجازي
عالوه بر وظایف مشخص شده در دستورالعمل مصو

هيات نظارت مرکزي براي موسس ،مدیر و مربتي آموزشتگاه مجتري

دوره هاي مجازي  ٬موارد ذیل نيز از وظایف این اشخاص مي باشد .
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-4-1وظایف موسس
-4-1-1اخذ مجوز الزم از هيات نظارت استان قبل از شروع آموزش دوره مجازي.

 -4-1-2آدرس پستي  ،شماره تلفن و ایميل اداره موسسات کارآموزي آزاد و مشارکت هاي مردمي اداره کل را براي انجام
مکاتبات ،انعکاس نقطه نظرات  ،پيشنهادات ،انتقادات و شکایات  ،از طریق و

سایت آموزشگاه در اختيار کارآموزان قرار

دهد .
-4-1-3معرفي فضا ٬تجهيزات  ،پایگاه اینترنتي و محتواي مجازي مطابق با استانداردهاي مهتارت و آموزشتي ستازمان از
سوي موسس به مرکز.
-4-1-4فراهم آوردن دسترسي اداره کل و سازمان به سامانه مدیریت یادگيري با تعيين کلمه ي کاربري وکلمه عبور جهت
اعمال نظارت برمراحل ثبت نام  ،اجراي آموزش و...همچنين فراهم آوردن فضا و تجهيزات الزم
 -4-1-5نظارت فرآیندي مستمر در کليه زمينه ها در تمامي مراحل اجراي آموزش مجازي.
-4-2وظایف مدیر

-4-2-1برنامه ریزي و ثبت تقویم دوره هاي آموزشي در پورتال سازمان .
-4-2-2مدیر آموزشگاه باید تصویر مجوز اجراي دوره آموزش مجازي ،ابالغ مدیر و مربيان و ميزان شهریه مصو را عالوه
بر اطالع رساني در دفتر آموزشگاه  ،بر روي و سایت آموزشگاه نيز بارگذاري نماید .
-4-2-3ارایه راهنماي استفاده از آموزش مجازي در و سایت آموزشگاه یا بصورت لوح فشرده به کارآموزان .
-4-2-4اعالم ساعت و مکان برگزاري کالسهاي حضوري دوره هاي تلفيقي در پایگاه اینترنتي آموزشگاه مجازي .
-4-2-5حفاظت از حقوق مادي ومعنوي محتواي آموزشي و مجازي .
-4-2-6نظارت بر عملکرد مجازي مربيان و کارآموزان و ارائه گزارشهاي آماري و مجازي به موقع به مرکز .
-4-2-7استقرارسامانه بایگاني مجازي کارآموزان  ،که امکان اتصال به پورتال سازمان را داشته باشند .
-4-2-8در صورت عدم صدور رسيد شهریه به صورت مجازي ،مدیر آموزشگاه موظف است در قبال اخذ شهریه از
کارآموزان ،ضمن ارائه گزارشات قابل استناد که در آن شهریه دریافتي  ،نام آموزشگاه  ،مشخصات کارآموز و عنوان دوره
قيد شده را ممهور به مهر آموزشگاه ،در دو نسخه صادر و یک نسخه از آن به کارآموز ارایه نموده و نسخه دوم آن را در
دفاتر مالي آموزشگاه حفظ نماید .
-4-2-9اتخاذ تمهيدات الزم جهت تامين امنيت و پشتيباني هاي علمي و فني سامانه مدیریت یادگيري و پاسخگویي به
مشکالت فني کارآموزان جهت ارتباط با سامانه .
6

 -4-2-11نظارت بر حسن اجراي کليه امور آموزشگاه مطابق با مفاد این این دستورالعمل.

-4-3شرایط و شرح وظایف مربي  :مربي اجراي آموزش مجازي مي باید شرایط و شرح وظایف مندرج درآئين نامه و دستورالعمل
اجرایي مصو

هيات نظارت مرکزي را داشته باشد .

