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 مقدمه -1
هاي دولت در استقرار و استمرار  گيري مشي و تصميم كننده خط بيان ،بازار كارهاي  سياست

ها و بهبود عملكرد وظايف حاكميتي فرآيندهاي توسعه بازار كار است كه از طريق ايجاد زيرساخت
سازي  كار و همچنين تقويت و نهادينه و  دولت در بازار كار و اقدامات حمايتي براي بهبود فضاي كسب 

 گيريشكل در كه هاتوجهيكم  برخي به توجه با .شودند پايداري و توسعه اشتغال انجام ميفرآي
 عنوانبه ميليوني بيكاري اينك ،و مناطق كشور رخ داده يمل سطح در كار بازار تعادل عدم و بيكاري
 از كار بازار توسعه، ششم برنامه در .شده است نمايان جامعه مقابل در گيريتصميم نظام آن محصول
 برنامه در كار بازار و اشتغال موضوع اهميت. شودمي محسوب اقتصادي كالن مهم محورهاي جمله
 قانون 2 ماده در فرابخشي كالن خاص موضوعات از يكي عنوان به كه است حدي به توسعه ششم
 و اشتغال حوزه در گذاريسياست هايرويه و نوع راين،ــبناب. است شده گنجانده توسعه ششم برنامه
 .باشد اهميت حائز تواندمي مختلف ابعاد از ششم برنامه كار بازار

آموختگان خصوص دانشجوانان به در گروه سني اقتصاد ايران با بيكاري گسترده ،در حال حاضر
هاي اقتصادي جواناني هستند كه بنگاه ،شگاهينالتحصيالن دابيشتر فارغ و دانشگاهي مواجه است

 اقتصادي سياستگذاري براي تشويق فعاالن وضعيتها ندارند و اين چنداني براي جذب آنتمايل 
هاي شغلي مناسب را بسيار مهم و ضروري ساخته طرف تقاضاي بازار كار كشور جهت ايجاد فرصت

راي ـال بـاي اشتغــه فرصتهــاد و توسعــتوجه به سهم جوانان در بازار كار و ايج ،بر اين اساس. است
در اين راستا، وزارت . التحصيالن دانشگاهي در اولويت دولت قرار گرفته استبخصوص فارغ ،وانانــج

اي هاي اجرايي و نهادهاي عمومي و حمايتي برنامهتعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري دستگاه
اي عالي تهيه و تدوين نموده است كه در شور 1396تحت عنوان برنامه اشتغال فراگير براي سال 

نحوه بخشي از اين برنامه مربوط به . اشتغال و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيد
مستلزم  اين طرحاجراي  .است" طرح كارانه اشتغال جوانان"مداخله دولت در اين زمينه در قالب 
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اعمال هاي هدف و از جانب ديگر از يك طرف نيازمند شناسايي گروهرعايت فرايندي است كه 
 .كه در اين كتابچه به تفصيل تشريح شده است هاي مورد نظر توسط دولت استحمايت

 اهميت موضوع -2
هاي دم انطباق نسبي ميان آموزشـا، عـازار كار بسياري از كشورهـيكي از مشكالت ساختاري ب

شكل در اقتصاد اين م. هاي اقتصادي استبنگاهانتظارات  و نيازها بارسمي ارائه شده به نيروي انساني 
و  آموزاندانشآموزي به دليل تئوري محور بودن نظام آموزشي و كم توجهي به مهارتايران، 

 و ود بروز يافته ـفراتر از حد معمول خهاي اخير ويژه در مقاطع آموزش عالي، در دههدانشجويان به
-نيـروي انسانـي، بويــژه فارغي را بـه دنبـال داشته كه عمدتاً بصورت دشـواريِ جذب اتــآثار و تبع

اين امر شرايطي را براي كارجويان بوجود . التحصيالن جوان دانشگاهي در بازار كار نمود يافته است
يابي به فرايند توليد يا ارائه خدمت، به علت مهارت و آورد كه حتي در صورت جذب در بازار كار و راه
اين در اين بربنا .ساني خود را را نداشته باشندهاي انتخصص كم، امكان استفاده از همه ظرفيت

اين امر . يابدوري نيروي كار چندان رشد ننموده و به كمترين ميزان ممكن تنزل ميشرايط بهره
با تناسب و تعادل چنداني جامعه كنوني رشد اقتصادي و ظرفيت اشتغالزايي متعاقباً سبب شده كه 

 .نداشته باشد اهيدانشگ دانش آموختگانفزاينده  رشدنرخ 

هاي كار با نهادهاي دهد در حال حاضر تعامل بين عرصههاي بعمل آمده نشان ميدر حالي كه بررسي
رسمي آموزش از وضعيت چندان مطلوبي برخوردار نيست، ساير نهـادهاي ارائه دهنده آموزشهـاي 

هرچند حل مسائل و . برآورده نماينداند نيازهاي بازار كار را بطور كامل فني و مهارتي نيز نتوانسته
مستلزم توجه به عوامل متعدد تأثير گذار در اين  ،مشكالت مربوط به بيكاري جوانان تحصيل كرده

زمينه است، اما ارتقاء توانمنديهاي فني و مهارتي اين قشر از كارجويان از چنان اهميتي برخوردار 
را در  رسمي و غير رسمي آموزشي نهادهايو ار ـازار كـراري ارتباط صحيح ميان بـبرق است كه

 .استگيران امــر قـرار داده سرلوحه توجه مسئوالن و تصميم
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 )كاج(طرح كارانه اشتغال جوانان پيشينه  -3
بر اهميت ... اي از جمله فرانسه، آلمان، ايتاليا، سوئد و دير باز در بسياري از كشورهاي پيشرفتهاز 
هاي ي از آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي و يا بعد از اتمام برنامههاي شغلي به عنوان بخشآموزش

ورود ليكن  اند وهايي از جمله كارآموزي يا كارورزي تأكيد داشتهعادي آموزش تحصيلي در قالب طرح
هاي كارورزي و توازن بين زمان كار و تحصيل از كشوري به كشوري ديگر متفاوت بوده به برنامه

 .است

آموختگان ، در ايران براي دانش)كاج(كارورزي به عنوان بخشي از طرح كارانه اشتغال جوانان تجربه 
. بصورت محدود و جزئي اجرا شد 1378هاي فني و مهندسي در سال دانشگاهي و در ابتدا براي رشته

نفر از سوي وزارت صنايع و معادن تحت عنوان طرح  223در مرحله اول؛ اين طرح با ظرفيت جذب 
طي  ،به اجرا در آمد كه بر اساس گزارش واصله از آن وزارت) التحصيالن جوان دانشگاهيفارغ(فاجد 

همچنين اين طرح از . عملياتي گرديد 1384سال كارورز تا  11284مرحله در مجموع با جذب  5
درآمد  با استفاده از توان پيمانكاران و مشاوران تحت پوشش وزارت راه و ترابري به اجرا 1381سال 

هاي هاي وزارتخانهطبق نظرسنجي. اندنفر دوره مذكور را گذرانده 7000كه طي چهار دوره در حدود 
درصد افراد پس از اتمام دوره در همان  80شده، به نحوي كه بالغ بر مزبور، اجراي طرح موفقيت آميز 

 .اندواحد يا واحدهاي ديگر مشغول به كار شده

عالي اشتغال در ابتداي سال  اين طرح، بر اساس مصوبه شوراي منظور گسترش اجرايسپس به
هاي صنايع ، با مشاركت اكثر دستگاههاي اجرايي و برخي نهادهاي حمايتي از جمله وزارتخانه1386

) ره(و معادن، راه و ترابري، جهاد كشاورزي، تعاون، فرهنگ و ارشاد اسالمي،كميته امداد امام خميني 
و  1386هاي تر به اجرا درآمد، بطوري كه طي سالر ايثارگران به صورت گستردهو بنياد شهيد و امو

ها هزار نفر كارورز در واحدهاي اقتصادي دوره كارورزي را گذراندند و گزارش 72حدود  1387
 .دهندعملكرد نسبتاً قابل قبولي را نشان مي
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التحصيالن دانشگاهي ازدحام ورودي فارغهاي قبل و ها در دورهمنظور رفع برخي مشكالت و چالشبه
در اليحه برنامه ششم توسعه و سند  توسط دولت هاي آينده، موضوع كارورزيبه بازار كار در سال

هاي برنامه ششم توسعه با سعه گنجانده شد و براي توفيق در اجراي طرح در سالبرنامه ششم تو
استان به اجرا  8ورت محدود و آزمايشي در به ص 1394 سالبرخي اصالحات انجام شده، از ابتداي 

د و پس ـباشنآموزي ميارتــول گذراندن دوره مهــنفر كارورز در حال حاضر مشغ 1110درآمد كه 
شوراي عالي اشتغال، زمينه اجراي فراگير آن به  5/11/95سنجي طرح، بر اساس مصوبه رفيتـاز ظ

هاي فعال اقتصادي كشور در سال فر در كارگاههزار ن 150صورت ملي با ظرفيت اجرا براي حداقل 
 .فراهم شد 1396

هاي هاي اقتصادي بخشجذب كارورزان در بنگاهيعني  منظور تكميل دوره كارورزيپس از آن به
التحصيل با هدف جذب و بكارگيري نيروي كار فارغ) كاج(، طرح اشتغال جوانان خصوصي و تعاوني

در قانون ) درصد 23(اي سهم كارفرما هاي بيمهشده، اعمال مشوقآموزش ديده در قالب طرح ياد 
هاي اقتصادي خصوصي بيني شده است كه واحدپيش 1396بودجه سال برنامه ششم توسعه و قانون 

 .ديده مهارتي شوندو تعاوني ترغيب به نگهداشت و يا جذب افراد آموزش

تحصيل، با استفاده از تجربه انتقال دانش عمل المهارتي جوانان غير فارغع منظور رفع خلهمچنين به
وع ـرد و كوچك به تازه واردين به بازار كار، موضــان حرف و مشاغل خـحين كار توسط صاحب

هزار نفر  50آموزي در محيط واقعي كار براي اين قشر از جوانان در ذيل طرح كاج با ظرفيت مهارت
 .بيني شده استپيش

آموزي در محيط گيرنده سه طرح مهارتهزار نفر در بر 250ت پوشش ا ظرفياين طرح كاج ببنابر
 35تا  15سازي اقشار جوان گروه سني اي براي كارفرما براي آمادههاي بيمهواقعي، كارورزي و مشوق

براي تحقق اهداف ايجاد اشتغال و رفع بيكاري در سال جاري، . باشدسال براي ورود به بازار كار مي
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 "ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي"تدوين و در  فراگير زا در قالب برنامه اشتغالشتغالهاي اساير طرح
 . صوب شده استبراي اجرا م

در ) يـشغل اول(وياي كار ـجوانان جبيني شده است كه ، اعتباراتي توسط دولت پيشدر اين طرح
زير وارد چرخه  هم پيوستهمند شوند كه به يكي از اشكال به توانند بهرهصورتي از اين اعتبار مي

 .فعاليت شغلي شوند

 افزايش اشتغال پذيري -3-1

 در اين طرح براي افزايش مهارت و اشتغال پذيري جوانان، : مهارت آموزي در محيط واقعي كار
غيردانشگاهي در گروه  هاي شغلي مناسب و پايدار جهت رفع مشكل جوانان عمدتاًايجاد فرصت

كه عمدتاً در بخش (ساله در قالب دوره مهارت آموزي در محيط واقعي كار  22تا  15سني 
در اين طرح، جوانان جوياي كار گروه . طراحي شده است 1396در سال ) تواند باشدصنوف مي

پرداخت سال براي دوره تعيين شده بر اساس توافق كارفرما و فرد آموزش گيرنده و  22-15سني 
 توسط دولت )ساالنه به ميزان يك ميليون ريال براي هر فرد(مدني پوشش بيمه مسئوليت هزينه 

هاي اقتصادي خصوصي اي در پايان دوره وارد بنگاهو صدور گواهينامه معتبر آموزش فني و حرفه
 .و تعاوني خواهند شد

 هاي مهارتبراي كسب ارند در اين طرح به جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي كه تمايل د: كارورزي
هاي كارورزي وارد شوند از در دورهو شناساندن توانايي خود به كارفرمايان  فني و كارآفريني الزم

اين اعتبار معادل يك سوم حداقل دستمزد براي هر نفر . شوندمند ميكمك هزينه آموزشي بهره
 سرانه( مسئوليت مدنياين افراد به عالوه تحت پوشش بيمه . خواهد بود) به عنوان كمك هزينه(

با تاييد كارفرمايان  اعتبار كارانه اشتغال .گيرندقرار مي )هزار ريال براي هر كارورز 500به ميزان 
 .شودواجد صالحيت پرداخت ميو دستگاه ناظر 
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 مشوق كار فرمايي -3-2
 داراي (هاي فعال اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني كارفرمايان بنگاه :اي كارفرماييمشوق بيمه

آموخته دانشگاهي از در صورت جذب و بكارگيري جوانان دانش) اجتماعيكد كارگاهي تأمين 
اي مشوق بيمهمندي از مزاياي بهرهبين گروه هدف اين طرح براي مدت يكسال، مشمول 

كارفرماياني كه كارورزان . شودشوند و سهم بيمه مذكور توسط دولت پرداخت ميكارفرمايي مي
نامه اجرايي ماده ين طرح را جذب نمايند، در چارچوب آئينا) 1(داراي گواهي معتبر موضوع بند 

 سال از مزاياي معافيت حق بيمه سهم كارفرما برخوردار 2قانون برنامه ششم توسعه به مدت  71
ميليون  3850مبلغ  تقريباً ماهه 18سرانه مشوق ياد شده براي هر فرد با ميانگين دوره . شوندمي

 . ريال برآورد شده است

 هاي طرح كاج محاسبات مربوط به هزينه برنامه -1جدول 

 .ماهه محاسبه شده است 5بافرض ميانگين دوره *
 .ماهه محاسبه شده است 18با فرض ميانگين دوره **

 تعداد  گروه سني مدت دوره پروژه
 )هزار نفر(

حق بيمه مسئوليت 
 مدني

 سرانه هزينه 
 )ميليون ريال(

 كل هزينه اعتبار
 )ميليارد ريال(

مهارت 
آموزي در 

محيط 
 واقعي كار

 2تا  1بين 
سال بر 

 اساس توافق
تا  15گروه سني 

 50 ساله 22
به ازاي هر نفر تا 

سقف يك 
ميليون ريال 

ساالنه
---- 50  

 ماهه 6تا4 كاروزي
جوانان فارغ

التحصيل دانشگاهي 
 ساله 33-23

150  
به ازاي هر نفر تا 

هزار  500سقف 
 *ريال

15.5  
كمك هزينه (

 )*آموزشي
2400  

مشوق بيمه 
 ساله 2تا  1 كارفرمايي

جوانان فارغ
التحصيل دانشگاهي 

ساله33-23
200  --- 

3850 
اي مشوق بيمه(

 )**سهم كارفرما
7700  

 10150 --- --- --- --- --- جمع كل
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 كاج طرح اهداف -4

 افزايش مهارت و اشتغال پذيري جوانان -4-1

 بنگاههاي اقتصادي تسهيل در جذب و بكارگيري جوانان در -4-2

 هاي نيروي كار در بنگاههاي اقتصاديكمك به كاهش هزينه -4-3

 ها در جهت توسعه اشتغال جوانانهدايت هدفمند منابع هدفمندسازي يارانه -4-4

  جامعه هدف -5
براي مهارت آموزي در محيط  سال 22-15جوياي  جواناناين طرح براي دو گروه سني جوان، شامل 

با احتساب سابقه خدمت نظام وظيفه ( سال 33-23فارغ التحصيل دانشگاهي گروه سني واقعي كار و 
 .طراحي شده استو فاقد سابقه بيمه تأمين اجتماعي  )سال 35

 در برنامه ويژه اشتغال طرح كارانه اشتغال جوانانجايگاه  -6

 ر تنظيم شده است وتغال در كشور با امر ايجاد اشـه فراگيـ، با هدف مواجهفراگير ه اشتغالــبرنام
به صورت  در سال گذشتههايي است كه ها و فعاليتبردارنده همه طرحدر  همانطور كه قبالً اشاره شد

