حداقل الزامات صدور پروانه
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مــاده  :60حداق��ل الزام��ات محی��ط یادگی��ری ،بــرای تاســیس و تمدیـ�د پروانـ�ه
مراکــز تخصصــی خدمــات یادگیــری فنــی و حرفــه ای (آموزشــگاه نــوع «الــف») کــه
بایــد توســط متقاضــی تاســیس(بنگاه اقتصــادی) دارای کــد رهگیــری از پرتــال طبــق
مــاده  28و تبصــره آن ،تامیــن گــردد ،بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
 .1تامیــن حداقــل ســرانه فضــای آموزشــی و کارگاهــی مــورد نيــاز
آموزشــهاي نظــري و كارگاهي(عــاوه بــر فضــاي عمومــي) ،متناســب بــا حداقــل
 12نفــر كارآمــوز یــا مهــارت آمــوز در یــک گــروه شــغلی ،مطابــق جــدول شــماره
 1ضمیمــه فصــل یازدهــم دســتورالعمل.

ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ا ی آزاد

مــاده  :59محیــط یادگیــری شــامل امکانــات و فضــای آموزشــی ،تجهیــزات
و ابــزارآالت ،مــواد مصرفــی یادگیــری و ســایر مولفــه هــای موثــر در فراینــد
یادگیــری اســت و متقاضــی تاسیس/موســس (تامیــن کننــده خدمــات یادگیــری)
بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه محیــط بــرای یادگیــری مناســب اســت و حداقــل
الزامــات مربــوط بــه آن و نیــز ضروریــات مــورد تاکیــد آییــن نامــه حفاظــت فنــی
و بهداشــت کار ،رعایــت شــده و کارکنــان و ســایر مولفــه هــای موثــر در فراینــد
یادگیــری بــه درســتی انتخــاب ،بکارگیــری ،نگهــداری و بروزرســانی مــی شــوند.
مســئولیت تمهیــد الزم بــرای پوشــش بيمــه اي (نظیــر بيمــه حــوادث ،مســئوليت
مدنــي ،آتــش ســوزي ،ســيل ،زلزلــه و  )....و نیــز اطمینــان از اســتحکام بنــا بــرای
کاربــری آموزشــی ،بــر عهــده موســس اســت.

 .2تامیــن حداقــل فضــای عمومــی مــورد نیــاز (شــامل فضــاي اداري ،انبــار
مــواد مصرفــی ،رختکــن ،ســرويس بهداشــتي ،فضــاي تنفــس و نمازخانــه و )...
 .3تامیــن تجهيــزات ،ابــزار و مــواد مصرفــي مــورد نیــاز بــرای ارائــه خدمــات
یادگیــری منطبــق بــا مندرجــات اســتانداردهای شایســتگی و یــا شــغل
.4

