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  مقدمه
 ياجراي دستورالعمل« اي كشور دربراي سازمان آموزش فني و حرفهي نمودن تكاليف مقرر در راستاي اجراي  

مورخ  هفتاد و پنجمين جلسه شوراي عالي اشتغالنامه موضوع تصويب »آموختگان دانشگاهيطرح كارورزي دانش
و ابالغيه وزيران  15/1/1396سي و ششمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مورخ تصويب نامه و  5/11/1395

قانون  71و ماده  4) ماده تو اجراي بند ( 7/4/1396مورخ  61253محترم كشور و تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شماره 
آموختگان اي و توانمندسازي دانشهاي حرفهمهارتبه منظور توسعه  وتوسعه جمهوري اسالمي ايران  برنامه ششم
   :شود جهت اجرا ابالغ ميبه شرح زير  كارورزي آموزشدستورالعمل نحوه صدور مجوز  ،دانشگاهي

  
  باشد:تعاريف و اختصارات به كار برده شده در اين دستورالعمل به شرح زير مي - 1ماده 

و سي و  5/11/1395هفتاد و پنجمين جلسه شورايعالي اشتغال مورخ  هاينامهموضوع تصويب طرح كارورزي: -1-1
 باشد.مي 15/1/1396ششمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مورخ 

نسبت به فراگرفتن  ،چارچوب يك شغل خاصدر شود كه  آموخته بيكاري اطالق ميبه فرد دانش كارورز: -1-2
 نمايد.مهارت يا ارتقاء آن در واحد پذيرنده مبادرت مي

نسبت به تبادل  در چارچوب يك شغل خاص، دوره زماني معيني است كه طي آن كارورز دوره كارورزي: -1-3
 نمايد. مي اقدام ،دانش، كسب تجربه و ارتقاء مهارت در واحد پذيرنده

 باشد.اي كشور وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ميسازمان آموزش فني و حرفه سازمان: -1-4

هاي سراسر كشور كه زير نظر سازمان آموزش فني و حرفه اي استانادارات كل آموزش فني و حرفه كل: اتادار -1-5
 نمايند.اي كشور فعاليت مي

اي دولتي وابسته به ادارات كل بوده كه مسئوليت پيگيري و اجراي وظايف مراكز آموزش فني و حرفه مراكز: - 1-6
 دارند. اداره كل در شهرستان محل استقرار خود را به عهده

 5موضوع ماده  ،ها، موسسات دولتي و موسسه يا نهاد عمومي غيردولتيبه كليه وزارتخانه اجرايي: هايدستگاه -1-7
- هاي خصوصي يا تعاوني را صادر ميشود كه مجوز فعاليت در بخشاطالق مي ،قانون مديريت خدمات كشوري

 نمايند.

دريافت مجوز  متقاضيشود كه  بنگاه اقتصادي متعلق به بخش خصوصي و تعاوني اطالق ميبه  واحد متقاضي: -1-8
 .باشدميكارورزي از سازمان  آموزش

فعاليت از دستگاه اجرايي به بنگاه اقتصادي متعلق به بخش خصوصي و تعاوني داراي مجوز  واحد پذيرنده: -1-9
ه كارورز در آن به گذراندن دوره كارورزي و شود ك ، اطالق مياز سازمان كارورزي ذيربط و مجوز آموزش

 .نمايد آموزي اقدام ميمهارت
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 ،شود كه واحد پذيرندهاز مجموعه مشاغل موجود در واحد پذيرنده گفته مي جايگاهيبه  فرصت آموزشي: -1-10
اشتغال نموده و كارورز پس از طي دوره كارورزي امكان اعالم  ،خود را براي جذب كارورز در آن تقاضاآمادگي و 

  باشد.جايگاه را دارا مي در آن
توانايي انتقال كارفرما يا نيروي كاري است كه در استخدام واحد پذيرنده بوده و  متصدي فرصت آموزشي: -1-11

 . باشددارا مياي مرتبط با شغل مورد تصدي خود را به كارورز هاي حرفهمهارت

  

  باشد:ميفرايند صدور مجوز آموزش كارورزي به شرح زير  -2ماده 
استاني يا واحدهاي  با عامليت( اجرايي هايدستگاه ،دستورالعمل اجرايي طرح كارورزي 18بر اساس ماده  -2-1

