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  مديران كل محترم آموزش فني و حرفه اي استان ها                                               
  

  فني و حرفه اي آزاد موضوع :  ارائه آموزش به شيوه مجازي توسط آموزشگاههاي 
  

  با سالم و احترام
در دوران شــيوع ي، بــه ويــژه عالقه مخاطبان به فراگيري مهارت به شيوه هاي الكترونيكي و غير حضــورباتوجه به 

هــا در خصــوص  اي استان به منظور يكپارچه سازي نحوه اقدام ادارات كل آموزش فني و حرفهو  بيماري كرونــا
چارچوب هــاي زيــر هاي فني و حرفه اي آزاد  توسط آموزشگاه ها به صورت الكترونيكي مديريت و نظارت بر آموزش

  :جهت اجرا ابالغ مي گردد
  ي مجازي به يكي از دو روش ذيل امكان پذير مي باشد:ارايه آموزش ها

  آموزشگاه يار): -"ب"اي آزاد الكترونيكي (آموزشگاه نوع  هاي فني و حرفه استفاده از ظرفيت آموزشگاه-1
يارهــاي داراي مجــوز (طبــق  توانند با انعقــاد قــرارداد بــا آموزشــگاه اي آزاد در صورت تمايل مي آموزشگاههاي فني و حرفه

پورتال جامع سازمان) از زيرساخت و محتواي الكترونيكي آنها جهت ثبــت  - هاي آزاد  ست موجود در سامانه آموزشگاهفهر
  ها و معرفي كارآموزان به پورتال سازمان استفاده نمايند. نام، برگزاري دوره

آموزش مجازي نباشد تــا هاي متقاضي اجراي  پاسخگوي نياز آموزشگاه "ب"در صورتيكه تعداد آموزشگاههاي نوع  - 1-1
ادگيري و ارائه خــدمات بــه ي داراي سامانه مديريت"د "اطالع ثانوي استفاده از ظرفيت ها و توانمندي آموزشگاههاي نوع 

  .  امكانپذير مي باشد ساير آموزشگاهها 
  راه اندازي سامانه آموزشي اختصاصي آموزشگاه:-2

ــهآموزشــگاه ــد نســ اي آزاد مــي هاي فنــي و حرف ــدازي ســامانهتوانن ــه راه ان ــديريت بت ب ــ م  Learning( ادگيريي
Management System  همان اي LMS خود بــراي ثبــت نــام، برگــزاري دوره هــاي الكترونيكــي و  ختصاصي) ا

  . معرفي كارآموزان به پورتال سازمان استفاده نمايند
  ضوابط و شرايط :

  شرايط زير  را داشته باشد: كليه بايستي مورد استفاده و محتواي مجازي  يادگيري مديريت سامانه-1
  گردد و زبان فارسي را پشتيباني كند. اجرا  Webبر مبتني- 1-1
  دوره  در كننده شركت كارآموزان غياب و مستند سازي حضور داراي امكان - 1-2
  ارتباط كارآموز و مربي در حين اجرا دوره  ارزيابي داراي امكان - 1-3
 و شــاملا بخش از استاندارد مصوب ســازمان باشــد يطابق با استانداردهاي آموزشي م تمي بايس مجازي محتواي - 1-4
  باشد.... و ساز شبيه صدا، انيميشن، ، عكس و بر اساس نياز شامل ويديو، متن
ماه بعد از آزمون جهــت  6داراي امكان ثبت ركوردي از محتواي آموزش (به همراه مشخصات فردي كار آموزان )تا - 1-5

  نظارت بر دوره بررسي و
ك نفر كارشناس رايانه و مسلط بر طراحي ي:  فني استان شامل كارگروه يادگيري مرجع تائيد سامانه مديريت-- 1-6

رئيس اداره  ،غيردولتي /ك نفر مربي فناوري اطالعات از بخش دولتي ي ،وب و شبكه از بخش دولتي يا غيردولتي 
  مي باشد . روه فني)موسسات كارآموزي آزاد اداره كل (رئيس كارگ
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   دوره آموزشي به شيوه مجازياجراي  شرايط الزم براي -2

 "د"/ آموزشگاه نــوع  "ب"توسط موسس آموزشگاه با آموزشگاه نوع  مركز /ارائه يك نسخه از قرار داد به اداره كل - 2-1
    توسط موسس ، درج قرار داد در پرونده ، انتخاب و ثبت دوره آموزشي مجازي در پرتال

  را داشته باشد كار گروه فني مورد استفاده بايد تاييديهسامانه آموزشي اختصاصي   - 2-2
 اخذ تعهد نامه از موسس مطابق نمون برگ پيوست  - 3-2

 سامانه آموزشگاه يا آموزشگاه يار بايد به نام همان موسسه بوده و داراي نماد اعتماد الكترونيكي (اينماد) باشد.- 3
و مبالغ دريافتي بايد بر اساس ضوابط سازمان بــوده و در سايت/ســامانه آموزشــگاه بــراي كــاربران قابــل  ها كليه شهريه- 4