بکارگیری مربیان دارای کد شناسه مربیگری()ID
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ـره :1ســاختمان آموزشــگاه الزامــا بایــد دارای کاربــری آموزشــي یــا اداری یــا
تبصـ
تجــاری یــا صنعتــی بــوده و در مالکیــت یــا اجــاره رســمی و معتبــر موســس و
بصــورت مجــزا در طبقــات و يــا بــا درب ورودي مســتقل بوــده و در اجــاره نامــه
عبــارت «اســتفاده بعنــوان آموزشــگاه» حتمــا قیــد شــده باشــد.
تبصــره :2بــرای ایجــاد شــعبه یــا تغییــر مــکان آموزشــگاه کــه الزامــا بــا اطــاع
قبلــی مرجــع صــادر کننــده مجــوز و از طریــق فرمــت منــدرج در پرتــال ،مجــاز
خواهــد بــود ،رعایــت تمامــی الزامــات منــدرج در ایــن مــاده ضــروری مــی باشــد.
ـره :3دفتــر آموزشــگاه هــای آزاد و مشــارکت مردمــی ســازمان حداکثــر 15
تبصـ
روز پــس از تامیــن و تاییــد الزامــات منــدرج در ایــن مــاده و بندهــای  1تــا  10مــاده
 29فصــل ســوم ایــن دســتورالعمل ،پروانــه تاســیس بــا اعتبــار  5ســاله را بــرای
متقاضــی تاســیس (بنــگاه اقتصــادی) صــادر مــی نمایــد.
مــاده  :61حداق��ل الزام��ات محی��ط یادگی��ری ،بــرای تاســیس و تمدیـ�د پروانـ�ه
آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد الکترونیکی(آموزشــگاه یار)(/نــوع «ب») بــه شــرح
زیــر اســت:
1 .1تامیــن و معرفــی حداقــل یــک دفتــر ثابــت کار دارای کاربــری آموزشــي
یــا اداری یــا تجــاری یــا صنعتــی ،کــه الزامــا بایــد در مالکیــت یــا اجــاره
رســمی و معتبــر متقاضــی تاســیس باشــد.
2 .2تامیــن حداقــل فضــای مــورد نیــاز بــرای اســتقرار ســرور و تجهیــزات
آمــوزش الکترونیکــی (مجــازی)
.3

3ارائه مستندات قرارداد ثبت حداقل  5سال دامنه به نام موسس

4 .4تامیــن و بکارگیــری ســامانه مديريــت يادگيــري ( )LMSمبتنــي بــرWeb
 ،بــرای مدیریــت ،مســتند ســازی ،ردیابــی و گــزارش گیــری و ارائــه بخــش
هایــی از دوره هــای آموزشــی یادگیــری مطابــق جــدول ( 2حداقــل الزامــات
ســامانه یادگیــری آموزشــگاه یــار).
5 .5قابلیــت ارائــه برخــط (آنالیــن) دوره بــا بهــره گیــری از مربیــان دارای کــد
شناسه مربیگری()ID
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.6

6ارائــه محتــوای الکترونیکــی (مجــازی) مناســب بــا رعایــت قانــون حمایــت

7 .7اخــذ تاییدیــه کارگــروه فنــی دفتــر آموزشــگاه هــای آزاد و مشــارکت
مردمــی ســازمان در خصــوص فضــا ،تجهیــزات و مشــخصات پایــگاه اینترنتــی
8 .8فراهــم ســازی دسترســی دفتــر آموزشــگاه هــای آزاد و مشــارکت مردمــی
ســازمان بــه ســامانه مدیریــت یادگیــری بــا تعییــن کلمــه ی کاربــری وکلمــه
عبــور ،جهــت اعمــال نظــارت فرآینــدی مســتمر بــر تمامــي مراحــل اجــراي
آمــوزش الکترونیکــی (مجــازی)
9 .9فراهــم ســازی اتصــال ســامانه آموزشــگاه یــار بــه سيســتم جامــع پورتــال
ســازمان بــا رعايــت اســتانداردهاي ورودي و خروجــي تعييــن شــده بــراي ايــن
اتصال.
ـره :1هرگونــه تغییــر مــکان دفتــر ثابــت کار آموزشــگاه و نیــز تغييــر نشــاني
تبصـ
پايــگاه اينترنتــي ،بــدون اطــاع از طریــق فرمــت منــدرج در پرتــال و تاییــد قبلــی
مرجــع صــادر کننــده مجــوز ممنــوع مــی باشــد.
تبصــره :2دفتــر آموزشــگاه هــای آزاد و مشــارکت مردمــی ســازمان حداکثــر 15
روز پــس از تامیــن و تاییــد الزامــات منــدرج در ایــن مــاده و بندهــای  1تــا  10مــاده
 29فصــل ســوم ایــن دســتورالعمل(به اســتثنا بنــد  ،)7پروانــه تاســیس بــا اعتبــار 5
ســاله را بــرای متقاضــی تاســیس صــادر مــی نمایــد.
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از حقــوق مؤلفــان و مصنفــان و هنرمنــدان مصــوب  48/10/11و قانــون
حمایــت از حقــوق پدیــد آورنــدگان نــرم افزارهــای رایانــه ای مصــوب 79/10/4

