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 مديران كل محترم آموزش فني و حرفه اي استان ها
 »فوري –مهم « 

 با سالم و تحيات الهي  
 ديـ تولسياست هـاي كلـي    12اشتغال و بند هاي كلي  سياست 2استناد به اسناد باالدستي به ويژه بند احتراماً، با      
ق دولـت الكترونيـك و بـه منظـور     ابالغي از سوي مقام معظـم رهبـري، تحقـ    يرانيا هياز كار و سرما تيحما ،يمل

اجرائي نمودن برنامه هاي آموزشي سازمان مبني بـر زمينـه سـازي جهـت بهـره گيـري از ظرفيـت هـاي آموزشـي          
در فراگيـر شـدن ابزارهـاي الكترونيكـي      توجه به ضرورت گسـترش و سيميالتورها و شبيه ساز هاي آموزشي و با 

به ويژه در حوزه آموزش و در راستاي دسترسي مناسب و آسان و زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جوامع 
كاهش هزينه هاي آموزشي، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور سياست توسعه و استفاده از اين ابزارها و ارايـه  

دستورالعمل نحـوه اجـراي دوره هـاي    " بازنگريآموزش هاي مجازي را در دستور كار خود قرار داده و نسبت به 

بـازنگري  به پيوست دسـتورالعمل  لذا اقدام نموده است،   "آموزش مجازي در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد
مزبور كه به تأييد شوراي معـاونين سـازمان رسـيده اسـت، بـراي استحضـار و اقـدام الزم ابـالغ مـي گـردد.           شده 

هرچـه سـريعتر و بهتـر ايـن دسـتورالعمل اقـدامات الزم را بـا همكـاري و          خواهشمند است براي عملياتي نمودن
 آموزشگاه هاي آزاد و مشاركت هاي مردمي سازمان بعمل آوريد. هماهنگي دفتر
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 مقدمه 

 جوامع ابزارهاي الكترونيكي در زمينه هاي اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي  فراگير شدنگسترش و  ضرورت با توجه به      

در راستاي هاي كوتاه مدت غير رسمي  بعنوان متولي آموزش كشور ، سازمان آموزش فني و حرفه اي زشآمو در حوزهبويژه 

، ارايه ي آموزش هاي  اين ابزار ها و استفاده ازسياست توسعه  ،سان و كاهش هزينه هاي آموزشي دسترسي مناسب و آ

مجازي را مجوز ارايه آموزش به شيوه  ، متقاضيان واجد شرايطقرار داده و طبق ضوابط زير به خود را در دستور كار مجازي 

  . مي نمايد اعطاء

   اهداف 

متقاضيان نياز هاي متنوع آموزشي به  ي، پاسخگوي بهره برداري كاربران تسهيل،  توسعه و سرعت اجراي آموزش ها       

، مهارت فرآيند طي، امكان رهگيري فراگيران در وحدت رويه در اجرا حفظ سطح استاندارد آموزشي و  ،در نقاط مختلف 

 استفاده از ، مجازيترويج مهارت آموزي توسعه و  ، اي هاي چند رسانه، تصوير و فايل ، استفاده از صوتمباحث تكرار 

و نيز كاهش ترافيك و آلودگي هوا و  استفاده از شبيه سازها ي حوزه ارتباطات (مانند موبايل) در زمينه آموزش،تكنولوژي ها

 صرفه جوئي در هزينه ها از اهداف مهم اين دستورالعمل مي باشد .

 : تعاريف واختصارات  1ماده      

 آمـوزش  مـديريت  هـاي  سيسـتم  هـاي  سامانه اينترانت، بستراينترنت، بر كه است آموزشي :مجازي آموزش-1-1

) LMS(نوين هاي تكنولوژي و ICT گردد مي اجرا زير روش سه به و مربوطه مقررات و ضوابط مطابق : 

 برگـزار  خصوصـي  نيمه ،يخصوص عمومي، صورت به مربوطه استاندارد محتوي اساس بر كه هايي ش آموز-1-1-1

 . شود مي مهارت گواهينامه صدور به منجر و گردد مي 

 و شـود  مـي  اجرا تحت عنوان آموزش خاص )مشتري( كارآموز سفارش به كه استاندارد از بخشي آموزش-2-1-1

  .گردد مي دوره در شركت گواهي صدور به منجر

 درو قابليت ارائـه   دارد را شايستگي اي ،شغل حرفه كي در رساني اطالع و آشنائي جنبه كه هايي آموزش-3-1-1

 .رت دارد پيامك طريق از ايو... و اينستاگرام تلگرام، فضاي
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 كـالس  يـك  نـوعي  به محيط اين. باشند مي تعامل در هم با مربيان و كارآموزان آن در كه است محيطي :مجازي كالس -2-1

 .  كنند مي سازي شبيه اي چندرسانه هاي سيستم و كنفرانس ويدئو نظير امكاناتي بوسيله را درس

 و) عملي آموزش ساعات با مطابق( حضوري صورت به آن از بخشي كه شود مي گفته هايي آموزش به  : تلفيقي آموزش-3-1

 .شود مي ارائه) نظري آموزش ساعات با مطابق(الكترونيكي يادگيري مديريت سامانه طريق از ديگر بخش

 مجـازي  دوره در معينـي  رشته يا حرفه مهارت فراگيري منظور به كه است فردي مجازي دوره كارآموز : مجازي كارآموز-4-1

  الكترونيكـي  آمـوزش  بـراي  اينترنت و رايانه كاربري زمينه در كافي  آشنايي و نموده نام ثبت آزاد اي حرفه و فني آموزشگاه

 . باشد داشته

 مـديريت  هـاي  سيستم هاي سامانه ،اينترنت طريق از كه است آموزشي مواد و مطالب : مجازي آموزش محتواي-5-1

 . شود مي ارايه  ICT نوين هاي تكنولوژي و) LMS( آموزش

 صورت در( سناريو ارائه. مجازي محتواي توليد جهت آموزشي محتواي در ياددهي هاي روش طراحي: آموزشي سناريوي-6-1

