
 نمونه سوالات مطرح شده در پورتال آموزشی سازمان

 

چه باید کرد؟ باشددرصورتیکه کارشناس مرکز یا اداره کل دسترسی به تایید یا رد دوره ها را نداشته  -1  

ه عنوان نمود.را کاملا با ذکر کد دور اتدر این صورت برای رفع چنین مشکلی می بایست در قسمت پشتیبانی فنی پورتال مشکل  

ای دوره در کارگاه روستا باز گردانده می شود ) مورد تایید نمی باشد(؟ هدر چه مواقع -2  

باکس بخش، روستا و دهستان خالی باشد.بخصوص  نباشد کامله باکس جزئیات محل برگزاری دوره هنگامی ک  

علت مشاهده نشدن مشخصات کارآموز پس از ثبت نام چیست؟ -3    

راحل را بطور کامل درج نشده و در ثبت احوال مانده و می بایست با ورود کد دوره یکبار دیگر تمامی مدر این حالت حتما مشخصات 

 چک نمود .

در صورت گذشت یک سوم دوره ای که ثبت نام در آن انجام نشده چه راهکاری پیشنهاد می گردد؟ -4  

دن دوره نمو یریت ) راهبری اجرای آموزش( تقاضای بازچنانچه دوره ای یک سوم آن گذشته باشد می بایست طی نامه ای به دفتر مد

را نمود. جهت ثبت نام کارآموز  

حد اقل و حداکثر ظرفیت در محیط کار واقعی چند نفر می باشد؟ -5  

نفر. 3و حداکثر  1حداقل   

در چه صورت دوره بطور اتوماتیک در پورتال حذف می گردد؟ -6  

داره کل بماند و به تایید اداره کل نرسد دوره، بطور اتوماتیک حذف خواهد شد.روز در بررسی ا 3چنانچه دوره ای بیش از   

؟چند ساعت می باشدجوار دانشگاه مراکز حداکثر ساعت استاندارد آموزشی در  -7  

ساعت. 072   

؟درچه صورت می توان در کارگاه پادگان از مربی زن استفاده نمود  -8  

 استان و هماهنگی "قرارگاه مهارت آموزی"مصوبات به همراه صورتجلسه ی کارگروه در خصوص به کارگیری مربی زن ارسال 

.حراست الزامی است  

ساعت آموزش مورد تایید است؟ 121در چه صورت دوره های دولتی )کارگاه ضمن کار و کارگاه اصناف( بیش از  -9  

کت تایید مدیرکل استان به همراه درخواست کارخانه یا شردر صورتیکه درخواست کارخانه یا شرکت مورد نظر باشد که باید نامه 

.شده ارسال گردد  

 ظرفیت دوره های آموزشی چه تعداد می باشد؟ -11

 نفر می باشد. 32نفر و حداکثر  8به جز محیط کار واقعی ظرفیت دوره ها حداقل 

 