ـاده  :62محتــوای الکترونیکــی (مجــازی) ارائــه شــده توســط آموزشــگاه یــار ،بــر
مـ
اســاس شــاخص هــای مــورد توافــق بــا مرکــز طــرف قــرارداد ارائــه دهنــده خدمــات
یادگیــری مهارتــی و بــا ســناریوی خودآمــوزی یــا مربــی محــور ،تالیــف و طراحــی
خواهــد شــد.
تبصــره :1بــرای محتــوای هایــی کــه مــورد تاییــد ارزیابــان دارای صالحیــت
ســازمان باشــند ،شناســنامه محتــوای یادگیــری مهارتــی (شــمیم) صــادر مــی گــردد.
ـره :2تمامــی آموزشــگاه هــای «الــف»« ،ج» و «د» و ســایر موسســات مجــاز
تبصـ
آموزشــی اعــم از دولتــی و خصوصــی میتواننــد در تقویــم آموزشــی خــود بخشــی از
دوره هــای آموزشــی را در تعامــل بــا آموزشــگاه یــار (نــوع«ب») بصــورت الکترونیکــی
ارائــه نماینــد.
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مــاده  :63حداق��ل الزام��ات محی��ط یادگی��ری ،بــرای تاســیس و تمدیـ�د پروانـ�ه
آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد ســفارش محــور (ویــژه آمــوزش بــه ســفارش بنــگاه
هــای اقتصــادی)( /آموزشــگاه نــوع «ج») کــه بایــد توســط متقاضــی تاســیس دارای
کــد رهگیــری از پرتــال طبــق مــاده  28و تبصــره آن ،تامیــن گــردد ،بــه شــرح زیــر
مــی باشــد:
 .1تامیــن و معرفــی حداقــل یــک دفتــر ثابــت کار دارای کاربــری آموزشــي
یــا اداری یــا تجــاری یــا صنعتــی ،کــه الزامــا بایــد در مالکیــت یــا اجــاره
رســمی و معتبــر متقاضــی تاســیس باشــد.
 .2بکارگیری مربیان دارای کد شناسه مربیگری()ID
ـره :1هرگونــه تغییــر مــکان دفتــر ثابــت کار آموزشــگاه بــدون اطــاع قبلــی
تبصـ
بــه مرجــع صــادر کننــده مجوز(اطــاع از طریــق فرمــت منــدرج در پرتــال) ،ممنــوع
مــی باشــد.
ـره :2تامیــن حداقــل فضــای آموزشــی مــورد نیــاز و محــل اجــرای آمــوزش،
تبصـ
تجهيــزات ،ابــزار و مــواد مصرفــي الزم بــرای ارائــه خدمــات یادگیــری منطبــق بــا
مندرجــات اســتاندارد آمــوزش شایســتگی و یــا شــغل و براســاس توافــق منــدرج در
قــرارداد فــی مابیــن آموزشــگاه و بنــگاه متقاضــی خواهــد بــود.
ـره :3دفتــر آموزشــگاه هــای آزاد و مشــارکت مردمــی ســازمان حداکثــر 15
تبصـ
روز پــس از تامیــن و تاییــد الزامــات منــدرج در ایــن مــاده و بندهــای ذیــل مــاده 29
فصــل ســوم(به اســتثنا بندهــای  6 ،4و  )7ایــن دســتورالعمل ،پروانــه تاســیس بــا
اعتبــار  1ســاله را بــرای متقاضــی تاســیس صــادر مــی نمایــد .و تمدیــد پروانــه منوط
بــه ثبــت عملکــرد در پرتــال خواهــد بــود.
ـاده  :64حداقــل الزامــات محیــط یادگیــری ،بــرای تمدیــد مجــوز ،تاییــد مــکان
مـ
جدیــد یــا انتقــال و واگــذاری مجــوز آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد نــوع «د» بــه
شــرح زیــر اســت:
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 .1تامیــن حداقــل ســرانه فضــای آموزشــی و کارگاهــی مــورد نياز آموزشــهاي
نظــري و كارگاهي(عــاوه بــر فضــاي عمومــي) ،متناســب بــا حداقــل  8نفــر
كارآمــوز یــا مهــارت آمــوز در هــر گــروه برنامــه ریــزی درســی ،مطابــق جــدول
شــماره  3ضمیمــه فصــل یازدهــم دســتورالعمل.

