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نحوه اجراي دوره هاي دستورالعمل 

 آموزش مجازی

 در آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد

 

 

 

 

 

 معاونت آموزش

 آزاد و مشارکتهای مردمی آموزشگاههای دفتر 

 1395ماه سال آبان 

 

 

 

 

 مقدمه 

ابزارهای الکترونيکی در زمينه  فراگير شدنگسترش و  ضرورت با توجه به      

، سازمان  زشآمو در حوزهبویژه  جوامع های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی 

های کوتاه مدت غير رسمی  بعنوان متولی آموزش کشور آموزش فنی و حرفه ای

سياست توسعه  ٬سان و کاهش هزینه های آموزشی در راستای دسترسی مناسب و آ

را در دستور کار ، ارایه ي آموزش هاي مجازي  ااین ابزار ه و استفاده از
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مجوز ارایه  ٬ متقاضيان واجد شرایطقرار داده و طبق ضوابط زیر به خود 

  . می نماید مجازی را اعطاءآموزش به شيوه 

   اهداف 

،  بهره برداری کاربران تسهيل،  توسعه و سرعت اجراي آموزش ها       

حفظ سطح  ،متقاضيان در نقاط مختلف نياز های متنوع آموزشی به  يپاسخگوی

، امکان رهگيری فراگيران در وحدت رویه در اجرا استاندارد آموزشی و 

های چند ، تصویر و فایل ، استفاده از صوتمباحث ، تکرار مهارت فرآیند طی

تکنولوژی های  استفاده از ٬ مجازیترویج مهارت آموزي توسعه و  ، ای رسانه

 استفاده از شبيه سازها حوزه ارتباطات )مانند موبایل( در زمينه آموزش،

و نيز کاهش ترافيک و آلودگی هوا و صرفه جوئی در هزینه ها از اهداف مهم 

 این دستورالعمل می باشد .

 : تعاریف واختصارات  1ماده      

 ستتامانه اینترانتت، بستتراینترنت، بر كه است آموزشي :مجازی آموزش-1-1

 آمتتتتتتتتوزش متتتتتتتتدیریت هتتتتتتتتاي سيستتتتتتتتتم هتتتتتتتتاي

( LMS)نوین هاي تكنولوژي و ICT بته و مربوطته مقتررات و ضتوابط مطابق 

 : گردد مي اجرا زیر روش سه

 صتتورت بته مربوطتته استاندارد محتوی اساس بر که هایی ش آموز-1-1-1

 برگتتتتتتتزار خصوصتتتتتتتی نيمتتتتتتته ،یخصوصتتتتتتت عمتتتتتتتومی،

 . شود می مهارت گواهينامه صدور به منجر و گردد می 

تحتت  (مشتری) کارآموز سفارش به که استاندارد از بخشی آموزش-2-1-1

 دوره در شترکت گواهی صدور به منجر و شود می اجرا عنوان آموزش خاص

  .گردد می

 ،شتلل حرفته کی در رسانی اطالع و آشنائی جنبه که هایی آموزش-3-1-1

 اینستتاگرا  تلگتترا ، فضای درو قابليت ارائه  دارد را شایستگی ای

 .رت دارد پيامک طریق از ایو... و

مل در هتم با مربيان و کارآموزان آن در که است محيطي :مجازی کالس -2-1  تعا

 ویدئو نظير امکاناتي بوسيله را درس کالس یک نوعي به محيط این. باشند مي

 . کنند مي سازي شبيه اي چندرسانه هاي سيستم و کنفرانس

شي كه شود مي گفته هایي آموزش به  : تلفيقتي آموزش-3-1  صورت بته آن از بخ

 متدیریت سامانه طریق از دیگر بخش و( عملی آموزش ساعات با مطابق) حضوري

 .شود مي ارائه( نظری آموزش ساعات با مطابق)الكترونيكي یادگيري
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ظور بته کته است فردي مجازی دوره کارآموز : مجازی کارآموز-4-1  فراگيتري من

فه و فني آموزشگاه مجازی دوره در معيني رشته یا حرفه مهارت  آزاد اي حر

 براي اینترنت و رایانه کاربری زمينه در كافي  آشنایی و نموده نا  ثبت

 . باشد داشته  الكترونيكي آموزش

 ،اینترنت طریق از که است آموزشی مواد و مطالب : مجازی آموزش محتوای-5-1

  ICT نتوین هتای تکنولوژی و( LMS) آموزش مدیریت های سيستم های سامانه

 . شود می ارایه

تواي در یاددهي هاي روش طراحي: آموزشي سناریوي-6-1 يد جهتت آموزشتي مح  تول

 تعيتين سازمان که قالبي در( لزو  صورت در) سناریو ارائه. مجازی محتواي

 . است الزامي نماید مي

 .  کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان:  سازمان-7-1

 .  سازمان مردمی های مشارکت و آزاد های آموزشگاه دفتر:  دفتر-8-1

 LMS همان ای  Learning Management System منظور : ادگيریی مدیریت سامانه-9-1

ئه و گزارشتگيری و ردیابی سازی، مستند مدیریت، برای سيستمی که است  ارا

شی هتای برنامته ای الکترونيکی ادگيریی آموزشی های دوره  که استت آموز

  . باشد می ادگيریی و مدیریتی،آموزشی ابزار سه دارای

شکيلی  نحتوه نامه آئين منظور : نامه آئين-10-1 شگاههای ی اداره و ت  آموز

  . است وزیران محتر  هيئت 18/5/85 مصوب آزاد ای وحرفه فنی

فه كته كارگروهي :فنی کارگروه -11-1 سی وظي يزات برر صات ، تجه  پایگتاه مشخ

ستانداردهاي با الكترونيكي محتواي وتطبيق اینترنتی شي و مهتارت ا  آموز

 .است دار عهده را سازمان

 منظتور بته کل اداره در کته ای کميته : مجازی آموزشهاي بر نظارت كميته-12-1

موزش اجترای مجتوز دارای هتای آموزشگاه مجازی آموزش عملكرد بر نظارت  آ

  .شد خواهد تشکيل مجازی

  مجازيامکانات الز  جهت صدور مجوز اجرای آموزش  : شرایط و2ماده

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

 و ها رشتته/رشته در حضتوري آموزش ارایه مجوز بایستي آموزشگاه:  تبصره

 .  باشد داشته را درخواست مورد حرف/حرفه

 .مجازی دوره اجرای مجوز درخواست ي ارایه-2-2

 از بيش  گذشته سال یک طی نباید آموزشگاه ٬درخواست ارائه زمان از -2-3

 مشوق نامه شيوه ٬منفي امتياز محاسبه معيار) باشد داشته منفي امتياز 50

فات به رسيدگي نحوه و ها شگاه تخل  مي آزاد اي حرفته و فنتي هتاي آموز

 .(باشد
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 .  شرایط واجد مربی و مدیر معرفی- 4-3