ماده  : 5سامانه ي مدیریت یادگيري ( )LMSو پشتيباني

سامانه ي مدیریت یادگيري ( ) LMSداراي ویژگيهایي بشرح ذیل مي باشد که مطابق با راهنماي تکميل چک ليست
ارزیابي سامانه آموزش مجازي آموزشگاهاي آزاد (پيوست  )5توسط کارگروه فني بررسي مي گردد .
-5-1نشاني پایگاه اینترنتي باید به تایيد کار گروه فني برسد و مستندات قرارداد ثبت دامنه به نام موسس یا شرکت
حقوقي به مدت  5سال ارائه شود ،آموزشگاه مجاز به تغيير نشاني پایگاه اینترنتي نمي باشد .
-5-2آموزشگاه مي بایست داراي یک سامانه مدیریت یادگيري ( )LMSبوده که به تائيد کارگروه فني اداره کل رسيده باشد
 .آموزشگاه مي تواند از سامانه هاي کدباز استفاده نموده و یا راساَ نسبت به ایجاد یا اجاره و یا خرید سامانه اقدام نماید.
سامانه حتما مي بایستي زبان فارسي را پشتيباني کند .
-5-3سامانه مدیریت یادگيري بایستي مبتني بر  Webاجرا گردد .
-5-4سامانه مدیریت یادگيري آموزشگاه بایستي حداقل داراي کليه خصوصياتي باشد که در نمون برگ شماره 6
(مشخصات سامانه مدیریت یادگيري) اعالم گردیده است .
-5-5امکان حضور و غيا کارآموزان شرکت کننده در دوره را داشته باشد .
-5-6امکان تعيين ميزان پيشرفت کارآموزان و امکان ارزیابي کارآموز را بعد از پایان کامل دوره داشته باشد .
-5-7هرآموزشگاه مي بایست از سامانه ي مدیریت یادگيري مربوط به خودش استفاده نماید .
-5-8اتصال سامانه آموزشگاه به سيستم جامع پورتال سازمان ضروري است و آموزشگاه ملزم به رعایت استانداردهاي
ورودي و خروجي تعيين شده براي این اتصال از حيث تکميل آمار کارآموزان و ثبت نامها و آمارهاي آموزشي طبق ضوابط
سازمان خواهد بود .
-5-9در صورت در خواست اداره کل ،آموزشگاه موظف به ارائه خروجي استاندارد اعالم شده توسط اداره کل از گزارشهاي
سامانه مدیریت یادگيري به صورت هفتگي یا ماهانه و نيز نصب نرم افزارها و قابليت هاي اعالمي از سوي اداره کل ميباشد .
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ماده : 6محتواي آموزشي مجازي
-6-1موسس موظف به ارایه محتواي مجازي توليد شده یا خریداري شده مي باشد ،ليکن در صورت شکایت پدید
آورندگان ،مولفان و مصنفان از موسس درخصوص عدم رعایت حقوق مادي ومعنوي ایشان درارتباط با مالکيت محتواي
مجازي ،موارد طبق قوانين موجود به مراجع ذیصالح فرستاده شده و موسس مسئول پاسخگویي خواهد بودو در صورت
احراز تخلف وصدور محکوميت در مراجع قضایي مجوز آموزش مجازي موسس باطل مي گردد .
-6-2محتواي مجازي شامل متن ،ویدیو ،عکس  ،انيميشن ،صدا ،شبيه ساز و ...بوده و بایستي داراي خصوصيات زیر باشد :
 -6-3قالب ارایه ي محتواي مجازي حتماً مي بایست در قالب یکي از استانداردهاي آموزش مجازي باشد .
-6-4محت واي مجازي باید داراي محتواي علمي (دانش ،نگرش و مهارت) مطابق با استانداردهاي آموزشي یا بخش از
استاندارد مصو سازمان باشد .
 -6-5محتواي مجازي مي بایست حتما داراي نسخه اي به زبان فارسي باشد .
 -6-6محتواي مجازي مي بایست داراي نسخه تحت و باشد که از طریق سامانه مدیریت یادگيري ارایه مي شود.
-6-7محتواي مجازي ارایه شده مي بایست حداقل داراي کليه خصوصياتي مطابق با نمون برگ شماره  6باشد.
 -6-8محتواي مجازي باید به تائيد کارگروه فني مستقر دراداره کل مطابق با مفاد راهنماي تکميل چک ليست ارزیابي
محتواي مجازي برسد.
 -6-9آمو زشگاه مي تواند محتواي آموزشي را عالوه بر نسخه ي تحت  WEBدر قالب لوح فشرده و بسته هاي آموزشي
در کنار محتواي تحت و خود ارایه نماید.
 -6-11طرح درس و سناریوي آموزشي و محتواي مجازي باید به گونه اي باشد که مطالب محتواي استاندارد مهارت را
پوشش دهد.
تبصره  :مدت اجراي محتواي مجازي مي تواند از مدت در نظر گرفته شده براي محتواي آموزش کمتر باشد .مشروط بر این