 . است الزامي نمايد مي تعيين سازمان كه قالبي در) لزوم

 .  كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان:  سازمان-7-1

 .  سازمان مردمي هاي مشاركت و آزاد هاي آموزشگاه دفتر:  دفتر-8-1

ـ   Learning Management System منظور : ادگيريي مديريت سامانه-9-1  بـراي  سيسـتمي  كـه  اسـت  LMS همـان  اي

 اسـت  آموزشـي  هاي برنامه اي الكترونيكي ادگيريي آموزشي هاي دوره ارائه و گزارشگيري و رديابي سازي، مستند مديريت،

  . باشد مي ادگيريي و مديريتي،آموزشي ابزار سه داراي كه

 هيئـت  18/5/85 مصـوب  آزاد اي وحرفـه  فنـي  آموزشـگاههاي  ي اداره و تشكيلي  نحوه نامه آئين منظور : نامه آئين-10-1

  . است وزيران محترم

 بـا  الكترونيكـي  محتـواي  وتطبيـق  اينترنتـي  پايگـاه  مشخصـات  ، تجهيزات بررسي وظيفه كه كارگروهي :فني كارگروه -11-1

 .است دار عهده را سازمان آموزشي و مهارت استانداردهاي

 هـاي  آموزشگاه مجازي آموزش عملكرد بر نظارت منظور به كل اداره در كه اي كميته : مجازي آموزشهاي بر نظارت كميته-12-1

  .شد خواهد تشكيل مجازي آموزش اجراي مجوز داراي

  مجازيامكانات الزم جهت صدور مجوز اجراي آموزش  شرايط و: 2ماده

 . آزاد اي وحرفه فني آموزشگاه تاسيس پروانه ي ارايه -1-2

 .  باشد داشته را درخواست مورد حرف/حرفه و ها رشته/رشته در حضوري آموزش ارايه مجوز بايستي آموزشگاه:  تبصره
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 .مجازي دوره اجراي مجوز درخواست ي ارايه-2-2

 محاسـبه  معيـار ( باشـد  داشته منفي امتياز 50 از بيش  گذشته سال يك طي نبايد آموزشگاه ،درخواست ارائه زمان از -2-3

 .)باشد مي آزاد اي حرفه و فني هاي آموزشگاه تخلفات به رسيدگي نحوه و ها مشوق نامه شيوه ،منفي امتياز

 .  شرايط واجد مربي و مدير معرفي- 4-3

 .دستورالعمل اين پنجم ماده در شده ذكر شرايط و ضوابط با منطبق و مناسب مجازي ادگيريي مديريت سامانه داشتن- 5-3

 .دستورالعمل اين ششم ماده در شده ذكر شرايط و ضوابط با منطبق و مناسب مجازي محتواي ارايه -6-3

 .مجازي آموزش تجهيزات استقرار جهت ويژه فضاي اختصاص- 7-3

 . ندارد وجود فضا اين اختصاص به نياز ، سرور اجاره صورت در:  تبصره

 . مجازي آموزش اجراي نياز مورد ملزومات و تجهيزات تامين-8-3

 مجازي اي آموزش هاي : مراحل صدور مجوز اجر3ماده

 آمـوزش  مجـوز  داراي كه هايي حرفه در آموزشگاه موسس توسط مجازي آموزش اجراي مجوز صدور تقاضاي ارسال -1-3

 )1 شماره برگ نمون مطابق( ميباشد

مـي بايسـت   هستند،  مجازيخارج از كشور كه متقاضي اجراي آموزش به شيوه ي داخل و هاي  موسسين آموزشگاه : 1تبصره

  . ارايه نمايندحسب مورد به اداره كل و دفتر     portaltvto.comدر پورتال جامع سازمان به نشانيرا  درخواست خود

 خـود را بـر اسـاس    و طي مراحـل اداري  اجراي آموزش مجازي مي بايست درخواست  متقاضيآموزشگاه موسسين  : 2تبصره

 ي پيوست اين دستورالعمل نمون برگ ها

 آموزشـي  عملكـرد  و سـوابق  گـرفتن  نظـر  در با هفته كي مدت ظرف مركز توسط آموزشگاه موسس تقاضاي بررسي -3-2

 يـك  مـدت  ظـرف ( مركز كارشناسان توسط شده معرفي تجهيزات وفضا از بازديد همچنين.  كل اداره به ارسال و آموزشگاه

 )4و3و2 شماره پيوست()هفته

 و مهـارت  اسـتانداردهاي  بـا  مجـازي  محتواي وتطبيق اينترنتي پايگاه مشخصات ، تجهيزات،بررسي و بازديد از فضا -3-3

 .مربوطه مستندات دريافت از پس كل، اداره در مستقر فني كارگروه توسط سازمان آموزشي

 طريـق  از مربيگـري  و مديريت ابالغ صدور معرفي شده از سوي موسس توسط مركز و مربي و بررسي صالحيت مدير-4-3

  .سازمان جامع رتالپ
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 مربـي  و مدير عنوان به مي توانند، باشند مجازي آموزش اجراي شرايط حائز فعلي آموزشگاه مربيان و مدير تبصره : چنانچه

 نمايند. فعاليت مجازي

توسـط اداره  از طريق پرتال جامع سازمان  مجازي مجوز اجراي آموزشو صدور  هيات نظارت استان طرح موضوع در -5-3

 .8مطابق نمون برگ شماه  كل

 تركيب وشرح وظايف اعضاي كارگروه فني :: 4ماده

ك نفر كارشناس رايانه و مسلط بر طراحي وب و شبكه از بخش دولتي يـا غيردولتـي كـه مسـئوليت بررسـي سـامانه       ي -1

 محتوا را به عهده خواهد داشت .  مجازيمديريت يادگيري و پايگاه اينترنتي و مشخصات فني و 

يت بررسـي و تطبيـق محتـواي    ك نفركارشناس (مربي) رشته آموزشي مرتبط از بخش دولتي يا غيردولتـي كـه مسـئول   ي -2

 الكترونيكي را با استانداردهاي مهارت وآموزشي سازمان به عهده خواهد داشت .