بق و مناستب مجازی ادگيریی مدیریت سامانه داشتن- 5-3  و ضتوابط با منط

 .دستورالعمل این پنجم ماده در شده ذکر شرایط

کر شرایط و ضوابط با منطبق و مناسب مجازی محتوای ارایه -6-3  در شده ذ

 .دستورالعمل این ششم ماده

 .مجازي آموزش تجهيزات استقرار جهت ویژه فضای اختصاص- 7-3

 . ندارد وجود فضا این اختصاص به نياز ٬ سرور اجاره صورت در:  تبصره

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

 مجازی ای آموزش های : مراحل صدور مجوز اجر3ماده

 در آموزشگاه موسس توسط مجازی آموزش اجرای مجوز صدور تقاضای ارسال -1-3

 (1 شماره برگ نمون مطابق) ميباشد آموزش مجوز دارای که هایی حرفه

جرای داخل و های  موسسين آموزشگاه : 1تبصره خارج از کشتور کته متقاضتی ا

در پورتال جامع را  درخواست خودمي بایست هستند،  مجازیآموزش به شيوه ی 

ارایته حسب مورد بته اداره كتل و دفتتر     portaltvto.comسازمان به نشانی

  . نمایند

و اجراي آموزش مجازي مي بایست درخواستت  متقاضيآموزشگاه موسسين  : 2تبصره

 ي پيوست این دستورالعمل نمون برگ ها خود را بر اساس طي مراحل اداري 

 نظر در با هفته کی مدت ظرف مرکز توسط آموزشگاه موسس تقاضای بررسی -3-2

 همچنتين.  کتل اداره به ارسال و آموزشگاه آموزشی عملکرد و سوابق گرفتن

 یك متدت ظترف) مرکز کارشناسان توسط شده معرفی تجهيزات وفضا از بازدید

 (4و3و2 شماره پيوست)(هفته

 وتطبيق اینترنتی پایگاه مشخصات ، تجهيزات٬بررسي و بازدید از فضا -3-3

 فنی کارگروه توسط سازمان آموزشي و مهارت استانداردهاي با مجازی محتواي

 .مربوطه مستندات دریافت از پس کل، اداره در مستقر

 صدور معرفي شده از سوي موسس توسط مركز و مربی و بررسي صالحيت مدیر-4-3

  .سازمان جامع رتالپ طریق از مربيگری و مدیریت ابالغ

جرای شرایط حائز فعلي آموزشگاه مربيان و مدیر تبصره : چنانچه موزش ا  آ

 نمایند. فعاليت مجازی مربی و مدیر عنوان به می توانند٬ باشند مجازی

از  مجازي مجوز اجرای آموزشو صدور  هيات نظارت استان طرح موضوع در -5-3

 .8مطابق نمون برگ شماه  توسط اداره کلطریق پرتال جامع سازمان 

 ترکيب وشرح وظایف اعضای کارگروه فنی :: 4ماده
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یا ی -1 ک نفر کارشناس رایانه و مسلط بر طراحی وب و شبکه از بخش دولتی 

غيردولتی که مسئوليت بررسی سامانه مدیریت یادگيری و پایگاه اینترنتی و 

 محتوا را به عهده خواهد داشت .  مجازیمشخصات فنی و 

تی ی -2 ک نفرکارشناس )مربی( رشته آموزشی مرتبط از بخش دولتی یا غيردول

يت بررسی و تطبيق محتوای الکترونيکی را با استانداردهای مهارت که مسئول

 وآموزشی سازمان به عهده خواهد داشت .

ک نفر مربی فناوری اطالعات از بختش دولتتی یتا غيردولتتی کته دارای ی -3

سابقه آموزشی و آشنا با مباحث سخت افزار و نر  افزار که مسئوليت بررسی 

 يم را به عهده خواهد داشت .و کارایی محتوا و انتقال مفاه

 رئيس اداره موسسات کارآموزی آزاد اداره کل )رئيس کارگروه فنی( .  -4

 ک نفر کارشناس تهيه و تدوین استانداردهای آموزشی از اداره کل . ی -5

انتخاب اعضای کارگروه فنی به عهده رئيس اداره موسسات کارآموزی  : 1تبصره 

ستان آزاد اداره کل می باشد  کل ا وابالغ اعضای کارگروه فنی توسط متدیر 

  . صادر می گردد

حا  از  : 2تبصره  تی، ترجي درانتخاب اعضتای کتارگروه فنتی از بختش غيردول

کارشناسان و مربيان واجد شرایط کانون انجمن های صتنفی استتان استتفاده 

  . گردد

 مدیر و مربی دوره آموزش مجازی : شرح وظایف مؤسس ، 4ماده

برای عالو کزی  يات نظتارت مر ه بر وظایف مشخص شده در دستورالعمل مصوب ه

موارد ذیل نيز از  ٬آموزشگاه مجری دوره های مجازی  موسس، مدیر و مربی

 می باشد . این اشخاص  وظایف

  موسس وظایف-1-4

 .مجازی دوره آموزش شروع از قبل استان نظارت هيات از الز  مجوز اخذ-1-1-4

 و آزاد کارآموزی موسسات اداره ایميل و تلفن شماره ، پستی آدرس -2-1-4

 نظرات نقطه انعکاس مکاتبات، انجا  برای را کل اداره مردمی های مشارکت

 اختيار در آموزشگاه سایت وب طریق از ، شکایات و انتقادات پيشنهادات، ،

 . دهد قرار کارآموزان

 بامطابق  مجازی محتواي و اینترنتی پایگاه ، تجهيزات٬معرفي فضا -3-1-4

 از سوي موسس به مركز. سازمان آموزشي و مهارت استانداردهاي

 ادگيریی مدیریت سامانه به سازمان و کل اداره دسترسی آوردن فراهم-4-1-4

 ، نا  ثبت برمراحل نظارت اعمال جهت عبور وکلمه کاربری ی کلمه تعيين با

  الز  تجهيزات و فضا آوردن فراهم همچنين...و آموزش اجرای



6 

 