که در دوره مجازي هيچ مطلبي نسبت به محتواي آموزشي اوليه حذف نشده باشد.
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-6-11در صورت بازنگري و تغيير محتواي استاندارد آموزشي ،موسس مکلف است ظرف مدت  6ماه نسبت به ارایه محتواي
جدید دوره ي آموزش مجازي اقدام نماید در غير این صورت مجوز اجراي همان دوره لغو خواهد شد.
 -6-12در روند توليد محتوا رعایت موارد زیر توصيه مي گردد:
-6-12-1سادگي دسترسي به منوها
-6-12-2پرهيز از ایجاد منوهاي پيچيده
-6-12-3حداکثر استفاده از منوهاي پنهان (یعني لينکها در زمان مورد نياز نمایش داده شوند)
-6-12-4حداقل لينک پي در پي براي دسترسي به آغاز هر بخش آموزشي
-6-12-5استفاده از فایلهاي آموزش خطي
-6-12-6رعایت فشردگي الزم براي حداقل پهناي باند
-6-12-7هماهنگي با مرورگرهاي رایج
-6-12-8استفاده از فونتهاي متداول فارسي
 -6-12-9جهت دسترسي آسان تر کارآموزان ،در صورت امکان نيازي به نصب هرگونه نرم افزار قبل و در حين استفاده از
درس نداشته باشد.
-6-12-11اجزاي محتوا بایستي تابعي از فرمت هاي معروف و در دسترس باشد.مانندGPG,MP3,SWF:
-6-12-11ارائه لوح فشرده محتواي مجازي ب ه عنوان یک ابزار کمکي به کارآموز جهت استفاده محلي در صورت عدم
دسترسي به اینترنت.
ماده  : 7نحوه تعيين شهریه
-7-1شهریه دوره هاي آموزشي عمومي ،خصوصي و نيمه خصوصي به روش مجازي مطابق با شيوه نامه ي نحتوه ي تعيتين
شهریه ي کارآموزان آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد ،مصو شهریور ماه 1388هيات نظارت مرکزي تعيين مي گردد .
 -7-2شهریه دوره هاي آموزشي خاص  ٬به نسبت ساعات آموزش ارائه شده و با توجته بته شتهریه دوره هتاي آموزشتي
عمومي ،خصوصي و نيمه خصوصي  ،شهریه این دوره ها تعيين مي شود .
 -7-3تعرفه اطالع رساني هاي دوره هاي آموزشي که از طریق شبکه هاي مجازي متورد تائيتد شترکت مختابرات ماننتد
اپراتور هاي ایرانسل -همراه اول -رایتل و ..اقدام مي شود  ٬برابر با تعرفه هاي شرکت مذکور قابل وصول مي باشد.
ماده  : 8صدور گواهينامه مهارت  /گواهي حضور در دوره
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-8-1جهت آموزش هایي که جنبه اطالع رساني دارند ،گواهي حضور در دوره یا گواهينامه مهارت صادر نخواهد شد .
-8-2جهت آموزش هاي خاص  ٬بر اساس شيوه نامه اجراي دوره هاي خصوصي٬نيمه خصوصي و آموزش خاص در آموزشگاه
هاي فني وحرفه اي آزاد مورخ ٬ 1393/6/31گواهي شرکت در دوره صادر خواهد شد .
 -8-3جهت دوره هاي آموزشي عمومي ،خصوصي و نيمه خصوصي ٬براي پذیرفته شدگان در آزمون پایان دوره بر استاس
ضوابط دفتر سنجش مهارت و صالحيت حرفه اي ٬گواهينامه مهارت صادر خواهد شد .
ماده  : 9نظارت و بازرسي ورسيدگي به تخلفات
 -9-1نظارت و بازرسي ورسيدگي به تخلفات آموزشگاه هاي مجري دوره هاي آموزشي مجازي طبق دستورالعمل بازرسي و
نيز دستورالعمل مشوق ها و رسيدگي به تخلفات آموزشگاه هاي آزاد مصو هيات نظارت مرکزي انجام مي پذیرد .
 -9-2مرجع نظارت تخصصي بر عملکرد سامانه مدیریت یادگيري پایگاه اینترنتي ،محتواي مجازي،موستس،مدیر و مربتي
آموزش مجازي ،کميته نظارت بر آموزشهاي مجازي (واحد بازرسي) است که به پيشنهاد کارگروه فني و تائيد هيات نظتارت
استان تشکيل مي گردد .ضمناً موسس/مدیر آموزشگاه موظف است اقدامات الزم جهت اعطاي کد کاربري ،کلمته عبتور و
دسترسي براي بازرس کميته نظارت اداره کل را قبل از شروع دوره مربوطه فراهم نماید .
ماده  : 11مقررات عمومي
-11-1فضاي آموزشي مورد نياز جهت اجراي بخش حضوري آموزش هاي مجازي تابع ضوابط مندرج در ضوابط اجرایي
آئين نامه نحوه تاسيس و اداره آموزشگاه هاي آزاد مي باشد .
-11-2اخذ مجوز اجراي آموزش مجازي در یک حرفه ي آموزشي ،مجوزي براي اجراي سایر حرف آموزشي در همان رشته
