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  مديركل محترم آموزش فني و حرفه اي استان ...

  
  با سالم و صلوات برمحمد و آل محمد 

( ابالغ دستورالعمل صدور مجوز آموزش هاي الكترونيكي )و  20/11/1392مورخ  39315/210/92احتراماً ، پيرو نامه شماره 
 - آموزش مهارت و يادگيري دانش بنيان(در خصوص راه اندازي باشگاه  28/11/1393مورخ  40978/210/93نامه شماره 

باشگاه اميد ) بدينوسيله فرآيند بررسي درخواست متقاضيان و صدور مجوز ارايه آموزش الكترونيكي با استفاده از امكانات 
  به شرح زير جهت اقدام مقتضي به آگاهي مي رساند: ، طرح باشگاه اميد 

(باشگاه اميد) ، و يادگيري دانش بنياني باشگاه آموزش مهارت با عنايت به اينكه استفاده از امكانات سخت افزار -1
) بي نياز مي سازد لذا رعايت مفاد فصل پنجم  LMSآموزشگاه را از لزوم تهيه سامانه مديريت يادگيري و پشتيباني (

 . ضروري نمي باشد 8و همچنين نمون برگ شماره  6الي  2دستورالعمل و تكميل و ارسال نمون برگ هاي شماره 
دستورالعمل)به مركز  1مي بايست ،درخواست صدور مجوز خود را (نمون برگ شماره  ارائه آموزش مجازي كليه متقاضيان -2

 معين مربوطه ارايه  نمايند.
، باشگاه مي باشد   LMSدر صورتيكه آموزشگاه متقاضي بارگذاري محتواي آموزش الكترونيكي خود در سامانه -1-2

 انجام پذيرد  4بررسي وفق بند را تكميل تا مراحل  7عمل فوق الذكر نمون برگ شماره الزم است مطابق دستورال
باشگاه اميد استفاده نمايد نيازي به تكميل نمون  LMSدر صورتيكه آموزشگاه از محتواي الكترونيكي موجود در  -2-2

 .  نمي باشد 7برگ شماره 
پس از بررسي و تائيد تقاضاي موسس آموزشگاه و سوابق و عملكرد آموزشي آموزشگاه ، مركز معين درخواست متقاضي  -3

 را به همراه مستندات مربوطه به اداره كل ارسال مي نمايد.
وسط بررسي محتواي الكترونيكي ارايه شده از سوي آموزشگاه و تطبيق آن با استاندارد هاي مهارت  آموزشي سازمان ت - 4

فصل سوم دستورالعمل فوق الذكر) ظرف مدت حداكثر يك ماه صورت  5كارگروه فني مستقر در اداره كل (موضوع بند 
  گرفته و نتيجه به هيات نظارت استان جهت اتخاذ تصميم نهايي اعالم مي گردد. 

با پيوست يك دستورالعمل  مجوز اجراي آموزش الكترونيكي توسط اداره كل مطابقصورت تائيد هيات نظارت استان ،در  -5
 ،به مركز مربوطه ارسال مي گردد. صادر و جهت تحويل به موسس

پس از صدور مجوز ،موسس نسبت به معرفي مربي يا مربيان آموزش الكترونيكي از طريق زير سيستم صدور ابالغ  -6
 موجود صورت گيرد.  مربيگري در پرتال جامع سازمان اقدام تا فرآيند صدور ابالغيه هاي الزم براساس ضوابط

 پس از طي مراحل فوق اداره كل  نسبت به فعال سازي پنل آموزشگاه در سامانه باشگاه اميد اقدام خواهد نمود. - 7
كاربست هاي رتبه بندي ابالغي طي نامه -هيات نظارت مركزي 3/1393/ 24مصوبه مورخ شايان ذكر است براساس  -8

سوم در طرح رتبه بندي حائز رتبه ل ه از آموزشگاههايي كه حداقآن دست -14/5/1393مورخ  16524/210/93شماره 
  مجاز به ارسال درخواست صدور مجوز مي باشند.  يا براساس ارزيابي دروني حائز رتبه سوم خواهند شد گرديده اند
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