 اجراي مراحل تمامي در ها زمينه کليه در مستمر فرآیندی نظارت -5-1-4

  .مجازی آموزش

  مدیر وظایف-2-4

 .  سازمان پورتال در آموزشی های دوره تقویم ثبت و ریزي برنامه-1-2-4

 ابالغ ،مجازی آموزش دوره جرایا مجوز تصویر باید آموزشگاه مدیر-2-2-4

 دفتر در رسانی اطالع بر عالوه را مصوب شهریه ميزان و  مربيان و مدیر

 . نماید بارگذاری نيز آموزشگاه سایت وب روی بر ، آموزشگاه

 ای آموزشگاه سایت وب در مجازی آموزش از استفاده راهنمای ارایه-3-2-4 

 .  کارآموزان به فشرده لوح بصورت

 در تلفيقي هاي دوره حضوري كالسهاي برگزاري مكان و ساعت اعال -4-2-4

 .  مجازی آموزشگاه اینترنتي پایگاه

 .  مجازی و آموزشی محتوای ومعنوی مادی حقوق از حفاظت-5-2-4

 گزارشهاي ارائه و کارآموزان و مربيان مجازی عملکرد بر نظارت-6-2-4

 .  مرکز به موقع به مجازی و آماری

 به اتصال امکان که ، کارآموزان مجازی بایگاني استقرارسامانه-7-2-4

  . باشند داشته را سازمان پورتال

 موظف آموزشگاه مدیر ،مجازی صورت به شهریه رسيد صدور عد  صورت در-8-2-4

 استناد قابل گزارشات ارائه ضمن كارآموزان، از شهریه اخذ قبال در است

 دوره عنوان و كارآموز مشخصات ، آموزشگاه نا  ، دریافتي شهریه آن در که

 آن از نسخه یك و صادر نسخه دو در آموزشگاه، مهر به ممهور را شده قيد

 حفظ آموزشگاه مالي دفاتر در را آن دو  نسخه و نموده ارایه كارآموز به

  . نماید

 فنی و علمی های پشتيبانی و امنيت تامين جهت الز  تمهيدات اتخاذ-9-2-4

 ارتباط جهت کارآموزان فنی مشکالت به پاسخگویی و ادگيریی مدیریت سامانه

 .  سامانه با

 اینمفاد این  با مطابق آموزشگاه امور كليه اجرای حسن نظارت بر -10-2-4

 . دستورالعمل

 

 

 و شرایط باید می مجازی آموزش اجرای مربی:  مربي وظایف شرح و شرایط-3-4

 نظارت هيات  مصوب اجرایي دستورالعمل و نامه درآئين مندرج وظایف شرح

  . باشد داشته را مرکزی

 

 پشتيباني و (LMS)  ادگيریی مدیریتی  سامانه:  5 ماده
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بشرح ذیل می باشد که دارای ویژگيهایی ( LMSسامانه ی مدیریت یادگيری  )

 مجازیمطابق با راهنماي تكميل چك ليست ارزیابي سامانه آموزش 

 . ( توسط کارگروه فنی بررسی می گردد5آموزشگاهاي آزاد )پيوست 

 مستندات و برسد فنی گروه کار تایيد به باید اینترنتي پایگاه نشاني-1-5

  ارائه سال 5 مدت به حقوقي شركت یا موسس نا  به دامنه ثبت قرارداد

  .  باشد نمي اینترنتي پایگاه نشاني تليير به مجاز آموزشگاه شود،

 که بوده( LMS) یادگيري مدیریت سامانه یک دارای بایست مي آموزشگاه-2-5

 از تواند مي آموزشگاه.  باشد رسيده كل اداره فنی کارگروه تائيد به

 و اجاره یا ایجاد به نسبت راسا   یا و نموده استفاده کدباز هاي سامانه

 را فارسي زبان بایستي مي حتما سامانه. نماید اقدا  سامانه خرید یا

 . کند پشتيباني

 . گردد اجرا  Webبر مبتني بایستي یادگيري مدیریت سامانه-3-5

 خصوصياتي کليه داراي حداقل بایستي آموزشگاه یادگيري مدیریت سامانه-4-5

 اعال ( یادگيري مدیریت سامانه مشخصات) 6 شماره برگ نمون در که باشد

 .  است گردیده

 . باشد داشته را دوره در کننده شرکت کارآموزان غياب و حضور امکان-5-5

  را کارآموز ارزیابي امکان و كارآموزان پيشرفت ميزان تعيين امکان-6-5

 .  باشد داشته دوره كامل پایان از بعد

 خودش به مربوط ادگيریی مدیریتی  سامانه از بایست می هرآموزشگاه-7-5

 . نماید استفاده

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

 براي شده تعيين خروجي و ورودي استانداردهاي رعایت به ملز  آموزشگاه

 آموزشي آمارهاي و نامها ثبت و کارآموزان آمار تکميل حيث از اتصال این

 . بود خواهد سازمان ضوابط طبق

 خروجي ارائه به موظف آموزشگاه کل، اداره خواست در صورت در-9-5

 یادگيري مدیریت سامانه گزارشهاي از کل اداره توسط شده اعال  استاندارد

 از اعالمي هاي قابليت و افزارها نر  نصب نيز و ماهانه یا هفتگي صورت به

 . ميباشد کل اداره سوي

 آموزشی مجازی: محتواي  6ماده

 می شده خریداری ای شده توليد مجازی محتوای ارایه به موظف موسس-1-6

 موسس از مصنفان و مولفان آورندگان، پدید شکایت صورت در ليکن باشد،

 محتوای مالکيت با درارتباط ایشان ومعنوی مادی حقوق رعایت عد  درخصوص

 موسس و شده فرستاده ذیصالح مراجع به موجود قوانين طبق موارد ،مجازی
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 مراجع در محکوميت وصدور تخلف احراز صورت در بودو خواهد پاسخگویی مسئول