نبوده و اجراي آموزش مجازي در سایرحرفه هاي آموزشي مي بایست پس از اخذ تائيدیه محتواي مجازي و معرفي مربي
واجد شرایط انجام پذیرد .
 -11-3مطالب و محتواي آموزشي و هر آنچه که در کالس هاي برخط (آنالین) ارائه مي شود باید به گونه اي باشد که
سرفصل هاي استاندارد آموزشي مصو سازمان را پوشش دهد .
 -11-4مجوز اجراي آموزش مجازي در یک حرفه صرفاً به آموزشگاههاي فعال که داراي مجوز آموزش حضوري در همان
حرفه باشند اعطا مي گردد.
 -11-5در صورت وجود هرگونه اشکال در زمان اجراي آموزش در ساختار سامانه مدیریت یادگيري و یا محتواي مجازي و
یا طرح درس ،آموزشگاه مي بایست ضمن اعالم مراتب به اداره کل  ،طي مدت  15روز نسبت به رفع اشکاالت اقدام نموده و
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متعاقباً اداره کل را مطلع نماید .در صورت عدم رفع اشکال ،موسس موظف است با اطالع و هماهنگي اداره کل نسبت به
استرداد شهریه کارآموزان یا تعيين تکليف ادامه دوره ي آموزشي اقدام نماید .
 -11-6مسئوليت محتواهاي توليد شده و ابزارهایي که جهت آموزش ،امکان بارگذاري اطالعات به کارآموز مي دهند مانند
وبالگها یا ویکي یا پادکست و موارد مشابه به عهده کارآموز مي باشد و کارآموز مي بایستي از توليد محتواهاي مغایر با
موضوع آموزش و شئون اسالمي و اخالقي پرهيز نماید .
 -11-7قرارداد کارآموزي و پرونده آموزشي کارآموزان در آموزش هاي مجازي مي تواند به صورت مجازي در آموزشگاه
آرشيو گردد .
 -11-8فضا ،تجهيزات  ،مربي و سایر ضوابط آموزشي براي بخش حضوري آموزش هاي تلفيقي ،تابع مفاد مندرج در آئين
نامه و ضوابط اجرایي آن خواهد بود .
-11-9در پایگاه اینترنتي آموزشي نباید هيچ گونه فعاليت غير مرتبط با موضوع آموزش الکترونيکي از قبيل خرید و فروش
و ارائة خدمات مغایرباموضوع فعاليت صورت پذیرد .
-11-11درصورت تامين شرایط ،تعداد کارآموزان هردوره آموزشي مجازي حداکثر به ازاي هر مربي درآموزش هاي تلفيقي
 21نفر و در آموزش هاي تماماً مجازي  25نفر مي باشد .
-11-12کليه آموزشگاههایي که قبل از تصویب و ابالغ این دستورالعمل؛ مجوز آموزش مجازي دریافت کرده اند مؤظفند از
تاریخ ابالغ ظرف مدت یکسال شرایط خود را با این آیين نامه تطبيق دهند .
 -11-13فرم قرار داد کارآموزي درسامانه مدیریت یادگيري مجازي آموزشگاه که تائيد شده و نسخه اي از آن ممهور به
مهر آموزشگاه و امضاي مدیر و کارآموز در اختيار کارآموز قرار گرفته و در آموزشگاه نيز آرشيو مي گردد .
-11-14موسس مي تواند امکان دسترسي کارآموزان به منابع علمي مجازي از قبيل مجالت علمي و آرشيو منابع درسي را
از طریق شبکه و در تمام نقاط جغرافيایي فراهم نماید .
-11-15آزمون دوره هاي آموزش مجازي تابع ضوابط و دستورالعمل هاي دفتر سنجش مهارت و صالحيت حرفه اي مي
باشد.
-11-16با توجه به اینکه آزمون عملي در استان محل استقرار آموزشگاه برگزار مي شود ،پذیرش کارآموز در دوره هاي
آموزشي صرفاً در محدوده جغرافيایي همان استان امکانپذیر خواهد بود .
-11-17آموزش همزمان کارآموز در  2یا چند دوره مجازي و یا حضوري ،در صورت عدم تداخل زماني آموزش و شيفت
آزمون و رعایت پيش نيازهاي مربوطه ،بالمانع است .
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-11-18اجراي آزمون هاي کتبي و عملي کارآموزان دوره هاي مجازي در شهرستان هاي محل سکونت آنها با نظارت اداره
کل و تحت ضوابط دفتر سنجش مهارت و صالحيت حرفه اي بالمانع مي باشد .
این دستورالعمل در تاریخ ---------به تصویب هيات نظارت مرکزي رسيده است و از تاریخ ابالغ جایگزین
دستورالعمل صدور مجوز ارایه ي آموزش الکترونيکي در آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد مورخ  1392/11/19هيات
نظارت مرکزي گردیده است.

