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 :   فصل دهم

ضوابط و شرايط 
آموزشگاههاي آزاد فني و 

 حرفه اي الكترونيكي
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 يكيالكترون يو حرفه ا يآزاد فن يط آموزشگاههايضوابط و شرا
 

  بـوده وبايسـتي  .... ه سـاز و  يشن، صدا، شبيميدئو، عكس، انيشامل متن، ومحتواي الكترونيكي  :64ماده 

 :ر باشديات زيخصوص يدارا

قالب ارائة محتواي الكترونيكي حتما مي بايست در قالب يكي از استانداردهاي آموزش الكترونيكي   -1

SCORM ا يOKI  باشد. 

سـازمان  مصـوب  مطابق با اسـتانداردهاي آموزشـي   ) نش و مهارتيدانش، ب(يعلم يمحتوا يدارا -2

 .باشد

 . به زبان فارسي باشد ينسخه ا يحتما دارامحتواي الكترونيكي مي بايست  -3

محتواي الكترونيكي مي بايستي داراي نسخه تحت وب باشد كه از طريق سامانه مديريت يادگيري  -4

 . ارائه مي شود

 نمـون بـرگ پيوسـت   محتواي ارائه شده مـي بايسـت حـداقل داراي خصوصـياتي باشـد كـه در        -5

 .دارند* عالمت ) مشخصات محتواي الكترونيكي(

 .د سازمان برسدييبه تا يستيبا يكيالكترون يمحتوا -6

د محتواي آموزشي كه در بستر مخابراتي ايران قابل تبادل نمي باشد را در قالـب  مي توان آموزشگاه :1تبصره 

 . د ار محتواي تحت وب خود ارائه نمايو بسته هاي آموزشي در كن لوح فشرده

ـ كـه ا  انه الكترونيكـي باشـد  داراي بخش كتابخ يستيبا يكيالكترون يارائه محتواوب سايت : 2تبصره  ن ي

 .  است قابل آرشيو نمودنآن  ، تصوير و كلية فرمت هاي ، صدا متن يكتابخانه حاو

 

 

ماه  ششحداكثر به مدت  يموظف است پس از اخذ موافقت اصول يكيموسس آموزشگاه الكترون :65ماده 

،سامانه مديريت يادگيري،محتواي الكترونيكي رشته مورد درخواست بـه  محتواي آموزشي  ينسبت به معرف
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مورد نظر خود به سازمان اقدام   يبانيجهت انجام امور پشت يكيزيمكان ف، 68صورت كامل يا مطابق با ماده 

 . شدخواهد ير اينصورت موافقت اصولي وي ملغي در غ. كند

تواند با  يارائه شود؛ موسس م يقيد به صورت تلفيموسس با يكه رشته مورد تقاضا يدر صورت :66ماده 

در . خود قرارداد ببنـدد  يقيتلف يدوره ها يجلسات حضور يبرگزار يآزاد برا ي فني وحرفه ايآموزشگاهها

ـ يتلف يت دوره هاين جهت كسب اجازه فعاليماب يقرارداد ف روگرفتن حالت ارائه يا هـر  حرفـه    يبـرا  يق

 ينسـبت بـه اجـرا    آزاد راسـاً  يو حرفه ا يند با اخذ مجوز آموزشگاه فنتوا يا موسس ميو . است يضرور

 .ديخود اقدام نما يقيتلف يدوره ها يحضور يكالسها

موسـس   يط عمـوم يف و شـرا يعالوه بر وظا يكيآزاد الكترون يو حرفه ا يموسس آموزشگاه فن :67ماده 

 :مي باشدر يز يف تخصصيعهده دار وظادستورالعمل ن يذكر شده در فصل سوم ا

تكميل فرم مشخصـات  محتواي الكترونيكي و و سامانه مديريت يادگيري و  پايگاه اينترنتيمعرفي  .1

 .دييجهت تا سازمان و ارائه آن به) ......پيوست  طبق نمون برگ(سامانه و محتوا 

 .ي ريادگمديريت يسامانه پايگاه اينترنتي و معرفي مسئول فني  .2

اخذ مجوز آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد براي برگزاري آن دوره  ،دوره هاي تلفيقيبرگزاري هت ج  .3