 . گردد می باطل موسس مجازی آموزش مجوز قضایی

... و ساز شبيه صدا، انيميشن، ، عکس ویدیو، متن، شامل مجازی محتوای-2-6

 : باشد زیر خصوصيات دارای بایستی و بوده

حتما  می بایست در قالب یکی از  مجازیقالب ارایه ی محتوای   -3-6

 . باشد مجازیاستانداردهای آموزش 

باید دارای محتوای علمی )دانش، نگرش و مهارت( مطابق  مجازیمحتوای -4-6

 . مصوب سازمان باشدا بخش از استاندارد یبا استانداردهای آموزشی 

 . می بایست حتما دارای نسخه ای به زبان فارسی باشد مجازیمحتوای  -5-6

می بایست دارای نسخه تحت وب باشد که از طریق سامانه  مجازیمحتوای  -6-6

 ادگيری ارایه می شود.مدیریت ی

ارایه شده می بایست حداقل دارای کليه خصوصياتی مطابق  مجازیمحتوای -7-6

 باشد. 6با  نمون برگ شماره 

باید به تائيد کارگروه فنی مستقر دراداره کل مطابق  مجازیمحتوای -8-6

 برسد. مجازیبا مفاد راهنماي تكميل چك ليست ارزیابي محتواي 

در   WEBآموزشگاه می تواند محتوای آموزشی را عالوه بر نسخه ي تحت  -9-6

قالب لوح فشرده و بسته های آموزشی در کنار محتوای تحت وب خود ارایه 

 نماید.

باید به گونه اي باشد  مجازیطرح درس و سناریوي آموزشي و محتواي -10-6

 که مطالب محتواي استاندارد مهارت را پوشش دهد. 

مي تواند از مدت در نظر گرفته شده  مجازیمحتواي  اجرایمدت تبصره : 

هيچ  مجازیکه در دوره  مشروط بر اینبراي محتواي آموزش کمتر باشد. 

 مطلبي نسبت به محتواي آموزشي اوليه حذف نشده باشد.

در صورت بازنگری و تليير محتوای استاندارد آموزشی، موسس مکلف است -11-6

اقدا   مجازیماه نسبت به ارایه محتوای جدید دوره ی آموزش  6ظرف مدت 

 نماید در غير این صورت مجوز اجرای همان دوره للو خواهد شد.

 در روند توليد محتوا رعایت موارد زیر توصيه می گردد:  -12-6

 دسترسي به منوهاسادگي -1-12-6
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 پرهيز از ایجاد منوهاي پيچيده-2-12-6

حداكثر استفاده از منوهاي پنهان )یعني لينكها در زمان مورد -3-12-6

 نياز نمایش داده شوند(

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

 استفاده از فایلهاي آموزش خطي-5-12-6

 الز  براي حداقل پهناي باندرعایت فشردگي -6-12-6

 هماهنگي با مرورگرهاي رایج-7-12-6

 استفاده از فونتهاي متداول فارسي-8-12-6

جهت دسترسی آسان تر کارآموزان، در صورت امکان نيازی به نصب -9-12-6

 هرگونه نر  افزار قبل و در حين استفاده از درس نداشته باشد.

فرمت هاي معروف و در دسترس  اجزاي محتوا بایستي تابعي از-10-12-6

 GPG,MP3,SWFباشد.مانند:

به عنوان یك ابزار كمكي به  مجازیارائه لوح فشرده محتواي -11-12-6

 .كارآموز جهت استفاده محلي در صورت عد  دسترسي به اینترنت

  شهریه تعیین نحوه:  7 ماده

جازی روش به خصوصتی نيمه و خصوصي عمومی، آموزشی های دوره شهریه-1-7  م

شگاه کتارآموزانی  شهریه تعيينی  نحوهی  نامه شيوه با طابقم  هتای آموز

 می تعيتين مرکزی نظارت هيات1388 ماه شهریور مصوب آزاد، ای حرفه و فنی

 . گردد

 با و شده ارائه موزشآ ساعات نسبت به ٬ خاص یآموزش هاي دوره شهریه -2-7

 این شهریه ، خصوصی نيمه و خصوصی عمومی، آموزشي های دوره شهریه به توجه

 . شود می تعيين ها دوره

 مجازی های شبکه طریق از که آموزشی های دوره هاي رسانی اطالع تعرفه -3-7

 ماننتتتتتتتتد مختتتتتتتتابرات شتتتتتتتترکت تائيتتتتتتتتد متتتتتتتتورد

 با برابر ٬ شود می اقدا  ..و رایتل -اول همراه -ایرانسل های اپراتور 

 .باشد مي وصول قابل مذکور شرکت های تعرفه

  دوره در حضور گواهی/  مهارت گواهینامه صدور:  8 ماده

 ای دوره در حضور گواهی دارند، رسانی اطالع جنبه که هایی آموزش جهت-1-8

 .  شد نخواهد صادر مهارت گواهينامه

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

 31/6/1393 مورخ آزاد اي وحرفه فني هاي آموزشگاه در خاص آموزش و خصوصي

 .  شد خواهد صادر دوره در شرکت گواهی٬
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 پذیرفتته براي٬ خصوصی نيمه و خصوصی عمومی، آموزشی های دوره جهت -3-8

