
 		)الكترونيكيي+كارگاهتلفيقي (هاي نامه آموزشي دوره شيوه
  اي كشورسازمان آموزش فني و حرفه

 مقدمه
جهاني شدن و تغييرات سريع فّناوري به ويژه فّناوري اطالعات، ابعاد مختلف زندگي بشر را به شدت تحت 

هاي آموزشي تأثير قرار داده است، اين تأثير عالوه بر پويا ساختن محيط اقتصادي، تغييرات بنيادي در نظام
گر در سالهاي اخير به گسترش ايجاد كرده است و موجب ظهور يادگيري الكترونيكي شده است. از سوي دي

هاي انساني خّلاق و ماهر مورد نياز اي به منظور تربيت سرمايههاي فني و حرفهكمي و كيفي آموزش
بسيار پيچيده و  ي مهارتيهاسازماندهي، توسعه و اجراي دوره طرفيكشور توجه بيشتري شده است. از 

پذيري در زمان، مكان، فضا، با انعطاف ها موزشبراي پاسخگويي به گسترة وسيعي از آ لذاپرهزينه است 
هاي جديد آموزشي به ويژه يادگيري الكترونيكي محتوا، فرايند و تعامالت آموزشي، استفاده از فنّاوري

به صورت يادگيري مشاركتي،  رويكرد آموزشيهاي يادگيري الكترونيكي، ضروري است. در محيط
كننده يادگيري، به صورت تسهيل نقش ياددهندهه محور، يادگيرند   به صورت هادوره طراحي محتواي

و تعامالت آموزشي مستقل  فرايندهاهايي مانند خود نظمي و تعامل گروهي، و داراي ويژگي يادگيرنده
العمر نيروهاي شاغل مورد توجه از اين رو اين روش آموزشي براي يادگيري مادام .از زمان و مكان است

 ويژه است.
 
  معرفي 

آموزشي مطابق با استانداردهاي  تلفيقيدوره هاي آموزشي ، هاي نوين آموزشيراستاي توسعه روشدر 
حجم درصد  80حداكثر  الكترونيكي+ بصورت حجم دورهدرصد  20(حداقل  يتركيببه صورت  سازمان
هاي دورهمشابه  تلفيقيهاي دوره .شودميبرگزار  ي سازماندر مراكز آموزشحضوري) بصورت دوره 

مطالب و آموزش الزم را از طريق روش بخشي از در اين كارآموز شوند با اين تفاوت كه حضوري ارائه مي
شبيه ، آموزشي الكترونيكي خودآموز يمحتوا، الكترونيكي مانند كتابالكترونيكي ( يهارسانهمختلف انواع 

دريافت آموزش الكترونيكي  مربيو با نظارت  )و مانند آنهافيلم، صدا، كالس آنالين و آفالين، سازها، 
طي تحت نظر مربي حضوري آموزش  در كارگاهحضوري  دوره را به صورت بخش كارگاهيو  كندمي
  .كندمي

  
  هدف



 يكمگسترش ها، عالوه بر استفاده حداكثري از ظرفيت كارگاه، تلفيقيدوره هاي آموزشي هدف از ايجاد 
 شركت امكانن است كه در حال حاضر كمتر يشاغلان و يكارجو يبرا يمهارت يآموزش يهادوره يفيو ك

  دارند.را  يكامالً حضور يهادر دوره
  

   كارآموزپذيرش شرايط - 1ماده 
  به شرح زير است:  تلفيقيهاي آموزشي دوره كارآموزشرايط پذيرش 

 شرايط عمومي كارآموز الكترونيكي :-الف
  ، گوشي هاي هوشمند و ابزارهاي مشابهاينترنت ،ويندوز با كار توانايي   -
  خودآموزيبراي  انگيزه الزموقت و  داشتن   -
  سازمان الكترونيكي آموزي مهارت آموزشي سامانه با كار توانايي   -
  براي طي بخش حضوري (عملي) منتخب عملي هايكارگاه در حضور   -
  