حصول به نرخ بيكاري تك با هدف پايلوت در كشور به اجرا درآمده و اينك با توجه به شرايط موجود 
 .قرار گرفته است در دستور كار براي اجراي فراگير رقمي

هايي ، خود از برنامهفراگير كارانه اشتغال جوانان به عنوان يكي از بخشهاي برنامه اشتغالطرح 
 . تشكيل شده كه در نمودار ذيل جايگاه آن مشخص شده است
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وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي فراگير اشتغال جايگاه طرح كارانه اشتغال جوانان در ساختار كلي برنامه -1نمودار 
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)كاج(فرايند كلي اجراي طرح كارانه اشتغال جوانان  -2نمودار 
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 اجزاء طرح كارانه اشتغال جوانان -7

 دوره كارورزي -7-1

 معرفي دوره كارورزي -7-1-1
شوند كه به فاصله چند سال فارغ التحصيل هر ساله تعداد زيادي از افراد وارد نظام آموزش عالي مي

در شرايطي است كه رشد اقتصادي و ظرفيت اشتغالزايي جامعه  اين .شوندشده و به بازار كار روانه مي
آموختگان كافي نبودن مهارت دانش يكي از داليل اين امر. باشدنميمتناسب با رشد دانش آموختگان 

هاي دهد در حال حاضر تعامل عرصههاي بعمل آمده نشان ميبررسي. براي جذب در بازار كار است
هاي فني و ساير آموزش از سوي ديگر. چندان مطلوبي برخوردار نيستكار و دانشگاه، از وضعيت 

ايجاد  .را بطور كامل برآورده سازد تعاوني و خصوصيهاي بخش زنيا هـنتوانستمهارتي موجود نيز 
اي فعال اقتصادي هدـا واحـهاي الزم براي برقراري تعامل ميان فارغ التحصيالن دانشگاهي بزمينه
ورد نياز در فضاهاي شغلي و همچنين فراهم آوردن ــهاي موزش مهارتــز آمساتواند زمينهمي

كارگيري بهاي الزم به منظور ايجاد زمينه"از اين رو . يرهاي شغلي باشدهاي نوآوري در مسزمينه
نيروهاي تحصيل كرده با هدف مهارت آموزي و هدايت آنها به سمت بازار كار از طريق اجراي دوره 

 . دستور كار دولت قرار گرفته استدر  "كارورزي

آموختگان در مقايسه با نرخ بيكاري كل كشور، اجراي دوره با توجه به باال بودن نرخ بيكاري دانش
ري و توسعه اشتغال توأم با پذياشتغال افزايشر در ــي از راهكارهاي مؤثـكارورزي بعنوان يك

اين دوره از طريق ايجاد بسترهاي . شودمي دانشگاهي محسوب آموختگانآموزي براي دانشارتــمه
هاي اقتصادي، نخستين بار به صورت هماهنگ توسط وزارت الزم جهت آموزش مهارتي در بنگاه

هاي اجرايي مرتبط در سطح كشور به اجرا در كار و رفاه اجتماعي و با همكاري ساير دستگاه ،تعاون
 . آمدخواهد 
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درصد كارورزان در همان بنگاه  70حدود  ،پس از پايان دوره حاكي از آن است كه ي اوليههابررسي
و زمينه تسهيل ورود به بازار كار براي ساير كارورزان نيز با ارتقاء شده محل كارورزي، مشغول بكار 

شايان ذكر است اجراي سراسري دوره كارورزي در هفتاد و پنجمين جلسه . شودمهارت، مهيا مي
ي در سال ــراي اجرا به صورت ملــبه تصويب رسيده و ب 5/11/1395شورايعالي اشتغال مورخ 

 .هاي الزم صورت پذيرفته استريزيهـاري برنامـــج

 راهبردها -7-1-2

 آموختگانپذيري دانشهاي مهارتي و اشتغالارتقاء قابليت 

بيكاري آموختگان بيكار افزايش يافته و در نتيجه نرخ طرح كارورزي قابليت اشتغال دانشبا اجراي 
ر، ــاز سوي ديگ. دـيابرده افزايش ميـاين قشر در جامعه كاهش و تعداد افراد شاغل تحصيل ك

در نهايت با افزايش . يابدپذيري و توليد افزايش ميوري بنگاه ارتقاء يافته و به موجب آن رقابتبهره
 .آن حاصل خواهد شدپذيري فرد كارورز، امكان اشتغال وي و پايداري بنگاه و توليدات اشتغال

 آموختهايجاد انگيزه كارآفريني و كسب و كار در دانش 

هاي عملي با كسب مهارت و اخذ آموزش نمايندميآموختگاني كه در طرح كارورزي شركت دانش
اندازي كسب و كارهاي مشابه را خواهند در محيط واقعي كار، انگيزه و تمايل بيشتري براي راه

با رونق كسب و كارهاي ايجاد شده، توليد افزايش يافته و به موجب آن داشت و در اين صورت 
 .شاهد رشد اقتصادي خواهيم بود

 دستاوردهاي مورد انتظار -7-1-3
 هاي عملي در تعامل با نيروهاي ارتقاء مهارت، خالقيت و اعتماد به نفس از طريق آموزش

 متخصص و با تجربه

 آموختگانغال مولد دانشسازي براي ايجاد اشتكاهش نرخ بيكاري و زمينه 
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 هاي فعاليت براي نيروي كار توانمند، با انگيزه و كم هزينه كه توان فراهم نمودن زمينه
 .يادگيري بااليي داشته و قادر است به بهبود توليد و ارتقاء آن كمك كند

 جامعه هدف -7-1-4
اهي بر حسب هاي دانشگآموختگان دانشگاهي در كليه رشتهجامعه هدف در اجراي اين طرح، دانش

 .هاي اقتصادي خصوصي، تعاوني و پيمانكاري هستندنياز بنگاه

 سنجي  ظرفيت -7-1-5

براي اين كه ظرفيت كارورزي در بازار كار كشور برآورد شود نيازمند اين است كه از دو منظر عرضه 
 .شناسايي و برآورد شود) واحدهاي پذيرنده(كنندگان خدمات كارورزي و تقاضا كنندگان 

 )ظرفيت كارورز(ظرفيت طرف عرضه برآورد  -7-1-5-1
 1/1حدود  ،1394طرح آمارگيري نيروي كار در سال  داراي تحصيالت عاليِ جمعيت به استناد آمارِ

تعداد جمعيت غيرفعال اين (تحصيالت دانشگاهي وجود داشته است ميليون نفر جمعيت بيكار با 
هاي قاضيان طرح كارورزي در رشتهبراي اين كه تعداد مت). ميليون نفر بوده است 7/5گروه نيز 

الت غيرفعال داراي تحصي مختلف برآورد شود، دوگزينه براي ظرفيت كارورزان از جمعيت بيكار و
 .عالي در نظر گرفته شده است

درصد از جمعيت غير فعال داراي تحصيالت عالي  1 درصد از جمعيت بيكار و 10با فرض : گزينه اول
 كشور

درصد از جمعيت غير فعال داراي تحصيالت عالي  2 درصد از جمعيت بيكار و 15با فرض : گزينه دوم
 كشور
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 284تعداد براي گزينه دوم  درهزار نفر و  170تعداد  براي دهد كه در گزينه اولمحاسبات نشان مي
با عنايت به اين  .امكان مشاركت به عنوان كارورز وجود دارد ،دانش آموختگان دانشگاهي از  هزار نفر

توان گفت بيشترين لذا مي ،اين ظرفيت در ميان گروههاي عمده رشته تحصيلي متفاوت است كه
 . باشدمي )درصد 33حداقل (مربوط به رشته تحصيلي مهندسي، توليد و ساخت  ،سهم

)عرضه كارورز(آموختگان دانشگاهي به عنوان كارورز بر حسب رشته تحصيلي برآورد تعداد دانش -2جدول 

 
 ز آمار ايران، نتايج طرح آمارگيري نيروي كار و محاسبات تحقيقمرك: مأخذ

 

 )واحد پذيرندهظرفيت ( تقاضابرآورد ظرفيت طرف  -7-1-5-2
تحت پوشش  هاي فعالِكارگاه هاي اقتصادي نيز به استناد آمارميزان پذيرش كارورزان در بنگاه

گزينه زير در نظر  براي دونيز  1394هاي اقتصادي در سال بر حسب فعاليت ،سازمان تامين اجتماعي
 .گرفته شده است

بيكار
( نفر) 

غير فعال
( نفر) 

10 درصد
 جمعيت بيكار

( نفر) 

  1 درصد 
جمعيت غير 
فعال( نفر) 

جمع
( نفر) 

15 درصد 
جمعيت بيكار

( نفر) 

  2 درصد 
جمعيت غير 
فعال ( نفر) 

جمع
( نفر) 

گزينه 1
درصد

گزينه 2
درصد

281482724102815272455394222544896703.33.44878علوم تربيتي
1032308894511032388951921815485177893327411.311.716926علوم انساني و هنر 

380875174035338088174045549157131348079193832.632.448874علوم اجتماعي، بازرگاني و حقوق 
9801052129098015213150141470210426251278.88.813224وم، رياضيات و محاسبات
418339161719241834161725800662751323449509534.133.551089مهندسي، توليد و ساخت
447901441784479144259216719288496023.53.45215كشاورزي و دامپزشكي

5151444691851514469962177278938166655.65.98473بهداشت و رفاه 
79156199879262014111187124024270.80.91243خدمات 

476393348398771791500.10.177مشخص و اظهار نشده
1133297569772311333056977170307169995113954283949100100150000كل رشته هاي تحصيلي

توزيع رشته 
تحصيلي بر اساس 
گزينه مياني

  ( نفر) 

سهم 
رشته تحصيلي از كل تعداد كارورز ( گزينه 1  ) 

گروه هاي عمده
 رشته تحصيلي(94) 

تعداد كارورز ( گزينه 2  ) جمعيت داراي تحصيالت عالي
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شش سازمان تامين اجتماعي در وهاي فعال تحت پدرصد از بنگاه 5با فرض مشاركت : گزينه اول
 .پذيرش كارورز

شش سازمان تامين اجتماعي در وهاي فعال تحت پدرصد از بنگاه 10با فرض مشاركت : گزينه دوم
 .پذيرش كارورز

ظرفيت  ،هادرصدي بنگاه 10و  5با مشاركت  ،هاي در نظر گرفته شدهگزينه با توجه به جدول زير و
هزار نفر برآورد  250حداكثـر  ر وـزار نفـه 123حداقل  به ترتيبراي پذيرش كارورز ــاين طرح ب

شود كه امكان اجراي طرح به لحاظ عرضه و تقاضاي نيروي كار بدين ترتيب مالحظه مي. گرددمي
صورت ساماندهي بيشتر و استفاده  هزار نفر ساالنه وجود خواهد داشت و در 123حداقل به ميزان 
 .هزار نفر وجود دارد 250هاي موجود كشور امكان افزايش آن تا سطح هاي بنگاهبهتر از ظرفيت
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)تقاضاي كارورز(برآورد ميزان پذيرش كارورز در بنگاههاي اقتصادي  -3جدول 

 
 طرح آمارگيري نيروي كار و محاسبات تحقيق مركز آمار ايران، نتايج: مأخذ

هاي فعال بوده و كارگاه) درصد 33بيش از ( كاريهايي كه در قالب پيمانشود كه بنگاهمالحظه مي
 . در پذيرش كارورز دارندرا بيشترين ظرفيت  ،)درصد 28بطور متوسط ( هاي صنعتيبخش فعاليت

هاي دو جدول عرضه و تقاضاي كارورز به شرح فوق، امكان اجراي طرح بدين ترتيب بر اساس برآورد
 .وجود خواهد داشت در سالهزار نفر  150به ميزان بطور متوسط 

 

مشاركت 5  
درصد بنگاه ها

ظرفيت 
پذيرش كارورز

مشاركت 10  
درصد بنگاه ها

ظرفيت 
گزينه 2گزينه 1پذيرش كارورز

12920631646064601292112921557852كشاورزي، جنگلداري
97916149049097997900595شيالت و ماهيگيري
5286153264793529158611964استخراج معدن

3463277217316346333463369265282842096توليد صنعتي ( ساخت)
3217265161804322160911978تامين  برق  ، گازوآب

32041931602480632049612445842ساختمان
بازرگاني،عمده فروشي و خرده 

فروشي
2686813113434134342686826868111116329

27464511373137327462746111669هتلداري و رستوران
حمل و نقل و انباردارى و 

ارتباطات
4105425320536158410512316557485

1237192619123712372474111504خدمات موسسات مالي و پولي

خدمات امالك و مستغالت 
حرفه اي و تخصصي

36211611811181136213621112201

اداره امور ، دفاع و تامين 
اجتماعي اجباري

1972030198698619721972111198

247101721235247124714942223003آموزشي
368461221842368536857369334479 بهداشت

27365711368136827372737111663ساير فعاليت هاي خدماتي
1659911358300414981659982996343350441پيمانها

279964411400140028002800111701فعاليت هاي نامشخص
60714123406121428250141100100150000__1214277جمع

توزيع هر فعاليت 
بر اساس گزينه 

مياني

سهم هر فعاليت اقتصاديتعداد كارورز (گزينه2  ) 
بخش فعاليت

تعداد كارورز (گزينه1  )  تعداد بنگاه 
سرانه اشتغال1394

 ميانگين 
تعداد كارورز 
در هر بنگاه
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 برآورد هزينه اجراي دوره كارورزي -7-1-6
هزينه بيمه مسئوليت مدني و پرداخت كمك هزينه كارورزي براي  براي اجراي دوره كارورزي،
هزار ريال هزينه بيمه براي يك دوره با  500شود كه با احتساب مبلغ كارورزان در نظر گرفته مي

به ميانگين پوشش بيمه پنج ماهه براي هر كارورز و پرداخت معادل يك سوم حداقل مزد سال جاري 
منابع مالي مورد نياز اجراي طرح براي تعداد  ،ريال) 000/100/3(مبلغ سه ميليون و يكصد هزار 

معادل  باشدنظر ميآموختگان دانشگاهي كه در اجراي اين طرح مدفر از دانشيكصد و پنجاه هزار ن
تعداد  امكان پوشش ،بديهي است در صورت تامين اعتبار بيشتر. ميليارد ريال برآورد شده است 2400

 . گردددانش آموختگان فراهم مي بيشتري از 

 دوره كارورزيتوجيه اجراي  -7-1-7
يزان و نحوه پرداخت كمك هزينه كارورزي در دستورالعمل مربوط با توجه به مفاد مربوط به مدت، م

ون ريال برآورد ـميلي 55ر كارورز طي يك دوره كارورزي، مبلغ ـسرانه دريافتي ه ،راي طرحـبه اج
جدول زير حداكثر نيمي از كمك هزينه پرداختي، توسط دولت پرداخت خواهد  مطابقگردد كه مي
 .باشدبودجه مورد نياز براي اجراي دو گزينه برآورد شده به شرح زير مي بر اين اساس. شد

 برآورد منابع مالي مورد نياز براي هر يك از دو گزينه  -4جدول 
 منابع مالي مورد نياز

 )ميليارد ريال(
سرانه هزينه مربوط به بيمه 

 )هزار ريال(مسئوليت مدني  
 سرانه

 )ميليون ريال(
 تعداد  گزينه

 1گزينه  123000 15.5 5 19680
4000 5  15.5  250000   2گزينه 
 گزينه مياني 150000 15.5 5 2400

 محاسبات گزارش: مأخذ
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 اي براي كارفرما،  هاي بيمههاي قبل و مشوقبر اساس تجربه عملكرد اجراي طرح در سال
اندازي قالب راهو يا بنگاه ديگر  و يا در ) بنگاه(احتمال جذب كارورز در همان واحد پذيرنده 

 .گردددرصد برآورد مي 70كسب و كار توسط كارورز حداقل 

 هزار كارورز  150شود با اجراي اين طرح به تعداد بيني ميبا توجه به حداقل جذب ياد شده پيش
ميليون ريال در قالب  23هزار فرصت شغلي با سرانه حدود  105در واحدهاي اقتصادي، حداقل 

هاي ا بسياري از طرحـآيد كه در مقايسه بصت شغلي جديد بدست مياستخدام يا ايجاد فر
كه دانش مهارتي به ساير ضمن آن. تر خواهد بودهزينه براي اقتصاد كشور بسيار كم ،زااشتغال