 يو حرفــه ا يفنــ طــرف قــرارداد بــا آموزشــگاه ي آزادو حرفــه ا يفنــ آموزشــگاه يمعرفــ و يــا

مجاز  يين حالت قرارداد تنها با آموزشگاههايدر ا. يقيتلف يدوره ها يبرگزار يبرا يكيالكترونآزاد

 .را دارا باشند يدرخواست يرشته ها يحضور يباشد كه مجوز برگزار يم

مـورد   18مـاده   4ي طبـق بنـد   ستيكه با تعيين فضاي فيزيكي جهت انجام امور اداري و پشتيباني .4

 .د قرار گرفته باشدييتا

بر سامانه آموزش الكترونيكـي   يكيو نظارت الكترون يكيزيبر مكان ف يحضورايجاد امكان نظارت  .5

 .سازمان طبق شرايط ارائه شده از سوي سازمانجهت ناظرين 

ـ يكپارچه آموزش الكترونينظارت  ثبت نام و ط اتصال به سامانهيفراهم نمودن شرا .6 و  ي سـازمان ك

ـ  ياز س يتيريمد هايجاد گزارشيجهت ا يارائه دسترس طبـق ضـوابط و   آموزشـگاه   يسـتم آموزش

 .سازمان يهاتفاهم نامه 
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 ياختصاص يريادگمديريت يو سامانه  يكيو الكترون يمعل يمحتوا يو معنو يحفاظت از حقوق ماد .7

 .آموزشگاه

 يفن  آموزشگاه و شرايط مورد نيازامكانات  كليه نيو تام يو فن يعلم يها يبانيت و پشتين امنيتام .8

 .شيوه نامه هاي مربوططبق  يكيالكترونآزاد يو حرفه ا

ـ ا خريد شده و يتول يكيالكترون يموسس موظف به ارائه محتوا .9 ـ   يداري در  لـيكن  باشـد  يشـده م

 يت حقوق مـاد ين از موسس در خصوص عدم رعاامصنفو  نادآورندگان، مولفيت پديصورت شكا

موجود بـه مراجـع    قوانين، موارد بر طبق يكيالكترون يت محتوايشان در ارتباط با  مالكيا يو معنو

خواهد بود و درصورت احراز تخلـف و صـدور    ييصالح فرستاده شده و موسس مسئول پاسخگويذ

ـ  ي؛ پروانه تاسييت در مراجع قضايمحكوم ـ يآزاد الكترون يو حرفـه ا  يس آموزشـگاه فن   باطـل   يك

 .شود يم

به صورت  يكيالكترون يريادگسامانه يان و ناظران از يمرب نمودن امكان استفاده كارآموزان، فراهم .10

ـ ب هيكه به تصو مربوطوابط طبق ض يبا سرعت مناسب كاربر يشبانه روز  يات نظـارت مركـز  ي

 .ده باشديرس

هر حرفه،  موسس موظـف بـه    يبرا يكيآزاد الكترون يو حرفه ا يگاه فنبراي اخذ مجوز آموزش  :68ماده 

در صورت آماده نبودن محتـواي الكترونيكـي   ، و كل محتواي الكترونيكي آن حرفه مي باشد ارائه طرح درس

 :شرايط زير عمل نمايدموسس مي تواند طبق 

 تعيـين  سـازمان  كـه    يقـالب در هـر حرفـه    يبراارائه طرح درس و سناريوي آموزشي كل محتوا،  .1

 .دينما يم

 100از محتواي الكترونيكي براي  حرفه هـاي بـا اسـتاندارد آموزشـي كمتـر از      % 50ارائه حداقل   .2

 100ي با استاندارد آموزشي بين از محتواي الكترونيكي براي حرفه ها%  30ارائه حداقل ا يساعت، 

از محتواي آموزش الكترونيكي براي حرفه هـاي بـا اسـتاندارد    % 20ارائه حداقل  ايساعت  250تا 

 .مي باشد سازمان  به ساعت آموزشي 250 ش ازآموزشي بي
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 يباشد كه كل مطالـب محتـوا   يد به گونه ايبا و محتواي الكترونيكي يآموزش يويطرح درس و سنار :تبصره