ك نفر مربي فناوري اطالعات از بخش دولتي يا غيردولتي كه داراي سابقه آموزشي و آشنا با مباحث سخت افزار و نـرم  ي -3

 يم را به عهده خواهد داشت .افزار كه مسئوليت بررسي و كارايي محتوا و انتقال مفاه

 رئيس اداره موسسات كارآموزي آزاد اداره كل (رئيس كارگروه فني) .  -4

 ك نفر كارشناس تهيه و تدوين استانداردهاي آموزشي از اداره كل . ي -5

غ اعضـاي  انتخاب اعضاي كارگروه فني به عهده رئيس اداره موسسات كـارآموزي آزاد اداره كـل مـي باشـد وابـال      : 1تبصره 

  . كارگروه فني توسط مدير كل استان صادر مي گردد

درانتخاب اعضاي كارگروه فني از بخش غيردولتي، ترجيحاً از كارشناسان و مربيان واجد شرايط كانون انجمن هاي  : 2تبصره 

  . صنفي استان استفاده گردد

 مدير و مربي دوره آموزش مجازي : شرح وظايف مؤسس ، 4ماده

آموزشـگاه مجـري    موسس، مدير و مربـي عالوه بر وظايف مشخص شده در دستورالعمل مصوب هيات نظارت مركزي براي 

 مي باشد . اين اشخاص  موارد ذيل نيز از وظايف ،دوره هاي مجازي 

   موسس وظايف-1-4

 .مجازي دوره آموزش شروع از قبل استان نظارت هيات از الزم مجوز اخذ-1-1-4
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 انجام براي را كل اداره مردمي هاي مشاركت و آزاد كارآموزي موسسات اداره ايميل و تلفن شماره ، پستي آدرس -2-1-4

 قرار كارآموزان اختيار در آموزشگاه سايت وب طريق از ، شكايات و انتقادات پيشنهادات، ، نظرات نقطه انعكاس مكاتبات،

 . دهد

از  سـازمان  آموزشـي  و مهـارت  استانداردهاي بامطابق  مجازي محتواي و اينترنتي پايگاه ، تجهيزات،معرفي فضا -3-1-4

 سوي موسس به مركز.

 جهت عبور وكلمه كاربري ي كلمه تعيين با ادگيريي مديريت سامانه به سازمان و كل اداره دسترسي آوردن فراهم-4-1-4

  الزم تجهيزات و فضا آوردن فراهم همچنين...و آموزش اجراي ، نام ثبت برمراحل نظارت اعمال

  .مجازي آموزش اجراي مراحل تمامي در ها زمينه كليه در مستمر فرآيندي نظارت -5-1-4

  مدير وظايف-2-4

 .  سازمان پورتال در آموزشي هاي دوره تقويم ثبت و ريزي برنامه-1-2-4

 عالوه را مصوب شهريه ميزان و  مربيان و مدير ابالغ ،مجازي آموزش دوره جرايا مجوز تصوير بايد آموزشگاه مدير-2-2-4

 . نمايد بارگذاري نيز آموزشگاه سايت وب روي بر ، آموزشگاه دفتر در رساني اطالع بر

 .  كارآموزان به فشرده لوح بصورت اي آموزشگاه سايت وب در مجازي آموزش از استفاده راهنماي ارايه-3-2-4 

 .  مجازي آموزشگاه اينترنتي پايگاه در تلفيقي هاي دوره حضوري كالسهاي برگزاري مكان و ساعت اعالم-4-2-4

 .  مجازي و آموزشي محتواي ومعنوي مادي حقوق از حفاظت-5-2-4

 .  مركز به موقع به مجازي و آماري گزارشهاي ارائه و كارآموزان و مربيان مجازي عملكرد بر نظارت-6-2-4

  . باشند داشته را سازمان پورتال به اتصال امكان كه ، كارآموزان مجازي بايگاني استقرارسامانه-7-2-4

 از شهريه اخذ قبال در است موظف آموزشگاه مدير ،مجازي صورت به شهريه رسيد صدور عدم صورت در-8-2-4

 قيد دوره عنوان و كارآموز مشخصات ، آموزشگاه نام ، دريافتي شهريه آن در كه استناد قابل گزارشات ارائه ضمن كارآموزان،

 دفاتر در را آن دوم نسخه و نموده ارايه كارآموز به آن از نسخه يك و صادر نسخه دو در آموزشگاه، مهر به ممهور را شده

  . نمايد حفظ آموزشگاه مالي

 به پاسخگويي و ادگيريي مديريت سامانه فني و علمي هاي پشتيباني و امنيت تامين جهت الزم تمهيدات اتخاذ-9-2-4

 .  سامانه با ارتباط جهت كارآموزان فني مشكالت

 . دستورالعمل اينمفاد اين  با مطابق آموزشگاه امور كليه اجراي حسن نظارت بر -10-2-4
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 و نامه درآئين مندرج وظايف شرح و شرايط بايد مي مجازي آموزش اجراي مربي:  مربي وظايف شرح و شرايط-3-4

  . باشد داشته را مركزي نظارت هيات  مصوب اجرايي دستورالعمل

 

 پشتيباني و )LMS(  ادگيريي مديريتي  سامانه:  5 ماده

بشرح ذيل مي باشد كه مطابق با راهنماي تكميل چك ليست ارزيابي داراي ويژگيهايي ) LMSسامانه ي مديريت يادگيري  (

 . ) توسط كارگروه فني بررسي مي گردد5آموزشگاهاي آزاد (پيوست  مجازيسامانه آموزش 

 حقوقي شركت يا موسس نام به دامنه ثبت قرارداد مستندات و برسد فني گروه كار تاييد به بايد اينترنتي پايگاه نشاني-1-5

  .  باشد نمي اينترنتي پايگاه نشاني تغيير به مجاز آموزشگاه شود،  ارائه سال 5 مدت به

.  باشد رسيده كل اداره فني كارگروه تائيد به كه بوده) LMS( يادگيري مديريت سامانه يك داراي بايست مي آموزشگاه-2-5

. نمايد اقدام سامانه خريد يا و اجاره يا ايجاد به نسبت راساَ يا و نموده استفاده كدباز هاي سامانه از تواند مي آموزشگاه

 . كند پشتيباني را فارسي زبان بايستي مي حتما سامانه

 . گردد اجرا  Webبر مبتني بايستي يادگيري مديريت سامانه-3-5

 6 شماره برگ نمون در كه باشد خصوصياتي كليه داراي حداقل بايستي آموزشگاه يادگيري مديريت سامانه-4-5