12

« مراحل صدور مجوز اجراي دوره آموزش مجازي درآموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد »
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منون برگ مشاره 1 :

تتتتاریخ

بستتتمه تعتتتالي

.............
فرم درخواست صدور مجوز اجراي آموزش مجازي
ریاست محترم مرکز آموزش فني وحرفه اي ..........................
باسالم
احترام ًا اینجانب خانم  /آقا  ........................فرزند ........................به شماره شناسنامه ........................
کدمل ي  .....................آدرس پست الکترونيکي  ................................................متولد سال  .................داراي مدرک تحصتيلي
 ..................درگرایش ..................
موسس آموزشگاه  .........................داراي پروانه تاسيس شماره  .....................مورخ  ..................و تاریخ اعتبار  .........ساله در
استان  ...............در رشته /رشته ها ...................

مي باشم؛ که درخواست صدور مجوز اجراي آموزش مجازي در حرفه /

حرفه هاي ذیل را دارم.
ردیف

نام رشته

کد استاندارد

نام حرفه

1
2
3
4
5

مراتب جهت بررسي و اقدامات بعدي تقدیم حضور مي گردد.
با تشکر
نام و نام خانوادگي موسس
امضا و مهر آموزشگاه
15

16

2

فرم معرفی ،بازدید و تأیید مكان آموزش

ریاست محترم مرکز آموزش فني وحرفه اي ............
با سالم و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)
با احترام  ،اینجانب  .................................موسس آموزشگاه  ...........................دارنده موافقت اوليه اجراي آموزش هتاي
مجازي به شماره  .. ........................و تاریخ  .......................فضاي مورد نظتر جهتت ارایته آمتوزش مجتازي در محتل فعلتي
آموزشگاه بشرح ذیل معرفي مي گردد :
 .1فضاي  .......مترمربع جهت استقرار تجهيزات
 .2فضاي  .......مترمربع جهت برگزاري دوره هاي آموزشي تلفيقي و حضوري

را منطبق بر آخرین استانداردهاي س ازماني به منظور بازدید و اعالم نظر کارشناستان آن ستازمان معرفتي متي نمایتد .
خواهشمند است دستور فرمائيد اقدام الزم صورت گرفته و از نتيجه اینجانب را مطلع نمائيد .