 .3تامیــن تجهيــزات ،ابــزار و مــواد مصرفــي مــورد نیــاز بــرای ارائــه خدمــات
یادگیــری منطبــق بــا مندرجــات اســتاندارد شایســتگی و یــا شــغل
 .4بکارگیــری مربیــان واجــد شــرایط براســاس مــواد  39الــی  42و تبصــره
هــای آن در فصــل پنجــم (شــرایط و تکالیــف متقاضیــان مربیگــری) ایــن
دســتورالعمل
ـره :1ســاختمان آموزشــگاه الزامــا بایــد در مالکیــت یــا اجــاره رســمی و معتبــر
تبصـ
موســس باشــد و در اجــاره نامــه عبــارت «اســتفاده بعنــوان آموزشــگاه» حتمــا قیــد
شــده باشــد.
ـره :2بــرای تغییــر مــکان یــا افزایــش و تغییــر رشــته هــای آموزشــگاه کــه تنها
تبصـ
بــا اطــاع و موافقــت قبلــی مرجــع صــادر کننــده مجــوز مجــاز خواهــد بــود ،رعایــت
تمامــی الزامــات منــدرج در ایــن مــاده ضــروری مــی باشــد.
ـره :3حداکثــر  15روز پــس از تامیــن و تاییــد الزامــات منــدرج در ایــن مــاده
تبصـ
و بندهــای  3تــا  7مــاده  29فصــل ســوم ایــن دســتورالعمل و واریــز هزینــه هــای
قانونــی مربوطــه ،مرجــع صــدور مجــوز مکلــف اســت ضمــن اعمــال تغییــرات در
ســوابق پرتــال ،امــکان فعالیــت رســمی آموزشــگاه را فراهــم آورد.
ـاده  :65موســس آموزشــگاه موظــف اســت حداقــل چهــار مــاه قبــل از انقضــاء
مـ
مــدت اعتبــار پروانــه تاســیس ،درخواســت تمدیــد را در ســامانه مربوطــه ثبــت
نمایــد .بدیهــی اســت عــدم اقــدام در موعــد مقــرر کــه منجــر بــه انقضــاء اعتبــار
پروانــه تاســیس گــردد ،ابطــال پروانــه را ســبب خواهــد گردیــد .همچنیــن بــه
اســتناد قســمت «د» بنــد « »3مــاده  1ایــن دســتورالعمل ،صــدور مجــدد پروانــه
آموزشــگاه نــوع «د» امــکان پذیــر نخواهــد بــود.
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 .2تامین حداقل فضای عمومی مورد نیاز به تشخیص موسس