هارت سنجش دفتر ضوابط اساس بر  دوره پایان آزمون در شدگان  صتالحيت و م

 .  شد خواهد صادر مهارت گواهينامه٬ اي حرفه

  تخلفات به ورسیدگی بازرسی و نظارت:  9 ماده

جري هتاي آموزشگاه تخلفات به ورسيدگي بازرسی و نظارت -1-9  هتای دوره م

ستورالعمل طبق مجازی آموزشی سی د يز و بازر ستورالعمل ن شوق د  و ها م

 می انجتا  مرکزی نظارت هيات مصوب آزاد های آموزشگاه تخلفات به رسيدگی

 .  پذیرد

صي نظارت رجعم -2-9  پایگتاه یتادگيري متدیریت ستامانه عملکترد بتر تخص

 بر نظارت کميته ،مجازی آموزش مربي و ،موسس،مدیرمجازی محتواي اینترنتي،

يد و فنی کارگروه پيشنهاد به که است (بازرسي واحد) مجازی آموزشهای  تائ

ظف آموزشتگاه مدیر/موسس ضمنا  . گردد می تشکيل استان نظارت هيات ست مو  ا

 بتازرس برای دسترستی و عبتور کلمته کاربری، کد اعطای جهت الز  اقدامات

  . نماید فراهم مربوطه دوره شروع از قبل را کل اداره نظارت کميته

 : مقررات عمومی 10ماده 

 تابع مجازی های آموزش حضوری بخش اجرای جهت نياز مورد آموزشی فضای-1-10

 اجرایی ضوابط در مندرج ضوابط

 .  باشد می آزاد های آموزشگاه اداره و تاسيس نحوه نامه آئين

 برای مجوزی آموزشی،ی  حرفه کی در مجازی آموزش اجرای مجوز اخذ-2-10

 در مجازی آموزش اجرای و نبوده رشته همان در آموزشی حرف سایر اجرای

 معرفی و مجازی محتوای تائيدیه اخذ از پس بایست می آموزشی های سایرحرفه

 . پذیرد انجا  شرایط واجد مربی

( آنالین) برخط هاي کالس در كه آنچه هر و آموزشي محتواي و مطالب -3-10

 آموزشي استاندارد هاي سرفصل که باشد اي گونه به باید شود مي ارائه

 . دهد پوشش را سازمان مصوب

 که فعال آموزشگاههای به صرفا   حرفه کی در مجازی آموزش اجرای مجوز -4-10

 .گردد می اعطا باشند حرفه همان در حضوری آموزش مجوز دارای

 ساختار در آموزش اجرای زمان در اشکال هرگونه وجود صورت در -5-10

 می آموزشگاه درس، طرح یا و مجازی محتواي یا و یادگيري مدیریت سامانه

 اشکاالت رفع به نسبت روز 15 مدت طي ، کل اداره به مراتب اعال  ضمن بایست

 رفع عد  صورت در. نماید مطلع را کل اداره متعاقبا   و نموده اقدا 

 استرداد به نسبت کل اداره هماهنگی و اطالع با است موظف موسس اشکال،

 . تکليف ادامه دوره ی آموزشی اقدا  نماید تعيين ای کارآموزان شهریه
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 امکان آموزش، جهت که ابزارهایي و شده توليد محتواهاي مسئوليت -6-10

 و پادکست یا ویکي یا وبالگها مانند دهند مي کارآموز به اطالعات بارگذاري

 توليد از بایستي مي کارآموز و باشد مي کارآموز عهده به مشابه موارد

  . نماید پرهيز اخالقي و اسالمي شئون و آموزش موضوع با ملایر محتواهاي

 مجازی های آموزش در کارآموزان آموزشي پرونده و کارآموزي قرارداد -7-10

 . گردد آرشيو آموزشگاه در مجازی صورت به تواند مي

 آموزش حضوری بخش برای آموزشی ضوابط سایر و مربی ، تجهيزات فضا، -8-10

 خواهد آن اجرایی ضوابط و نامه آئين در مندرج مفاد تابع ،تلفيقی های

 . بود

 با مرتبط غير فعاليت گونه هيچ نباید آموزشي اینترنتي پایگاه در-9-10

 خدمات ارائة و فروش و خرید قبيل از الکترونيکي آموزش موضوع

 .  پذیرد صورت فعاليت ملایرباموضوع

 مجازی آموزشی هردوره کارآموزان تعداد شرایط، تامين درصورت-11-10

 های آموزش در و نفر 20 تلفيقی های درآموزش مربی هر ازای به حداکثر

 . باشد می نفر 25 مجازی تماما  

 مجوز ؛دستورالعمل این ابالغ و تصویب از قبل که آموزشگاههایی کليه-12-10

 کسالی مدت ظرف ابالغ تاریخ از مؤظفند اند کرده دریافت مجازی آموزش

 . دهند تطبيق نامه آیين این با را خود شرایط

 آموزشگاه مجازی یادگيري مدیریت درسامانه کارآموزی داد قرار فر  -13-10

 و مدیر امضای و آموزشگاه مهر به ممهور آن از ای نسخه و شده تائيد که

 می آرشيو نيز آموزشگاه در و گرفته قرار کارآموز اختيار در کارآموز

 .  گردد

 از مجازی علمي منابع به كارآموزان دسترسي امكان تواند می موسس-14-10

 نقاط تما  در وب شبكه طریق از را درسي منابع آرشيو و علمي مجالت قبيل

 .  نماید فراهم جلرافيایي

 دفتر های دستورالعمل و ضوابط تابع مجازی آموزش های دوره آزمون-15-10

 .باشد می ای حرفه صالحيت و مهارت سنجش

 آموزشگاه استقرار محل استان در عملی آزمون اینکه به توجه با-16-10

 محدوده در صرفا   آموزشی های دوره در کارآموز پذیرش شود، می برگزار

  . بود خواهد امکانپذیر استان همان جلرافيایی

 در حضوری، ای و مجازی دوره چند ای 2 در کارآموز همزمان آموزش-17-10

 ،مربوطه هاینياز پيش رعایت و آزمون فتيش و آموزش زمانی تداخل عد  صورت

 .  است بالمانع
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 در مجازی های دوره کارآموزان عملی و کتبی های آزمون اجرای-18-10

 سنجش دفتر ضوابط تحت و کل اداره نظارت با آنها سکونت محل های شهرستان

 .  باشد می بالمانع ای حرفه صالحيت و مهارت

 نظارت هيات تصویب به ---------تاریخ در دستورالعمل این          

 ارایه مجوز صدور دستورالعمل جایگزین ابالغ تاریخ از و است رسيده مركزي

 مورخ آزاد اي وحرفه فني هاي آموزشگاه در الكترونيكي آموزش ي

 .است گردیده مركزي نظارت هيات 19/11/1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل صدور مجوز اجرای دوره آموزش مجازی درآموزشگاه هاي فنی و حرفه  »

 «ای آزاد 
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ثبت درخواست در پورتال 

 توسط موسس

بررسي درخواست  توسط  

 مركز

 موسس

 موافقت اوليه اداره کل

ارسال نمون برگ های 

توسط موسس  7الی  4شماره 

 به مرکز

 

بررسی و بازدید از فضا و 

تجهيزات معرفی شده یا 

 اجاره شده توسط مرکز

معرفی مدیر و مربی واجد 

 شرایط توسط موسس

هيات نظارت تصویب در 

 استان 

 

 جرای آموزشصدور مجوز ا

 مجازی

 مرکز

 اداره کل

 مرکز

 مرکز

 اداره کل

 موسس

 اداره کل
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                                        بستتتتتتتتتتتتتتمه تعتتتتتتتتتتتتتتالی 

 ............. تاریخ

 مجازیفر  درخواست صدور مجوز اجرای آموزش 

 ریاست محتر  مرکز آموزش فنی وحرفه ای ..........................