 .  است گرديده اعالم) يادگيري مديريت سامانه مشخصات(

 . باشد داشته را دوره در كننده شركت كارآموزان غياب و حضور امكان-5-5

 .  باشد داشته دوره كامل پايان از بعد  را كارآموز ارزيابي امكان و كارآموزان پيشرفت ميزان تعيين امكان-6-5

 . نمايد استفاده خودش به مربوط ادگيريي مديريتي  سامانه از بايست مي هرآموزشگاه-7-5

 استانداردهاي رعايت به ملزم آموزشگاه و است ضروري سازمان پورتال جامع سيستم به آموزشگاه سامانه اتصال-8-5

 ضوابط طبق آموزشي آمارهاي و نامها ثبت و كارآموزان آمار تكميل حيث از اتصال اين براي شده تعيين خروجي و ورودي

 . بود خواهد سازمان

 گزارشهاي از كل اداره توسط شده اعالم استاندارد خروجي ارائه به موظف آموزشگاه كل، اداره خواست در صورت در-9-5

 . ميباشد كل اداره سوي از اعالمي هاي قابليت و افزارها نرم نصب نيز و ماهانه يا هفتگي صورت به يادگيري مديريت سامانه

 آموزشي مجازي: محتواي  6ماده
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 پديد شكايت صورت در ليكن باشد، مي شده خريداري اي شده توليد مجازي محتواي ارايه به موظف موسس-1-6

 محتواي مالكيت با درارتباط ايشان ومعنوي مادي حقوق رعايت عدم درخصوص موسس از مصنفان و مولفان آورندگان،

 احراز صورت در بودو خواهد پاسخگويي مسئول موسس و شده فرستاده ذيصالح مراجع به موجود قوانين طبق موارد ،مجازي

 . گردد مي باطل موسس مجازي آموزش مجوز قضايي مراجع در محكوميت وصدور تخلف

 : باشد زير خصوصيات داراي بايستي و بوده... و ساز شبيه صدا، انيميشن، ، عكس ويديو، متن، شامل مجازي محتواي-2-6

 . باشد مجازيحتماً مي بايست در قالب يكي از استانداردهاي آموزش  مجازيقالب ارايه ي محتواي   -3-6

ا بخش از يبايد داراي محتواي علمي (دانش، نگرش و مهارت) مطابق با استانداردهاي آموزشي  مجازيمحتواي -4-6

 . مصوب سازمان باشداستاندارد 

 . مي بايست حتما داراي نسخه اي به زبان فارسي باشد مجازيمحتواي  -5-6

 ادگيري ارايه مي شود.مي بايست داراي نسخه تحت وب باشد كه از طريق سامانه مديريت ي مجازيمحتواي  -6-6

 باشد. 6ارايه شده مي بايست حداقل داراي كليه خصوصياتي مطابق با  نمون برگ شماره  مجازيمحتواي -7-6

بايد به تائيد كارگروه فني مستقر دراداره كل مطابق با مفاد راهنماي تكميل چك ليست ارزيابي  مجازيمحتواي -8-6

 برسد. مجازيمحتواي 

در قالب لوح فشرده و بسته هاي آموزشي در   WEBتواند محتواي آموزشي را عالوه بر نسخه ي تحت آموزشگاه مي  -9-6

 كنار محتواي تحت وب خود ارايه نمايد.

بايد به گونه اي باشد كه مطالب محتواي استاندارد مهارت را  مجازيطرح درس و سناريوي آموزشي و محتواي -10-6

 پوشش دهد. 

 مشروط بر اينمي تواند از مدت در نظر گرفته شده براي محتواي آموزش كمتر باشد.  مجازيمحتواي  اجرايمدت تبصره : 

 هيچ مطلبي نسبت به محتواي آموزشي اوليه حذف نشده باشد. مجازيكه در دوره 

ماه نسبت به ارايه محتواي  6در صورت بازنگري و تغيير محتواي استاندارد آموزشي، موسس مكلف است ظرف مدت -11-6

 اقدام نمايد در غير اين صورت مجوز اجراي همان دوره لغو خواهد شد. مجازيجديد دوره ي آموزش 
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 در روند توليد محتوا رعايت موارد زير توصيه مي گردد:  -12-6

 دسترسي به منوهاسادگي -1-12-6

 پرهيز از ايجاد منوهاي پيچيده-2-12-6

 حداكثر استفاده از منوهاي پنهان (يعني لينكها در زمان مورد نياز نمايش داده شوند)-3-12-6

 حداقل لينك پي در پي براي دسترسي به آغاز هر بخش آموزشي-4-12-6

 استفاده از فايلهاي آموزش خطي-5-12-6

 زم براي حداقل پهناي باندرعايت فشردگي ال-6-12-6

 هماهنگي با مرورگرهاي رايج-7-12-6

 استفاده از فونتهاي متداول فارسي-8-12-6

جهت دسترسي آسان تر كارآموزان، در صورت امكان نيازي به نصب هرگونه نرم افزار قبل و در حين استفاده از -9-12-6

 درس نداشته باشد.

 GPG,MP3,SWFفرمت هاي معروف و در دسترس باشد.مانند:اجزاي محتوا بايستي تابعي از -10-12-6

به عنوان يك ابزار كمكي به كارآموز جهت استفاده محلي در صورت عدم  مجازيارائه لوح فشرده محتواي -11-12-6

 .دسترسي به اينترنت

  شهريه تعيين نحوه:  7 ماده

 تعيـين ي  نحـوه ي  نامه شيوه با طابقم مجازي روش به خصوصي نيمه و خصوصي عمومي، آموزشي هاي دوره شهريه-1-7

 . گردد مي تعيين مركزي نظارت هيات1388 ماه شهريور مصوب آزاد، اي حرفه و فني هاي آموزشگاه كارآموزاني  شهريه

 آموزشـي  هـاي  دوره شـهريه  بـه  توجـه  با و شده ارائه موزشآ ساعات نسبت به ، خاص يآموزش هاي دوره شهريه -2-7

 . شود مي تعيين ها دوره اين شهريه ، خصوصي نيمه و خصوصي عمومي،

 ماننـد  مخـابرات  شـركت  تائيـد  مـورد  مجـازي  هـاي  شبكه طريق از كه آموزشي هاي دوره هاي رساني اطالع تعرفه -3-7