تبصــره :1در صــورت رعایــت کلیــه ضوابــط و مقــررات ،مــدت اعتبــار پروانــه
تاســیس آموزشــگاه هــای نــوع «الــف»« ،ب» و «د»  5ســال و اعتبــار پروانــه تاســیس
آموزشــگاه هــای نــوع «ج» یــک ســال مــی باشــد.
تبصــره :2موســس موظــف اســت بــه هنــگام تمدیــد پروانــه تاســیس ،وجــوه
قانونــی مصــوب را وفــق ضوابــط و مقــررات بــه حســابی کــه از ســوی ســازمان
مشــخص مــی شــود ،واريــز نمايــد.
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ـره :3چنانچــه موســس در موعــد مقــرر اقــدام بــه ثبــت درخواســت تمدیــد
تبصـ
در ســامانه پرتــال جامــع نمایــد و براســاس شــرایط پیــش بینــی شــده از بــاب
تخلفــات و یــا نقــص مــدارک و یــا احــکام مراجــع قضایــی و  ...کــه بــه شــکل مکتــوب
بــه موســس ابــاغ شــده باشــد ،اداره کل موظــف اســت حداکثــر تــا پایــان مهلــت
اعتبــار نســبت بــه تمدیــد ،اقــدام نمایــد در صــورت قصــور اداره کل ،پروانــه بصــورت
خــودکار در ســامانه بــه مــدت شــش مــاه تمدیــد خواهــد گردیــد.
ـاده  :66تامیــن شــرایط زیــر بــرای تمدیــد پروانه تاســیس آموزشــگاه الزامیســت
مـ
و در صــورت تخطــی از هرکــدام ،پروانــه تاســیس غیرقابــل تمدیــد بــوده و باطــل
مــی گــردد.
 .1استمرار شرایط عمومی و اختصاصی موسس
 .2داشتن حداقل عملکرد آموزشی به تفکیک نوع آموزشگاه به شرح زیر:
 .2.1عملکــرد آموزشــگاه نــوع «الــف» در دوره فعالیــت  5ســاله
بایــد بــه اشــتغال حداقــل  20نفــر در شــغل مرتبــط بــا دوره(هــای)
آموزشــی آموزشــگاه منجــر گــردد.
 .2.2آموزشــگاه نــوع «ب» در دوره فعالیــت  5ســاله  ،بایــد در
آمــوزش تلفیقــی حداقــل  3000نفــر دوره از طریــق تعامــل و
قــرارداد بــا آموزشــگاه هــای نــوع «الــف»« ،ج» و «د» مشــارکت
داشــته باشــد.
 .2.3عملکــرد آموزشــگاه نــوع «ج» در طــی دوره یکســاله نبایــد
کمتــر از  60نفــر دوره (کــه منحصــرا بــه ســفارش بنــگاه اقتصــادی
و بــرای کارکنــان دارای کــد بیمــه تامیــن اجتماعــی برگــزار شــده
اســت) باشــد مشــروط بــر اینکــه مجمــوع ایــن عملکــرد کمتــر از
 2000نفــر ســاعت نباشــد.
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 .2.4میانگیــن عملکــرد آموزشــگاه نــوع «د» در دوره فعالیت  5ســاله
بــه اســتثناء ایــام مرخصــی مجــاز بایــد حداقــل معــادل  25درصــد
میانگیــن عملکــرد آموزشــگاه هــای «د» همــان رشــته(یا رشــته هــا)
در دوره یکســاله ماقبــل منتهــی بــه اســفندماه ،در اســتان باشــد و در
صــورت وجــود کمتــر از  5آموزشــگاه هــم رشــته در اســتان ،مــاک
میانگیــن یکــی از اســتان هــای همجــوار یــا میانگیــن کشــوری کــه