 باسال  

فرزنتتد احترامتتا  اینجانتتتب ختتتانم / آقتتتا ........................ 

 ........................به شماره شناسنامه ........................

کتتتتتتتدملی ..................... آدرس پستتتتتتتت الکترونيکتتتتتتتی 

................................................ متولتتتتتد ستتتتتال 

................. دارای متتدرت تحصتتيلی .................. درگتترایش 

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

شتماره  پروانته تاستيس دارای... ............موسس آموزشگاه ..........

..................... متتتورخ .................. و تتتتاریخ اعتبتتتار 

در استتتتان ............... در رشتتتته/ رشتتتته هتتتا  ......... ستتتاله

 نمون برگ شماره

  :1 
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جرای  ؛...................        می باشم کته درخواستت صتدور مجتوز ا

 در حرفه / حرفه های ذیل را دار . مجازیش آموز

 کد استاندارد نا  حرفه نا  رشته ردیف 

1    

2    

3    

4    

5    

  

 مراتب جهت بررسی و اقدامات بعدی تقدیم حضور می گردد.

 با تشکر                    

نتتا  و نتتا                      

 خانوادگی موسس 

امضتتا و مهتتر                     

 آموزشگاه
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 آموزش فنی وحرفه ای ............ریاست محترم مرکز 

 با سالم و صلوات بر محمد )ص( و آل محمد )ص(  
موسس  .................................با احترا  ، اینجانب          

اجترای اوليته دارنتده موافقتت  ...........................آموزشتتگاه 

و تتتاریخ .......................... بتته شتتماره  مجتتازیآمتتوزش هتتای 

حل  مجازی فضای مورد نظر جهت ارایه آموزش.......................  در م

 : فعلی آموزشگاه بشرح ذیل معرفی می گردد

  تجهيزات استقرار جهت مترمربع.......  فضای .1

  حضوری و تلفيقی آموزشی های دوره برگزاری جهت مترمربع.......  فضای .2

ظر  را منطبق بر آخرین استانداردهاي سازماني به منظور بازدید و اعال  ن

يد  ست دستتور فرمائ كارشناسان آن سازمان معرفي مي نماید . خواهشمند ا

 اقدا  الز  صورت گرفته و از نتيجه اینجانب را مطلع نمائيد . 

 

  تاریخ :    نا  و نا  خانوادگي متقاضي تاسيس :

 امضاء : 

 

 : بازرسینظریه کارشناس  -

نظر كارشناسان درمورد فضای معرفي شتده بطورصتریح بيتان      -         

 شود .*

متتتتتتتتتتتتتتتورد ت ئيتتتتتتتتتتتتتتتد ميباشتتتتتتتتتتتتتتتد                                                 

 مورد ت ئيد نميباشد 

 درصورت عد  تائيد : 

 نقائص :  

                         نتتتتتتتتتتتا  ختتتتتتتتتتتانوادگي كارشتتتتتتتتتتتناس :                              نتتتتتتتتتتتا  و

 اداره كل :   نا  خانوادگي مسئول مركز / نا  و

 

امضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاریخ :                                                                              

  امضاء وتاریخ :        

 

 

 مجازیفرم معرفي تجهيزات آموزشي و 

 

 

 معرفی مکان جهت اجرای آموزش مجازی در

 رشته :                                  

 حرفه /حرفه ها:

نمون برگ شماره : 

2 

 

فرم معرفی، بازدید و 

 آموزش مكان تأیيد

شماره نمون برگ 

 چچچچهاچهار 3: 



17 

 

 

 

 

 

 ریاست محترم مرکز آموزش فنی و حرفه ای 

 باسال  وصلوات برمحمد)ص( وآل محمد)ص( 

بااحترا ، اینجانب ................دارنده پروانه تاسيس به            

شتتماره .......................وتتتاریخ .............. دررعایتتت مفتتاد 

يزات  مجازیدستور العمل آموزش  ني وحرفته اي آزاد، تجه درآموزشگاههاي ف

متتتتتورد نظتتتتتر بشتتتتترح ذیتتتتتل رادراستتتتتتان .............. 

............................................منطقه/نشهرستان/شهر.....

احيه/روستا.................................................كدپستي..

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

وبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته نشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاني 

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

............شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتماره ................................

تماس.............................. براساس آخرین استتانداردهاي مصتوب 

آن سازمان به منظور بازدید واعال  نظركارشناسان مربوط معرفي مي نماید . 

نب  خواهشمند است دستور فرمائيد اقدا  الز  صورت گرفته واز نتيجته اینجا

 ند .یرامطلع نما

 

 

 مؤسس نا  و نا  خانوادگی

 امضاء

 تاریخ :

     صدور مجوز اجرای آموزش مجازیموضوع درخواست :

 :مورد تقاضاهای عنوان رشته 
 عنوان حرفه های مورد تقاضا:
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پایگاه اینترنتي و فر  معرفی مشخصات 

 سامانه مدیریت یادگيری

 

 

 

:                                                                1رشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

 و کد استانداردآموزشي : 1عنوان حرفه
 

 توسط متقاضي تكميل مي گردد
توسط كارشناسان 

 تكميل گردد

 مالحظات

 نا  تجهيزات ردیف

مشخصات فنی تجهيزات 

آموزشي  و 

 الکترونيکی

 تعداد
 ظرفيت

2 
 ظرفيت تعداد

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  توضيح: 

.چنانچه تعدادرشته ها/حرفه ها بيش از یك رشته/حرفه مي باشد براي رشتته/حرفه 1

 كه تجهيزات آموزشي جداگانه مورد نياز است فر  جداگانه تنظيم شود .ای 

.ظرفيت برابر است با تعداد هر یک از تجهيزات اشاره شده ضربدر ظرفيت اسمی ذکر 2

کتارآموز در  2شده دراستاندارد مورد نظر بعنوان مثال برای هر کامپيوتر حداکثر 

 20کامپيوتر دارد حداکثر متی توانتد  10نظر گرفته می شود بنابراین کارگاهی که 

 .کارآموز )ظرفيت( را جذب نماید

 این قسمت توسط كارشناسان تكميل گردد:

 

    

 

 

 

 

 

 نا  ونا  خانوادگي كارشناسان /بازرسين:

 امضاء وتاریخ :

 

 

 و مجازیفرم معرفي تجهيزات آموزشي 

                 بلي     حداقل تجهيزات آموزشي مطابق استاندارداست :  -1

  خير 
دوره                             -تعداد.................نفرتجهيزات آموزشي براي پذیرش  -2

. 