نگاه كارورزان مشاركت كننده در طرح افزوده شده و انتقال مباحث نظري دانشگاهي به ب
 .اقتصادي اتفاق خواهد افتاد

 التحصيالن دانشگاهي براي  يكسال مالي كلي عرضه و تقاضاي كارورزي فارغ شماي -5ل جدو
 گزينه مياني گزينه دوم گزينه اول شرح

 )مهارت پذير (عرضه كارورز 
 150000 283949 170307 )نفر(

 )بنگاه هاي اقتصادي (تقاضاي كارورز 
 )نفر(

123406 250141 150000 

 100 1/88 3/72 )درصد(عرضه كارورز  نسبت تقاضاي كارورز به 
 احتمال جذب كارورز در قالب استخدام 

 يا ايجاد فرصت شغلي جديد
 )درصد 70(

86384 175100 105000 

 محاسبات گزارش: مأخذ
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 مراحل اجراي دوره كارورزي -7-1-8

  ماه دوره آموزشي مذكور در  6تا  4ثبت نام متقاضي در دوره كارورزي و سپري نمودن
 .هاي فعال بخش خصوصي و تعاونياقتصادي واجد شرايط در كارگاه هايبنگاه

 به عنوان كمك هزينه كارورزي معادل يك سوم حداقل دستمزد  كمك هزينه آموزشي
توسط دستگاه ناظر به تناسب حضور كارورز در واحد پذيرنده در طول كه باشد مي آموزش

مرحله آخر پس از موفقيت كارورز  اي كهدوره محاسبه و حد اكثر در سه مرحله، به گونه
 .شوداي باشد، به كارورزان مقطع كارشناسي و باالتر پرداخت ميدر آزمون فني و حرفه

 ر كارورز توسط دولت از محل اعتبارات عمومي ـپرداخت بيمه مسئوليت مدني براي ه
 .بيني شده استپيش
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 ساختار اجرايي طرح كارورزي -3نمودار 

 



)كاج(
 

 

 

(شتغال جوانان 

ي

اش كارانهطرح

امانه در طرح كارورزي

ط                       

٢٤ 

ذينفعان و ارتباط با سا

                        

ساختار روابط ذ -4 ر

          

نمودار
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 رويه اجرايي طرح كارورزيساختار  -5 نمودار
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اه ــــــار و رفـــــاون، كــــوزارت تعنــــام در ســامــانه كارورزي از طريق سايت  ثبت
ميسر است كه هم امكان ثبت نام  )ir.gov.mcls.karvarzi://https(به نشاني  اجتماعي

 .باشد و هم براي واحدهاي پذيرنده براي آموزش كارورزانمتقاضيان كارورزي فراهم مي

 

 دوره كارورزيالزامات تحقق اهداف  -7-1-9
 :باشداقدامات زير ضروري مي ،تحقق هدف گذاري انجام شده به منظور

شود، پذيرش آموزشي بودن اين كارورزي يك دوره آموزشي محسوب ميبا توجه به اينكه دوره  -
در جهت  هاي كارگري و كارفرماييها و تشكلو اتحاديه دوره از سوي سازمان تامين اجتماعي

قانون تامين اجتماعي ضروري  در رابطه با) واحدهاي پذيرنده(رفع دغدغه بنگاههاي اقتصادي 
ممكن است با بنگاههاي اقتصادي در پذيرش كارورز  صورت مشاركتدر غير اين. باشدمي

 .چالش مواجه شود
هاي بيمه حوادث كارورزان بر اساس به منظور پرداخت بخشي از كمك هزينه كارورزي و هزينه -

ساالنه بصورت ) در قالب هزينه(اي ميليارد ريال اعتبارات بودجه 2400حداقل  4جدول شماره 
 .باشدارورز نياز ميهزار نفر ك 150براي بكارگيري 
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هريك است كه بر اساس آن وظايف اجراي طرح در سطح استان براساس مكانيزمي  نظارت بر -
 .بيني شده استاز دستگاههاي اجرايي مشاركت كننده در قالب دستورالعمل نظارتي پيش

مشاركت و همكاري دستگاههاي نيازمند جلب نظر بنگاههاي اقتصادي به پذيرش كارورز  -
  .باشدمي همربوط هاي خصوصي و تعاونيهاي بخشها و انجمنتشكل ،اجرايي

هاي برنامه ششم توسعه استمرار اجراي طرح در سالو باالخره، موفقيت طرح كارورزي در گرو  -
 .باشدمي بيني اعتبار مورد نياز در لوايح بودجه سنواتيو پيش

 مهارت آموزي در محيط كار واقعي طرح -7-2

 طرحمعرفي  -7-2-1
با رويكرد ايجاد بسترهاي الزم براي اشتغال مولد و پايدار  "مهارت آموزي در محيط كار واقعي"طرح 

و  هاي موجود و مورد نياز جامعه بويژه در مشاغل خردو همچنين استمرار و تثبيت اشتغال فرصت
استفاده از هاي مهارتي و نيز براي هاي غيردولتي در توسعه آموزش خانگي با استفاده از ظرفيت بخش

اي كارگاهي و در راستاي توسعه و تنوع الگوهاي آموزشي ههاي آموزشي موجود در محيطظرفيت
هاي كسب دانش كافي در يكي از حرفهآموز پس از مهـارت طرح،در اين  .تدوين گرديده است

مان منظور كسب مهارت تحت نظارت مركز يادگيري و مطابق مقررات آموزشي ساز به ،آموزشي مجاز
فردي كه تجربه، توان فني، شغلي و مهارتي وي مورد تاييد صنف يا توسط  در واحدهاي مشمول طرح

برداري از مراجع ذيصالح  باشد و داراي پروانه كسب يا بهرهصنعت مربوطه بوده و در كارگاه شاغل مي
 .شود مي آموزيمهارتاست مشغول 

هاي شغلي مناسب و پايدار جوانان، ايجاد فرصتدر اين طرح براي افزايش مهارت و اشتغال پذيري 
ساله در قالب دوره مهارت  22تا  15غيردانشگاهي در گروه سني  جهت رفع مشكل جوانان عمدتاً

در اين طرح، جوانان جوياي كار گروه . طراحي شده است 1396واقعي در سال كار آموزي در محيط 
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پرداخت افق كارفرما و فرد آموزش گيرنده و سال براي دوره تعيين شده بر اساس تو 22-15سني 
و  توسط دولت )ساالنه به ميزان يك ميليون ريال براي هر فرد(پوشش بيمه مسئوليت مدني هزينه 

هاي اقتصادي خصوصي و اي در پايان دوره وارد بنگاهصدور گواهينامه معتبر آموزش فني و حرفه
 .تعاوني خواهند شد

 طرح اهداف -7-2-2

آموز كسب وكار، كسب تجربه و آماده سازي و ايجاد خودباوري در مهارتآشنايي با محيط   -
 براي ورود به عرصه اشتغال و كارآفريني

 حفظ و پايداري مشاغل سنتي و بومي خصوصاً در صنايع دستي  -

 هاي فعال به منظور شناسايي و جذب نيروي كار مستعد و توانمندكمك به بنگاه  -

 ي نيروهاي فاقد مهارتهاي جذب و بكارگيركاهش هزينه  -

 هاي اقتصادياستفاده از ظرفيت و توان آموزشي عملي بنگاه  -

 طرح مشمولين -7-2-3
سال سن باشند و شرايط و  15اقل آموزان عالقمندي هستند كه داراي حدمهارت طرحمشمولين اين 

 . توانايي الزم متناسب با استاندارد آموزشي مربوطه را داشته باشند و از كاركنان فعلي كارگاه نباشند

 طرحساز و كار اجراي  -7-2-4
اي كشور موظف ، سازمان آموزش فني و حرفهتعاون، كار و رفاه اجتماعي با توجه به ابالغيه وزارت

ن ـان تأميـر سازمـي دستورالعمل طرح با هماهنگي دستگاههاي مرتبط نظيسازاست نسبت به پياده
را به دبيرخانه  اقدام و گزارش آن ،سازي سامانه الكترونيك مربوطه و تشكيل كميتهاجتماعي، فعال

 .ارائه نمايد و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي شوراي عالي اشتغال
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 اي سهم كارفرمابيمه هايمشوق -7-3

 هامشوقمعرفي برنامه  -7-3-1

هاي پيشرو در ايجاد تعادل در بازار كار كار كه به عنوان يكي از سياست هاي فعال بازاراجراي سياست
هاي هاي بالقوه واحدگردد و زمينه تحرك بخشي به بازار كار از طريق استفاده از ظرفيتقلمداد مي

نمايد، از اهميت نيروي كارجديد را فراهم ميتوليدي و خدماتي و تشويق كارفرمايان به استفاده از 
هاي فعال مورد اجرا هاي موفق سياستيكي از نمونه. باشدقابل توجه و غيرقابل انكاري برخوردار مي

راي ـهاي تمام شده نيروي انساني بهاي جهان، اعمال حمايت در راستاي كاهش هزينهدر اغلب كشور
وسيله ضمن  باشد تا بدينبه استفاده از نيروي كار جديد ميكارفرمايان جهت ترغيب و تشويق آنها 

هاي شغلي و كاهش هاي توليد و به كارگيري نيروي انساني بيشتر، زمينه افزايش فرصتكاهش هزينه
 . بيكاري در كشور را فراهم نمايند

استفاده از  هاي شغلي جديد باكار و رفاه اجتماعي با هدف ايجاد فرصت بر همين اساس وزارت تعاون،
تحرك بخشي به  ،كاهش نرخ بيكاري در كشور و هاي اقتصادي موجودهاي بالتصدي نزد واحدظرفيت

قانون  71را در دستور كار قرار داده و بر اساس ماده   "كارفرماييارائه مشوق هاي " از طريقبازار كار 
جدول  6همچنين بند  برنامه ششم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و

كل كشور پروژه معافيت كارفرمايان از پرداخت حق بيمه سهم  1396قانون بودجه سال  14تبصره 
آموختگان دانشگاهي جوان را طراحي نموده كارفرما در قبال بكارگيري نيروي كار جديد از بين دانش

 .است

و  سنواتياي موجود در قانون بودجه هبر پايه استفاده حداكثري از اعتبارات و ظرفيت طرحاساس اين 
هاي بخش خصوصي و تعاوني طرح ريزي شده هاي خالي و بال استفاده در بنگاههمچنين ظرفيت
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هاي توليد هاي حقوق و دستمزد و ساير هزينهداليلي همچون افزايش هزينههب ي كهيهابنگاه .است
 .قادر به بكارگيري نيروي كار جديد نيستند

كارفرما  از  سهممطابق چارچوب هاي تعريف شده در اين طرح، مقرر است از طريق برقراري مشوق 
آموختگان جوان هزار نفر از دانش 400پرداخت حق بيمه سهم كارفرما نسبت به ايجاد اشتغال براي 

 . در سال جاري اقدام گردد

 بيمه سهم كارفرما  هايمشوق برنامهمشمولين  -7-3-2

كارفرمايان از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما در ازاء بكارگيري جوانان  هايمشوق طرحدر اجراي 
داراي كد (هاي فعال اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني فارغ التحصيل دانشگاهي، كارفرمايان بنگاه

آموخته دانشگاهي از بين گروه در صورت جذب و بكارگيري جوانان دانش) كارگاهي تأمين اجتماعي
معاف ) سهم كارفرما(ي ـاعـه تامين اجتمـق بيمـراي مدت يكسال از پرداخت حـح بهدف اين طر

 . شودو سهم بيمه مذكور توسط دولت پرداخت مي گردندمي

بابت  ،كه كارورزان داراي گواهي را جذب نمايند )به عنوان واحد پذيرنده( كارفرمايانيكه ضمن آن
سال از  2قانون برنامه ششم توسعه به مدت  71اجرايي ماده نامه همان كارورزان و در چارچوب آئين

هاي بيمه بيشتر به لذا اعطاي مشمق. شوندمي مزاياي معافيت حق بيمه سهم كارفرما برخوردار
 .افرادي است كه دوره كارورزي را طي نموده باشند

) 3(نون كار و بند قا) 4(موضوع ماده  فعالكارگاههاي خصوصي و تعاوني در اجراي اين پروژه كليه 
كشور تحت  مراجع رسميساير قانون تأمين اجتماعي و يا كارگاههاي داراي مجوز فعاليت از ) 2(ماده 

گيرند و كارفرمايان واجد شرايط پس از تامين نيروي كار مورد نياز از طريق مراكز پوشش قرار مي
ييديه بكارگماري نيروي كار أي و كسب تكاريابي داراي مجوز فعاليت، يا اداره تعاون كار و رفاه اجتماع
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جديد از سوي ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارائه مدارك مورد نياز به اداراه تامين اجتماعي 
 . گيرندشهرستان محل فعاليت كارگاه، مشمول برقراري معافيت بيمه سهم كارفرما قرار مي

 ميزان معافيت كارفرمايان از پرداخت حق بيمه -7-3-3
هاي داير داراي ليست بيمه و بازرسي تامين اجتماعي، به ازاء نيروي كار مازاد بر رمايان كارگاهكارف

بيشترين تعداد بيمه شدگان سال گذشته طبق صورت مزد و حقوق ارسالي به سازمان تامين 
به سيس به ازاء تعداد كاركنان مندرج در ليست ارسالي أهاي جديد التاجتماعي و كارفرمايان كارگاه

 سازمان تامين اجتماعي در بازه زماني سه ماهه يا بازرسي انجام شده توسط سازمان مذكور كه اوالً
خت صد باشند از پردا 34تا  25داراي مدرك تحصيلي ليسانس و يا باالتر باشند و ثانياً در گروه سني 

ريال به ) 2139000(و سي و نه هزار  ميليون و يكصد ماهانه معادل دودرصد حق بيمه سهم كارفرما 
در صورت وجود مغايرت بين ليست . گردندازاء هر يك از جوانان استخدام شده در كارگاه معاف مي

ارسالي كارفرما و نتيجه بازرسي تامين اجتماعي هركدام كه بيشتر باشد معيار عمل قرار خواهد 
 .  گرفت

كار شاغل با مدرك تحصيلي ليسانس هايي كه نيروي كار جديد را به جاي نيروي كارفرمايان كارگاه
اند، بكارگمارند، مشمول استفاده از معافيت يا باالتر در كارگاه كه اخراج، مستعفي يا ترك كار نموده

و چنانچه تعداد بيمه شدگان كارگاه پس از برقراي معافيت بيمه سهم كارفرما  شداي نخواهند بيمه
عنوان رفاه اجتماعي يا نماينده آن به اداره تعاون، كار ويا افرادي كه طبق تاييديه  كاهش يابد و فرد

صورت مزد ارسالي كارفرما حذف گردند، كارگاه به نسبت  اند ازنيروي كار جديد در كارگاه شاغل شده
 . جديد از شمول معافيت سهم كارفرما خارج خواهد شد كاهش نيروي كار
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 برنامهمراحل اجراي  -7-3-4

داراي مجوز از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي يا اداره تعاون، كار مراجعه كارفرما به كاريابي  -
 آموخته دانشگاهيو رفاه اجتماعي محل و جذب نيروي كار جوان دانش

 ارسال ليست بيمه كارگاه به تامين اجتماعي محل فعاليت بنگاه  -

تعاون، كار و رفاه آموخته دانشگاهي توسط بنگاه از سوي اداره صدور تاييديه بكارگيري دانش -
 اجتماعي محل فعاليت بنگاه

برقراري معافيت از پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي سهم كارفرما توسط شعبه تامين  -
 اجتماعي محل فعاليت بنگاه

 برنامهبرآورد منابع مالي اجراي  -7-3-5

 ،ي معافيت از پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي براي كارفرمايان مشمول اين طرحربراي برقرا
درصد حق  3درصد حداقل دستمزد و  20تامين اعتبار مورد نياز براي پوشش سهم كارفرما معادل 

ميليون و سيصد  9معادل  1396با توجه به تعيين حداقل دستمزد سال . بيمه بيكاري ضرورت دارد
و شصت و دويست  هزار در ماه براي اجراي اين برنامه تامين و يا تعهد اعتباري معادل دههزار ريال 