  شرايط اختصاصي :-ب
مطابق با شرايط مندرج در استاندارد آموزشي سازمان براي شرايط اختصاصي هر دوره آموزشي 

  دوره خواهد بود. همان
  : تجهيزات و امكانات مورد نيازحداقل -ج

  لپ تاپ/ گوشي هوشمند /رايانه   -
  )باالترا ترجيحو   KB 128 حداقل( مناسب  اينترنت باند پهناي   -
  كه با توجه به دوره آموزشي متفاوت هستند نياز مورد افزارهاي نرم   -
  
  
 

 
    حضور و غياب- 2ماده 

مدت با اين تفاوت كه هاي حضوري است دورهمشابه هاي آموزشي تلفيقي ضوابط حضور و غياب دوره
ها، بر اساس ميزان ساعت بخش كارگاه حضوري دوره تلفيقي توسط مربي غيبت مجاز كارآموز در اين دوره

همچنين كارآموز موظف است طبق جدول برنامه درسي دوره تلفيقي مربوطه  شود.محاسبه و اعمال مي

هاي تلفيقي از طريق پورتال در دستورالعمل مجزا ارائه دوره ثبت نام كارآموزان درمراحل 
 خواهد شد.



نياز هر جلسه شي( لينك  آن در هنگام ثبت نام در دسترس متقاضي خواهد بود) جلسات مجازي پ
  حضوري را مطالعه كرده و در آزمون پايان همان جلسه شركت كرده و حدنصاب امتياز الزم را كسب كند.

  

  دوره هاي تلفيقي		مربيويژگي - 3ماده  
سازمان از تعيين شده از سوي  تخصصيهاي تلفيقي الزم است عالوه بر شرايط عمومي و مربي دوره

  :هاي زير نيز برخوردار باشدتوانايي
 يادگيري الكترونيكيهاي كار با سامانه و اپليكيشنتوانايي  - 
 هاي تلفيقي كارآموزان الكترونيكي مديريت دورهتوانايي  - 
 هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در يادگيري الكترونيكيگيري روشكارتوانايي ب - 

  
دوره آموزشي مربوطه را  در ابتدا هاي فوق، مربي الكترونيكي بايدبه منظور احراز صالحيت : 1تبصره 

  .نمايدهاي نوين آموزشي طي تحت نظارت دفتر توسعه فناوري
 
 
 
  

    حق التدريس مربيان دوره هاي تلفيقي - 4ماده 
هاي حضوري بر اساس ميزان ساعت كارگاه حق التدريس مربيان بخش كارگاهي مشابه مربيان دوره

  الكترونيكي با فرمول زير محاسبه و پرداخت خواهد شد: مربيانحضوري خواهد بود و حق التدريس 

الكترونيكي =  مربيانساعت پرداخت حق التدريس  
1.3∗ تعداد كل  كارآموزان الكترونيكي ∗ ساعت محتواي الكترونيكي

    ظرفيت كالس
  

مطابق با ضوابط حق التدريس مربيان الكترونيكي مبلغ پرداختي بابت هر ساعت حق التدريس  : 2 تبصره
امين و پس از تاييد معاونت ت.. .....................................مربيان حضوري محاسبه شده و از محل اعتبارات ...

  شود.پرداخت ميسازمان  آموزشي
  

    هاي تلفيقيمحتواي دوره- 5ماده 
هاي نوين آموزشي توسط دفتر توسعه فناوري ،هاي تلفيقيعناوين دوره بندياولويتهاي انتخاب و شاخص

هاي مذكور توسط اساتيد و مربيان برتر منتخب معاونت شود و محتواي الكترونيكي دورهپيشنهاد مي

هاي تلفيقي از طريق پورتال در دستورالعمل دوره ثبت نام و فعاليت مربيان درمراحل 
  مجزا ارائه خواهد شد.