 .3ابطــال تمبــر در هنــگام تمدید پروانه تاســیس آموزشــگاه فنی وحرفه ای
آزاد (موضــوع بنــد 11مــاده  46قانــون مالیــات هــای مســتقیم مصــوب
1380/11/27مجلــس شــورای اســامی).
تبصــره :1در صــورت رعایــت مفــاد مــاده  66در موعــد قانونــی مقــرر توســط
موســس ،هرگونــه تعلــل یــا خــودداری از تمدیــد پروانــه تاســیس ،تخلــف محســوب
شــده و بــا آمــران و مجریــان برابــر قوانیــن اداری و حقوقــی حاکــم بــر حــوزه اجرایی،
برخــورد خواهــد شــد.
ـره :2تمدیــد پروانــه تاســیس بــدون رعایــت مفــاد مــاده  ،66ممنــوع بــوده و
تبصـ
تخلــف محســوب مــی گــردد و بــا آمــران و مجریــان برابــر قوانیــن اداری و حقوقــی
حاکــم بــر حــوزه اجرایــی ،برخــورد خواهــد شــد.
ـاده  :67بررســی و تصمیــم گیــری در خصــوص درخواســت هــای ثبــت شــده
مـ
متقاضیــان و نیــز مرجــع صــدور مجــوز آموزشــگاه هــای نــوع «الــف»« ،ب» و «ج»
دفتــر آموزشــگاه هــای آزاد و مشــارکت مردمــی ســازمان مــی باشــد.
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بــه نفــع آموزشــگاه باشــد ،خواهــد بــود .در صورتــی کــه آموزشــگاه
در هــر کــدام از رشــته هــا فاقــد عملکــرد تعریــف شــده در ایــن بنــد
باشــد ،در زمــان تمدیــد ،مجــوز رشــته مربوطــه تمدیــد نخواهــد
گردیــد.
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صنایع رنگ

1

2

3

60

5

30

صنایع شیمیایی

1

2

3

60

5

30

پلیمر

1

2

3

60

5

30

پتروشیمی

1

2

3

60

5

30

صنایع چرم ،پوست،
خز

1

2

3

60

5

30

صنایع فلزی

1

2

3

60

5

30

صنایع نساجی

1

2

3

60

5

30

دوخت ،بافت و
پوشاک

1

2

3

60

5

30

معدن

1

2

3

60

5

30

صنایع بسته بندی

1

2

3

60

5

30

برق  ،الکترونیک ،
کنترل و ابزار دقیق

1

2

3

60

5

30

فناوری ارتباطات

1

2

3

60

5

30

زیست فناوری و
فناوری نانو

1

2

3

60

5

30

فناوري انرژي های
نو و تجدید پذیر

1

2

3

60

5

30

مدیریت آب و
محیط زیست

1

2

3

60

5

30
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حداقل تعداد کالس تئوری
مورد نیاز

حداقل تعداد کارگاه عملی
مورد نیاز

حداقل ارتفاع هر کارگاه و
کالس تئوری (متر)

حداقل متراژ هرکارگاه
عملی برای  12نفر
(مترمربع)

سرانه برای هر نفر اضافه بر
 12نفر (مترمربع)

حداقل متراژ هر کالس
تئوری برای  12نفر
(مترمربع)

متالورژی

1

2

3

60

5

30

مالحظات

سرامیک

1

2

3

60

5

30

عالوه بر یک کالس تئوری و حداقل  2کارگاه عملی ،بهره گیری از خط تولید 1متعلق به بنگاه اقتصادي صاحب امتیاز
آموزشگاه ،با رعايت جوانب فني و ايمني ،به عنوان یک کارگاه عملی الزامی می باشد.

گروه های شغلی
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(جدول) 1-حداقل فضای آموزشی و کارگاهی مورد نیاز برای تاسیس مراکز تخصصی خدمات یادگیری فنی و حرفه ای (نوع «الف»)

حداقل تعداد کالس تئوری
مورد نیاز

حداقل تعداد کارگاه عملی
مورد نیاز

حداقل ارتفاع هر کارگاه و
کالس تئوری (متر)

حداقل متراژ هرکارگاه
عملی برای  12نفر
(مترمربع)

سرانه برای هر نفر اضافه بر
 12نفر (مترمربع)

حداقل متراژ هر کالس
تئوری برای  12نفر
(مترمربع)

