
 روال اجرایی آموزش مجازی استخراجی از دستورالعمل آموزش مجازی مصوب هبات نظارت مرکزی

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

 آموزشگاه مربي و مدير موسس، براي مركزي نظارت هيات مصوب دستورالعمل در شده مشخص وظايف بر عالوه

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

 موسس وظايف 1-4

 .مجازي دوره آموزش شروع از قبل استان نظارت هيات از الزم مجوز اخذ 1-1-4

 را كل اداره مردمي هاي مشاركت و آزاد كارآموزي موسسات اداره ايميل و تلفن شماره ، پستي آدرس 2-1-4

 در آموزشگاه سايت وب طريق از ، شكايات و انتقادات پيشنهادات، ، نظرات نقطه انعكاس مكاتبات، انجام براي

 . قراردهد كارآموزان اختيار

 آموزشي و مهارت استانداردهاي با مطابق مجازي محتواي و اينترنتي پايگاه ، تجهيزات، فضا معرفي 3-1-4

 .مركز به موسس سوي از سازمان

 وكلمه كاربري ي كلمه تعيين با يادگيري 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 جهت عبور

 .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

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

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

 . كارآموزان به فشرده لوح بصورت يا 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 اعالم4-2-4

 . 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 در8-2-4

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

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

 . نمايد حفظ آموزشگاه مالي دفاتر در را آن دوم

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

 . سامانه با ارتباط جهت كارآموزان فني مشكالت به پاسخگويي

 .دستورالعمل اين اين مفاد با مطابق آموزشگاه امور كليه اجراي حسن بر نظارت 11-2-4



 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 و نامه

 

 دوره در حضور گواهي / مهارت گواهينامه صدور :8 ماده

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

 . شد

 خاص آموزش و خصوصي نيمه، خصوصي هاي دوره اجراي نامه شيوه اساس بر ، خاص هاي آموزش جهت 2-8-

 . شد خواهد صادر دوره در شركت گواهي،1393در

 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 اساس بر

 عمومي مقررات : 11 ماده

 ضوابط در مندرج ضوابط تابع مجازي هاي آموزش حضوري بخش اجراي جهت نياز مورد آموزشي فضاي  1-11

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

 در آموزشي حرف ساير اجراي براي مجوزي آموزشي، ي حرفه يك در مجازي آموزش اجراي مجوز اخذ 2-11

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

 . پذيرد انجام شرايط واجد مربي معرفي و مجازي

 اي گونه به بايد شود مي ارائه (آنالين) برخط هاي كالس در كه آنچه هر و آموزشي محتواي و مطالب 3-11

 . دهد پوشش را سازمان مصوب آموزشي استاندارد هاي سرفصل كه باشد

 حضوري آموزش مجوز داراي كه فعال آموزشگاههاي به صرفاً حرفه يك در مجازي آموزش اجراي مجوز 4-11

 .گردد مي اعطا باشند حرفه همان در

 محتواي يا و يادگيري مديريت سامانه ساختار در آموزش اجراي زمان در اشكال هرگونه وجود صورت در 5-11

 رفع به نسبت روز 15 مدت طي ، كل اداره به مراتب اعالم ضمن بايست مي آموزشگاه درس، طرح يا و مجازي

 اطالع با است موظف موسس اشكال، رفع عدم صورت در .نمايد مطلع را كل اداره ومتعاقباً نموده اقدام اشكاالت

 . نمايد اقدام آموزشي ي دوره ادامه تكليف تعيين يا كارآموزان شهريه استرداد به نسبت كل اداره هماهنگي و

 مي كارآموز به اطالعات بارگذاري امكان آموزش، جهت كه ابزارهايي و شده توليد محتواهاي مسئوليت  6-11

 توليد از بايستي مي كارآموز و باشد مي كارآموز عهده به مشابه موارد و پادكست يا ويكي يا مانندوبالگها دهند

 . نمايد پرهيز اخالقي و اسالمي شئون و آموزش موضوع با مغاير محتواهاي

 در مجازي صورت به تواند مي مجازي هاي آموزش در كارآموزان آموزشي پرونده و كارآموزي قرارداد 7-11

 . گردد آرشيو آموزشگاه



 مندرج مفاد تابع تلفيقي، هاي آموزش حضوري بخش براي آموزشي ضوابط ساير و مربي ، تجهيزات فضا، 8-11

 . بود خواهد آن اجرايي ضوابط و نامه آئين در

 خريد قبيل از الكترونيكي آموزش موضوع با مرتبط غير فعاليت گونه هيچ نبايد آموزشي اينترنتي پايگاه در 9-11

 . پذيرد صورت فعاليت مغايرباموضوع خدمات وارائة فروش و

 هاي درآموزش مربي هر ازاي به حداكثر مجازي آموزشي هردوره كارآموزان تعداد شرايط، تامين درصورت11-11

 . باشد مي نفر 25 مجازي تماماً هاي آموزش در و نفر 21 تلفيقي

 اند كرده دريافت مجازي آموزش مجوز دستورالعمل؛ اين ابالغ و تصويب از قبل كه آموزشگاههايي كليه 12-11

 . دهند تطبيق نامه آيين اين با را خود شرايط يكسال مدت ظرف ابالغ تاريخ از مؤظفند

 آن از اي نسخه و شده تائيد كه آموزشگاه مجازي يادگيري مديريت درسامانه كارآموزي داد قرار فرم13-11

 دد.گر مي آرشيو نيز آموزشگاه در و گرفته قرار كارآموز اختيار در كارآموز و مدير امضاي و آموزشگاه مهر به ممهور

 منابع آرشيو و علمي مجالت قبيل از مجازي علمي منابع به كارآموزان دسترسي امكان تواند مي موسس  14-11

 . نمايد فراهم جغرافيايي نقاط تمام در وب شبكه ازطريق را درسي

 حرفه صالحيت و مهارت سنجش دفتر هاي دستورالعمل و ضوابط تابع مجازي آموزش هاي دوره آزمون 15-11

 .باشد مي اي

 دوره در كارآموز پذيرش شود، مي برگزار آموزشگاه استقرار محل استان در عملي آزمون اينكه به توجه با 16-11

 . بود خواهد امكانپذير استان همان جغرافيايي محدوده در صرفاً آموزشي هاي

 و آموزش زماني تداخل عدم صورت در حضوري، يا و مجازي دوره چند يا 2 در كارآموز همزمان آموزش 17-11

 . است بالمانع مربوطه، نيازهاي پيش رعايت و آزمون شيفت

 با آنها سكونت محل هاي شهرستان در مجازي هاي دوره كارآموزان عملي و كتبي هاي آزمون اجراي 18-11

 . باشد مي بالمانع اي حرفه صالحيت و مهارت سنجش دفتر ضوابط تحت و كل اداره نظارت