 .و هفت ميليارد ريال از سوي دولت ضرورت دارد

 اي سهم كارفرمابرآورد اعتبار مورد نياز براي اجراي برنامه معافيت بيمه- 6جدول 

 سال
حداقل 
 دستمزد

 )هزار ريال(

درصد بيمه سهم 23
هزار (كارفرما 
 )ريال

سرانه هزينه بيمه براي يك 
 سال 

 )هزار ريال(

جامعه 
 )نفر(هدف

جمع اعتبار مورد 
 نياز 

 )ميليارد ريال(
1396 9300 2139 25668 400000 10267 

 محاسبات گزارش: مأخذ
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 چارچوب و ساز و كارهاي اجرايي طرح كاج -8

بيني و هاي طرح كارانه اشتغال جوانان مستلزم انجام فعاليتهاي متعدد از قبيل؛ پيشاجراي برنامه
ظرفيتها، بررسي و احراز صالحيتها، تدوين استانداردها و  ها، پشتيباني فني، تعيينتأمين هزينه
برد اين امور با تعيين وظايف پيش. هاي آموزشي توسط دستگاههاي اجرايي مربوط استبرگزاري دوره

نامه اجرايي مربوطه امكانپذير ها و آئينو ايجاد هماهنگي بين دستگاهي از طريق تدوين دستورالعمل
 .هاي طرح كارانه اشتغال جوانان به اختصار آمده استاي هر يك از برنامهذيالً فرايند اجر. است

 آموختگان دانشگاهيكارورزي دانش دوره -8-1

 دستگاه اجرايي 

  خصوصي و تعاوني تحت پوشش هاي واحدهاي فعال در بخشاعالم فراخوان براي شناسايي
با  امانه كارورزيصالحيت فني و تخصصي به عنوان واحد پذيرنده براي ثبت نام در سواجد 

 ...هاي خصوصي و تعاوني، نظام مهندسي و استفاده از ظرفيت نهادها، تشكل

 اي كشور جهت بررسي معرفي واحدهاي واجد شرايط به سازمان آموزش فني و حرفه
 هاي آموزش كارورز و صدور مجوز مربوطهصالحيت

 و موارد فسخ قرارداد آموزشي در  آموزش مهارتي اطالعات واحد پذيرنده داراي مجوز تأييد
 سامانه كارورزي

 رچوب نظارتي ابالغي دستگاه ناظرنظارت مستمر بر فرايند اجراي طرح بر اساس چا 

  در سطح كشور(و سه ماهه ) در سطح استان(ارائه گزارش عملكرد در فواصل زماني ماهانه (
 به دستگاه ناظر

 اي كشورسازمان آموزش فني و حرفه 

 يك  ظرف حداكثر "نحوه صدور مجوز آموزش كارورزي "غ دستورالعمل اجراييتهيه و ابال
 آموختگان دانشگاهيماه از ابالغ دستورالعمل اجرايي طرح كارورزي دانش



)كاج(اشتغال جوانان  كارانهطرح                                                            
 

 
٣٤ 

 

 تدوين استانداردهاي آموزشي مهارت مورد نياز طرح كارورزي در طي اجراي طرح كارورز 

 كارورزانهاي آموزشي آمادگي شغلي براي برگزاري دوره 

 هاي ليست پذيرنده بر اساس چك واحد شده توسط ارائه مهارتي هايپايش كيفيت آموزش
 تعيين شده

 دوره كارورزي پايان آزمون اخذ 

 ناظر دستگاه به و ارائه هاي فصليگزارش تهيه 

 دستگاه ناظر 

 اندازي سازي شامل راهنظارت، پيادهكمك آموزشي، هاي بيني تأمين و پرداخت هزينهپيش
افزاري مورد نياز طرح كارورزي و بيمه مسئوليت مدني واحدهاي و پشتيباني سامانه نرم

  پذيرنده كارورزان
  جهت  كشور هاي مربوط به طرح كارورزي به سازمان برنامه و بودجهبيني هزينهپيشاعالم

  تصويب و تخصيص اعتبار
 هاي كارگاهظرفيت متناسب با  ،توزيع استاني و دستگاهي تعيين ظرفيت پذيرش كارورز و

در هر استان و ظرفيت مشاركت دانش آموختگان  داير داراي كد بيمه تأمين اجتماعي
  دانشگاهي جوياي كار

 ريزي و توسعه استان مكلفند در راستاي اجراي صحيح و استانداران و اعضاي شوراي برنامه
اجرايي و كارگروه تخصصي هاي گيري از ظرفيت دستگاهدقيق اين دستورالعمل با بهره

 .اشتغال استان هماهنگي، همكاري و مساعدت الزم را بعمل آورند
 نظر كميته مشتركي متشكل از  ،در صورت بروز هر گونه اختالف بين واحد پذيرنده و كارورز

االجرا خواهد اي، دستگاه اجرايي و ناظر استاني الزمنمايندگان سازمان آموزش فني و حرفه
 .بود
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 واقعي آموزي در محيط كارمهارت -8-2

 كميته راهبري ملي 
 هاي آموزشي مجاز با در نظر گرفتن اولويت مشاغل سنتي و صنايع دستي  تصويب حرفه 

 تصويب سقف تعهدات آموزشي پيشنهادي كميته اجرايي استان به صورت ساالنه 

 هاي آموزشي و برگزاري آزمون نهايي تعيين نحوه صدور مجوز، نظارت بر دوره 

  نظارت بر اجراي صحيح دستورالعمل و ارايه گزارش ساالنه به دبيرخانه شوراي عالي
 اشتغال

 هاي آموزشي فاقد استانداردتدوين استاندارد براي دوره 

 ايسازمان آموزش فني و حرفه 

 وزشي يا تاييديه براي قبول اخذ آزمون پايان دوره و صدور گواهينامه مطابق استاندارد آم
 شدگان

   هاي آموزشي موزشي مورد نياز دورهرساني استانداردهاي آ تدوين و بروز 
 هاي آموزشي نظارت بر اجراي دوره 
  رت آموزشناسايي براي مربي و مهاصدور كارت 
 هميت اجراي آموزان قبل از شروع آموزش و تبيين ابرگزاري دوره توجيهي براي مهارت

 )در صورت ضرورت(دوره 
  عملي  هاي كتبي و به عنوان آزمونگر و طراح سؤاالت آزمون) ادكاراست(استفاده از مربي

 )در صورت لزوم(شغل مربوطه 
 زان مراكز نظير كارآمو(آموزان طي دوره آموزشي مهارت براي بيمه مسئوليت مدني برقراري

 )اي آموزشي فني و حرفه
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  شروع دوره  قبل از) استادكار(برگزاري دوره آموزشي روش و فنون تدريس براي مربي
 )درصورت لزوم(آموزشي 

 اي مناسب براي شناسايي، ثبت نام، بررسي، معرفي و  طراحي و بكارگيري سامانه رايانه
كار  هاي دست اندر ساير مراحل اجرايي طرح به منظور تسهيل امور متقاضيان و دستگاه

 .يريدستورالعمل و حسن نظارت بر فرآيند اجراي طرح مطابق با درخواست مركز يادگ

 كميته اجرايي استان 
 تصويب وصدور مجوز آموزش به واحدهاي مشمول طرح 
 هاي آموزشي مجاز با در نظر گرفتن اولويت مشاغل سنتي و صنايع دستي  پيشنهاد حرفه 

 پيشنهاد ميزان تعهدات آموزشي جهت تصويب توسط كميته راهبري ملي بصورت ساالنه. 
 ه آموزشي و ارايه گزارش فصلي به كميته نظارت بر اجراي صحيح دستورالعمل هر دور

 .راهبري ملي

 بيمه سهم كارفرما هايمشوق -8-3

 سازمان برنامه و بودجه كشور 

  نامه در هر يك از سالهاي برنامه اعتبار مورد نياز براي اجراي اين آئينمنظور نمودن
 پنجساله برنامه ششم در بودجه سنواتي كشور

 كارفرمايان مشمول بابت بكارگيري نيروي كار جديد به صد سهم بيمه درپرداخت صد
 سازمان تأمين اجتماعي

 سازمان تأمين اجتماعي 
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  ميزان معافيت حق بيمه سهم كارفرما و تعداد نيروي كار جديد  ماهيانهارائه گزارش
رفاه اجتماعي  وزارت تعاون، كار وبه  در سطوح استاني و ملي ايمشمول معافيت بيمه

 .نظارت تا پس از تأييد به سازمان برنامه و بودجه ارسال گرددجهت كنترل و 
  نامه بين ذينفعان اعم از كارفرمايان، نظر در فرايند اجراي آيين بروز اختالفدر صورت

نيروي كار جديد، اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي، موضوع 
مورد رسيدگي ) انين كار و تامين اجتماعيقو(  درچارچوب قوانين و مقررات جاري كشور

 .گيردقرار مي

 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

 معرفي مشمولين طرح به سازمان تأمين اجتماعي 
 تأمين و پرداخت حق بيمه سهم كارفرما 
 نامه اجرايي طرحنظارت بر حسن اجراي آئين 
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 هاپيوست -11

 آموختگان دانشگاهي دستورالعمل اجرايي طرح كارورزي دانش -11-1

 تعاريف و مفاهيم 
 :روددر اين دستورالعمل اصطالحات و تعاريف در معاني مشروحه زير بكار مي :1ماده 
دانش آموخته دانشگاهها و مراكز آموزش عالي داخل و خارج از كشور : آموخته دانشگاهيدانش -

فناوري و يا وزارت بهداشت درمان و كه مدرك تحصيلي آنها مورد تأييد وزارت علوم ، تحقيقات و 
 .باشدآموزش پزشكي مي

شود كه بر اساس اين دستورالعمل و  آموخته دانشگاهي جوياي كار اطالق ميبه فرد دانش: كارورز -
در چارچوب استانداردهاي آموزشي به فراگرفتن مهارت يا ارتقاء آن در واحد پذيرنده مبادرت 

 . نمايد مي
يا تعاوني است كه نسبت به پذيرش  هاي خصوصياقتصادي فعال در بخش بنگاه: واحد پذيرنده -

 .نمايد كارورز جهت آموزش مهارتي اقدام مي
ها، موسسات دولتي و موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي موضوع كليه وزارتخانه: دستگاه اجرايي -

اوني را قانون مديريت خدمات كشوري كه مجوز فعاليت در بخش هاي خصوصي يا تع 5ماده  
 .  نمايندصادر مي

 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي : دستگاه ناظر ستادي -
 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان : ناظر استاني  -

دوره زماني معيني است كه طي آن كارورز نسبت به تبادل دانش، كسب تجربه و : دوره كارورزي -
اي كشور اردهاي آموزشي سازمان آموزش فني و حرفهارتقاء مهارت در واحد پذيرنده طبق استاند

 . نمايد اقدام مي
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اي هاي حرفهكارفرما يا نيروي كاري است كه در استخدام واحد پذيرنده بوده و مهارت: مربي -
 .    مرتبط با شغل مورد تصدي خود را به كارورز انتقال مي دهد

نه آموزشي در طول دوره كارورزي وجوهي است كه در قالب هزي: كمك هزينه آموزشي كارورزي -
 . شودو توسط دولت به كارورز پرداخت مي

هاي داراي مجوز از بانك مركزي ها، موسسات مالي و اعتباري و صندوقبانك: موسسه عامل -
 جمهوري اسالمي ايران

 اهداف 
 :اهداف اجراي اين طرح عبارتند از: 2ماده 

آموختگان از طريق انتقال مهارت و تجربه در محيط افزايش قابليت جذب و اشتغال دانش -الف
 .كار براي ورود به بازار كار

 .  آموختگانايجاد انگيزه كارآفريني و كسب و كار در دانش -ب

  آموختگاناي دانشارتقاء اخالق و صالحيت حرفه -ج
 .آموخته به بنگاه اقتصادياز دانش فراهم ساختن زمينه انتقال دانش -د 

  پوششدامنه 
-آموختگان دانشگاهي جوياي كار و متقاضي كارورزي تحت پوشش اين طرح ميكليه دانش :3 ماده

 .باشند
 .باشنددانشجويان در حال تحصيل از شمول طرح خارج مي: 1تبصره 

هاي گروه علوم پزشكي و اتباع خارجي، موظفين به گذراندن طرح كارورزي در رشته: 2تبصره 
ها و نهادهاي انقالب اسالمي و بورسيه كليه هاي اجرايي، سازماندستگاه متعهدين به اشتغال در

 .باشندها و نهادهاي دولتي از دامنه پوشش طرح خارج ميها، سازماندستگاه
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 شرايط احراز 

 :آموخته دانشگاهي براي برخورداري از مزاياي طرح بايد داراي شرايط زير باشددانش :4ماده   
براي مقطع تحصيلي  سال 28سال سن براي مقطع تحصيلي كارداني،  25حداكثر  -الف

 .و دكتريطع تحصيلي كارشناسي ارشد ابراي مق سال 33كارشناسي، 
آموختگان دانشگاهي جوياي كار ذكوري كه دوره خدمت نظام وظيفه را به حداكثر سن دانش: 1تبصره 

 .شوداند دو سال اضافه ميگذرانده
 3سال قبل از ثبت نام در سامانه كارورزي، به مدت  2آموخته دانشگاهي كه در طولدانش  : 2تبصره 

دارد، از شمول اين طرح خارج ) تامين اجتماعي و يا خدمات كشوري(اي ماه يا بيشتر سوابق بيمه
 .باشدمي
 اه اجتماعيــــــار و رفـــــاون، كــــوزارت تعنــــام در ســامــانه كارورزي  ثبت - ب

)https://karvarzi.mcls.gov.ir( 
چنانچه خدمت نظام . سال از تاريخ اخذ مدرك دانشگاهي سپري شده باشد 3كمتر از  -ج

 .گرددوظيفه پس از فارغ التحصيلي انجام شود مدت آن در اين بند نيز لحاظ مي
 .دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت براي متقاضيان ذكور -د
 . ره كارورزيعدم سابقه در دو -هـ

كارورزاني كه كمتر از دو ماه از شروع دوره، انصراف كتبي خود را اعالم نمايند، يا بر اساس بند  :تبصره 
دوره كارورزي آنها قطع گردد، براي يكبار از موضوع بند  17و بندهاي ج و د ماده 16ب ماده 

  .باشند مستثني مي) هـ(
 .  ماه از ثبت نام در مركز كاريابي و مشاوره شغلي دوسپري شدن حداقل  -و

 "آمادگي شغلي "كارورز موظف است در طول دوره كارورزي نسبت به گذراندن دوره آموزشي -ز
 .اي كشور و اخذ گواهينامه مربوطه، اقدام نمايداز طريق سازمان آموزش فني و حرفه
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 شرايط واحد پذيرنده 
واحد پذيرنده بايد داراي مجوز فعاليت از دستگاه اجرايي ذيربط و مجوز  ز،كارور پذيرشبراي : 5ماده 

 .اي كشور باشدآموزش كارورزي از سازمان آموزش فني و حرفه

-شده، صرفاً مجاز به پذيرش يك نفر كارورز مينفر شاغل بيمه  3واحد پذيرنده به ازاي هر  : 6ماده 

  .باشد
مجوز فعاليت از وزارت جهاد كشاورزي و شركت هاي دانش بنيان واحدهاي پذيرنده داراي  : 1تبصره 

نفر شاغل بيمه شده مجاز  2داراي مجوز از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به ازاي هر 
   ).باشندبه پذيرش يك نفر كارورز مي

پذيرش يك نفر  شده داشته باشد، صرفاً مجاز بهنفر شاغل بيمه 2يا  1چنانچه واحد پذيرنده  : 2تبصره 
   .باشد كارورز مي

سال از تاريخ صدور آن  1باشد، حداقل بايد اي كه داراي پروانه كسب ميواحد پذيرنده: 3تبصره 
 .گذشته باشد

چنانچه واحد پذيرنده پس از گذشت دو ماه از شروع دوره، بدون دليل موجه و مورد تأييد  : 7ماده 
به كارورز امتناع نمايد تا مدت يك سال از پذيرش كارورز  دستگاه اجرايي استاني از ادامه آموزش

 .گرددجايگزين محروم مي
در صورت كاهش نيروي كار بيمه شده واحد پذيرنده در طول مدت مشاركت در اجراي  : 1تبصره   