ـ  يكيالكترون يمحتوا يالزم به ذكر است كه مدت خروج. را پوشش دهد يعلم توانـد از مـدت در نظـر     يم

 يچ مطلبيه يكين نكته كه در دوره الكترونيفتن اربا در نظر گ .باشدآموزش كمتر  يمحتوا يگرفته شده برا

 .ه حذف نشده باشدياول يآموزش ينسبت به محتوا

توسط سازمان،هيات نظـارت مركـزي    68،  67در مواد  د موارد مذكورييروز پس از تا دهحداكثر : 69ماده 

ـ نما يم موافقتسال  دومدت  يرا برا يكيآزاد الكترون يو حرفه ا يس آموزشگاه فنيروانه تاسباصدور پ . دي

ـ  ينسبت به تمد, ماه قبل از اتمام مدت اعتبار مقرر چهارالزم است موسس  اقـدام  س يد اعتبار پروانـه تاس

 .شود يت مقررات مربوط لغو مينصورت مجوز آموزشگاه با رعاير ايدر غ. كند

براي تمديدپروانه تاسيس، بايستي محتواي آموزشي وسناريوي آموزشي وسامانه مديريت آموزشي  :1تبصره 

 .مبتني برآخرين فناوري روزونيازبازاركارباشدوموردبازبيني و تاييدمجددسازمان قرارگيرد

، جهت اجراي آموزش حرفه هايي صادر خواهد شـد كـه در زمـان بررسـي تقاضـا      مجوز ارائه دوره  :2تبصره

ارائه  يويمربوطه و طرح درس و سنار ي مصوبطبق استاندارد آموزش(به طور كامل محتواي الكترونيكي آنها

 .ارائه شده باشد )شده

 يو بـرا  شود يذكر م يكيكلمه الكترون يكيالكترون يو حرفه ا يس آموزشگاه آزاد فنيدر پروانه تاس :3تبصره 

 70 طبـق مـواد    يكيالكترون يت آموزشهايصالح ابالغز سازمان يستم ها نيران سيو مد يكيان الكترونيمرب

 .صادر خواهد نمود 72و

و يا محتواي الكترونيكـي و يـا   در صورت وجود هرگونه اشكال در ساختار سامانه مديريت يادگيري  :4تبصره 

روز نسبت به رفع اشكاالت اقدام نمايد و درخواسـت   چهل وپنجآموزشگاه مي تواند طي مدت طرح درس، 

 .به سازمان ارائه نمايدخود را مجدداً 

 :يكيآزاد الكترون يو حرفه ا ير آموزشگاه فنيط مديشرا :70ماده 

ـ ر فصل چهـارم ا ط ذكر شده ديعالوه بر دارا بودن شرا يكيآزاد الكترون يو حرفه ا ير آموزشگاه فنيمد  ن ي

 : ز باشدير نيز يط تخصصيشرا يدارا يستيبا يم دستورالعمل

 طبق استاندارد مصوب سازمان يكيالكترون ي يادگيريستمهايس يترينامه مديدارا بودن گواه .1
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 سانسيدارابودن حداقل مدرك ل .2

 : يكيالكترون يو حرفه ا ير آموزشگاه آزاد فنيف مديوظا :71ماده 

كه به صورت اسناد  يكيالكترون يو حرفه ا يآزاد فن آمارها و گزارشها در آموزشگاهافت يارسال و در .1

 .رد طبق ضوابط سازمانيگ يمورد تبادل قرار م يكيالكترون

 ي سازمانكيكپارچه آموزش الكترونينظارت  ثبت نام و سامانهبه سامانه آموزشي آموزشگاه  اتصال .2

 .توسط سازمانجهت برقراري اين ارتباط ف شده يتعر يو خروج يورود يت استانداردهايو رعا

سـامانه   هايدوره ها و گزارش يو نحوه اجرا يافتياز ثبت نامها و وجوه در يآمارهاي ارسال گزارش .3

 .دينما  ين مييكه سازمان تع يدر قالب يريادگيت يريمد

 .سازمانبه  يريادگيت يريسامانه مد يبازرس يو كلمه عبور برا يارسال كلمه كاربر .4

 يكالسـها  يو اعالم آن به سازمان به همراه اعالم سـاعت و مكـان برگـزار    يم آموزشيم تقويتنظ .5