  مناسب نميباشد                              مناسب مي باشد
                     تجهيزات اداری معرفی شده         مناسب می باشد  -3

      مناسب نمی باشد
                     مورد تائيد است            :                نظر نهایی کارشناس

  مورد تائيد نمی باشد

نمون برگ شماره  

 : 5 

نمون برگ شماره  

 : 4 
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 ارزیابی می شود                  4یا  0این معيار به صورت    * 

                  

 

 معيار
 امتياز

0 1 2 3 4 

      آموزشگاه * مجازیامكان نمایش مجوز اجراي آموزش 

      امكان نمایش اطالعات و مشخصات آموزشگاه  *

      امكان نمایش جدول شهریه مصوب سازمان در سامانه *

      سازمان * مجازیامكان نمایش ضوابط آموزش 

قابليت ارائه انتقادات و پيشنهادات توسط كاربران 

      به موسس *

      نمایش ابالغ مدیر آموزشگاه و مربيان آموزشگاه  *

قابليت پرداخت الكترونيكي از طریق درگاه پرداخت 

      الكترونيكي سازمان *

قابليت ارائه و مدیریت تقویم آموزشي آموزشگاه در 

سامانه ) شامل نا  دوره، استاندارد دوره، تاریخ 

شروع و پایان دوره وساعت تشکيل کالسها یا تاریخ 

آزمون محل و تاریخ تشكيل كارگاه عملي ، نا  

 مربي، ظرفيت دوره، پيشنياز دوره(

     

      ثبت اطالعات مربيان دوره ها

      امكان ثبت نا  كارآموزان

      كارآموزان به آزمونقابليت معرفی 

      قابليت مدیریت جلسه بندي محتواي آموزشي

      قابليت ردیابي عملكرد كاربران

قابليت ارزیابي دوره و مربيان دوره توسط 

      کارآموزان

قابليت گزارشگيري از دوره ها، مربيان 

      كارآموزان و. . . . ..

      مدیریت آنهاقابليت آرشيو كردن دوره ها و 

قابليت تبادل اطالعات آموزشي دوره های آموزشی  

      با پورتال سازمان

      قابليت تبادل اطالعات مربيان، با پورتال سازمان

قابليت تبادل اطالعات آموزشی و شخصی كارآموزان 

      با پورتال سازمان

      قابليت مدیریت حفاظت از اطالعات شخصي كاربران
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 نظر نهایی اعضاکارگروه فنی

 ل اصالحات مورد تائید است                   مورد تائید نیست                   مورد تائید نیست با در نظر گرفتن فرجه زمانی دوماهه جهت اعما

 امضاء نام و نام خانوادگی  

   کارشناس رایانه و طراحی وب و شبکه

   نفرکارشناس )مربی(رشته آموزشی مرتبط

 اطالعاتمربی فناوری 
  

کارشتتتناس تهيتتته و تتتتدوین استتتتانداردهای 

 آموزشی
 

 

رئيس اداره موسستتات کتتارآموزی آزاد اداره 

 کل)رئيس کارگروه(
 

 

 

 معيار
 امتياز

0 1 2 3 4 

      قابليت مدیریت شهریه كار آموزان

قابليت ارتباط مدیر با كاربران )چت، تاالر 

، پست الكترونيكي ، تلفن smsگفتگو، 

).......... 
     

اخبار، تابلوي اعالنات اطالعات قابليت مدیریت 

 سایت و . . . . . .
     

      امكان مدیریت ویكي، وبالگ

      امكان مدیریت نرم افزارهاي مورد نياز كاربران

      وجود راهنماي كاربران  *

      قابليت بارگذاري و ارائه محتواي آموزشي

      قابليت برگزاري كالس مجازي *

مدیریت تعامالت )پرسش و پاسخ دوره، قابليت 

 تاالر گفتگو ي دوره، چت و ...... (
     

قابليت بارگذاري یا تصحيح آزمونهای داخلی و 

 تكاليف و ثبت نمرات آنها
     

قابليت مدیریت ویكي و وبالگ هایی که در طول 

 دوره آموزشی ایجاد می شود
     

      امكان ردیابي عملكرد كارآموزان

قابليت مدیریت برنامه آموزشي كارگاههاي عملي 

 و ثبت نمرات عملي
     

امكان اخذ گزارشهاي ليستي و آماري از 

 كارآموزان و نمرات آنها
     

      امكان مشاهده تقویم آموزشي توسط کارآموزان

قابليت ثبت نام در دوره و چاپ تایيدیه  ثبت 

 نام *
     

      و چاپ تایيدیه آن * قابليت پرداخت الكترونيكي

      قابليت ثبت و ویرایش مدارك كار آموز*

      قابليت ثبت نام براي آزمون نهایي

ميزكار )شامل درسهاي كارآموز، سوابق آموزشي، 

سوابق آزمونها، سوابق گواهينامه، تكاليف، 

اخبار و اطالعيه ها ، پيام ها، چت ، تاالر 

 گفتگو، .........(

     

قابليت ارتباط کارآموز با مربي، مدیر، سازمان 

، چت، فروم، sms) از طریق ، تلفن، موبایل، 

 ایميل، پيام داخلي و.....(
     

      قابليت جستجو در سامانه
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 مجازی محتوای مشخصات فر 