 مشاهده باشد.
هــاي پرداخــت الكترونيكــي يــا  الزم است كليه مبالغ دريافتي از كارآموزان فقط به حســاب آموزشــگاه از طريــق درگــاه- 4

 ذيرد.دستگاههاي كارت خوان متصل به حساب آموزشگاه صورت پ
هــاي الكترونيكــي را دارا مــي  هاي داراي مجوز معتبر امكان ثبت نــام و برگــزاري دوره آموزشگاه فقط در حرفه يا رشته- 5

 باشند.
كليه آموزشگاه/آموزشگاه يارها مكلف به ارائه دسترسي و اعالم برنامه آموزشي به كارشناسان آموزشگاههاي آزاد فنــي و - 6

 و كنترل دوره هاي الكترونيكي مي باشند.حرفه اي براي بررسي، نظارت 
آموزشگاه مكلف به ارائه گزارشات و آمار و اطالعات كارآموزان الكترونيكــي در مراحــل مختلــف دوره بــه ويــژه ابتــداي  - 7

 اي استانها مي باشد. دوره و دو سوم دوره و پايان دوره به ادارات كل آموزش فني و حرفه يك سومدوره، 
آموزشگاه يارها مكلف به رعايت قوانين و مقررات و شئونات فرهنگي و اسالمي در محتواي آناليــن و /"د "آموزشگاه نوع- 8

 آفالين و كل سامانه و ساير ابزارهاي آموزشي و اطالع رساني مورد استفاده مي باشند.
 آموزشگاه موظف است اطالعات كارآموزان را در پورتال جامع آموزشي سازمان ثبت نمايد.- 9

نيازمند آموزش عملي حضوري و يا تشكيل كالس هاي رفــع اشــكال مــي باشــدو  كميل دوره هاي آموزشي تلفيقي،ت- 10
 ضرورت دارد موسس نسبت به برگزاري آن با رعايت پروتكل هاي بهداشتي اقدام نمايد .

و تعيــين ي تكليــف ادامــه دوره ي آموزشــ نسبت به رفع مشكل و تعيــين است موظف موسس اشكال، بروز در صورت- 11
 . نمايدتكليف كار آموزان اقدام 

 ارائــة و فــروش و خريــد قبيل از الكترونيكي آموزش موضوع با مرتبط غير فعاليت گونه هيچ سامانه آموزشي نبايد در- 12
 .  پذيرد صورت فعاليت مغاير با موضوع خدمات

 آموزشــي ظرفيت اسمي كار گاه و در هــردوره نظر به الزام تعامل مربي و كار آموز ظرفيت پذيرش كار آموز بر اساس - 13
 نفر مي باشد . 20 حداكثر يك مربي ازاي به مجازي(تماما مجازي يا تلفيقي)

 و ضــوابط هماننــد دوره اي عــادي و شــامل آزمــون كتبــي و عملــي بــوده و تــابع مجــازي آمــوزش هاي دوره آزمون- 14
 .اشدمي ب  اي حرفه صالحيت و مهارت سنجش دفتر هاي دستورالعمل
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 هــاي دوره در كــارآموز پــذيرش شــود، مــي برگــزار آموزشــگاه استقرار محل استان در عملي آزمون اينكه به توجه با- 15
گــزاري و موسس موظف است محــل جغرافيــاي بر بود خواهد امكانپذير استان همان جغرافيايي محدوده در صرفاً آموزشي

  ي كند .به كار آموزان اطالع رسانقبل از ثبت نام آزمون را 
صــرفا بــه عنــوان ابــزار  زمجــا آموزشگاههاي آزاد مجري برگزاري دوره هاي مجازي مي تواند از شبكه هاي اجتماعي - 16

  كمك آموزشي در ارائه آموزش هاي مجازي بهره برداري نمايند .
خــذ رضــايت از كــار آموزشگاه موظف است ضمن اطالع رساني دقيق نحوه اجراي دوره (تماما مجازي يا تلفيقــي )بــا ا- 17

 آموز قرار داد مربوطه را مطابق با شرايط توافق شده مبادله نمايند.
 هاي آموزشگاه تخلفات به ورسيدگي بازرسي و گواهينامه، عقد قرار داد كار آموزي، نظارت شهريه، صدور تعيين نحوه- 18

مفــاد آيــين نامــه نحــوه تشــكيل و اداره  تــابع مجازي و ساير فرايندهاي مرتبط با اجراي دوره، آموزشي هاي دوره مجري
 آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد و دستورالعمل اجرايي آن مي باشد.

يادآور مي گردد بند هايي از نامه هاو بخشنامه هايي كه قبال در ارتباط با اين موضوع ارسال يا ابالغ شده اندو مفاد آن 
  قابل استناد خواهد بود .  در مغايرت با مفاد اين نامه مي باشد ملغي و غير

                                                                                                                              

    
  
  

                                                                                                                                                                            
    
     

  
                                                                                                           