طرح كارورزي مجوز پذيرش و آموزش كارورز واحد مذكور توسط دستگاه ناظر استان ابطال مي 
  .ياد شده براي مدت دوسال حق ارائه آموزش مهارت كارورزي را نخواهد داشتگردد و واحد 
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چنانچه واحد پذيرنده براي مدت دوسال متوالي يا سه سال متناوب نسبت به افزايش نيروي  : 2تبصره 
مالك . كار خود اقدام ننمايد از شمول مشاركت كنندگان اجراي طرح كارورزي خارج مي شود

     .ي كار ليست بيمه واحد پذيرنده استتشخيص افزايش نيرو

 مدت دوره كارورزي 

 ظرفين بنگاه و ماه براي هر كارورز متناسب با 6ماه و حداكثر  4طول دوره كارورزي حداقل  :8ماده 
 .گرددهاي آموزشي مهارت تعيين مياستاندارد

برخوردار كشور، بنا به تشخيص هاي مستقر در مناطق محروم و كمتر در برخي از فعاليت:  1تبصره 
دستگاه ناظر و توافق واحد پذيرنده و سازمان آموزش فني و حرفه اي حداكثر دوره، براي هر 

  .ماه قابل افزايش مي باشد 9كارورز تا 
اي كشور به نحوي مدت آموزش براساس استانداردهاي آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه: 2تبصره 

در (ساعت  8و حداكثر  4ساعت و هر روز حداقل  100ورز هر ماه حداقل گردد، كه كار تعيين مي
 .شودمند مياز آموزش عملي بهره) عصر 20صبح الي  6حد فاصل ساعت 

 هاحمايت 
هاي دستگاه ناظر براساس مقررات جاري صنعت بيمه و در قالب قرارداد با يكي از شركت:  9ماده 

-اقدام مي كشور نسبت به پوشش بيمه مسئوليت مدني كارورزانگر مورد تاييد بيمه مركزي بيمه

 .نمايد
گر طرف قرارداد براساس فرايند اجرايي در مواردي كه هزينه پرداخت شده به شركت بيمه: تبصره

گر باشد مبلغ مازاد تأديه طرح و انقضاي شرايط پوشش بيمه كارورز مازاد بر تعهد شركت بيمه
  .شودظرف مدت يك هفته به دستگاه ناظر برگشت داده ميگر، شده نزد شركت بيمه
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 ماهيانه سه ميليون و يكصد هزار 1396كارورزي در سال  كمك هزينه آموزشي سقف:  10ماده 
گردد كه توسط دستگاه ناظر به تناسب حضور كارورز در واحد پذيرنده ريال تعيين مي) 3100000(

ريال و كارشناسي ارشد و  2700000، كارشناسي تا ريال 2500000كارداني تا (و مقطع تحصيلي 
اي كه مرحله ، در طول دوره محاسبه و حداكثر در سه مرحله، به گونه) ريال 3100000دكتري تا 

آخر پس از موفقيت كارورز در آزمون سنجش مهارت و يا صدور گواهي كارورزي توسط سازمان 
هر مرحله از پرداخت كمك هزينه . شودميباشد، به كارورزان پرداخت  ايآموزش فني و حرفه

 .  مستلزم تأييد گزارش نظارتي توسط ناظر استاني  و ناظر ستادي مي باشد
واحدهاي پذيرنده نيز مي تواند بر اساس توافق با كارورز مبلغي را به عنوان كمك هزينه :  1تبصره 

  .آموزشي به كارورز پرداخت نمايد
تواند عالوه بر اعتبار تخصيص يافته از سوي دستگاه ناظر از محل دستگاه اجرايي مي:  2تبصره 

  .اعتبارات خود نيز نسبت به اجراي طرح  با رعايت ضوابط اين دستورالعمل اقدام نمايد
متقاضيان دوره كارورزي كه درسامانه كارورزي، عدم نياز به دريافت كمك هزينه آموزش :  3تبصره 

  .در اولويت معرفي به واحد پذيرنده قرار مي گيرندكارورزي را اعالم نموده اند، 

كمك هزينه پرداختي به كارورز در هر مرحله پس از تأييد دستگاه ناظر به صورت :  11ماده 
   .گرددالكترونيكي از سوي موسسه عامل به حساب كارورز واريز مي

حقي براي كارورز و طرح كارورزي يك دوره آموزش عملي و كاربردي است و هيچگونه :  12ماده 
تعهدي براي واحد پذيرنده جهت جذب و استخدام موقت يا دائمي كارورز و شموليت قوانين كار و 

حضور كارورز در واحد پذيرنده صرفا براي آموزش عملي . كند تامين اجتماعي براي وي ايجاد نمي
 .اشدخواهد بود و واحد پذيرنده مجاز به واگذاري وظايف شغلي به كارورز نمي ب
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واحدهاي پذيرنده در صورت به كارگيري و جذب كارورزان مقطع كارشناسي و باالتر، از :  13ماده 
 .شوندمند ميدرصد حق بيمه سهم كارفرما توسط دولت به مدت دو سال، بهره100مزاياي پرداخت 

موزشي پيوست نحوه ارائه آموزش عملي از سوي واحد پذيرنده به كارورز در قالب قرارداد آ:  14ماده 
اين دستورالعمل در سه نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه نزد كارورز، يك نسخه نزد واحد 

  .شودپذيرنده و يك نسخه نزد اداره تعاون، كار ورفاه اجتماعي شهرستان نگهداري مي

 منابع مالي 

 :باشدبل تأمين مي منابع مالي مورد نيازاجراي طرح از موارد زير قا:  15ماده 
منابع اشتغالزايي بودجه هاي سنواتي براي كمك هزينه هاي آموزش كارورزان و مشوقهاي ) الف

 بيمه سهم كارفرمايي

پذيري بودجه سنواتي دستگاههاي اجرايي ملي يا استاني براي توانمندسازي و اشتغال ) ب
 .آموختگان موضوع اين دستورالعملدانش

-وسسات خيريه، نهادهاي عمومي غيرهاي حمايتي، مهاي بالعوض مردمي، سازمانكمك ) ج

 . دولتي

 موارد توقف و فسخ قرارداد آموزشي دوره كارورزي 
 :شوددر موارد زير دوره كارورزي متوقف مي:  16ماده 

 .تعطيلي موقت واحد پذيرنده حداقل يك هفته و حداكثر سي روز -الف 
كارورز به دستگاه ناظر ظرف مدت در صورت اعالم مراتب فوق از سوي واحد پذيرنده يا : تبصره

 .حداكثر دو هفته بعد از تعطيلي، مدت توقف به طول دوره كارورزي اضافه خواهد شد
 .روز آموزشي 7عدم تامين مربي جايگزين در صورت عدم حضور مربي اصلي بيش از -ب 
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 :گردددر موارد زير قرارداد آموزش بين كارورز و واحد پذيرنده فسخ مي:  17ماده 
 . احراز اشتغال به كار يا تحصيل كارورز -لفا

 .روز 5غيبت غيرموجه كارورز در واحد پذيرنده بيش از  -ب 
 .تعطيلي بيش از يكماه يا دائم واحد پذيرنده-ج  
 . اعالم كتبي واحد پذيرنده مبني بر قطع آموزش كارورز به دستگاه اجرايي -د

 .دورهانصراف كتبي كارورز از ادامه شركت در   -هـ
 .آموزشي واحد پذيرنده توسط كارورز -عدم رعايت مقررات انضباطي -و
 .فوت و از كار افتادگي كارورز -ز

 اجرا، نظارت و ارزيابي 
دستگاه اجرايي مكلف است به منظور مديريت دقيق اجراي اين دستورالعمل، از طريق :  18ماده 

 :واحدهاي استاني خود، اقدامات زير را بعمل آورد
هاي خصوصي و تعاوني تحت اعالم فراخوان براي شناسايي واحدهاي فعال در بخش –الف

پوشش واجد صالحيت فني و تخصصي به عنوان واحد پذيرنده براي ثبت نام در سامانه 
 . كارورزي

اي كشور معرفي واحدهاي واجد شرايط فني و تخصصي به سازمان آموزش فني و حرفه -ب
 . موزش مهارتي كارورز و صدور مجوز مربوطهجهت بررسي صالحيت هاي آ

دستگاه اجرايي و دستگاه ناظر مي توانند از ظرفيت تشكلهاي تخصصي بخشي اعم از : تبصره 
سازمانهاي نظام مهندسي، اتاقها،  اتحاديه ها و ساير تشكلهاي تخصصي در شناسايي ظرفيتهاي 

بل واگذاري در قالب تفاهم نامه همكاري واحد هاي پذيرنده و ساير حوزه هاي اجرايي و نظارتي قا
  .مشترك استفاده نمايند

 . نظارت مستمر بر فرايند اجراي طرح بر اساس چارچوب نظارتي ابالغي دستگاه ناظر -ج
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) در سطح كشور(و سه ماهه ) در سطح استان(ارائه گزارش عملكرد در فواصل زماني ماهانه  -د
 . به دستگاه ناظر

رنده در صورت رد صالحيت فني و تخصصي توسط دستگاه اجرايي مربوطه و يا واحدهاي پذي: تبصره
رد صالحيت آموزش مهارتي كارورز، مي توانند پس از رفع نواقص نسبت به درخواست مجدد 

 . هاي آموزشي مورد نظر اقدام نمايندهمان دوره و يا ساير فعاليت

به منظور اجراي دقيق اين دستورالعمل  كشور مكلف است اي حرفه و فني آموزش سازمان:  19ماده 
 :اقدامات زير را بعمل آورد

ظرف حداكثر يكماه  "نحوه صدور مجوز آموزش كارورز "تهيه و ابالغ دستورالعمل اجرايي -الف
 .از ابالغ اين دستورالعمل

 .تدوين استانداردهاي آموزشي مهارت مورد نياز طرح كارورزي در طي اجراي طرح كارورزي -ب
 . دور مجوز آموزش كارورزي براي واحدهاي واجد صالحيت آموزشهاي مهارتيص -ج
 .هاي آموزشي آمادگي شغلي براي كارورزانبرگزاري دوره -د
 .پذيرنده به صورت مستمر واحد شده توسط ارائه مهارتي هايپايش كيفيت آموزش - هـ
 .دوره كارورزي پايان آزمون اخذ -و
 .ناظر دستگاه به ارائهو  هاي فصليگزارش تهيه -ز
منوط به قبولي حداقل ) فرصت آموزشي(تمديد مجوز آموزشي واحد پذيرنده در هر حرفه :  1تبصره 

  .درصد از كارورزان در آزمون پايان دوره مي باشد 70
در صورت عدم بازدهي قابل قبول واحد پذيرنده در ارائه خدمات آموزشي در هر حرفه :  2تبصره 
اي كشور نسبت به لغو مجوز آموزش فني و حرفه بنا به تشخيص سازمان  )فرصت آموزشي(

  .مربوطه اقدام خواهد شد) فرصت آموزشي(آموزشي ارائه خدمات آموزشي در حرفه 
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دستگاه ناظر موظف است موارد مربوط به تأمين كمك هزينه آموزشي كارورزان، هزينه :  20ماده 
افزاري مورد نياز طرح اندازي و پشتيباني سامانه نرممل راهسازي شاهاي پايش و ارزيابي ، پياده 

هاي بيمه سهم كارفرما را كارورزي، بيمه مسئوليت مدني واحدهاي پذيرنده كارورزان و مشوق
 . بيني و جهت تصويب و تخصيص اعتبار به سازمان برنامه و بودجه كشور اعالم نمايدپيش

همان واحد پذيرنده يا ساير واحدهاي پذيرنده قبل از اتمام در صورت استخدام كارورز در :  21ماده 
دوره كارورزي، واحد پذيرنده مكلف است حداكثر تا يك هفته نسبت به اعالم رسمي اتمام دوره 
كارورزي كارورز شاغل شده به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي اقدام نمايد و واحد استخدام كننده 

راري مشوقهاي بيمه سهم كارفرما در ليست ارسالي خود به شعبه نيز مكلف است به منظور برق
    .تامين اجتماعي مشخصات نيروي كار جديد را درج نمايد

رساني، توسعه و نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل در مسئوليت هماهنگي، اطالع:  22ماده 
ناظر استاني موظف است . اشدبها بر عهده دبير كارگروه كارگروه تخصصي اشتغال استان مياستان

 .گزارش نظارتي را هر سه ماه يكبار به رئيس كارگروه و دستگاه ناظر ارائه نمايد

داراي كد بيمه تأمين (دستگاه ناظر موظف است بر اساس ظرفيت كارگاههاي داير فعال :  23ماده 
وضعيت بازار كار  در هر استان، ظرفيت مشاركت دانش آموختگان دانشگاهي جوياي كار و) اجتماعي

 .نسبت به تعيين ظرفيت پذيرش كارورز و توزيع استاني و دستگاهي اقدام نمايد

ريزي و توسعه استان مكلفند در راستاي اجراي صحيح و نداران و اعضاي شوراي برنامه استا:  24ماده 
اشتغال هاي اجرايي و كارگروه تخصصي گيري از ظرفيت دستگاهدقيق اين دستورالعمل با بهره

 .استان هماهنگي، همكاري و مساعدت الزم را بعمل آورند
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در صورت بروز هر گونه اختالف بين واحد پذيرنده و كارورز نظر كميته مشتركي متشكل از :  25ماده 
  .نمايندگان سازمان آموزش فني و حرفه اي، دستگاه اجرايي و ناظر استاني الزم االجرا خواهد بود

عالي اشتغال تبصره در هفتاد و پنجمين جلسه شوراي  21ماده و  25اين دستورالعمل مشتمل بر 
 .به تصويب رسيد 5/11/1395مورخ 
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 »واحدهاي كارورزي«نحوه صدور مجوز و اجراي دوره  در  دستورالعمل -11-2

 مقدمه
اي كشور حرفهدر راستاي اجرايي نمودن تكاليف مقرر براي سازمان آموزش فني و 

نامه هفتاد و موضوع تصويب»آموختگان دانشگاهيدستورالعمل اجرايي طرح كارورزي دانش«در
اي و  هاي فني و حرفهو نيز توسعه آموزش 5/11/1395پنجمين جلسه شوراي عالي اشتغال مورخ 

دولت به  نامه هيأت محترمتصويب 3و مستنداً به ماده  هاي آموزش توأم با كار عملي اجراي شيوه
هاي مهارتي در محيط كار مبني بر فراگيري دوره 15/8/1390هـ مورخ 47334ت/162733شماره 

هاي مختلف كشور اعم از دولتي، عمومي،  گيري از ظرفيت بخشسازي شده، با بهرهواقعي و يا شبيه
اسالمي ايران و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري  21تعاوني و غيردولتي و اجراي ماده 

قانون برنامه ششم  71و ماده  قانون برنامه پنجم توسعه 80ماده ) هـ(تا ) الف(نامه بندهاي  آيين
آموختگان دانشگاهي، اي و توانمندسازي دانشهاي حرفهمنظور توسعه مهارت، بهتوسعه

به » كارورزي واحدهاي«آموزي در هاي مهارتدستورالعمل اجرايي نحوه صدور مجوز و اجراي دوره
 .شرح زير تدوين گرديده است

 تعاريف و اختصارات:  1ماده 
طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي مصوب  موضوع دستورالعمل اجرايي :طرح كارورزي -

 .باشدشوراي عالي اشتغال مي5/11/1395مورخ 
بر اساس دستور العمل  شود كه اطالق مي دانشگاهي جوياي كار آموختهبه فرد دانش :كارورز -

هاي آموزشي به  آموختگان دانشگاهي و در چارچوب استاندارداجرايي طرح كارورزي دانش
 .نمايدفراگرفتن مهارت يا ارتقاء آن در واحد پذيرنده مبادرت مي
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تبادل دانش، كسب  نسبت به دوره زماني معيني است كه طي آن كارورز :دوره كارورزي -
سازمان آموزش فني و  در واحد پذيرنده طبق استانداردهاي آموزشي تجربه و ارتقاء مهارت

 .نمايد مي اقدام اي كشورحرفه
اي كشور وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سازمان آموزش فني و حرفه :سازمان -

 .باشدمي
ان هاي سراسر كشور كه زير نظر سازماي استانادارات كل آموزش فني و حرفه :اداره كل -

 .نماينداي كشور فعاليت ميآموزش فني و حرفه
داراي تأييديه دستگاه  به بنگاه اقتصادي متعلق به بخش خصوصي و تعاوني :واحد متقاضي -