 .باشد مي وصول قابل مذكور شركت هاي تعرفه با برابر ، شود مي اقدام ..و رايتل -اول همراه -ايرانسل هاي اپراتور 

  دوره در حضور گواهي/  مهارت گواهينامه صدور:  8 ماده

 .  شد نخواهد صادر مهارت گواهينامه اي دوره در حضور گواهي دارند، رساني اطالع جنبه كه هايي آموزش جهت-1-8

 در خـاص  آمـوزش  و خصوصـي  نيمـه ،خصوصـي  هـاي  دوره اجـراي  نامه شيوه اساس بر ، خاص هاي آموزش جهت-2-8

 .  شد خواهد صادر دوره در شركت گواهي، 31/6/1393 مورخ آزاد اي وحرفه فني هاي آموزشگاه
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 اسـاس  بـر   دوره پايان آزمون در شدگان پذيرفته براي، خصوصي نيمه و خصوصي عمومي، آموزشي هاي دوره جهت -3-8

 .  شد خواهد صادر مهارت گواهينامه، اي حرفه صالحيت و مهارت سنجش دفتر ضوابط

  تخلفات به ورسيدگي بازرسي و نظارت:  9 ماده

 و بازرسـي  دستورالعمل طبق مجازي آموزشي هاي دوره مجري هاي آموزشگاه تخلفات به ورسيدگي بازرسي و نظارت -1-9

 .  پذيرد مي انجام مركزي نظارت هيات مصوب آزاد هاي آموزشگاه تخلفات به رسيدگي و ها مشوق دستورالعمل نيز

 مربـي  و ،موسـس،مدير مجازي محتـواي  اينترنتي، پايگاه يادگيري مديريت سامانه عملكرد بر تخصصي نظارت رجعم -2-9

 نظـارت  هيـات  تائيد و فني كارگروه پيشنهاد به كه است )بازرسي واحد( مجازي آموزشهاي بر نظارت كميته ،مجازي آموزش

 و عبـور  كلمـه  كـاربري،  كـد  اعطاي جهت الزم اقدامات است موظف آموزشگاه مدير/موسس ضمناً. گردد مي تشكيل استان

  . نمايد فراهم مربوطه دوره شروع از قبل را كل اداره نظارت كميته بازرس براي دسترسي

 : مقررات عمومي 10ماده 

 اجرايي ضوابط در مندرج ضوابط تابع مجازي هاي آموزش حضوري بخش اجراي جهت نياز مورد آموزشي فضاي-1-10

 .  باشد مي آزاد هاي آموزشگاه اداره و تاسيس نحوه نامه آئين

 رشته همان در آموزشي حرف ساير اجراي براي مجوزي آموزشي،ي  حرفه كي در مجازي آموزش اجراي مجوز اخذ-2-10

 مربي معرفي و مجازي محتواي تائيديه اخذ از پس بايست مي آموزشي هاي سايرحرفه در مجازي آموزش اجراي و نبوده

 . پذيرد انجام شرايط واجد

 كه باشد اي گونه به بايد شود مي ارائه) آنالين( برخط هاي كالس در كه آنچه هر و آموزشي محتواي و مطالب -3-10

 . دهد پوشش را سازمان مصوب آموزشي استاندارد هاي سرفصل

 همان در حضوري آموزش مجوز داراي كه فعال آموزشگاههاي به صرفاً حرفه كي در مجازي آموزش اجراي مجوز -4-10

 .گردد مي اعطا باشند حرفه

 يا و مجازي محتواي يا و يادگيري مديريت سامانه ساختار در آموزش اجراي زمان در اشكال هرگونه وجود صورت در -5-10

 و نموده اقدام اشكاالت رفع به نسبت روز 15 مدت طي ، كل اداره به مراتب اعالم ضمن بايست مي آموزشگاه درس، طرح

 به نسبت كل اداره هماهنگي و اطالع با است موظف موسس اشكال، رفع عدم صورت در. نمايد مطلع را كل اداره متعاقباً

 . تكليف ادامه دوره ي آموزشي اقدام نمايد تعيين اي كارآموزان شهريه استرداد
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 مانند دهند مي كارآموز به اطالعات بارگذاري امكان آموزش، جهت كه ابزارهايي و شده توليد محتواهاي مسئوليت -6-10

 با مغاير محتواهاي توليد از بايستي مي كارآموز و باشد مي كارآموز عهده به مشابه موارد و پادكست يا ويكي يا وبالگها

  . نمايد پرهيز اخالقي و اسالمي شئون و آموزش موضوع

 آموزشگاه در مجازي صورت به تواند مي مجازي هاي آموزش در كارآموزان آموزشي پرونده و كارآموزي قرارداد -7-10

 . گردد آرشيو

 آئين در مندرج مفاد تابع ،تلفيقي هاي آموزش حضوري بخش براي آموزشي ضوابط ساير و مربي ، تجهيزات فضا، -8-10

 . بود خواهد آن اجرايي ضوابط و نامه

 و فروش و خريد قبيل از الكترونيكي آموزش موضوع با مرتبط غير فعاليت گونه هيچ نبايد آموزشي اينترنتي پايگاه در-9-10

 .  پذيرد صورت فعاليت مغايرباموضوع خدمات ارائة

 تلفيقي هاي درآموزش مربي هر ازاي به حداكثر مجازي آموزشي هردوره كارآموزان تعداد شرايط، تامين درصورت-11-10

 . باشد مي نفر 25 مجازي تماماً هاي آموزش در و نفر 20

 از مؤظفند اند كرده دريافت مجازي آموزش مجوز ؛دستورالعمل اين ابالغ و تصويب از قبل كه آموزشگاههايي كليه-12-10

 . دهند تطبيق نامه آيين اين با را خود شرايط كسالي مدت ظرف ابالغ تاريخ

 به ممهور آن از اي نسخه و شده تائيد كه آموزشگاه مجازي يادگيري مديريت درسامانه كارآموزي داد قرار فرم -13-10

 .  گردد مي آرشيو نيز آموزشگاه در و گرفته قرار كارآموز اختيار در كارآموز و مدير امضاي و آموزشگاه مهر

