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  اجرايي دستورالعمل 
  در واحدهاي كارورزي و توسعه مهارت  و اجراي دوره مجوز نحوه صدور 

  )طرح كارورزي(
     

  مقدمه
نامه آيين « ي نمودن تكاليف مقرر براي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور دراجرايدر راستاي   

............... موضوع تصويب نامه شماره  »نظام هماهنگ اجراي طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي
هاي آموزش توأم  اي و اجراي شيوه فني و حرفه هاي آموزشتوسعه نيز هيأت محترم دولت و  .....................مورخ 

هـ مورخ 47334ت/162733به شماره  محترم دولتتصويب نامه هيأت  3و مستنداً به ماده  با كار عملي
مهارتي در محيط كار واقعي و يا شبيه سازي شده، با بهره گيري از  هاي مبني بر فراگيري دوره 15/8/1390

نامه بندهاي  آيين و 21ماده  هاي مختلف كشور اعم از دولتي، عمومي، تعاوني و غيردولتي و اجراي ظرفيت بخش
مهارت هاي حرفه به منظور توسعه ، قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران 80ماده ) هـ(تا ) الف(

دستورالعمل اجرايي نحوه صدور مجوز و اجراي دوره هاي مهارت  ،اي و توانمندسازي دانش آموختگان دانشگاهي
   .به شرح زير تدوين گرديده است» واحدهاي كارورزي و توسعه مهارت«آموزي در 

  
  و اختصارات تعاريف : 1ماده 
كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي طرح آئين نامه نظام هماهنگ اجراي موضوع  :طرح كارورزي -

 .هيات محترم دولت مي باشد............. مورخ ........ مصوب شماره 

نسبت به، تبادل دانش،  دوره زماني معيني است كه طي آن كارورز :)كارورزي(مهارت آموزي  دوره -
 .نمايد مي فعاليتكسب تجربه و ارتقاء مهارت در واحد پذيرنده طبق استانداردهاي آموزشي 

شود كه نسبت به فراگرفتن مهارت يا ارتقاء آن در  به فرد دانش آموخته جوياي كار اطالق مي :كارورز -
 .واحد پذيرنده مبادرت مي نمايد 

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

زير نظر سازمان آموزش فني و  ي سراسر كشور كهادارات كل آموزش فني و حرفه اي استانها :اداره كل -
 .فعاليت مي نمايند حرفه اي كشور
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گردد كه درخواست  تعاوني اطالق ميبنگاه اقتصادي متعلق به بخش خصوصي يا  :واحد متقاضي -
 ..پذيرش كارورز و اجراي دوره مهارت آموزي و توانمندسازي دانش آموختگان را از سازمان دارد

شود كه متقاضي فراگرفتن مهارت يا ارتقاء آن در  به فرد دانش آموخته جوياي كار اطالق مي :داوطلب -
 .واحد پذيرنده مي باشد 

ي و آموزمهارت بخش خصوصي يا تعاوني داراي مجوز  متعلق به اديبنگاه اقتص :واحد پذيرنده -
گردد كه كارورز در  از سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، اطالق ميتوانمندسازي دانش آموختگان 
  . نمايد  اقدام مي و مهارت آموزي آن به گذراندن دوره كارورزي

هر يك از دستگاههاي اجرايي دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي يا نهادهاي انقالب  :دستگاه مجري -
مهارت آموزي طرح به اجراي دوره  نسبت مصوباسالمي مي باشد كه  بر اساس چارچوب و ضوابط 

 .اقدام مي نمايد كارورزي

آموز در  مهارتسند يا بيانيه اي است كه چگونگي آموزش يك : شايستگي/استاندارد آموزش  شغل -
معيارهاي عملكرد را تشريح مي كند  كارها و براساس شايستگي ها،) نظري و عملي(مدت زماني معين 

مهارت ها و نگرش هاي الزم براي احراز  و در هنگام استفاده از اين سند مربي قادر است كه دانش ها،
منابع آموزشي استاندارد به كارآموز  تجهيزات و ابزار ، صالحيت در يك حرفه،شغل را با استفاده از مواد،

 .ارائه دهد

به سامانه الكترونيكي نيازسنجي سازمان آموزش فني و حرفـه اي كشـور اطـالق مـي      :سامانه سادناب -
 .گردد كه نياز آموزشِ منابع انساني توسط بخشهاي مختلف اقتصادي در آن ثبت مي گردد

ازمان آموزش فني و حرفه اي كشـور گفتـه مـي    به سامانه الكترونيكي جامع س :جامع سازمان پورتال -
  .شود

فردي است كه به موجب قرارداد استخدامي بـا واحـد پذيرنـده، انجـام وظـايف يكـي از       : متصدي شغل -
  .است دار عهدهمشاغل تعريف شده واحد پذيرنده را 

