
  (الکترونيکيي+کارگاهتلفيقي )هاي نامه آموزشي دوره شيوه

 اي کشورسازمان آموزش فني و حرفهمراکز دولتي 

 مقدمه

جهاني شدن و تغييرات سريع فنّاوري به ويژه فنّاوري اطالعات، ابعاد مختلف زندگي بشر را به شدت تحت تأثير قرار داده  

است، اين تأثير عالوه بر پويا ساختن محيط اقتصادي، تغييرات بنيادي در نظامهاي آموزشي ايجاد کرده و موجب ظهور يادگيري 

هاي اي به منظور تربيت سرمايهر سالهاي اخير به گسترش کمي و کيفي آموزشهاي فني و حرفهالکترونيکي شده است. از سوي ديگر د

بسيار پيچيده  ي مهارتيهاسازماندهي، توسعه و اجراي دوره طرفيانساني خلّاق و ماهر مورد نياز کشور توجه بيشتري شده است. از 

پذيري در زمان، مکان، فضا، محتوا، فرايند و تعامالت با انعطاف ها براي پاسخگويي به گسترۀ وسيعي از آموزش لذاو پرهزينه است 

آموزشي، استفاده از فنّاوريهاي جديد آموزشي به ويژه يادگيري الکترونيکي ضروري است. در محيطهاي يادگيري الکترونيکي، رويکرد 

کننده نقش ياددهنده به صورت تسهيل محور، يادگيرنده  ها به صورتآموزشي به صورت يادگيري مشارکتي، طراحي محتواي دوره

يادگيري، يادگيرنده داراي ويژگيهايي مانند خود نظمي و تعامل گروهي، و فرايندها و تعامالت آموزشي مستقل از زمان و مکان است 

 العمر نيروهاي شاغل مورد توجه ويژه است.از اين رو اين روش آموزشي براي يادگيري مادام

 

 معرفي 

به صورت  آموزشي سازمانمطابق با استانداردهاي  تلفيقي يدوره هاي آموزش، هاي نوين آموزشي ه روشتوسعبه منظور  

هاي دورهمشابه  تلفيقيهاي  دوره .شودميبرگزار  ي سازماندر مراکز آموزش (الکترونيکيحجم دوره درصد  20)حداقل  يترکيب

 يهارسانهمختلف مطالب و آموزش الزم را از طريق انواع روش بخشي از در اين کارآموز شوند با اين تفاوت که حضوري ارائه مي

و  (...و فيلم، صدا، کالس آنالين و آفالين، شبيه سازها، ، آموزشي الکترونيکي خودآموز يمحتوا، الکترونيکي مانند کتابالکترونيکي )

تحت نظر مربي حضوري  در کارگاهحضوري  دوره را به صورت بخش کارگاهيو  کنددريافت ميآموزش الکترونيکي  مربيبا نظارت 

 .طي مي نمايدآموزش 

 

 هدف

 ينيشاغلان و يکارجو يبرا يمهارت يآموزش يهادوره يفيو ک يکم توسعه، تلفيقيبه شيوه هاي آموزشي دورههدف از ايجاد  

 ند.باشا ميداررا  يکامالً حضور يهادر دوره شرکت است که در حال حاضر کمتر امکان

 

  کارآموزپذیرش شرایط - 1 ماده

 به شرح زير است:  تلفيقيدوره هاي آموزشي در  کارآموزشرايط پذيرش 

 



 شرایط عمومي کارآموز الکترونيکي :-الف

 (ICDL)ترجيحا  مشابه هايدستگاههاي هوشمند و ، گوشياينترنت ،ويندوز با کار توانايي  -

  سازمانو پورتال آموزشي  )eskill.ir( هارت آموزي الکترونيکيم سامانه با کار توانايي  -

 طبق برنامه آموزش تلفيقي  منتخبعملي حضوري يا  هاي کارگاه در حضور  -

 

 :شرایط اختصاصي-ب

 دوره خواهد بود. همانمطابق با شرايط مندرج در استاندارد آموزشي سازمان براي شرايط اختصاصي هر دوره آموزشي 

 :نيازحداقل تجهيزات و امکانات مورد -ج

 گوشي هوشمند ،لپ تاپ ،رايانه  -

 (باالتر ترجيحا و  KB128حداقل)مناسب  اينترنت باند پهناي  -

 نياز مورد افزارهاي نرم  -

 

  ثبت نام کارآموز - 2ماده 

کارآموزان سازمان انجام مي پذيرد، با توجه به اينکه ثبت نام در کليه دوره هاي آموزشي سازمان از طريق پورتال جامع  

هاي آموزشي مشاهده کرده و دوره هاي آموزشي تلفيقي را نيز به همراه ساير دورهتوانند در زمان ثبت نام ، فهرست دورهمند ميعالقه

 :ثبت نام نمايندبا شرايط زير در آن  تلفيقي مورد نظر خود را با توجه به محل برگزاري بخش حضوري آنها انتخاب و

مانند ساير دوره هاي حضوري حق ثبت نام الکترونيکي را پرداخت کرده و در باشند هميه هاي تلفيقي موظف کار آموزان دور-الف

 پورتال ثبت نام نمايند.