 از را درسي منابع آرشيو و علمي مجالت قبيل از مجازي علمي منابع به كارآموزان دسترسي امكان تواند مي موسس-14-10

 .  نمايد فراهم جغرافيايي نقاط تمام در وب شبكه طريق

 مي اي حرفه صالحيت و مهارت سنجش دفتر هاي دستورالعمل و ضوابط تابع مجازي آموزش هاي دوره آزمون-15-10

 .باشد

 هاي دوره در كارآموز پذيرش شود، مي برگزار آموزشگاه استقرار محل استان در عملي آزمون اينكه به توجه با-16-10

  . بود خواهد امكانپذير استان همان جغرافيايي محدوده در صرفاً آموزشي

 فتيش و آموزش زماني تداخل عدم صورت در حضوري، اي و مجازي دوره چند اي 2 در كارآموز همزمان آموزش-17-10

 .  است بالمانع ،مربوطه هاينياز پيش رعايت و آزمون

 اداره نظارت با آنها سكونت محل هاي شهرستان در مجازي هاي دوره كارآموزان عملي و كتبي هاي آزمون اجراي-18-10

 .  باشد مي بالمانع اي حرفه صالحيت و مهارت سنجش دفتر ضوابط تحت و كل
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 جايگزين ابالغ تاريخ از و است رسيده مركزي نظارت هيات تصويب به ---------تاريخ در دستورالعمل اين          

 هيات 19/11/1392 مورخ آزاد اي وحرفه فني هاي آموزشگاه در الكترونيكي آموزش ي ارايه مجوز صدور دستورالعمل

 .است گرديده مركزي نظارت
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 ............. تاريخ                                        بسمه تعالي 

 مجازيفرم درخواست صدور مجوز اجراي آموزش 

 رياست محترم مركز آموزش فني وحرفه اي ..........................

 باسالم 

 فرزند ........................به شماره شناسنامه ........................احتراماً اينجانب خانم / آقا ........................ 

داراي مــدرك كــدملي ..................... آدرس پســت الكترونيكــي ................................................ متولــد ســال ................. 
 .....تحصيلي .................. درگرايش .............

شماره ..................... مـورخ .................. و تـاريخ اعتبـار .........     پروانه تاسيس داراي... ............موسس آموزشگاه ..........
 مجازيش كه درخواست صدور مجوز اجراي آموز ؛در استان ............... در رشته/ رشته ها ...................        مي باشم ساله

 در حرفه / حرفه هاي ذيل را دارم.

 كد استانداردنام حرفهنام رشتهرديف
1
2
3
4
5    
  

 مراتب جهت بررسي و اقدامات بعدي تقديم حضور مي گردد.

 با تشكر                    
 نام و نام خانوادگي موسس                     
 امضا و مهر آموزشگاه                    

                                 

 1:   نمون برگ شماره
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رم   ت  ی و ای ............ریا وزش   آ
مد (ص)   مد (ص) و آل  وات    با سالم و ص

اجراي آمـوزش  اوليه دارنده موافقت  ...........................موسس آموزشگاه  .................................با احترام ، اينجانب          
در محل فعلي  مجازي فضاي مورد نظر جهت ارايه آموزش....................... و تاريخ .......................... به شماره  مجازيهاي 

 : آموزشگاه بشرح ذيل معرفي مي گردد

   تجهيزات استقرار جهت مترمربع.......  فضاي .١

  حضوري و تلفيقي آموزشي هاي دوره برگزاري جهت مترمربع.......  فضاي .٢

بر آخرين استانداردهاي سازماني به منظور بازديد و اعالم نظـر كارشناسـان آن سـازمان معرفـي مـي نمايـد .        را منطبق
 خواهشمند است دستور فرمائيد اقدام الزم صورت گرفته و از نتيجه اينجانب را مطلع نمائيد . 

 
 امضاء :   تاريخ :    نام و نام خانوادگي متقاضي تاسيس :

 
 : بازرسينظريه كارشناس  -

 نظر كارشناسان درمورد فضاي معرفي شده بطورصريح بيان شود .*     -         

 مورد تأئيد ميباشد                                                 مورد تأئيد نميباشد 

 درصورت عدم تائيد : 

 نقائص :  

 اداره كل :   نام خانوادگي مسئول مركز / نام و                         نام خانوادگي كارشناس :                              نام و
 

  امضاء وتاريخ :        امضاء وتاريخ :                                                                              
 

 معرفي مكان جهت اجراي آموزش مجازي در
 رشته :                                  

 حرفه /حرفه ها:

 2نمون برگ شماره : 

 

 آموزش مكان تأييدفرم معرفي، بازديد و 
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 مجازيفرم معرفي تجهيزات آموزشي و 

 
 

 

 

 

 

 رياست محترم مركز آموزش فني و حرفه اي 

 باسالم وصلوات برمحمد(ص) وآل محمد(ص)  

ر بااحترام، اينجانب ................دارنده پروانه تاسيس به شماره .......................وتاريخ .............. دررعايـت مفـاد دسـتو              
درآموزشـگاههاي فنـي وحرفـه اي آزاد، تجهيـزات مـورد نظـر بشـرح ذيـل رادراسـتان ..............           مجازيالعمل آموزش 

 .................................................................منطقه/ناحيه/روستا.................................................كدپستي.........شهرستان/شهر.....

............شـماره تمـاس.............................. براسـاس    وبه نشـاني ................................................................................................... 
آخرين استانداردهاي مصوب آن سازمان به منظور بازديد واعالم نظركارشناسان مربوط معرفي مي نمايد . خواهشمند اسـت  

 ند .يدستور فرمائيد اقدام الزم صورت گرفته واز نتيجه اينجانب رامطلع نما

 

 

 مؤسس نام و نام خانوادگي

 امضاء

 تاريخ :

     صدور مجوز اجراي آموزش مجازيموضوع درخواست :
 :مورد تقاضاهاي عنوان رشته 

 عنوان حرفه هاي مورد تقاضا:

 3شماره : نمون برگ 
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 و كد استانداردآموزشي : 1:                                                               عنوان حرفه 1رشته
 

توسط كارشناسان تكميل  توسط متقاضي تكميل مي گردد
 مالحظات گردد

مشخصات فني تجهيزات آموزشي   نام تجهيزات رديف
 ظرفيت تعداد 2 ظرفيت تعداد و الكترونيكي