صنایع چوب و
کاغذ

1

2

3

96

8

30

تاسیسات

1

2

3

96

8

30

صنایع خودرو

1

2

3

96

8

30

ماشین آالت
کشاورزی

1

2

3

96

8

30

مکانیک

1

2

3

96

8

30

صنایع غذایی

1

2

3

96

8

30

کشت و صنعت

1

2

3

96

8

30

امور زراعی و
باغی

1

2

3

96

8

30

امورشیالت و
آبزی پروری

1

2

3

96

8

30

امور دام و
ماکیان

1

2

3

96

8

30

مالحظات

ساختمان و
معماری

1

2

3

96

8

30

عالوه بر یک کالس تئوری و حداقل  2کارگاه عملی ،بهره گیری از خط تولید 1متعلق به بنگاه اقتصادي
صاحب امتیاز آموزشگاه ،با رعايت جوانب فني و ايمني ،به عنوان یک کارگاه عملی الزامی می باشد.

جوشکاری و
بازرسی جوش

1

2

3

96

8

30
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گروه های شغلی

 خــط تولیــد ،فراینــدی پیوســته و پیدرپــی در کارخانــه هــا و کارگاههاســت؛ کــه بــه منظــور تولیــد یــک محصــول نهایــی از فرآوردههــای خــام ،و یــا آمــاده ســازی و مناســب کــردن مــواداولیــه بــرای اســتفاده شــدن در مرحلــه بعــدی تولیــد یــک محصــول نهایــی ،از آن اســتفاده میشــود .مجموعــه ایــن عملیــات پیوســته میتوانــد شــامل فــرآوری (بــرای فلــزات ،ایــن فراینــده
شــامل خــرد کــردن ،ذوب کــردن و پاالیــش بیشــتر و بــرای مــواد کاشــتنی ،جداســازی مــواد مفیــد از پوســته ،ســاقه یــا آالیندههاســت) ،پاالیــش یــا مونتــاژ باشــد.
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(جدول ) 2-حداقل الزامات سامانه یادگیری آموزشگاه یار
ردیف

معیار

1
2

زیر معیار
امكان نمايش مجوز آموزشگاه یار

اطالع رسانی

3

امكان نمايش اطالعات و مشخصات
آموزشگاه ،اخبار ،تابلوي اعالنات
اطالعات سايت و . . . . . .
امكان نمايش ضوابط آموزش
الکترونیکی (مجازی) سازمان

4

وجود راهنماي كاربران

5

قابليت ارائه انتقادات و پيشنهادات
توسط كاربران به موسس

6

قابليت مديريت تعامالت (پرسش
و پاسخ دوره ،تاالر گفتگو ي دوره،
چت و ) ......

7

امكان مديريت نرم افزارهاي مورد
نياز كاربران

8

مدیریت

قابليت مديريت حفاظت از اطالعات
شخصي كاربران

9

قابليت ارزيابي دوره و مربیان دوره
توسط کارآموزان

10

قابليت تبادل اطالعات مربيان ،با
پورتال سازمان

11

قابليت بارگذاري و ارائه محتواي
آموزشي

12

قابليت بارگذاري يا تصحيح آزمونهای
داخلی و تكاليف و ثبت نمرات آنها

13
14

ارائه دوره های آموزشی

قابليت مديريت ارائه محتواي
آموزشي الکترونیکی (مجازی)
قابليت برگزاري كالس الکترونیکی
(مجازی) بصورت برخط

16

قابليت رديابي عملكرد كاربران

17

ردیابی

قابليت تبادل اطالعات آموزشي دوره
های آموزشی با پورتال سازمان

18

قابليت تبادل اطالعات آموزشی و
شخصی كارآموزان با پورتال سازمان

19

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

20

قابليت آرشيو كردن دوره ها و
مديريت آنها

21
22

مستند سازی و گزارشگیری

امكان اخذ گزارشهاي ليستي و
آماري از كارآموزان و نمرات آنها
وجود ميزكار (شامل درس هاي
كارآموز ،سوابق آموزشي ،سوابق
آزمون های داخلی ،تكاليف ،اخبار
و اطالعيه ها  ،پيام ها ،چت  ،تاالر
گفتگو)......... ،
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15