 .آموزشگاه پايگاه اينترنتي در يقيتلف يدوره ها يحضور

ه كارآموزان آموزشگاه و اعالم يبه كل لكترونيكياز كارآموز ايش نيدوره پ يآموزشلوح فشرده ارسال  .6

 .آموزشگاه ياختصاصپايگاه اينترنتي دوره در ن يبان ايپشت پايگاههاي اينترنتي

 سازمانبه موقع به  يكيالكترون هايان و كارآموزان و ارائه گزارشيمرب يكينظارت بر عملكرد الكترون .7

 .مربوطو ضوابط  نمون برگ هاطبق 

 يدوره هـا  يبخش حضور يجهت اجرا يحضور يدوره ها يمجر يم قرارداد با آموزشگاههايتنظ .8

 .برابر مقررات و ضوابط مربوطه يقيتلف

ـ ينظـارت الكترون سامانه كه امكان اتصال به  ،كارآموزان خود يكيالكترون يگانيبا سامانهاستقرار .9  يك

 .سازمان را داشته باشند

ـ يالكترون يس دوره هايتدر  : يكيمربي الكترونط يشرا :72ماده  ـ   يك ـ يالكترون يتوسـط مرب  صـورت   يك

ط يشـرا  يدارا 25ان مطابق ماده يمرب يط عموميعالوه بر شرافردي است كه  يكيالكترون يمرب. رديپذ يم

 :ز باشدير نيز

 .سازمان ي آموزشي مصوبطبق استانداردها يليداشتن حداقل مدرك تحص .1
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 .صوب سازمانآموزشي مطبق استاندارد  يكيالكترون يگرينامه مربيدارا بودن گواه .2

 :  يكيط كارآموز الكترونيشرا :73ماده 

ـ يا رشـته مع يمهارت حرفه  يرياست كه به منظور فراگ يفرد يكيكارآموز الكترون ـ   ي درن  و  يآموزشـگاه فن

 ط يشـرا  يدارا ايـن دسـتورالعمل  ثبت نام نموده و عالوه بر ضوابط فصل ششـم   يكيآزاد الكترون يحرفه ا

 :ز باشدير نيز

 .اينترنت  و ويندوز،مبانيدوره هاي آموزشي مهارت كافي در حد  دارابودن .1

 .صوب سازمانآموزشي ماستاندارد ي طبق كياز كارآموز الكترونيشنيگذراندن دوره پ .2

اطالعات به كارآموز  يامكان بارگذار ،كه جهت آموزش ييد شده در ابزارهايتول يت محتواهايمسئول .3

كارآموز مـي  ي باشد و ا پادكست و موارد مشابه به عهده كارآموز مي يكيا ويدهند مانند وبالگها  يم

 .بايستي از توليد محتواهاي مغاير با شئون اسالمي و اخالقي پرهيز نمايد

ـ عالوه بر موارد مندرج در فصل هفـتم ا  يكيآزاد الكترون يو حرفه ا ينظارت بر آموزشگاه فن :74ماده  ن ي

 :شود يم زير نيشامل موارد ز يكيآزاد الكترون يو حرفه ا يآموزشگاه فن ينظارت و بازرسدستورالعمل 

ـ  مرجع .1 ـ  -ينظارت فن  يمحتـوا  مـديريت يـادگيري پايگـاه اينترنتـي،     بـر عملكـرد سـامانه    يتخصص

مديريت توسـعه فنـاوري هـاي     يكيالكتروني آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد ر و مربيمدي،كيالكترون

دفتر موسسات كارآموزي آزاد ، هاي مذكور آموزشگاه عملكرد  بر ينظارت عموم مرجع نيز وآموزشي بوده 

 . و مشاركتهاي مردمي سازمان مي باشد 

ـ ت يريمشخصات سامانه مد، يكيالكترون يت ارائه آموزشهايصالح يو بررس يموارد تخصص  .2  يريادگي

ـ  يت تخصصيو صالح يآموزش يو هايسنار ، يكيالكترون يمحتوا، يكيالكترون بـه  سـامانه  ر يو مـد  يمرب