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  توضيح: 
كه تجهيزات آموزشي جداگانه مورد نياز است .چنانچه تعدادرشته ها/حرفه ها بيش از يك رشته/حرفه مي باشد براي رشته/حرفه اي 1

 فرم جداگانه تنظيم شود .
.ظرفيت برابر است با تعداد هر يك از تجهيزات اشاره شده ضربدر ظرفيت اسمي ذكر شده دراستاندارد مورد نظر بعنوان مثـال بـراي   2

كارآموز (ظرفيـت) را   20پيوتر دارد حداكثر مي تواند كام 10كارآموز در نظر گرفته مي شود بنابراين كارگاهي كه  2هر كامپيوتر حداكثر 
 .جذب نمايد

 كارشناسان تكميل گردد:اين قسمت توسط 
 

    

 

 

 

 

 

 نام ونام خانوادگي كارشناسان /بازرسين:

 امضاء وتاريخ :

 و مجازيفرم معرفي تجهيزات آموزشي 

 خير                بلي  حداقل تجهيزات آموزشي مطابق استاندارداست : -1
 .دوره                             -تجهيزات آموزشي براي پذيرش تعداد.................نفر -2

 مناسب نميباشد                             مناسب مي باشد
     مناسب نمي باشد                    تجهيزات اداري معرفي شده         مناسب مي باشد  -3

  مورد تائيد نمي باشد                    مورد تائيد است            :                نظر نهايي كارشناس

 4 نمون برگ شماره :  
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  فرم معرفي مشخصات پايگاه اينترنتي و سامانه مديريت يادگيري

 

 ارزيابي مي شود                   4يا  0اين معيار به صورت    * 

                  

 معيار
 امتياز

٤ ٣ ٢ ١ ٠ 

      آموزشگاه * مجازيامكان نمايش مجوز اجراي آموزش 

      نمايش اطالعات و مشخصات آموزشگاه  *امكان 

      امكان نمايش جدول شهريه مصوب سازمان در سامانه *

      سازمان * مجازيامكان نمايش ضوابط آموزش 

      قابليت ارائه انتقادات و پيشنهادات توسط كاربران به موسس *

      نمايش ابالغ مدير آموزشگاه و مربيان آموزشگاه  *

      قابليت پرداخت الكترونيكي از طريق درگاه پرداخت الكترونيكي سازمان *
قابليت ارائه و مديريت تقويم آموزشي آموزشگاه در سامانه ( شامل نام دوره، 

استاندارد دوره، تاريخ شروع و پايان دوره وساعت تشكيل كالسها يا تاريخ آزمون 
 مربي، ظرفيت دوره، پيشنياز دوره)محل و تاريخ تشكيل كارگاه عملي ، نام

     

      ثبت اطالعات مربيان دوره ها

      امكان ثبت نام كارآموزان

      قابليت معرفي كارآموزان به آزمون

      قابليت مديريت جلسه بندي محتواي آموزشي

      قابليت رديابي عملكرد كاربران

      كارآموزان قابليت ارزيابي دوره و مربيان دوره توسط

      قابليت گزارشگيري از دوره ها، مربيان كارآموزان و. . . . ..

      قابليت آرشيو كردن دوره ها و مديريت آنها

      قابليت تبادل اطالعات آموزشي دوره هاي آموزشي  با پورتال سازمان

      قابليت تبادل اطالعات مربيان، با پورتال سازمان

      تبادل اطالعات آموزشي و شخصي كارآموزان با پورتال سازمانقابليت 

      قابليت مديريت حفاظت از اطالعات شخصي كاربران

 5 نمون برگ شماره :  
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 نهايي اعضاكارگروه فنينظر 
 ل اصالحات مورد تائيد است                   مورد تائيد نيست                   مورد تائيد نيست با در نظر گرفتن فرجه زماني دوماهه جهت اعما

 امضاء نام و نام خانوادگي 
   كارشناس رايانه و طراحي وب و شبكه

   مرتبطنفركارشناس (مربي)رشته آموزشي 

   مربي فناوري اطالعات

   كارشناس تهيه و تدوين استانداردهاي آموزشي

   رئيس اداره موسسات كارآموزي آزاد اداره كل(رئيس كارگروه)

 

 معيار
 امتياز

0 1 2 3 4 
      قابليت مديريت شهريه كار آموزان

      ، پست الكترونيكي ، تلفن ..........)smsقابليت ارتباط مدير با كاربران (چت، تاالر گفتگو،
      قابليت مديريت اخبار، تابلوي اعالنات اطالعات سايت و . . . . . .

      امكان مديريت ويكي، وبالگ
      امكان مديريت نرم افزارهاي مورد نياز كاربران

      كاربران  *وجود راهنماي
      قابليت بارگذاري و ارائه محتواي آموزشي

      قابليت برگزاري كالس مجازي *
      قابليت مديريت تعامالت (پرسش و پاسخ دوره، تاالر گفتگو ي دوره، چت و ...... )

      قابليت بارگذاري يا تصحيح آزمونهاي داخلي و تكاليف و ثبت نمرات آنها
      مديريت ويكي و وبالگ هايي كه در طول دوره آموزشي ايجاد مي شودقابليت 

      امكان رديابي عملكرد كارآموزان
      قابليت مديريت برنامه آموزشي كارگاههاي عملي و ثبت نمرات عملي

      امكان اخذ گزارشهاي ليستي و آماري از كارآموزان و نمرات آنها
      آموزشي توسط كارآموزانامكان مشاهده تقويم 

      قابليت ثبت نام در دوره و چاپ تاييديه  ثبت نام *
     قابليت پرداخت الكترونيكي و چاپ تاييديه آن *

      قابليت ثبت و ويرايش مدارك كار آموز*
      قابليت ثبت نام براي آزمون نهايي

سوابق آزمونها، سوابق گواهينامه، تكاليف، اخبار ميزكار (شامل درسهاي كارآموز، سوابق آموزشي، 
      و اطالعيه ها ، پيام ها، چت ، تاالر گفتگو، .........)

، چت، فروم، smsقابليت ارتباط كارآموز با مربي، مدير، سازمان ( از طريق ، تلفن، موبايل، 
  ايميل، پيام داخلي و.....)