قابليت جستجو در سامانه
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(جدول ) 3-حداقل فضای آموزشی و کارگاهی مورد نیاز برای تایید مکان
آموزشگاه نوع «د»
ردیف

حوزه

1

حوزه
فرهنگ و
هنر

رشته

صنعت چاپ
طال و جواهرسازی

(مترمربع)
 15متر براي كالس
تئوري+کارگاه عملی در
محیط واقعی کار
35

صنایع دستی (چوب ،فلز ،سفال،
چاپ ،سنگ ،شیشه  ،چرم)
صنایع دستی (دوخت های
سنتی)
هنرهای تجسمی
هنرهای تزئینی
هنرهای نمایشی
صنایع دستی(بافت)
فناوری نرم و فرهنگی
صنعت ورزش
فرش

78

حداقل متراژ هرکارگاه
عملی برای  8نفر

24

امور مالی و بازرگانی

15

بهداشت و ایمنی (به استثناء
آتش نشان)

( 15آتش نشان در کارگاه
عملی در محیط واقعی
کار)

فناوری اطالعات

16

مراقبت و زیبایی

20

خدمات آموزشی

15

صنایع پوشاک

16

خدمات تغذیه ای

25

گردشگری
هتلداری
سالمت و طب ایرانی
خدمات حقوقی

22
22

امورشیالت و آبزی پروری
امور دام و ماکیان
امور باغی
امور زراعی
3

حوزه
کشاورزی

 15متر براي كالس
تئوري+کارگاه عملی در
محیط واقعی کار
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2

حوزه
خدمات

امور اداری

15

فناوري محیط زیست
زیست فناوری

40

ماشین آالت کشاورزی

40

صنایع غذایی

25

گياهان دارويي و داروهای
گیاهی
منابع طبیعی (جنگل ،مرتع
،آبخیز و بیابان)

 15متر براي كالس
تئوري+کارگاه عملی در
محیط واقعی کار
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80

ردیف

حوزه

4

حوزه
صنعت

رشته

حداقل متراژ هرکارگاه عملی
برای  8نفر
(مترمربع)

پلیمر
پتروشیمی
سرامیک
متالورژی

 15متر براي كالس
تئوري+کارگاه عملی در محیط
واقعی کار

معدن
فناوری ارتباطات

35

مدیریت صنایع

20

مکانیک

35

کنترل وابزار دقیق

30

ساختمان

 15متر براي كالس
تئوري+کارگاه عملی در محیط
واقعی کار

معماری

 15متر براي كالس
تئوري+کارگاه عملی در محیط
واقعی کار

فناوری نانو

40

فناوري انرژي های نو و
تجدید پذیر

 15متر براي كالس
تئوري+کارگاه عملی در محیط
واقعی کار

مدیریت آب

40

صنایع بسته بندی

40

صنایع نساجی

36

ردیف

4

حوزه

رشته

حداقل متراژ هرکارگاه عملی
برای  8نفر
(مترمربع)

الکترونیک

30

برق

38

تاسیسات

40

صنایع چرم ،پوست ،خز

 15متر براي كالس
تئوري+کارگاه عملی در محیط
واقعی کار

صنایع رنگ

35

صنایع فلزی

36

صنایع شیمیایی

35

صنایع خودرو

40

حوزه
صنعت صنایع چوب (به جز منبت
و معرق)

36

صنایع کاغذ

 15متر براي كالس
تئوري+کارگاه عملی در محیط
واقعی کار

جوشکاری و بازرسی جوش

40
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(ادامه جدول ) 3-حداقل فضای آموزشی و کارگاهی مورد نیاز برای تایید
مکان آموزشگاه نوع «د»

صنایع دریایی
حمل و نقل زمینی
حمل و نقل دریایی
حمل و نقل ریلی
فناوری هوایی

 20متر براي كالس
تئوري+کارگاه عملی در محیط
واقعی کار
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