نام و نام خانوادگي متقاضي تاسيس :

امضاء :

تاریخ :

 نظریه کارشناس بازرسي :-

نظر کارشناسان درمورد فضاي معرفي شده بطورصریح بيان شود *.
مورد تأئيد ميباشد

مورد تأئيد نميباشد

درصورت عدم تائيد :
نقائص :
نام و نام خانوادگي مسئول مرکز  /اداره کل :

نام و نام خانوادگي کارشناس :

امضاء وتاریخ :

امضاء وتاریخ :

فرم معرفي تجهيزات آموزشي و مجازی
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منون برگ مشاره 3 :

چچچچهاچهار

:

ریاست محترم مرکز آموزش فني و حرفه ای
باسالم وصلوات برمحمد(ص) وآل محمد(ص)
بااحترام ،اینجانب ................دارنده پروانه تاسيس به شماره .......................وتاریخ  ..............دررعایتت مفتاد دستتور
العمل آموزش مجازي درآموزشگاههاي فنتي وحرفته اي آزاد ،تجهيتزات متورد نظتر بشترح ذیتل رادراستتان ..............
شهرستان/شهر.................................................منطقه/ناحيه/روستا.................................................کدپستي..............................
وبه نشتاني ...............................................................................................................شتماره تمتاس ..............................براستاس
آخرین استانداردهاي مصو

آن سازمان به منظور بازدید واعالم نظرکارشناسان مربوط معرفي مي نماید  .خواهشمند است

دستور فرمائيد اقدام الزم صورت گرفته واز نتيجه اینجانب رامطلع نمایند .

نام و نام خانوادگي مؤسس
امضاء

تاریخ :
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فرم معريف جتهيزات آموزشي و جمازی
رشته: 5

عنوان حرفه 5و کد استانداردآموزشي :
توسط کارشناسان تکميل

توسط متقاضي تکميل مي گردد
نام تجهيزات

ردیف

4

مشخصات فني تجهيزات آموزشي
و الکترونيکي

گردد
تعداد

ظرفيت

2

تعداد

مالحظات
ظرفيت

توضيح:
. 5چنانچه تعدادرشته ها/حرفه ها بيش از یک رشته/حرفه مي باشد براي رشته/حرفه اي که تجهيزات آموزشي جداگانته متورد نيتاز
است فرم جداگانه تنظيم شود .
. 2ظرفيت برابر است با تعداد هر یک از تجهيزات اشاره شده ضربدر ظرفيت اسمي ذکر شده دراستاندارد مورد نظر بعنوان مثال بتراي
هر کامپيوتر حداکثر  2کارآموز در نظر گرفته مي شود بنابراین کارگاهي که  51کامپيوتر دارد حداکثر مي تواند  21کارآموز (ظرفيتت)
را جذ نماید.

این قسمت توسط کارشناسان تکميل گردد:
1
2
3

نام ونام خانوادگي کارشناسان /بازرسين:
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امضاء وتاریخ :
5

* این معيار به صورت  1یا  4ارزیابي مي شود

امتياز

معيار

0

امکان نمایش مجوز اجراي آموزش مجازي آموزشگاه *
امکان نمایش اطالعات و مشخصات آموزشگاه *
امکان نمایش جدول شهریه مصو سازمان در سامانه *
امکان نمایش ضوابط آموزش مجازي سازمان *
قابليت ارائه انتقادات و پيشنهادات توسط کاربران به موسس *
نمایش ابالغ مدیر آموزشگاه و مربيان آموزشگاه *
قابليت پرداخت الکترونيکي از طریق درگاه پرداخت الکترونيکي سازمان *
قابليت ارائه و مدیریت تقویم آموزشي آموزشگاه در سامانه ( شامل نام دوره،
استاندارد دوره ،تاریخ شروع و پایان دوره وساعت تشکيل کالسها یا تاریخ آزمون
محل و تاریخ تشکيل کارگاه عملي  ،نام مربي ،ظرفيت دوره ،پيشنياز دوره)
ثبت اطالعات مربيان دوره ها
امکان ثبت نام کارآموزان
قابليت معرفي کارآموزان به آزمون
قابليت مدیریت جلسه بندي محتواي آموزشي
قابليت ردیابي عملکرد کاربران
قابليت ارزیابي دوره و مربيان دوره توسط کارآموزان
قابليت گزارشگيري از دوره ها ،مربيان کارآموزان و.. . . . .
قابليت آرشيو کردن دوره ها و مدیریت آنها
قابليت تبادل اطالعات آموزشي دوره هاي آموزشي با پورتال سازمان
قابليت تبادل اطالعات مربيان ،با پورتال سازمان
قابليت تبادل اطالعات آموزشي و شخصي کارآموزان با پورتال سازمان
قابليت مدیریت حفاظت از اطالعات شخصي کاربران
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1