  
  شرايط واحد پذيرنده كارورز – 2ماده 
  : شرايط عمومي) الف 

پروانه ثبت شركت و بهره برداري و يا پروانه (دستگاه مجري طرح كارورزي داشتن مجوز فعاليت از  - 1
  )فعاليت صنفي و كد صنفي
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 )در حال توليد كاال يا خدمتي مشخص و تعريف شده(فعال بودن  - 2

 )آخرين اظهارنامه مالياتي، ليست بيمه تامين اجتماعي( ارائه يكي از مدارك مثبته ،شاخص فعال بودن :1تبصره 
  .مي باشد مرتبط با موضوع فعاليت ضعيت فعلي واحد متقاضي از حيث توليد كاال يا خدمتدال بر و

 
  : صياصتخشرايط فني و ا - ب

بر اساس  و نرم افزاري )فضا، تجهيزات، ابزار و وسايل مناسب(برخورداري از امكانات سخت افزاري  - 1
 .ضوابط سازمان

در جهت مربيگري و انتقال مهارت به كارورز متخصص و ماهر ) نيروي انساني(برخورداري از كادر  - 2
 .مشاغل مورد تقاضا

  :برخوردار بودن از يكي از شرايط زير است انيشاخص تخصص يا مهارت نيروي انس :2تبصره 
 كارت مربيگري سازمان، -

 .با حداقل يك سال سابقه كار مرتبط با شغل مورد تصدي مدارك دانشگاهي مرتبط -

 اي با حداقل يك سال سابقه كار مرتبط با شغل مورد تصديهاي فني و حرفهگواهينامه -

  سال سابقه كار مرتبط با شغل مورد تصدي 3مدرك ديپلم متوسطه با حداقل  -
مطابق با اصول و ضوابط (برخورداري از شرايط و امكانات ايمني و بهداشتي مناسب و استاندارد  - 3

 )موضوعه

  
  اعطاي مجوزصدور و مراحل :  3ماده 
به انضمام » و توسعه مهارت كارورزيواحد «ايجاد  مجوز صدوردرخواست  الكترونيكي تكميل فرم - 1

در  اين دستورالعمل 2براساس ماده  متقاضيواحد مدارك مورد نياز دال بر احراز شرايط عمومي توسط 
 .پورتال جامع سازمان

 .توسط اداره كل آن عمومي شرايطارزيابي  همراه با، متقاضيارك واحد مداصل بررسي درخواست و  - 2

ي آموزش شغل يا شايستگي مناسب و مرتبط با شغل مورد نظر تهيه و تدوين پيش نويس استانداردها - 3
ي آموزش شغل يا استانداردهادر صورت موجود نبودن در مجموعه  واحد متقاضي براي جذب كارورز

ارسال آن به دفتر طرح و برنامه هاي  ، توسط اداره كل با مشاركت واحد متقاضي وشايستگي سازمان
 .جهت تصويب درسي سازمان
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واحد متقاضي موظف به همكاري و ارائه مشاوره فني و تخصصي به اداره كل در خصوص تهيه يا : 1تبصره 
در غير . تدوين پيش نويس استانداردهاي آموزش شغل يا شايستگي پيشنهادي از سوي خود، مي باشد

ي آموزش شغل يا استانداردهاتا زمان تدوين واند درخواست واحد متقاضي را اينصورت اداره كل مي ت
به حالت تعليق در آورده و مراتب را از طريق مكاتبه رسمي، به واحد متقاضي اعالم مربوطه   شايستگي

  .   نمايد
تصويب و پيشنويس استانداردهاي آموزش شغل يا شايستگي ارسالي از سوي ادارات كل  اصالح و بررسي - 4

 .توسط دفتر طرح و برنامه هاي درسي سازمان ،روي پورتال جامع سازمانآنها بارگذاري و 

استانداردهاي آموزش شغل بارگذاري تصويب و  ،اصالحمدت زمان الزم براي طي مراحل بررسي،  :2تبصره 
دفتر طرح و برنامه درسي سازمان نمي بايست  توسط ،روي پورتال جامع سازمانيا شايستگي تدوين شده بر 

  .يك ماه و نيم بيشتر شود ،از زمان تحويل
ارزيابي پتانسيل و  سازمان و مقررات ضوابطواحد متقاضي بر اساس صي اصتخابررسي شرايط فني و  - 5

 .ق بازديد امكانات و محصوالت واحداز طري آنهاي فيزيكي 

تأسيس مركز جوار  براياز سازمان  داراي اعتبار واحدهاي متقاضي كه نسبت به اخذ مجوز :3تبصره 
ماده براي  اين 5مرحله اند، نياز به طي اقدام نموده )قانون كار 110ماده  موضوع( كارگاهي يا بين كارگاهي