 .را از سازمان دارد» واحد كارورزي«شود كه درخواست دريافت مجوز ايجاد  اطالق مي اجرايي
متقاضي فراگرفتن مهارت يا ارتقاء آن  شود كه آموخته بيكار اطالق ميبه فرد دانش :داوطلب -

 .باشددر واحد پذيرنده مي
واحد «داراي مجوز  به بنگاه اقتصادي متعلق به بخش خصوصي و تعاوني :واحدپذيرنده -

شود كه كارورز در آن به  اي كشور، اطالق مياز سازمان آموزش فني و حرفه »كارورزي
 . نمايد آموزي اقدام ميگذراندن دوره كارورزي و مهارت

اي كشور گفته به سامانه الكترونيكي جامع سازمان آموزش فني و حرفه :پورتال جامع سازمان -
 .شودمي

كارفرما يا نيروي كاري است كه در استخدام واحد پذيرنـده   ):متصدي فرصت آموزشي(مربي  -
 .دهداي مرتبط با شغل مورد تصدي خود را به كارورز انتقال ميهاي حرفهبوده و مهارت

 »واحد كارورزي«اخذ مجوز  شرايط واحد متقاضي براي: 2ماده 

 شرايط عمومي) الف 
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برداري و يا هره، پروانه بپروانه ثبت شركت(داشتن مجوز فعاليت اقتصادي از دستگاه مجري  -1
 )پروانه فعاليت صنفي و كد صنفي

 )در حال توليد كاال يا خدمتي مشخص و تعريف شده(فعال بودن  -2
اظهارنامه مالياتي آخرين سال منتهي به (ارائه يكي از مدارك مثبته  ،شاخص فعال بودن :1تبصره 

دال بر وضعيت فعلي ) درخواست، يا ليست بيمه تامين اجتماعي آخرين ماه منتهي به درخواست
 .باشدواحد متقاضي از حيث توليد كاال يا خدمت مرتبط با موضوع فعاليت مي

 شرايط فني و اختصاصي -ب
افزاري و نرم) فضا، تجهيزات، ابزار و وسايل مناسب(افزاري ورداري از امكانات سختبرخ -١

بر اساس شرايط منطبق يا نزديك به استانداردهاي آموزشي ....) هاي كاربردي، برنامه(
 .هاي آموزشي مورد تقاضا براي انتقال مهارت به كارورزمتناسب با فرصت

ــه عهــده گــرفتن امــر مربيگــري و انتقــال  برخــورداري از كــادر متخصــص و مــاهر   -٢ ــراي ب ب
 .هاي آموزشي مورد تقاضافرصت/مهارت به كارورز در فرصت

شود، بر اساس يكي از اي كادري كه به عنوان مربي معرفي ميصالحيت تخصصي و حرفه :2تبصره 
 :شودشرايط زير احراز مي

 .برخورداري از كارت مربيگري سازمان -
به اضافه حداقل دو سال سابقه كار  ،فوق ليسانس مرتبط يداشتن حداقل مدرك تحصيل -

 .مفيد و مرتبط
به اضافه حداقل سه سال سابقه كار مفيد و  ،داشتن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس مرتبط -

 .مرتبط
به اضافه حداقل چهار سال سابقه كار  ،داشتن حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم مرتبط -

 .مفيد و مرتبط
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به اضافه حداقل پنج سال سابقه كار مفيد و  ،تحصيلي ديپلم متوسطهداشتن حداقل مدرك  -
 .مرتبط

به اضافه حداقل هفت سال سابقه كار  ،)متوسطه اول(داشتن حداقل مدرك تحصيلي سيكل  -
 .مفيد و مرتبط

تواند به مي ،اي مرتبط با فرصت آموزشي مورد تصديبرخورداري از گواهينامه فني و حرفه :3تبصره 
 . سال سابقه كار مفيد محاسبه شود عنوان يك

مطابق با (برخورداري از شرايط و امكانات حفاظت، ايمني و بهداشت مناسب و استاندارد  -٣
 )اصول و ضوابط موضوعه

در صورت صدور تأييديه دستگاه اجرايي ذيربط مبني بر احراز صالحيت واحد پذيرنده براي  :4تبصره 
ن امر به منزلة برخورداري احد پذيرنده از شرايط مندرج در ارائه آموزش مهارت دوره كارورزي، اي

اي به استناد آن مجوز آموزشي باشد كه سازمان آموزش فني و حرفهاين دستورالعمل مي 2ماده 
 .صادر خواهد نمود

 مراحل و فرايندهاي صدور و اعطاي مجوز: 3ماده 
) آپلود(و بارگذاري » كارورزي آموزش«هاي الكترونيكي درخواست صدور مجوز تكميل فرم -١

يا  اين دستورالعمل 2تصاوير مدارك دال بر برخورداري از شرايط عمومي مطابق با ماده 
هاي آموزشي مورد نظر فرصت/توسط واحد متقاضي براساس فرصت تأييديه دستگاه اجرايي
 . )https://karvarzi.mcls.gov.ir( به نشاني  در سامانه اختصاصي

 آموزش«ارات كل موظف به ارائه راهنمايي و مشاوره مورد نياز براي مراحل دريافت مجوز اد :1تبصره 
 .باشندبه واحد متقاضي مي» كارورزي

 .بررسي درخواست و اصل مدارك واحد متقاضي، توسط اداره كل -٢
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تهيه و تدوين پيش نويس استانداردهاي آموزش شغل يا شايستگي مناسب و مرتبط با  -٣
موزشي مورد نظر واحد متقاضي براي جذب كارورز در صورت موجود هاي آفرصت/فرصت

نبودن در مجموعه استانداردهاي آموزش شغل يا شايستگي سازمان، توسط اداره كل با 
ريزي درسي سازمان جهت طرح و برنامه ،مشاركت واحد متقاضي و ارسال آن به دفتر پژوهش

 .تصويب
مشاوره فني و تخصصي به اداره كل در خصوص تهيه و  واحد متقاضي با همكاري و ارائه :2تبصره 

تواند در تسريع مرحله صدور مجوز مي، نويس استانداردهاي آموزش شغل يا شايستگيتدوين پيش
تواند درخواست واحد متقاضي را تا زمان تدوين صورت اداره كل ميدر غير اين. موثر باشد

حالت تعليق درآورده و مراتب را از طريق مكاتبه  استانداردهاي آموزش شغل يا شايستگي مربوطه به
 .   رسمي، به واحد متقاضي اعالم نمايد

نويس استانداردهاي آموزش شغل يا شايستگي ارسالي از سوي ادارات بررسي و اصالح پيش -٤
طرح و  ،توسط دفتر پژوهش ،ذاري آنها روي پورتال جامع سازمانـكل و تصويب و بارگ

 .ريزي درسيبرنامه

مدت زمان الزم براي طي مراحل بررسي، اصالح وتصويب استانداردهاي آموزش شغل يا  :3تبصره 
روز از زمان  15بايست بيش از نمي، شايستگي تدوين شده توسط دفتر طرح و برنامه درسي سازمان

 .تحويل آن توسط اداره كل باشد

بر اساس ضوابط اجرايي فاقد تأييديه دستگاه بررسي شرايط فني و اختصاصي واحد متقاضي  -٥
هاي فيزيكي آن از طريق بازديد امكانات و محصوالت و ارزيابي ظرفيت و مقررات سازمان

 .واحد
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 110موضوع ماده (مركز جوار كارگاهي يا بين كارگاهي  واحدهاي متقاضي كه داراي مجوز :4تبصره 
واحد «اخذ مجوز ايجاد  اين ماده براي 5باشند، نياز به طي مرحله از سازمان مي )قانون كار
 .ندارند» كارورزي

هاي آموزشي مورد درخواست واحد تعيين تعداد مجاز پذيرش كارورز براي هر يك از فرصت -٦
هاي فيزيكي موجود آن واحد بارعايت ضوابط متقاضي توسط اداره كل بر اساس ظرفيت

 .طرح كارورزي اجرايي دستورالعمل
هاي ها و شاخصبراي تائيد نهايي بر اساس فرم بررسي مستندات و مدارك واحد متقاضي -٧

 .استان در شوراي گسترش مربوطه
 .و اعطاي آن براي واحد متقاضي» كارورزي آموزش«صدور مجوز  -٨

ساله بر  3پس از تاييد نهايي شوراي گسترش استان با اعتبار » كارورزي آموزش«مجوز  :5تبصره 
 :باشدبرگيرنده موارد زير ميدر  شود وهاي مربوطه صادر مياساس فرمت

 درج نام كامل واحد پذيرنده -الف 

 درج عنوان، شماره و تاريخ صدور پروانه فعاليت واحد پذيرنده  -ب 

 درج موضوع فعاليت واحد پذيرنده -ج 

درج شناسه ملي و عنوان استانداردهاي آموزش شغل و شايستگي قابل ارائه در واحد  -د 
آموزي، محل اجرا و نيز ظرفيت پذيرش كارورز براي دت دوره مهارتپذيرنده به همراه طول م

 .هر يك از استانداردهاي مذكور

 .درج زمان شروع و خاتمه اعتبار مجوز -ه 



)كاج(اشتغال جوانان  كارانهطرح                                                            
 

 
٥٥ 

 

كل فرآيند صدور و اعطاي مجوز از زمان تحويل درخواست توسط واحد متقاضي، مشروط به  :6تبصره 
هاي آموزشي مورد فرصت/ي مرتبط با فرصتموجود بودن حداقل يكي از استانداردهاي آموزش

تواند در غير اينصورت واحد متقاضي مي. روز بيشتر شود 15بايست از درخواست واحد متقاضي، نمي
 .موضوع را بر اساس ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرايي طرح كارورزي پيگيري نمايد

آموزش شغل يا شايستگي مندرج در مجوز هرگونه تغيير در تعداد يا عناوين استانداردهاي  :7تبصره 
 .باشددر قالب الحاقيه، پس از احراز شرايط بالمانع مي» كارورزي آمزش«

 ،در صورت واجد شرايط نبودن واحد متقاضي در هر يك از مراحل بررسي شرايط عمومي :8تبصره 
اً توسط اداره بايست كتبمراتب مي ،بررسي شرايط فني و اختصاصي و بررسي شوراي گسترش استان

تواند از طريق اداره كل در هر صورت واحد متقاضي نيز مي. كل به اطالع واحد متقاضي رسانده شود
يا سامانه الكترونيكي مربوطه در جريان كليه مراحل روند اجراي درخواست خود قرار گرفته و در اين 

 .هاي الزم را انجام دهدخصوص پيگيري

 فرآيند اجرا:  4ماده 
رساني براي جذب داوطلبان توانند از طرق مختلف و مجاز، نسبت به اطالعي پذيرنده ميواحدها -1

 .هاي آموزشي مجاز خود اقدام نمايندواجد شرايط طرح كارورزي در فرصت
استاندارد آموزش شغل «شرايط داوطلب براي امكان ورود به دوره كارورزيِ شغل مورد تقاضا را  -2

نمايد و واحد پذيرنده نسبت به رعايت كامل و دقيق آن در تعيين مي» يا شايستگي آن شغل
 .نمايداقدام مي آموزي بر اساس مفاد اين دستورالعملپذيرش كارورز و نيز اجراء دوره مهارت

آموزي در طرح كارورزي حداقل معادل زمان تعيين شده در استاندارد طول دوره مهارت :1تبصره 
دهاي آموزش شايستگي مرتبط با يك شغل و براساس ضرايب آموزشي يك شغل يا مجموع استاندار

 .جدولِ همترازي كه از سوي سازمان اعالم مي شود، خواهد بود
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نيازهاي مشخص شده احتمالي در استانداردهاي آموزش شغل يا شايستگي رعايت پيش :2تبصره 
رورزي، مدارك مثبته دال نام و شروع دوره كامورد نظر به عهده كارورز بوده و الزم است قبل از ثبت

 .توسط كارورز ارائه شود، نيازهاي مربوطهبر گذراندن پيش

نام و نسبت به ثبت كارورزي، نام و شركت در دورهاقدام براي ثبت به موازات كارورز موظف است -3
سامانه الكترونيكي  از طريق مراجعه به مراكز آموزشي يا شركت در دوره آمادگي شغلي نيز

 . اقدام و گواهينامه دوره مذكور را دريافت نمايد ،سازمان آموزش مجازي

نسبت  ،آموزي مجاز خودهاي مهارتواحد پذيرنده موظف است پس از پذيرش داوطلب در دوره -4
وي را  ،با داوطلب اقدام نمايد و پس از آن) هاي ابالغيبر اساس فرمت(به عقد قرارداد آموزشي 

معرفي نموده، ) به عنوان مربي(اساس قرارداد مربوطه به متصدي فرصت آموزشي مورد نظر  بر
آموزي او را ضمن ثبت در پورتال جامع سازمان، به اداره كل و ديگر مراجع شروع به مهارت

واحد پذيرنده موظف است  همچنين. اعالم نمايد ،تعيين شده در دستورالعمل طرح كارورزي
يك نسخه از استاندارد آموزش شغل يا شايستگي مورد  ،آموزيِ كارورزمهارتپيش از شروع به 

و يك نسخه ) مربي(به متصدي فرصت آموزشي ياد شده ) به عنوان نقشه راه آموزشي(نظر را 
ديگر آن را به كارورز ارائه نموده و نسبت به برگزاري جلسات توجيهي براي متصدي فرصت 

 .نمايد و كارورز اقدام) مربي(آموزشي 

موظف به رعايت كليه ضوابط و  ،آموزي خود در واحد پذيرندهكارورز در طي دوره مهارت :3تبصره 
 .باشدمقررات واحد پذيرنده مي

نسبت به ثبت نام آزمون پايان دوره براساس تواند ميآموزي خود، در پايان دوره مهارت كارورز -5
پس از شركت در آزمون مذكور،  اقدام نموده واستانداردهاي آموزش شغل يا شايستگي مربوطه 

چنانچه كارورز . دنمايدر صورت كسب نمره قبولي، از سوي اداره كل، گواهينامه مهارت دريافت 
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تواند در آزمون مجددي موفق به كسب نمره قبولي در آزمون مذكور نشود، با ارائه درخواست مي
. شود، شركت نمايدره كل برگزار ميروز پس از درخواست وي توسط ادا 30كه حداكثر طي 

 .باشددر محل واحد پذيرنده مي ،اولويت برگزاري آزمون عملي توسط ادارات كل
اي آموزي سازمان فني و حرفهاني كه تمايلي براي شركت در آزمون مهارتكارورزبراي  :4 تبصره

واحد پذيرنده از سوي ندارند، صرفاً گواهي مشاركت در دوره كارورزي به مدت حضور كارورز در 
 .اي صادر خواهد شدسازمان آموزش فني و حرفه

كه يكي از شرايط عمومي، فني و  در هر زمانبا اعالم دستگاه اجرايي ذيربط تواند اداره كل مي -6
اختصاصي و يا ضوابط شوراي گسترش استان از واحد پذيرنده سلب شود و يا به استناد داليل 

هاي ارائه شده در واحد پذيرنده باشد، نسبت به كيفيت آموزش متعددي كه مؤيد پايين بودن
لغو مجوز واحد پذيرنده براساس ضوابط و مقررات سازمان و دستورالعمل طرح كارورزي اقدام و 

 .مراتب را به مراجع ذيربط اعالم نمايد
كسب واحدهاي پذيرنده، در صورت برخورداري از عملكرد موفق در ارتباط با اجراي طرح و با  -7

توانند به هاي اعتبارسنجي و اخذ مجوز از شوراي گسترش سازمان، ميرتبه مناسب در شاخص
ارتقاء يافته و در راستاي استقرار نظام صالحيت  »ايواحدهاي كارورزي و صالحيت حرفه«

 .اي، فعاليت نمايندحرفه
موضوعه، برعهده ادارات آموزي و رعايت مقررات پايش واحدهاي پذيرنده، از حيث كيفيت مهارت -8

 .باشدكل و مراكز تابعه مي
آموزي برگزار شده در واحدهاي پذيرنده از طريق پورتال هاي مهارتبررسي و تاييد دوره :5تبصره 

 .شودجامع سازمان، در سطح استان انجام مي

معاونين در راستاي اجراي طرح كارورزي به تصويب شوراي  تبصره 17ماده و  4اين دستورالعمل در 
 .سازمان رسيد
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 ح مهارت آموزي در محيط كار واقعيدستورالعمل اجرايي طر -11-3