2

3

4

امتياز

معيار

0

1

2

3

4

قابليت مدیریت شهریه کار آموزان
قابليت ارتباط مدیر با کاربران (چت ،تاالر گفتگو ،sms ،پست الكترونيكي  ،تلفن )..........
قابليت مدیریت اخبار ،تابلوی اعالنات اطالعات سایت و . . . . . .
امكان مدیریت ویكي ،وبالگ
امكان مدیریت نرم افزارهای مورد نياز کاربران
وجود راهنمای کاربران *
قابليت بارگذاری و ارائه محتوای آموزشي
قابليت برگزاری کالس مجازی *
قابليت مدیریت تعامالت (پرسش و پاسخ دوره ،تاالر گفتگو ی دوره ،چت و ) ......
قابليت بارگذاری یا تصحيح آزمونهای داخلي و تكاليف و ثبت نمرات آنها
قابليت مدیریت ویكي و وبالگ هایي که در طول دوره آموزشي ایجاد مي شود
امكان ردیابي عملكرد کارآموزان
قابليت مدیریت برنامه آموزشي کارگاههای عملي و ثبت نمرات عملي
امكان اخذ گزارشهای ليستي و آماری از کارآموزان و نمرات آنها
امكان مشاهده تقویم آموزشي توسط کارآموزان
قابليت ثبت نام در دوره و چاپ تایيدیه ثبت نام *
قابليت پرداخت الكترونيكي و چاپ تایيدیه آن *
قابليت ثبت و ویرایش مدارك کار آموز*
قابليت ثبت نام برای آزمون نهایي
ميزکار (شامل درسهای کارآموز ،سوابق آموزشي ،سوابق آزمونها ،سوابق گواهينامه،
تكاليف ،اخبار و اطالعيه ها  ،پيام ها ،چت  ،تاالر گفتگو)......... ،
قابليت ارتباط کارآموز با مربي ،مدیر ،سازمان ( از طریق  ،تلفن ،موبایل ،sms ،چت،
فروم ،ایميل ،پيام داخلي و).....
قابليت جستجو در سامانه

مورد تائيد است

مورد تائيد نيست

مورد تائيد نيست با در نظر گرفتن فرجه زماني دوماهه جهت اعمال اصالحات

نظر نهایي اعضاکارگروه فني
امضاء

نام و نام خانوادگي
کارشناس رایانه و طراحي و و شبکه
نفرکارشناس (مربي)رشته آموزشي مرتبط
مربي فناوري اطالعات
کارشناس تهيه و تدوین استانداردهاي آموزشي
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رئيس اداره موسسات کارآموزي آزاد اداره کل(رئيس کارگروه)

نمون برگ شماره 6 :

فرم مشخصات محتواي مجازي
کد استاندارد:

نام حرفه:
ساعت تئوري:

کل ساعات خروجي محتواي مجازي ارائه شده:

ساعت عملي:

قالب ارائه دوره:
تمام مجازي

مجازي -حضوري

مجازي مکمل

مجازي -مباحثه اي

مجازي -عملي

*این معيار به صورت  1یا  4ارزیابي مي شود

بعد

امتياز

معيار

0

1

2

3

محتواي علمي

پوشش سر فصل هاي آخرین استاندارد آموزشي سازمان *
تناسب نگارش علمي محتوا با حداقل سطح تحصيالت کارآموزان
تعریف اصطالحات تخصصي
معرفي منابع
جلسه بندي و عنوان بندي مناسب درس و جلسات (  scoهاي آموزشي)
طرح درس مناسب هر جلسه ( اهداف آموزشي هر جلسه  ،مقدمه ،بدنه درس  ،تمرین هاي تعاملي

طراحي آموزشي

وخالصه ي هر جلسه )
اجراي پروژه هاي پيوسته اي که در طول دوره تکميل مي شود
استفاده مناسب و کافي از عناصر آموزشي و تعاملي (شامل  :اشکال ،نمودارهار جداول،انيميشن . . . . .
)
اجراي تمرین هاي تعاملي
آزمونهاي مناسب و کافي در پایان هر جلسه و پایان دوره
وجود دموي کلي دوره آموزشي *