 :استاندارد كد    : حرفه نام

 :شده ارائه مجازی محتواي خروجي ساعات كل  : عملي ساعت : تئوري ساعت

 : دوره ارائه قالب

  عملي -مجازی   حضوري -مجازی مجازی تما 

 اي مباحثه -مجازی مكمل مجازی

                       شود می ارزیابی 4 ای 0  صورت به معيار این*

هایی اعضتاکارگروه  نظر ن

 فنی

مورد تائيد استتت                   متتورد تائيتتد نيستتت                   متتورد 

 تائيد نيست با در نظر گرفتن فرجه زمانی دوماهه جهت اعمال اصالحات 

نا  و نا   

 خانوادگی
 امضاء

کارشناس رایانه و طراحی 

 وب و شبکه
 

 

نفرکارشناس )مربی(رشته 

 مرتبطآموزشی 
 

 

   مربی فناوری اطالعات

کارشناس تهيه و تدوین 

 استانداردهای آموزشی
 

 

رئيس اداره موسسات 

کارآموزی آزاد اداره کل 

 )رئيس کارگروه(

 
 

      مجازیآموزش  اوليهخالصه وضعيت پرونده جهت صدور موافقت 

 

 معيار بعد
 امتياز

0 1 2 3 4 

ي
لم

 ع
ی

وا
حت

م
 

      پوشش سر فصل هاي آخرین استاندارد آموزشي سازمان  *

      تناسب نگارش علمي محتوا با حداقل سطح تحصيالت کارآموزان

      تعریف اصطالحات تخصصي

      معرفي منابع

ي
زش

مو
 آ

ي
ح

را
ط

 

های  scoجلسه بندي و عنوان بندی مناسب درس و جلسات ) 

      آموزشی(

طرح درس مناسب هر جلسه ) اهداف آموزشي هر جلسه ،  مقدمه،  

      تمرین های تعاملی وخالصه ی هر جلسه (بدنه درس ،  

      اجرای پروژه هاي پيوسته ای که در طول دوره تکميل می شود

استفاده مناسب و كافي از عناصر آموزشي و تعاملي )شامل : 

      . . . . . ( نمودارهار جداول،انيميشن اشكال،

      اجرای تمرین هاي تعاملي

      كافي در پایان هر جلسه و پایان دورهآزمونهاي مناسب و 

ی
بر

ار
 ك

ط
اس

 و
 و

ی
د

 بن
ته

بس
 

      وجود دموي کلی دوره آموزشی *

      سادگی دسترسی به منوها و پرهيز از ایجاد منوهای پيچيده

      شناسنامه گویا برای بسته های آموزشی جهت کل دوره و هر جلسه

شامل  راهنما ، نسخه  برخورداری از ابزارهای کمک آموزشی

      چاپي و.............

      های آموزشی برای دانلود scoدارا بودن  حجم مناسب 

, تصویر mp3استفاده از فرمتهای مناسب با محيط وب جهت صدا 

jpeg فيلم ,fiv . . . . و 
     

      هماهنگي صدا و شيوایي ارایه ) قرائت صحيح اصالحات و مطالب(

 6: شماره  نمون برگ

 7نمون برگ شماره : 
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 برادر گرامي جناب آقاي ......... 

 محتر  اداره آموزش فني و حرفه اي استان ........ مدیر كل

 

 سال  عليكم : 

احترامتتتا ، بتتتا عنایتتتت بتتته درخواستتتت آقتتتا / ختتتانم       

............................... موستتتتتتتتتتس آموزشتتتتتتتتتتگاه 

در رشتته  مجازی...................... درخصوص صدور موافقت آموزش 

......................................... و حرفتتته هتتتاي ذیتتتل 

الذكر، خواهشمند است بر طبق اطالعات جدول زیر اقدا  الز  را مبتتذول 

 فرمایيد . 

 

 حرفه هاي درخواستي : 

 موضوع مورد بررسي ردیف

1 
تاریخ صتدور پروانته :                     پروانه ت سيس تمدیتد دارد .            

 شماره صدور : 

2 
شي در  حداقل سابقه آموزشگاه :                حداقل سابقه آموز

 حرفه مورد درخواست : 

3 

ناوین دوره  مجتازیآیا حرفه هاي مورد درخواست آموزش  جوز ع در م

 هایي آموزشگاه موجود مي باشد؟ 

ب ستي  همتراه مجتوز عنتاوین دوره هتاي ه عناوین حرفه هاي درخوا

 آموزشگاه : 

4 

تعتتتتداد دوره هتتتتاي آموزشتتتتگاه در یكستتتتال گذشتتتتته :                

 تعداد كارآموز در یكسال گذشته : 

 ميانگين درصد قبولي : 

 اخذ نموده :  50آیا آموزشگاه در دوسال گذشته نمره منفي  5

 

 *  تصویر پروانه تاسيس و فر  ش پيوست مي باشد . 

 

محل امضاء و مهر رئيس مركز آموزش فني و حرفه 

 اي .....

 

 بسمه تعالی

 

 مجوز اجرای دوره آموزشِ مجازی

 

 8نمون برگ شماره : 
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 جناب آقای / سرکار خانم ... 

 محترم آموزشگاه ...موسس 

 

 باسالم و صلوات برمحمد و آل محمد)ص( 
 

... ......احتراماً، بازگشت به درخواست شماره ........... مورخ ............جنابعالی مبنی بر اجرای آموزش حرفه .......

... هیات نظارت .......بررسی های انجام شده و موافقت مورخ ..... براساس ٬به اطالع می رساند به روش مجازی

استان، بدینوسیله به جنابعالی اجازه داده می شود تا براساس ضوابط و مقررات نسبت به اجرای آموزش مجازی در 

 .......... اقدام نمائید . /حرف.............حرفه

شایان ذکر است این مجوز صرفاً جهت اجرای حرف ذکر شده فوق صادر گردیده است و درصورت تمایل به 

 می بایست مجوز الزم طبق ضوابط و مقررات مربوطه اخذ گردد .  ٬ای دوره های آموزشی سایر حرفه ها اجر

 

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

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ....

 

 

 

 

 

 

 رونوشت : 
 جهت اطالع و اقدام الزم استان رئیس اداره آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی  -

 رئیس مرکز معین مربوطه جهت اطالع و اقدام الزم  -

 جهت اطالع و اقدام الزم  هکارشناس مسئول واحد آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی مرکز معین مربوط -
 