 مقدمه
 5سياستهاي كلي اشتغال ابالغي از سوي مقام معظم رهبري و بند  2در راستاي اجرايي نمودن بند 

با رويكرد ايجاد بسترهاي  "طرح مهارت آموزي در محيط كار واقعي"سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، 
الزم براي اشتغال مولد و پايدار و همچنين استمرار و تثبيت اشتغال فرصتهاي موجود و مورد نياز 

هاي غيردولتي در توسعه آموزش  و خانگي با استفاده از ظرفيت بخش جامعه بويژه در مشاغل خرد
ستاي هاي مهارتي و نيز براي استفاده از ظرفيت هاي آموزشي موجود در محيطهاي كارگاهي و در را

 .توسعه و تنوع الگوهاي آموزشي تدوين گرديده است

 اهداف: 1ماده 
آشنايي با محيط كسب وكار، كسب تجربه و آماده سازي و ايجاد خودباوري در مهارت آموز   -1-1

 .براي ورود به عرصه اشتغال و كارآفريني
 حفظ و پايداري مشاغل سنتي و بومي خصوصاً در صنايع دستي   -1-2

 فعال به منظور شناسايي و جذب نيروي كار مستعد و توانمندكمك به بنگاههاي   -1-3

 هاي جذب و بكارگيري نيروهاي فاقد مهارتكاهش هزينه  -1-4

 استفاده از ظرفيت و توان آموزشي عملي بنگاههاي اقتصادي   -1-5

 اختصارات و تعاريف -2ماده
 .ها اي استان ادارات كل آموزش فني و حرفه :اداره كل -2-1

 .اي كشور سازمان آموزش فني و حرفه :سازمان - 2-2
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يكي از مراكز آموزشي يا كارگاهي است كه با مجوز سازمان  ):واحد مشمول طرح(مركز يادگيري  - 2-3
 .هاي آموزشي مجاز اقدام نمايداي مهارت آموز، در حرفهتواند نسبت به تربيت فني و حرفهمي

حرفه يا شايستگي كه در قالب استاندارد آموزشي سازمان مصوب گرديده  :حرفه آموزشي مجاز - 2-4
 . است

منظور  هاي آموزشي مجاز بهفردي كه پس از كسب دانش كافي در يكي از حرفه: مهارت آموز - 2-5
) سال با اطالع و رضايت كتبي ولي 18در مورد اشخاص زير (كسب مهارت با رضايت و اختيار خود 

يادگيري و مطابق مقررات آموزشي سازمان در واحدهاي مشمول طرح براساس اين تحت نظارت مركز 
 .شود دستورالعمل مشغول آموزش مي

فردي كه تجربه، توان فني، شغلي و مهارتي وي مورد تاييد صنف يا صنعت  ):استادكار(مربي  – 2-6
 .ري از مراجع ذيصالح استبردا باشد و داراي پروانه كسب يا بهرهمربوطه بوده و در كارگاه شاغل مي

اي است كه طي آن هاي آموزش فني و حرفه يكي از روش :مهارت آموزي در محيط كار واقعي-2-7
نياز در چارچوب استانداردهاي آموزشي سازمان از مربي به مهارت آموز  هاي مورد مهارت و شايستگي

 .   گردد زمان با فرآيند توليد محصول و ارائه خدمت منتقل مي هم

 ـ شرايط مهارت آموز3ماده
 .مندي و تمايل خود را كتباً اعالم نمايدمهارت آموز عالقه -3-1

 .سال باشد 15سن مهارت آموز حداقل   -3-2

 .تابعيت ايراني داشته باشد -3-3

 .شرايط و توانايي الزم متناسب با استاندارد آموزشي مربوطه را داشته باشد -3-4
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 .كارگاه نباشداز كاركنان فعلي  -3-5

 )استادكار(شرايط مربي  -4ماده
 حداقل داراي پنج سال و در صورت داشتن گواهينامه مهارت داراي سه سال سابقه كار مرتبط -4-1

 .باشد) در همان شغل(

 .اي وي مورد تائيد صنف يا صنعت مربوطه باشدحسن شهرت، سطح تخصص و توان حرفه -4-2

 . انتقال مطالب به مهارت آموزان را داشته باشدصالحيت عمومي و توانمندي  -4-3

 شرايط آموزش   -5ماده 
 .آموزش در مركز يادگيري تعيين شده و در ساعات معمول كار اجرا گردد -5-1

براي مشاغل فاقد استاندارد، سازمان با . آموزش مطابق استاندارد آموزشي سازمان صورت گيرد -5-2
 .نمايد به تهيه و تدوين استاندارد اقدام مي مشاركت متخصصين صنف يا صنعت نسبت

. زمان آموزش برابر با زمان مندرج در استانداردهاي آموزشي بوده و حداكثر يكسال باشد -5-3
 .همچنين حداقل مدت زمان آموزش در هر زمان نبايد كمتر از هشتاد ساعت باشد

  .آموزش بايستي متناسب با حرفه و استاندارد آموزشي باشد  -5-4

 .باشد درصورت تخلف مركز يادگيري، معرفي مهارت آموز به ديگر مراكز مشابه مجاز مي -5-5

 .هاي آموزشي بايد در مركز يادگيري نصب شده باشد سرفصل -5-6

 . شودهاي مربوطه به مراكز يادگيري معرفي مي آموز در پايان دوره به منظور اخذ آزمونمهارت -5-7
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ن اجراي آموزش اجازه كاهش تعداد يا اخراج كارگران مشمول بيمه تامين حي) استادكار(مربي  -5-8
تعداد بيمه شدگان واحدهاي مشمول نبايد . (اجتماعي نسبت به زمان شروع اجراي طرح را ندارد

 .)كاهش يابد

آموزان براي هر واحد مشمول به شرط وجود امكانات، تجهيزات، فضا و ايمني تعداد مهارت -5-9
 .باشد نفر مي 3ر كافي حداكث

 .بايست در پورتال جامع آموزش سازمان درج گردد هاي آموزشي مي مشخصات تمامي دوره -5-10

 . طرفين حق مطالبه هيچگونه وجهي بابت اجراي دوره آموزشي را ندارند -5-11

 شرايط مركز يادگيري -6ماده 
 . داراي پروانه كسب يا بهره برداري معتبر باشد -6-1

 .آموزشي مربوطه را از اداره كل داشته باشدمجوز  -6-2

 .هاي ايمني و حفاظت فني و بهداشت كار در مركز يادگيري رعايت شده باشددستورالعمل -6-3

 .و تجهيزات مركز يادگيري متناسب با نوع استاندارد آموزشي باشد هادستگاه -6-4

هارت آموز به سازمان اقدام بايست نسبت به اعالم درخواست آموزشي ممركز يادگيري مي -6-5
 .نمايد

اعتبار مجوز هر واحد مشمول طرح، در صورت عدم جذب و بكارگيري حداقل يك سوم از  -6-6
 .ظرفيت مهارت آموختگان آن واحد، فاقد اعتبار بوده و قابل تمديد نيست

 )استادكار(وظايف مربي  -7ماده 
 هاي آموزش مهارتي رعايت استاندارد -7-1
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 هاي ارايه شده اداره كلل و تحويل اسناد، مدارك و فرمتكمي -7-2

 .آموز براي آزمون پايان دوره به مركز بالفاصله بعد از پايان دورهمعرفي مهارت -7-3

 همكاري با عوامل معرفي شده از طرف اداره كل  -7-4

 ).ا ولي ويي(و مهارت آموز ) استادكار(رعايت مفاد قرارداد آموزشي منعقد شده بين مربي  -7-5

 .هاي كتبي و عملي پايان دوره آموزشيهمكاري در اخذ آزمون -7-6

 .اعالم ترك دوره مهارت آموزي به اداره كل مربوطه -7-7

هاي شغلي در حد متعارف هاي كسب و كار به همراه مهارتآموز در مهارتسازي مهارتتوانمند -7-8
 .حرفه مربوطه و رعايت كرامت انساني

 .ري از محول نمودن آموزش به ديگرانخوددا -7-9

 وظايف مهارت آموز -8ماده 
 .تا پايان مدت دوره موظف به اجراي مفاد قرارداد آموزشي باشد -8-1

 .طبق برنامه آموزشي تعيين شده توسط مربي در محل آموزش حاضر شود -8-2

را در اسرع وقت به  ، وي موظف است مراتب...)به علت بيماري و(آموز در صورت غيبت مهارت -8-3
 .همراه اسناد و مدارك مربوطه به مركز يادگيري اطالع دهد

 .كليه مقررات انضباطي، ايمني و آموزشي مركز يادگيري را رعايت كند -8-4

 .هاي پايان دوره شركت كند در آزمون -8-5
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هاي تكميلي آموزان پس از موفقيت در دوره آموزشي قبلي در اولويت ثبت نام در دورهمهارت -8-6
 .باشنداي سازمان ميمراكز آموزش فني و حرفه

 و مهارت آموز) استادكار(وظايف مشترك مربي  - 9ماده 
 ...عدم اجبار به امور غير آموزشي از جمله ضمانت، شهادت، شراكت، معامله و -9-1

 .داري، تالش حداكثري براي حفظ جان، مال، تجهيزات و مواد مصرفي طرفينامانت -9-2

 .رعايت شئونات اخالقي و اجتماعي -9-3

آموز، مركز يادگيري، تشكل صنفي و صنعتي مربوطه براي ارائه اطالعات الزم به ولي مهارت -9-4
 .اجراي بهينه دوره و حفظ مطلوبيت اجراي دستورالعمل

 15 طرفين در صورت توافق براي توقف اجراي دوره آموزشي الزم است مراتب را كتباً حداكثر -9-5
 .روز بعد از توقف اجراي دوره آموزشي به اداره كل و صنف مربوطه اعالم نمايند

، تشكل صنفي يا صنعتي )استادكار(مرجع رسيدگي به اختالفات آموزشي مهارت آموز و مربي : تبصره
 .گرددبه اداره كل معرفي مي) استادكار(در صورت عدم حصول نتيجه، مربي . باشدمربوطه مي

 وظايف  سازمان و اداره كل - 10ماده 
اخذ آزمون پايان دوره و صدور گواهينامه مطابق استاندارد آموزشي يا تاييديه براي قبول  -10-1

 .شدگان

 .هاي آموزشي تدوين و بروزرساني استانداردهاي آموزشي مورد نياز دوره -10-2 

 .هاي آموزشي نظارت بر اجراي دوره -10-3
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 .راي مربي و مهارت آموزصدور كارت شناسايي ب -10-4

آموزان قبل از شروع آموزش و تبيين اهميت اجراي دوره برگزاري دوره توجيهي براي مهارت -10-5
 ).در صورت ضرورت(

هاي كتبي و عملي شغل  به عنوان آزمونگر و طراح سؤاالت آزمون) استادكار(استفاده از مربي  -10-6
 ).در صورت لزوم(مربوطه 

نظير كارآموزان (مهارت آموزان طي دوره آموزشي براي پوشش بيمه مسئوليت مدني  برقراري -10-7
 ).اي مراكز آموزشي فني و حرفه

قبل از شروع دوره ) استادكار(برگزاري دوره آموزشي روش و فنون تدريس براي مربي  -10-8
 ).درصورت لزوم(آموزشي 

شناسايي، ثبت نام، بررسي، معرفي و ساير اي مناسب براي  طراحي و بكارگيري سامانه رايانه -10-9
اندركار دستورالعمل و  هاي دست مراحل اجرايي طرح به منظور تسهيل امور متقاضيان و دستگاه

 .حسن نظارت بر فرآيند اجراي طرح مطابق با درخواست مركز يادگيري

سازمان برنامه و  آموزان همه ساله توسطمهارت منابع مورد نياز براي بيمه مسئوليت مدني: تبصره
 .بودجه كشور تامين خواهد شد

 كميته راهبري ملي -11ماده 
اي به نام كميته گذاري، هدايت و نظارت بر اجراي اين روش آموزشي، كميته به منظور سياست

 :شود راهبري ملي در سازمان با تركيب زير تشكيل مي

 ).رئيس كميته(رياست سازمان  -11-1
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 ).دبير(ان معاون آموزش سازم -11-2

 .يك نفر نماينده معاونت توسعه كارآفريني واشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي -11-3

 .يك نفر نماينده معاونت روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي -11-4

 .يك نفر نماينده سازمان تامين اجتماعي كشور -11-5

 .وتجارتيك نفر نماينده وزارت صنعت، معدن  -11-6

 وظايف كميته راهبري ملي-12ماده 
 هاي آموزشي مجاز با در نظر گرفتن اولويت مشاغل سنتي و صنايع دستي  تصويب حرفه -12-1

 تصويب سقف تعهدات آموزشي پيشنهادي كميته اجرايي استان به صورت ساالنه -12-2

 آزمون نهاييهاي آموزشي و برگزاري  تعيين نحوه صدور مجوز، نظارت بر دوره -12-3

 نظارت بر اجراي صحيح دستورالعمل و ارايه گزارش ساالنه به دبيرخانه شوراي عالي اشتغال -12-4

 .هاي آموزشي فاقد استانداردتدوين استاندارد براي دوره -12-5

 كميته اجرايي استان -13ماده 
ها  تركيب زير در تمام استاناي با  هاي آموزشي، كميته به منظور صدور مجوز و نظارت بر اجراي دوره

 :شود تشكيل مي

 ).رئيس كميته(مدير كل فني و حرفه اي استان  -13-1
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 ).دبيركميته(ريزي معاون آموزش، پژوهش و برنامه -13-2

 .نماينده اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان -13-3

 .نماينده اتاق اصناف استان -13-4

 .هاي كارگري با معرفي مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان شكليك نفر از نمايندگان ت -13-5

هاي كارفرمايي با معرفي مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي  يك نفر از نمايندگان تشكل -13-6
 .استان

 .نماينده اداره كل تامين اجتماعي استان -13-7

 .نماينده اداره كل صنعت، معدن وتجارت استان  -13-8

 وظايف كميته اجرايي استان-14ماده 
 تصويب وصدور مجوز آموزش به واحدهاي مشمول طرح-14-1

 هاي آموزشي مجاز با در نظر گرفتن اولويت مشاغل سنتي و صنايع دستي  پيشنهاد حرفه -14-2

 .پيشنهاد ميزان تعهدات آموزشي جهت تصويب توسط كميته راهبري ملي بصورت ساالنه -14-3

جراي صحيح دستورالعمل هر دوره آموزشي و ارايه گزارش فصلي به كميته نظارت بر ا -14-4
 .راهبري ملي

به تصويب شوراي عالي اشتغال رسيده  5/11/1395تبصره در تاريخ  1ماده و  14اين دستورالعمل در 
 .باشد و از تاريخ تصويب الزم االجرا مي



)كاج(اشتغال جوانان  كارانهطرح                                                            
 

 
٦٧ 

 

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي  و فرهنگي   1 71آئين نامه اجرايي  ماده  -11-4
 )نويس، غير قابل استنادپيشن( – )1396 – 1400( جمهوري اسالمي ايران 

 . رودنامه در معاني مشروحه زير به كار ميمفاهيم و اصطالحات مورد نظر اين آيين :1ماده 

قانون تأمين ) 2(ماده ) 4(قانون كار و بند ) 3(شخص حقيقي يا حقوقي كه در ماده الف ـ كارفرما؛  
  . نامه را برعهده دارد شده و اداره كارگاهها و مؤسسات موضوع اين آيين اجتماعي تعريف 

يكي از كه درداراي مدرك تحصيلي كارشناسي و باالتر  ب ـ نيروي كار جديد؛ اشخاص حقيقي
 . نامه شاغل شده باشدهاي موضوع اين آيينكارگاه

) 4(موضوع ماده  فعالكارگاههاي خصوصي و تعاوني : نامه كارگاهها و مؤسسات مشمول اين آيين - ج
ساير قانون تأمين اجتماعي و يا كارگاههاي داراي مجوز فعاليت از ) 2(ماده ) 3(قانون كار و بند 
 . كشور مراجع رسمي

نياز از طريق مراكز كاريابي داراي  كليه كارفرمايان واجد شرايط پس از تامين نيروي كار مورد :2ماده 
مجوز فعاليت يا اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كسب تاييديه بكارگماري نيروي كار جديد از 