در پورتال جامع بالفاصله پس از تکميل ثبت نام کارآموزان و رايگان بوده دولتي فعال  کارآموزان بخشدوره هاي تلفيقي براي  -ب

و از محتواي  )www.eskill.ir(توانند وارد کالس الکترونيکي دوره تلفيقي شده مي )www.portaltvto.com(سازمان  

 استفاده نمايند.دوره الکترونيکي 

هاي پاياني هر جلسه در آزمونلزم به کسب نمره قبولي الکترونيکي و مکارآموزان دوره هاي تلفيقي موظف به مطالعه بخش  -ج

 باشند.مي

کارآموزان دوره هاي تلفيقي موظفند تکاليف و پروژه هايي را که مربيان مربوطه تعيين مي کنند در موعد مقرر تکميل و در سامانه  -د

 نمايند. اريذبارگمهارت آموزي الکترونيکي 

 



  حضور و غياب -3ماده 

مدت غيبت مجاز کارآموز با اين تفاوت که  .هاي حضوري استدورهمشابه هاي آموزشي تلفيقي ضوابط حضور و غياب دوره 

همچنين کارآموز  شود.ها، بر اساس ميزان ساعت بخش کارگاه حضوري دوره تلفيقي توسط مربي محاسبه و اعمال ميدر اين دوره

ش نياز هر جلسه حضوري را مطالعه ي( جلسات مجازي پ1جدول شماره موظف است طبق جدول برنامه درسي دوره تلفيقي مربوطه ) 

 کرده و در آزمون پايان همان جلسه شرکت کرده و حدنصاب امتياز الزم را کسب کند.

 

 دوره هاي تلفيقي ویژگي مربي- 4ماده  

هاي زير نيز اناييسازمان از توتعيين شده از سوي  تخصصيمربي دوره هاي تلفيقي الزم است عالوه بر شرايط عمومي و  

 :برخوردار باشد

 مربوطه يادگيري الکترونيکيکار با سامانه و اپليکيشن هاي توانايي  - 

 مديريت دوره هاي تلفيقي کارآموزان الکترونيکي وانايي ت - 

 هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در يادگيري الکترونيکي روش گيريتوانايي به کار - 

 

در سامانه مهارت آموزي الکترونيکي دوره آموزشي مربوطه در هاي فوق، مربي الکترونيکي بايد به منظور احراز صالحيت : 1تبصره 

هاي تحت نظارت دفتر توسعه فناوريآن دوره را محتوا  و ساير فرايندهاي ثبت نام کرده و در نقش مربي  )www.eskill.ir(سازمان 

 .نمايدطي با موفقيت نوين آموزشي 

 

  حق التدریس مربيان دوره هاي تلفيقي- 5ماده 

 با فرمول زير محاسبه و پرداخت خواهد شد:دوره هاي تلفيقي حق التدريس مربيان 

 مجموع ساعت پشتيباني آنالين کالس هاي الکترونيکي +کالس مجموع ساعات حضوري = مربيانساعت حق التدريس  

تامين و پس از تاييد  مربوطهمربيان حضوري از محل اعتبارات  مشابه تلفيقيمربيان مبلغ پرداختي بابت حق التدريس  : 2 تبصره

 شود.پرداخت ميمعاونت آموزشي سازمان 

بايست زمان دقيق آن باشد که ميحداکثر سه ساعت براي هر جلسه آموزش الکترونيکي مي ساعت پشتيباني آنالين مربي : 3تبصره 

 .سازمان تعيين گردددر زمان تعريف دوره در پورتال جامع 

مربي موظف است طبق جدول برنامه ريزي آموزشي در زمان اجراي الکترونيکي جلسات در سامانه مربوطه آنالين باشد و  : 4تبصره 

 نسبت به رسيدگي به تکاليف کارآموزان و رفع اشکاالت آنها اقدام کند.