بسته بندي و واسط کاربري

سادگي دسترسي به منوها و پرهيز از ایجاد منوهاي پيچيده
شناسنامه گویا براي بسته هاي آموزشي جهت کل دوره و هر جلسه
برخورداري از ابزارهاي کمک آموزشي شامل راهنما  ،نسخه چاپي و.............
دارا بودن حجم مناسب  scoهاي آموزشي براي دانلود
استفاده از فرمتهاي مناسب با محيط و جهت صدا  ,mp3تصویر  ,jpegفيلم  fivو . . . .
هماهنگي صدا و شيوایي ارایه ( قرائت صحيح اصالحات و مطالب)

نظر نهایي اعضاکارگروه فني

مورد تائيد است

مورد تائ يد نيست

نام و نام خانوادگي
کارشناس رایانه و طراحي و و شبکه
نفرکارشناس (مربي)رشته آموزشي مرتبط
مربي فناوري اطالعات
کارشناس تهيه و تدوین استانداردهاي
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مورد تائيد نيست با در نظر گرفتن فرجه زماني دوماهه جهت اعمال اصالحات

امضاء

4

آموزشي
رئيس اداره موسسات کارآموزي آزاد اداره
کل (رئيس کارگروه)

نمون برگ شماره 7 :

خالصه وضعيت پرونده جهت صدور موافقت اوليه آموزش مجازي

برادر گرامي جنا آقاي .........
مدیر کل محترم اداره آموزش فني و حرفه اي استان ........

سالم عليکم :
احتراماً ،با عنایت ب ه درخواست آقا  /خانم  ...............................موستس آموزشتگاه  ......................درخصتوص
صدور موافقت آموزش مجازي در رشته  .........................................و حرفه هاي ذیل الذکر ،خواهشتمند استت بتر
طبق اطالعات جدول زیر اقدام الزم را مبذول فرمایيد .

حرفه هاي درخواستي :
موضوع مورد بررسي

ردیف
1

پروانه تأسيس تمدید دارد .

تاریخ صدور پروانه :

2

حداقل سابقه آموزشگاه :

حداقل سابقه آموزشي در حرفه مورد درخواست :

3

4

5

شماره صدور :

آیا حرفه هاي مورد درخواست آموزش مجازي در مجوز عناوین دوره هایي آموزشگاه موجود مي باشد؟
عناوین حرفه هاي درخواستي به همراه مجوز عناوین دوره هاي آموزشگاه :
تعداد کارآموز در یکسال گذشته :

تعداد دوره هاي آموزشگاه در یکسال گذشته :
ميانگين درصد قبولي :

آیا آموزشگاه در دوسال گذشته نمره منفي  51اخذ نموده :

* تصویر پروانه تاسيس و فرم ش پيوست مي باشد .

محل امضاء و مهر رئيس مرکز آموزش فني و حرفه اي .....
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نمون برگ شماره 8 :

بسمه تعالي

مجوز اجراي دوره آموزشِ مجازي
جنا آقاي  /سرکار خانم ...
موسس محترم آموزشگاه ...
باسالم و صلوات برمحمد و آل محمد(ص)
احتراماً ،بازگشت به درخواست شماره  ...........مورخ ............جنابعالي مبني بر اجراي آموزش حرفه ................
به روش مجازي به اطالع مي رساند ٬براساس بررسي هاي انجام شده و موافقت مورخ  ...............هيات نظارت
استان ،بدینوسيله به جنابعالي اجازه داده مي شود تا براساس ضوابط و مقررات نسبت به اجراي آموزش مجازي در
حرفه/حرف .......................اقدام نمائيد .
شایان ذکر است این مجوز صرفاً جهت اجراي حرف ذکر شده فوق صادر گردیده است و درصورت تمایل به
اجراي دوره هاي آموزشي سایر حرفه ها  ٬م ي بایست مجوز الزم طبق ضوابط و مقررات مربوطه اخذ گردد .

.....................
مدیرکل آموزش فني و حرفه اي استان ....

رونوشت :
 رئيس اداره آموزشگاه هاي آزاد و مشارکت مردمي استان جهت اطالع و اقدام الزم رئيس مرکز معين مربوطه جهت اطالع و اقدام الزم -کار شناس مسئول واحد آموزشگاه هاي آزاد و مشارکت مردمي مرکز معين مربوطه جهت اطالع و اقدام الزم
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