و كارشناسان  مربيانآموزشي سازمان با سناريوي خودآموزي تاليف و طراحي و پس از بررسي و تاييد 
ضوابط و شرايط دقيق  .شوندمجرب در سامانه مهارت آموزي الكترونيكي سازمان براي اجرا بارگذاري مي

آئين نامه توليد محتواي و كامل توليد محتوا، مميزي محتوا، حقوق مادي و معنوي و ... مطابق با ضوابط 
  خواهد بود. الكترونيكي 

 
    شهريه دوره هاي تلفيقي- 6ماده 

هاي حضوري است و شهريه بخش الكترونيكي هاي تلفيقي مطابق ضوابط دورهشهريه بخش كارگاهي دوره
تعيين معاونت آموزشي سازمان  دستورالعمل اخذ شهريه الكترونيكي مصوبهاي تلفيقي بر اساس دوره
  گردد.مي
  

  و آزمون نهايي		الكترونيكي ارزشيابي- 7ماده 
هاي پايان دوره معرفي خواهند شد كه محتواي الكترونيكي صورتي به آزمون درهاي تلفيقي كارآموزان دوره

هاي الزم را كسب هاي الكترونيكي پاياني هرجلسه، حدنصابمربوطه را مطالعه كرده باشند و در آزمون
 هاي پايان دورهباشند. بديهي است مالك نهايي براي اعطاي گواهينامه، موفقيت كارآموزان در آزمونكرده 

  خواهد بود.هاي حضوري سازمان طبق روال دوره
  

  		هاي آموزشي تلفيقيگواهينامه مهارت دوره- 8ماده 
هاي پايان دوره نظري و عملي هاي تلفيقي در آزمونهاي كارآموزاني كه از طريق شركت در دورهگواهينامه

هاي هاي كارآموزان دوره، با مشخصات گواهينامهكرده و نمره قبولي را كسب نمايندسازمان شركت 
  ري يكسان خواهد بود. حضو

  

  تلفيقيهاي آموزشي دورهطول - 9ماده 
برابر با استاندارد آموزشي مربوطه است ولي كارآموز بخش  هاي آموزشي تلفيقيزمان دورهكل مدت 

بيند كه اين مدت از زمان الكترونيكي دوره را به صورت الكترونيكي و بدون حضور در كالس آموزش مي
زمان حضوري دوره  كند. كل دوره كسر شده و كارآموز مابقي دوره را در كارگاه حضوري شركت مي

ها براي هر اين نسبتهاي آموزشي حضوري است كه تر از دورهكوتاه %80و حداكثر  %20حداقل تلفيقي 
دارد آموزشي مرتبط، توسط معاونت آموزشي مطابق با استان ،دوره آنمتناسب با محتواي الكترونيكي درس 

  شود.سازمان ابالغ مي



 
    هاي تلفيقيبرنامه ريزي آموزشي دوره- 10ماده 

ريزي و هاي آموزشي تلفيقي را نيز برنامهتوانند در تقويم آموزشي خود دورهمراكز آموزشي توانمند مي
هاي آموزشي توسط مانند ساير دوره هاي تلفيقي مراكزضوابط اجرا نمايند. بديهي است دورهبا مطابق 

هاي تلفيقي ثبت باشند. كارآموزاني كه در دورهكارآموزان در پورتال سازمان قابل مشاهده و ثبت نام مي
برداري نمايند هها بهراز محتواي الكترونيكي دوره ،توانند پس از پرداخت شهريه مربوطهكنند، مينام مي

   .كنندهاي عملي شركت و در كارگاه
  هاي تلفيقي از طريق پورتال در دستورالعمل مجزا ارائه خواهد شد.مراحل برنامه ريزي آموزشي دوره

 
ه به تصويب رسيد ..........مورخ سازمان تبصره در شوراي آموزشي  2و ماده  10نامه در  شيوهاين 

  است.