مورد نياز به شعبات تامين اجتماعي  اجتماعي و ارائه مداركسوي ادارات تعاون، كار و رفاه 

                                                            
براي ترغيب كارفرمايان و كارآفرينان بخش خصوصي و تعاوني به جذب نيروي كار جوان چنانچه طي اجراي قانون برنامه نسبت به  -71ماده " ١

جذب فارغ التحصيالن دانشگاهي با مدرك حداقل كارشناسي به صورت كارورزي اقدام نمايند از پرداخت سهم بيمه حق كارفرما براي مدت 
 . شروع به كار معاف مي باشند دوسال از تاريخ

دار و نحوه تامين هزينه به پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و هاي كاري اولويتآيين نامه اجرايي اين ماده شامل شيوه معرفي زمينه -تبصره
 .  "رسداستخدامي كشور و وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعـي طبق بودجـه سنواتي به تصويب هيئت وزيران مي
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تفاده از معافيت كامل حق بيمه سهم شهرستان محل فعاليت كارگاه، به مدت دو سال مشمول اس
  .  باشندكارفرما مي

در صورت جابه جايي نيروي كار جديد و جايگزيني افراد ديگر، مدت زمان معافيت كارفرما از  : 1تبصره
پرداخت سهم بيمه به ازاء فرد جايگزين با احتساب مدت معافيت بابت كارگر قبلي مجموعا از 

 .    سقف دو سال  نبايد تجاوز كند

مصوب (عمل اجـرايي طرح كارورزي كليه دانش آموختگان دانشگاهي كه بر اساس دسـتورال : 2تبصره
اند چنانچه پس از اتمام ، دوره آموزشي كارورزي را طي نموده)شوراي عالي اشتغال 5/11/1395

دوره ياد شده توسط واحدپذيرنده جذب نشوند، توسط مراكز كاريابي غير دولتي يا اداره تعاون 
 .    گيرنددر اولويت قرار ميكار و رفاه اجتماعي براي  معرفي به كارفرمايان واجد شرايط 

ه به شرح زير ـناماي موضوع اين آيينـهروي كار جديد در گارگاهـداد نيـمبناي تعيين تع : 3ماده 
 : باشدمي

هاي داير داراي ليست بيمه و بازرسي تامين اجتماعي، نيروي كار مازاد بر بيشترين در كارگاه -الف
صورت مزد و حقوق ارسالي توسط كارفرما به سازمان  تعداد بيمه شدگان سال گذشته آنها طبق

 .  تامين اجتماعي

يا انتقال مالكيت ) حقيقي يا حقوقي( در صورت وقوع هرگونه تغيير در نوع شخصيت كارفرما  :تبصره 
 .  گرددبنگاه، نيروي كار قبلي به منزله نيروي كار موجود محسوب مي

شوند، تعداد ل دوره برنامه ششم توسعه ايجاد ميهاي جديد التاسيس كه در طودر كارگاه -ب
كاركنان مندرج در ليست ارسالي كارفرما به سازمان تامين اجتماعي در بازه زماني سه ماهه يا 

 . بازرسي انجام شده توسط سازمان مذكور
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در صورت وجود مغايرت بين ليست ارسالي كارفرما و نتيجه بازرسي تامين اجتماعي هركدام  : تبصره  
رار ـــكه بيشتر باشد معيار عمل ق) تعداد شاغلين مندرج در ليست يا نتيجه بازرسي(ا ـاز آنه
 .  گيردمي

خاب شود نيروي كار جديد مشمول معافيت بيمه سهم كارفرما بايستي از بين اشخاصي انت : 4ماده 
كاريابي غيردولتي داراي مجوز فعاليت  مراكز كه در اداره تعاون كار ورفاه اجتماعي شهرستان و يا

   .است نام نموده ، به عنوان جوينده كار ثبترفاه اجتماعيكار و تعاون،  وزارت از

از فرصتهاي كارورزاني كه در طول دوره آموزش كارورزي يا پس از اتمام دوره مذكور در يكي  : تبصره
هاي اقتصادي مشاركت كننده در اجراي طرح كارورزي به عنوان واحد شغلي موجود در بنگاه

اند با ارائه گواهينامه معتبر دوره كارورزي مشمول اعمال معافيت پذيرنده جذب و شاغل شده
 . باشنداي ميبيمه

و بيشتر از مزاياي تخفيف نيروي كاري كه در طول برنامه پنجم توسعه به مدت دو سال  : 5ماده 
ارج ــنامه خقانون مذكور برخوردار شده، از شمول اين آئين) 80(ماده) و( اي موضوع بندبيمه
تواند مجموعاً مند شده، ميباشد و نيروي كاري كه كمتر از دو سال از تخفيفات ياد شده بهرهمي

 . اي استفاده نمايدتا سقف دو سال از معافيت بيمه

هايي كه نيروي كار جديد را به جاي نيروي كار شاغل با مدرك تحصيلي كارفرمايان كارگاه : 6ماده 
اند، بكارگمارند، مشمول استفاده ليسانس يا باالتر در كارگاه كه اخراج، مستعفي يا ترك كار نموده

 . اي نخواهند بوداز معافيت بيمه

يد معرفي شده، در كارگاه مشمول معافيت چنانچه به هر طريقي محرز گردد نيروي كار جد : 7ماده 
نامه مشغول به كار شده است، بالفاصله اين آيين 4شاغل نبوده و يا از مسير غير از موضوع ماده 
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نامه تا پايان برنامه ششم مذكور از مزاياي آيين اي حذف و كارفرماي كارگاهاز ليست معافيت بيمه
اعي مجاز است كارفرماي مربوطه را تحت پيگرد سازمان تامين اجتم. گرددتوسعه محروم مي

 . قانوني قرار داده و ضرر و زيان وارده را از وي مطالبه و وصول نمايد

چنانچه به هر دليلي تعداد بيمه شدگان كارگاه پس از برقراي معافيت بيمه سهم كارفرما :  8ماده 
ده آن ـي يا نماينـاه اجتماعــرف وه اداره تعاون، كار ـكاهش يابد و فرديا افرادي كه طبق تاييدي

اند از صورت مزد ارسالي كارفرما حذف گردند، عنوان نيروي كار جديد در كارگاه شاغل شدهبه
  .شودجديد از شمول معافيت سهم كارفرما خارج مي كارگاه به نسبت كاهش نيروي كار

سازمان تامين اجتماعي مكلف است در سطوح استاني و ملي گزارش ماهيانه ميزان معافيت  : 9ماده 
اي را جهت كنترل و حق بيمه سهم كارفرما و تعداد نيروي كار جديد مشمول معافيت بيمه

رفاه اجتماعي ارائه نمايد تا پس از تاييد به سازمان برنامه و بودجه  نظارت به وزارت تعاون، كار و
 . ارسال گرددكشور 

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در طول سالهاي اجراي برنامه پنج ساله ششم  : 10ماده 
نامه را هر سال در اليحه بودجه سنواتي كشور توسعه، اعتبار مورد نياز براي اجراي اين آيين

ر جديد را به صد سهم بيمه كارفرمايان مشمول بابت بكارگيري نيروي كا نموده و صد در منظور
 . سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايد

نامه بين ذينفعان اعم از كارفرمايان، نيروي در صورت بروز اختالف نظر در فرايند اجراي آيين : 11ماده 
كار جديد، اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي، موضوع درچارچوب قوانين 

 . گيردمورد رسيدگي قرار مي) وانين كار و تامين اجتماعيق(  و مقررات جاري كشور
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اي سهم كارفرما مندرج در قوانين بودجه هاي مربوط به معافيت بيمهمقررات اجرايي تبصره : 12ماده 
كل كشور در قالب اين  1396قانون بودجه سال  14ره ـجدول تبص 6ه بند ـواتي از جملـسن

 . اي نخواهد داشتمقررات جداگانه نامه عملياتي شده و نياز بهآيين

 1396هيات وزيران تصويب و از ابتداي سال ..... تبصره در جلسه مورخ  6ماده و  12اين آيين نامه در
 .باشدالزم االجرا مي 1400تا پايان سال 
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 :تاريخقرارداد آموزشي طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي                            فرم  :  5-11پيوست 

 :شماره                                                                                                                                                                   

 :طرفين قرارداد -1ماده 

 .............................................كـدملي  ................شـماره شناسـنامه   .......... .........فرزنـد  ..... ..........................خـانم  /آقاي :حقيقي واحدپذيرنده شخص)1–الف
  ............................................................كد پستي .................. ...........................شماره تلفن ثابت......... .........................متولد ....... ................صادره 

 ....................................................................................................................................................................................................به نشاني محل فعاليت 

 . شود ناميده مي  "رندهواحد پذي "كه در اين قرارداد ............  ......از ................مجوز/ فعاليت/ شماره پروانه كسب.................................شهرت كسبي

اداره ثبـت شـركتها بـه    .............. مـورخ  .......... ثبـت شـده بـه شـماره     ................................... شـركت  / موسسه :واحدپذيرنده شخص حقوقي) 2-الف
 ................................................. ................................................................................................................................................................................نشاني

  كـه در ايـن قـرارداد   ................... آقـاي /به مدير عـاملي خـانم  . ......................به شماره تلفن ........................ و كد پستي.............................. ملي  شناسه
 .شود ناميده مي "واحد پذيرنده"

........ .متولد........... ازصادره ................................ كدملي....... .........شماره شناسنامه ..................... فرزند.....................................آقاي/خانم: كارورز)ب 
.............. ........پستي  كد............ شماره تلفن ........ ................................................................................................................................................به نشاني 

 .شودناميده مي "كارورز"كه دراين قرارداد /     /       تاريخ فراغت از تحصيل    ........... ..........رشته تحصيلي .......... ........تحصيلي  داراي مدرك

 :موضوع و مدت قرارداد -2ماده 

مطابق با استاندارد ............... مورخ .........آموزش عملي به كارورزدر محل واحد پذيرنده به نشاني مندرج در مجوز آموزشي به شماره  -
 ماه ... ......ساعت در طي ......... ....و مدت زمان  .................آموزشي كد

 :مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت -3ماده 
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ه توسط گردد كريال تعيين مي) 3100000(ماهيانه سه ميليون و يكصد هزار  1396كارورزي در سال  سقف كمك هزينه آموزشي -
ريال و  2700000ريال، كارشناسي تا  2500000كارداني تا (دستگاه ناظر به تناسب حضور كارورز در واحد پذيرنده و مقطع تحصيلي 

اي كه مرحله آخر پس از موفقيت ، در طول دوره محاسبه و حداكثر در سه مرحله، به گونه) ريال 3100000كارشناسي ارشد و دكتري تا 
هر . شوداي باشد، به كارورزان پرداخت مين سنجش مهارت و يا صدور گواهي كارورزي توسط سازمان آموزش فني و حرفهكارورز در آزمو

 .  مرحله از پرداخت كمك هزينه مستلزم تأييد گزارش نظارتي توسط ناظر استاني  و ناظر ستادي مي باشد

هزينه آموزش كارورزي ندارند در اولويت معرفي به  نمايند نياز به دريافت كمكمتقاضيان دوره كارورزي كه در سامانه كارورزي اعالم  :تبصره
 .گيرندواحد پذيرنده قرار مي

 :تعهدات واحد پذيرنده - 4ماده

 دستورالعمل اجرايي طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي 5 دارا بودن شرايط مندرج در ماده -
 قرارداد اين امضا از هفته يك از پس آموزش كارورز حداكثر شروع -

 مربي و كارورز به آموزشي فرصت به مربوط آموزشي در اختيار قراردادن استاندارد  -

 8و حداكثر  4ساعت و هر روز حداقل  100هر ماه حداقل  كارورز در آموزشي به مربوط به استاندارد هايآموزش عملي و انتقال مهارت -
 ساعت 

 وسايل ايمني براي كارورزتامين و در اختيار گذاشتن امكانات و  -
 عدم ارجاع امور غير مرتبط با استاندارد آموزشي به كارورز -

 عدم اعزام كارورز به مأموريت -

 :تعهدات كارورز-5ماده 

 در واحد پذيرندهرعايت مقررات انضباطي آموزشي و شئونات اخالقي  -
 :پذيرنده مطابق جدول زير حضور در برنامه آموزشي واحد -

 شنبهپنج چهارشنبه شنبه سه دوشنبه يكشنبه شنبه روزهاي هفته

ساعت شروع و 
 خاتمه آموزش

      

 استان و اعالم آن به واحد پذيرنده و اداره كل  تعاون كار و رفاه اجتماعي استان......صندوق /افتتاح حساب دربانك -
 ها و محصول و جبران آن در صورت ايجاد خسارتخودداري از ايجاد ضايعات در نهاده -
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 شركت در دوره آمادگي شغلي و آزمون مهارتي پايان دوره  -

 :فسخ قرار داد-6ماده

 احراز اشتغال به كار يا تحصيل كارورز  -

 روز 5غيبت غيرموجه كارورز در واحد پذيرنده بيش از  -

 .تعطيلي بيش از يكماه يا دائم واحد پذيرنده -
 اه اجرايي اعالم كتبي واحد پذيرنده مبني بر قطع آموزش كارورز به دستگ -

 .انصراف كتبي كارورز از ادامه شركت در دوره -
 آموزشي واحد پذيرنده توسط كارورز -عدم رعايت مقررات انضباطي -

 فوت و از كار افتادگي كارورز -

 :حل اختالف -7ماده

اي، آموزش فني و حرفهدر صورت بروز هر گونه اختالف بين واحد پذيرنده، كارورز نظر كميته مشتركي متشكل از نمايندگان سازمان  -
 . دستگاه اجرايي و ناظر استاني الزم االجرا خواهد بود

 :نظارت -8ماده

شود و طرفين قرار داد متعهد به انجام امور با انجام مي..............اين قرارداد تحت نظارت اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان -
هاي موضوع قرار داد به عهده ناظر است و ناظر همكاري الزم با طرفين قرارداد در د گزارشتايي. باشندهماهنگي كامل ناظر قرار داد مي

 .خصوص اجراي قرارداد را معمول خواهد نمود
 :ساير -9ماده

 گونه تعهد استخدامي براي واحد پذيرنده ايجاد نخواهد كرداين قرارداد صرفاً يك قرارداد آموزشي است و هيچ -
 .باشدمي نسخه تهيه و پس از امضاء طرفين الزم االجرا 3و در ... ..................تبصره در تاريخ  1 و ماده 9اين قرارداد در -
 .نمايماينجانب بامطالعه كامل مفاد دستور العمل اجرايي طرح كارورزي دانش آموختگان موارد فوق را تاييد مي -

 نام و نام خانوادگي كارورز

 امضاء و اثر انگشت 

 خانوادگي مدير واحد پذيرندهنام و نام 

 امضاء و مهر

 نام و نام خانوادگي نماينده دستگاه ناظر

 امضاء و مهر
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 مسئوليت كارفرمايان درقبال كارورزانفرم اطالعات صدور بيمه: 6-11پيوست 
 موضوع طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي

 ):گذاربيمه(مشخصات كارفرما حقيقي

  :نام پدر     :تاريخ تولد                          :كد ملي  :خانوادگينام و نام

 :     تلفن همراه  :                            تلفن ثابت         :                     نوع فعاليت كارگاه

                                                     :كدپستي           :          دقيق كارگاه آدرس

 ):گذاربيمه(مشخصات كارفرما حقوقي

  :       كد اقتصادي         :          شماره ثبت:                           شناسه ملي       :نام شركت

 :     تلفن همراه      :         تلفن ثابت    :    نوع فعاليت كارگاه

 :        كدپستي                                :          آدرس دقيق كارگاه

 ):شدگانبيمه(مشخصات كارورزان 

 تلفن همراه  تلفن ثابت نام پدر تاريخ تولد كد ملي خانوادگينام و نام رديف
       
       

 نام واحد پذيرنده
 مهر و امضاء

 اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان
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 پروانه واحد كارورزيفرم : 7-11پيوست  
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 آموزي در محيط كار واقعي به استاندارانابالغ دستورالعمل اجرايي طرح مهارت: 8-11پيوست 
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 اي كشورسازمان فني و حرفهآموزي در محيط كار واقعي به ابالغ دستورالعمل اجرايي طرح مهارت: 9-11پيوست 

 