  .ندارند» واحد كارورزي و توسعه مهارت«ايجاد اخذ مجوز 
توسط اداره كل  متقاضيپذيرش كارورز براي هر يك از مشاغل مورد درخواست واحد  تعداد مجازتعيين  - 6

طرح اجراي رعايت ضوابط آئين نامه نظام هماهنگ ( .واحدآن هاي فيزيكي موجود ظرفيتبر اساس 
 .)ضروريستو دستورالعمل اجرايي مربوطه  كارورزي

 نظارت، ارزيابي ودر شوراي  مربوطههاي بر اساس فرمت واحد متقاضيمستندات و مدارك  بررسي - 7
 .تائيد نهايي براي ستاناآموزشي  گسترش

با اعتبار يك سال و اعطاي آن  متقاضيبراي واحد » واحد كارورزي و توسعه مهارت« ايجاد صدور مجوز - 8
هاي بر اساس فرمت ستاناگسترش آموزشي  نظارت، ارزيابي وشوراي ساله، پس از تاييد  5آزمايشي و 

 .توسط اداره كلمربوطه 

  :باشددر برگيرنده موارد زير مي» واحد كارورزي و توسعه مهارت«ايجاد مجوز  :4تبصره 
 درج نام كامل واحد پذيرنده - 1

  درج شماره و تاريخ صدور پروانه فعاليت واحد پذيرنده و عنوان آن - 2
 درج موضوع فعاليت واحد پذيرنده - 3



 

٥ 
 

و شايستگي قابل ارائه در واحد پذيرنده به همراه طول  درج شناسه ملي و عنوان استانداردهاي آموزش شغل - 4
 .اي هر يك از استانداردهاي مذكورمدت دوره مهارت آموزي و محل اجرا و نيز ظرفيت پذيرش كارورز بر

 .درج مدت زمان و تاريخ اعتبار مجوز - 5

استاندارد آموزشي يك زمان تعيين شده در  معادلحداقل طول دوره مهارت آموزي در طرح كارورزي  :5تبصره 
كه براساس جدولِ ضرايبي كه از سوي آموزش شايستگي مرتبط با يك شغل  شغل يا مجموع استانداردهاي

  .خواهد بود  سازمان اعالم مي شود،
مورد نظر بعهده كارورز بوده  استانداردهاي آموزش شغل يا شايستگيرعايت پيشنياز مشخص شده در  :6 تبصره

  .وع دوره كارورزي مدارك مثبته آن توسط كارورز ارائه شودو الزمست قبل از شر
واحد «ايجاد هرگونه تغيير در عناوين استانداردهاي آموزش شغل يا شايستگي مندرج در مجوز  :7تبصره 

  .باشددر قالب الحاقيه، بالمانع مي» كارورزي و توسعه مهارت
تا صدور  متقاضياعطاي مجوز از زمان تحويل درخواست صدور مجوز توسط واحد  صدور و كل فرآيند :8تبصره 

مي تواند  متقاضيدر غير اينصورت واحد  .ماه بيشتر شود 3مجوز و اعطاي آن توسط اداره كل، نمي بايست از 
  .آيين نامه نظام هماهنگ اجراي طرح كارورزي پيگيري نمايد 18بر اساس ماده موضوع را 

بررسي شرايط  ،در صورت عدم تأييد شرايط واحد متقاضي در هر يك از مراحل بررسي شرايط عمومي :9تبصره 
مراتب مي بايست توسط اداره كل  ،گسترش آموزشي استان نظارت، ارزيابي وشوراي صي و بررسي اصاختفني و 

يا سامانه  اداره كل مي تواند از طريقنيز در هر صورت واحد متقاضي . به اطالع واحد متقاضي رسانده شود
قرار گرفته و در اين خصوص پيگيري هاي الزم را  درخواست خود كليه مراحل روند اجرايدر جريان  الكترونيكي
  .اعمال نمايد

  
  فرآيند اجراء:  4ماده  
جذب داوطلبان واجد  براي نسبت به اطالع رساني ،طرق مختلف و مجاز واحدهاي پذيرنده مي توانند از - 1

 .اقدام نماينددر مشاغل مجاز خود شرايط طرح كارورزي 

نسبت به معرفي  ،در پورتال جامع مناسب سامانه اطالع رسانيزمان مي تواند با طراحي و ايجاد سا :1تبصره 
  .ايددر حرفه هاي مختلف در كليه نقاط كشور اقدام نم ظرفيت هاي ايجاد شده براي جذب كارورز

استاندارد آموزش شغل يا «شرايط داوطلب براي امكان ورود به دوره كارورزي شغل مورد تقاضا را  :2تبصره 
تعيين مي نمايد و واحد پذيرنده موظف به رعايت كامل و دقيق آن در پذيرش كارورز و نيز » شايستگي آن شغل
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مي و دستورالعمل اجرايي مربوطه بر اساس آئين نامه نظام هماهنگ طرح كارورزي  مهارت آموزياجراء دوره 
  .باشد