 .گزارش داده خواهد شد يات نظارت مركزيشده و به ه يبررس سازمانصورت متمركز توسط 

در صورت در خواست سازمان، آموزشگاه موظف به ارائه خروجي استاندارد اعالم شده توسط سازمان  .3

 يت هايسامانه مديريت يادگيري خود به صورت هفتگي يا ماهانه و نصب نرم افزارها و قابل هاياز گزارش

 باشد يم يآموزش يهايتوسعه فناور تيريمداز سوي  ياعالم
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 يضـرور مديريت توسعه فن آوري هاي آموزشي  موردنظر ياتصال سامانه آموزشگاه به سامانه نظارت . 4

ـ ن اتصـال از ح يا ين شده براييتع يو خروج يورود يت استانداردهاياست و آموزشگاه ملزم به رعا ث ي

 .خواهد بود سازمانطبق ضوابط  يآموزش يل آمار كارآموزان و ثبت نامها و آمارهايتكم

دارندگان مجوز تاسيس آموزشگاه الكترونيكي مكلفند مدارك و اطالعات درخواستي از سوي بازرسان  . 5

از سازمان در قبال ارائه  ياعزامو  شناسه كاربري و كلمه عبور جهت ورود به سامانه را در اختيار بازرسان 

 ) محـدود بـه خوانـدن اطالعـات     يبا دسترس(و رمز عبور  يا كلمه كاربريو  نامه معتبر  قرار دهند يمعرف

 .نديد سازمان ارسال نماييل مورد تايميا به ايو  يرا به صورت كتب

ـ  يقرارداد كارآموز :1تبصره ـ    يو پرونده آموزش ـ يآزاد الكترون يو حرفـه ا  يكـارآموزان در آموزشـگاه فن   ي     ك

 . باشد يكيتواند به صورت الكترون يم

 يهـا شـيوه نامـه   بر اساس  يكيآزاد الكترون يو حرفه ا يفن يآموزشگاهها يمقررات اعتبار سنج :2تبصره 

 .خواهد بودمركزي ات نظارت يه ياز سو يابالغ

ـ يتلف يآموزش ها يقسمت حضور ين نامه تنها برايين آيا 34بند ب و د از ماده  :3تبصره  كه يدر صـورت  يق

 . الزم االجراست ، باشد يكيالكترون آزاد يو حرفه ا يوزشگاه فنارائه دهنده آن خود آم

 يز در مورد آموزشـگاهها ير نيت موارد زيذكر شده در فصل هشتم رعا يعالوه بر مقررات عموم :75ماده 

 :است يضرور يكيآزاد الكترون يو حرفه ا يفن

ـ ارائه با يابزارهاگر يو د يو حضور) نيآنال(برخط يو كالسها يآموزش يمحتواو مدت دوره  .1 د بـه  ي

 .سازمان را پوشش دهد ي مصوبموزشآه مطالب موجود در استاندارد يباشد كه كل يگونه ا

عمـوم در محـل    دستورالعمل رابـراي آگـاهي  ن يك نسخه از ايس موظف است يدارنده پروانه تاس .2

 .قرار دهد درپايگاه اينترنتيك نسخه از آن را يآموزشگاه و  يكيزيف

ـ يبه پ يكيآزاد الكترون يو حرفه ا يآموزشگاه فنه ينرخ شهر .3 آزاد  يو حرفـه ا  يشنهاد آموزشگاه فن

ـ يـي تع يات نظارت مركزيب هيسازمان و تصو يكارشناس يو بررس يكيالكترون ايـن  . دشـو  ين م

 .باشند يم شهريه مصوبف در يآموزشگاهها مجاز به ارائه تخف
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دوره  ،وزش حرفه جديد به صورت الكترونيكيدارندگان پروانه تاسيس مي بايست قبل از شروع آم .4

ارائـه نمـوده و مجـوز ارائـه      سازمانمحتواي دوره را  به  كلمورد درخواست، مربي واجد شرايط و 

 . حرفه را اخذ نمايند 

آموزشي نبايد هيچ گونه فعاليت غير مرتبط با موضوع آموزش الكترونيكي از قبيل  پايگاه اينترنتيدر  .5