      قابليت جستجو در سامانه



٢١ 
 

 مجازي محتواي مشخصات فرم
 :استاندارد كد    : حرفه نام

 :شده ارائه مجازي محتواي خروجي ساعات كل  : عملي ساعت : تئوري ساعت
 : دوره ارائه قالب
  عملي -مجازي   حضوري -مجازي مجازي تمام

 اي مباحثه -مجازي مكمل مجازي
                       شود مي ارزيابي 4 اي 0  صورت به معيار اين*

 ل اصالحات مورد تائيد است                   مورد تائيد نيست                   مورد تائيد نيست با در نظر گرفتن فرجه زماني دوماهه جهت اعما نظر نهايي اعضاكارگروه فني

 امضاءنام و نام خانوادگي
كارشناس رايانه و طراحي وب و شبكه

(مربي)رشته آموزشي مرتبطنفركارشناس 
مربي فناوري اطالعات

كارشناس تهيه و تدوين استانداردهاي 
  آموزشي

رئيس اداره موسسات كارآموزي آزاد اداره 
  كل (رئيس كارگروه)

 امتياز معيار بعد
0 1 234

مي
 عل
اي

حتو
م

 

     سازمان  *پوشش سر فصل هاي آخرين استاندارد آموزشي 
      تناسب نگارش علمي محتوا با حداقل سطح تحصيالت كارآموزان

      تعريف اصطالحات تخصصي
      معرفي منابع

شي
وز

 آم
حي

طرا
 

      هاي آموزشي) scoجلسه بندي و عنوان بندي مناسب درس و جلسات ( 
مقدمه،  بدنه درس ،  تمرين هاي تعاملي طرح درس مناسب هر جلسه ( اهداف آموزشي هر جلسه ،  

      وخالصه ي هر جلسه )

      اجراي پروژه هاي پيوسته اي كه در طول دوره تكميل مي شود
      . . . . . ) نمودارهار جداول،انيميشن استفاده مناسب و كافي از عناصر آموزشي و تعاملي (شامل : اشكال،

      اجراي تمرين هاي تعاملي
      آزمونهاي مناسب و كافي در پايان هر جلسه و پايان دوره

ري
ارب
ط ك

واس
 و 
دي

ه بن
بست

 

      وجود دموي كلي دوره آموزشي *
     سادگي دسترسي به منوها و پرهيز از ايجاد منوهاي پيچيده

      شناسنامه گويا براي بسته هاي آموزشي جهت كل دوره و هر جلسه
     ابزارهاي كمك آموزشي شامل  راهنما ، نسخه چاپي و.............برخورداري از 

      هاي آموزشي براي دانلود scoدارا بودن  حجم مناسب 
      و . . . . fiv, فيلم jpeg, تصوير mp3استفاده از فرمتهاي مناسب با محيط وب جهت صدا 

      و مطالب) هماهنگي صدا و شيوايي ارايه ( قرائت صحيح اصالحات

 6: شماره  نمون برگ
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      مجازيآموزش  اوليهخالصه وضعيت پرونده جهت صدور موافقت 
 

 برادر گرامي جناب آقاي ......... 

 مدير كل محترم اداره آموزش فني و حرفه اي استان ........

 

 سالم عليكم : 

احتراماً، با عنايت به درخواست آقا / خانم ............................... موسـس آموزشـگاه ...................... درخصـوص          
در رشته ......................................... و حرفه هاي ذيل الذكر، خواهشـمند اسـت بـر     مجازيصدور موافقت آموزش 

 طبق اطالعات جدول زير اقدام الزم را مبذول فرماييد . 

 

 حرفه هاي درخواستي : 

 موضوع مورد بررسي رديف
 پروانه تأسيس تمديد دارد .            تاريخ صدور پروانه :                    شماره صدور :  1

 حداقل سابقه آموزشگاه :                حداقل سابقه آموزشي در حرفه مورد درخواست :  2

3 
 در مجوز عناوين دوره هايي آموزشگاه موجود مي باشد؟   مجازيآيا حرفه هاي مورد درخواست آموزش 

 همراه مجوز عناوين دوره هاي آموزشگاه : ه عناوين حرفه هاي درخواستي ب

4 
 تعداد دوره هاي آموزشگاه در يكسال گذشته :                تعداد كارآموز در يكسال گذشته : 

 ميانگين درصد قبولي : 
 اخذ نموده :  50آيا آموزشگاه در دوسال گذشته نمره منفي  5

 

 *  تصوير پروانه تاسيس و فرم ش پيوست مي باشد . 

 

 محل امضاء و مهر رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي .....

 

 ٧نمون برگ شماره : 
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 بسمه تعالي
 

 مجوز اجراي دوره آموزشِ مجازي
 

 جناب آقاي / سركار خانم ... 
 محترم آموزشگاه ...موسس 

 
 باسالم و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) 

 

... ......احتراماً، بازگشت به درخواست شماره ........... مورخ ............جنابعالي مبني بر اجراي آموزش حرفه .......

... هيات نظارت .......بررسي هاي انجام شده و موافقت مورخ ..... براساس ،به اطالع مي رساند به روش مجازي

استان، بدينوسيله به جنابعالي اجازه داده مي شود تا براساس ضوابط و مقررات نسبت به اجراي آموزش مجازي در 

 .......... اقدام نمائيد . /حرف.............حرفه

شايان ذكر است اين مجوز صرفاً جهت اجراي حرف ذكر شده فوق صادر گرديده است و درصورت تمايل به 

 مي بايست مجوز الزم طبق ضوابط و مقررات مربوطه اخذ گردد .  ،اي دوره هاي آموزشي ساير حرفه ها اجر

 
..................... 

 مديركل آموزش فني و حرفه اي استان ....
 
 
 
 
 
 

 رونوشت : 
 جهت اطالع و اقدام الزم استان رئيس اداره آموزشگاه هاي آزاد و مشاركت مردمي  -
 رئيس مركز معين مربوطه جهت اطالع و اقدام الزم  -
 جهت اطالع و اقدام الزم  هكارشناس مسئول واحد آموزشگاه هاي آزاد و مشاركت مردمي مركز معين مربوط -

 

 ٨نمون برگ شماره : 
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