http://www.eskill.ir/


 معاونت آموزش،  کي ايشان توسطپرداخت حق التدريس مربي بر اساس فرمول فوق و پس از تاييد گزارش فعاليت الکتروني : 5تبصره 

 هاي نوين آموزشي قابل پرداخت است. دفتر توسعه فناوري

 

  محتواي دوره هاي تلفيقي- 6ماده 

مورد نظر سازمان با شاخص هاي محتواي دوره هاي تلفيقي جديد توسط شخصيت هاي حقيقي و حقوقي خصوصي و بر اساس 

پيشنهادي مورد تاييد ارزيابان داراي صالحيت سازمان، شناسنامه خواهد شد و براي محتواي هاي سناريوي خودآموزي تاليف و طراحي 

هاي توانند در مراکز دولتي براي اجراي آموزشمحتواي يادگيري مهارتي )شميم( صادر خواهد شد. محتواهاي داراي نشان شميم مي

ضوابط و شرايط دقيق توليد ن شميم و تلفيقي بر اساس همين دستورالعمل مورد استفاده قرار بگيرند. دستورالعمل انتخاب ارزيابا

 . شدخواهد ارائه هاي جداگانه آئين نامه در محتوا

 

  شهریه دوره هاي تلفيقي- 7ماده 

 در حال حاضر دوره هاي تلفيقي در بخش دولتي رايگان مي باشد.

 

 و آزمون نهایي الکترونيکي ارزشيابي- 8ماده 

هاي پايان دوره معرفي خواهند شد که محتواي الکترونيکي مربوطه را  در صورتي به آزمونکارآموزان دوره هاي تلفيقي  

هاي الزم را کسب کرده کرده باشند. بديهي است مالک  هاي الکترونيکي پاياني هرجلسه، حدنصاب نمطالعه کرده باشند و در آزمو

 پايان دوره خواهد بود.وري در نهايي حضهاي  نهايي براي اعطاي گواهينامه، موفقيت کارآموزان در آزمون

 

  گواهينامه مهارت دوره هاي آموزشي تلفيقي- 9ماده 

هاي پايان دوره نظري و عملي سازمان  گواهينامه هاي کارآموزاني که از طريق شرکت در دوره هاي تلفيقي در آزمون 

 ، با مشخصات گواهينامه هاي کارآموزان دوره هاي حضوري يکسان خواهد بود. شرکت کرده و نمره قبولي را کسب نمايند

 

 تلفيقيدوره هاي آموزشي طول - 10ماده 

بخش الکترونيکي دوره را  ان،و کارآموزرا پوشش مي دهد استاندارد آموزشي مربوطه کل ساعت  وزشي تلفيقيهاي آمدوره 

مابقي دوره را  ناد که اين مدت از زمان کل دوره کسر شده و کارآموزنبينبه صورت الکترونيکي و بدون حضور در کالس آموزش مي

. زمانبندي اجراي است مرسومهاي آموزشي تر از دورهکوتاهتلفيقي هاي دوره  اجرايزمان  د. نکندر کارگاه حضوري شرکت مي

دفتر توسعه مطابق با استاندارد آموزشي مرتبط، توسط  ،دوره آنمتناسب با محتواي الکترونيکي براي هر درس هاي تلفيقي دوره



قابل اصالح خواهد  هازماني دوره هاي تلفيقي اين بديهي است با نظر مربيان مجر شود.ابالغ مي تعيين و هاي نوين آموزشيفناوري

 بود.

 

  برنامه ریزي آموزشي دوره هاي تلفيقي- 11ماده 

و مطابق ضوابط کرده توانند در تقويم آموزشي خود دوره هاي آموزشي تلفيقي را نيز برنامه ريزي مراکز آموزشي توانمند مي 

مانند ساير دوره هاي آموزشي توسط کارآموزان در پورتال سازمان قابل مشاهده و اجرا نمايند. بديهي است دوره هاي تلفيقي مراکز 

برداري نمايند ه ها بهراز محتواي الکترونيکي دوره مي توانندکنند، ثبت نام مي باشند. کارآموزاني که در دوره هاي تلفيقي ثبت نام مي

  د.شرکت نمايندوره مربوطه هاي عملي و در کارگاه

 

 ( برنامه ريزي اجراي دوره هاي تلفيقي 1جدول 

 

به تصویب  توسعه دولت الکترونيک و هوشمند سازيدر کميته  24/10/1397مورخ تبصره در  5و ماده  11نامه در  شيوهاین 

 .يدرس

خواهد به مدت یکسال معتبر است و پس از آن تاریخ در صورت نياز بازنگري و اصالح تصویب این شيوه نامه از تاریخ 

 شد.