از شروع به  قبلموظف مي باشند  ،شناسايي و پذيرش داوطلبان به عنوان كارورزاز پذيرنده پس  هايواحد - 2
فني و حرفه  هاي يا آموزشگاهآموزش فني و حرفه اي  كارورز را براي طي دوره آمادگي شغلي به مراكز ،كار

و كارورز نيز شخصاً مكلف به  نمودهمعرفي ، )مجازي(و يا از طريق دوره آموزشي الكترونيكي  اي آزاد مجاز
بديهي . مي باشد و نهايتاً دريافت گواهينامه دوره مزبور و ارائه آن به واحد پذيرنده شركت در دوره ياد شده

مي بايست بالفاصله وي را بر  ،آمادگي شغلي توسط كارورزواحد پذيرنده نيز پس از ارائه گواهينامه است 
به كار گرفته و شروع به كار او را ) به عنوان مربي(در كنار متصدي شغل مورد نظر  ،اساس قرارداد مربوطه

 ،تعيين شده در آيين نامه طرح كارورزيبه اداره كل و ديگر مراجع ضمن ثبت در پورتال جامع سازمان، 
 .اعالم نمايد

 .بعنوان مربي در اين طرح تلقي مي شوند ،متصديان شغل مورد آموزش در واحد پذيرنده :3صره تب

يك نسخه از استاندارد آموزش شغل يا شايستگي  ،واحد پذيرنده موظف است پيش از شروع به كار كارورز - 3
و يك نسخه ديگر آن را به  )مربي( به متصدي شغل ياد شده) آموزشي به عنوان نقشه راه(مورد نظر را 

 .كارورز ارائه نموده و نسبت به برگزاري جلسات توجيهي براي متصدي شغل و كارورز اقدام نمايد

موظف به رعايت كليه ضوابط و مقررات  ،آموزي خود در واحد پذيرندهطي دوره مهارتدر كارورز  :4تبصره 
  .واحد پذيرنده مي باشد

شركت در آزمون پايان كارورز جهت ثبت نام معرفي و به موظف واحد پذيرنده  ،آموزيدر پايان دوره مهارت - 4
كارورز پس از شركت در آزمون  بوده واساس استانداردهاي آموزش شغل يا شايستگي مربوطه،  بر دوره

دريافت  گواهينامه مهارت در شغل مورد آموزشاز سوي اداره كل در صورت كسب نمره قبولي، مذكور، 
 .دنموخواهد 

ضمن بي بهره ماندن از دريافت گواهينامه مهارت  ،در صورت عدم قبولي كارورز در آزمون پايان دوره :5تبصره 
مطابق با آيين نامه نظام هماهنگ اجراي طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي با وي رفتار خواهد  ،آموزي

  .شد
واحد پذيرنده موظف است پس از صدور گواهينامه مهارت توسط اداره كل نسبت به صدور گواهي  :6تبصره 

   .نامه طي دوره كارورزي براي كارورز اقدام نمايد
واحد پذيرنده به عللي » واحد كارورزي و توسعه مهارت« ايجاد اداره كل مي تواند نسبت به لغو مجوز - 5

 :همچون



 

٧ 
 

  عدم همكاري موثر، - الف
  عدم قبولي حداكثري كارورزان در آزمون هاي پايان دوره طي دو دوره متوالي -ب
  ،پايين بودن كيفيت مهارت آموزي -ج
  ... تغيير كاربري محل و  -د

اقدام و مراتب را در راستاي اجراي كامل آئين نامه نظام هماهنگ طرح براساس ضوابط و مقررات سازمان 
 .دكارورزي به مراجع ذيربط اعالم نماي

آموزي و رعايت مقررات موضوعه، برعهده ادارات كل و پايش واحدهاي پذيرنده، از حيث كيفيت مهارت - 6
 .مراكز تابعه مي باشد

 جامعاز طريق پورتال  هاي پذيرندهواحدبرگزار شده در  مهارت آموزيبررسي و تاييد دوره هاي : 7 تبصره
  .سازمان، در سطح استان انجام مي شود

اجراي كليه  درو پورتال جامع سازمان ) سادناب(استفاده از سامانه الكترونيكي نيازسنجي آموزشي  :8تبصره 
  .واحد پذيرنده ضروري استمراحل اين دستورالعمل براي اداره كل و 

 
  

به تصويب .......... بمنظور اجراي طرح كارورزي در تاريخ  بند 24و  تبصره 19ماده و  4اين دستورالعمل در 
استاني و ستادي الزم االجرا مي معاونين سازمان رسيد و با ابالغ رياست سازمان براي كليه ادارات كل  شوراي
   .باشد