 . صورت پذيرد مغايرباموضوع فعاليت خريد و فروش و ارائة خدمات 

 .برسد سازمانبايد به تاييد  پايگاه اينترنتي ينشاننام آموزشگاه و  .6

 .مي تواند با نام آموزشگاه يكسان باشد  پايگاه اينترنتي نشاني  .7

 .استفاده از نام هاي مشابه خارجي ممنوع مي باشد  .8

امكان سازمان در مواقع خاص و با تاييد نمي باشدو پايگاه اينترنتي نشانيآموزشگاه مجاز به تغيير  .9

 .پذيرمي باشد

 سـازمان هـر سـاله توسـط     مورد نظـر ، رشته هاي آموزشي بر حسب نياز بازار كار و اولويت هاي  .10

  .شود تدوين و ابالغ مي

الكترونيكي براي دارندگان مجوز آموزشگاههاي فنـي و   آزاد يو حرفه ا يفن صدور مجوز آموزشگاه .11

 .بالمانع استدستورالعمل ن يط و ضوابط مندرج در ايشرابارعايت حرفه اي آزاد 

شان طبق موارد ذكـر شـده در   يان و مدارك ايمتقاض يات نظارت استان موظف به ارسال تقاضايه .12

 .مي باشد دبيرخانه هيات نظارت مركزيبه  اين دستورالعمل

ن نامه يين آيا 45 و ماده 19ماده  1يت مفاد تبصره از رعا يكيآزاد الكترون يو حرفه ا يآموزشگاه فن : 1تبصره

 .باشد يمعاف م

بـه هيـات    جهت اتخاذتصميم مقتضي موضوع ،نابازرسن و اناظرتوسط تخلف در صورت مشاهده   : 2تبصره

ـ   يدگيمرجع رس. نظارت مركزي ارجاع خواهد شد ـ يآزاد الكترون يو حرفـه ا  يبه تخلفات آموزشـگاه فن  يك

 .باشد يسازمان م يات نظارت مركزيه
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 :)LMS( مديريت يادگيريسامانه خصوصيات  :76ماده 

 سـازمان باشد كه به تصـويب  ) LMS(آموزشگاه مي بايست داراي يك سامانه مديريت يادگيري  .1

 جـاد  ينسـبت بـه ا   ا راساَيكدباز استفاده نموده و  يتواند از سامانه ها يآموزشگاه م. رسيده باشد 

 .كند يبانيرا پشت يزبان فارس يستيبا يسامانه حتما م. ديد سامانه اقدام نمايا خريا اجاره و ي

 .اجرا گردد   Web بايستي مبتني مديريت يادگيريسامانه  .2

نمـون بـرگ   حداقل داراي خصوصياتي باشـد كـه در    بايستيآموزشگاه يادگيري سامانه مديريت  .3

 . دارند* عالمت ) مشخصات سامانه مديريت يادگيري( .....شماره

ـ  SCORMبـا اسـتانداردهاي آمـوزش الكترونيكـي      بايسـتي سامانه مديريت يادگيري  .4   OKIا ي

 .جهت دريافت بسته هاي آموزشي ارائه شده همخواني داشته باشد

پايـان  فراهم كردن امكان ارزيابي يادگيرنده بعـد از  ارزشيابي ميزان ييشرفت كارآموزان به منظور .5

  .دوره ضروري استكامل 

ـ ه يكيالكترون يو حرفه ا يس آموزشگاه آزاد فنيمرجع صدور پروانه تاس: 77ماده    يات نظـارت مركـز  ي

ـ يالكترون يو حرفـه ا  يآزاد فن يآموزشگاهها يط عموميشرا يمرجع بررس. باشد يم دفتـر موسسـات    يك

ـ  يهايت توسعه فناوريريمد يط تخصصيشرا يو مرجع بررس يمردم يآزاد و مشاركتها يكارآموز  يآموزش

 . باشد يم

هرگونه تغيير در مفاد اين دستورالعمل يا شيوه نامه اجرايي مورد نياز توسـط سـازمان تهيـه و     :  78ماده 

 . پس از تصويب هيات نظارت مركزي ابالغ خواهد شد 

  
 

 