آنها صالحيت ارزيابي  ،تحت پوشش خودمتقاضي  واحدهايشناسايي فراخوان براي به موظف  )تابعه شهرستاني
 /مراكزكل اتدارابه  ،به همراه مستندات الزمو نهايتاً معرفي واجدين شرايط عمومي و تخصصي شرايط بر اساس 

 .دنباشمي
  :شودمي نجامهاي زير اشاخص بر اساس ،عمومي و تخصصي واحدهاي متقاضي هايصالحيتارزيابي  :1 تبصره

  الف ) شرايط عمومي: 
  .صنفيبرداري ويا پروانه فعاليت بهره شامل پروانهاجرايي از دستگاه  اقتصادي فعاليتمعتبر داشتن مجوز  .1
مين أليست بيمه تارائه  آن شاخصكه  در حال توليد كاال يا خدمتي مشخص و تعريف شده)(فعال بودن  .2

 باشد.ميصدور مجوز  آخرين ماه منتهي به درخواست تأييد شده اجتماعي

  برخورداري از صالحيت اخالقي و اهليت الزم به تشخيص دستگاه اجرايي مربوطه. .3
  : تخصصيشرايط  -ب

در و انتقال مهارت به كارورز  آموزش براي به عهده گرفتن امربرخورداري از كادر متخصص و ماهر  .1
 .مورد تقاضا آموزشي هاي/فرصتفرصت

 و مقرراتمناسب و استاندارد (مطابق با ضوابط  ي و بهداشتايمن حفاظت، برخورداري از شرايط و امكانات .2
 )مربوطه

ضمن د نباشموظف ميكل  ات، اداراجرايي هايدستگاهمعرفي واحدهاي متقاضي واجد شرايط از سوي پس از  -2-2
و  متقاضي هايواحد اطالعات دريافتي ازمجموعه بر اساس  ،كنترل مستندات ارسالي توسط واحد متقاضي

نسبت به ارزيابي صالحيت  ،متصدي فرصت آموزشيشرايط در ارتباط با به ويژه  پيوست آنمستندات همچنين 
نسبت به  ،تأييددر صورت و اقدام نموده  ،هاي آموزشي مورد درخواستفرصت/فرصتدر هر يك از  آنهاآموزشي 

 درمجوز آموزش كارورزي صدور و نهايتاً آموزشي  هاي/فرصتفرصتآن تعين استانداردهاي آموزشي منطبق با 
واحد متقاضي يك ي كه صالحيت آموزشي صورتد. در ننماي مبادرت ،آموزشي تأييد شدههاي فرصت/فرصت

 ،آن مراتب را با ذكر علت الزم استادارات كل  ،نگرديد تأييد ،هاي آموزشي مورد درخواستبرخي از فرصت براي
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. اقدام نمايند ،شده تأييدهاي آموزشي فرصتديگر نموده و نسبت به صدور مجوز براي اعالم  متقاضي واحدبه 
براي مجدد واحد متقاضي  بررسي اعالم شده و درخواست علتمرتفع شدن اصالح و بديهي است در صورت 

 خواهد بود.  پذيرامكان ،هرادصاصالح مجوز تأييد آنها و  ،شدهرد هاي آموزشي فرصت

ارائه نموده مدرك تحصيلي تصوير بر اساس ميزان تحصيالت (با شاخص  شدهمعرفي متصدي فرصت آموزشي : 2تبصره 
نيز سوابق كاري مفيد و مرتبط (با شاخص  براي فوق ديپلم به باال و خوداظهاري براي تحصيالت ديپلم به پايين) و

  :باشدزير بايست داراي يكي از شرايط خوداظهاري) مي
 سال سابقه كار مفيد و مرتبط. يكداشتن حداقل مدرك تحصيلي فوق ليسانس به اضافه حداقل  .1

 سال سابقه كار مفيد و مرتبط. دوداشتن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس به اضافه حداقل  .2

 سال سابقه كار مفيد و مرتبط. سهداشتن حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم به اضافه حداقل  .3

  سال سابقه كار مفيد و مرتبط.  چهارداشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه به اضافه حداقل  .4
 سال سابقه كار مفيد و مرتبط. پنجدرك تحصيلي سيكل (متوسطه اول) به اضافه حداقل داشتن حداقل م .5

  .سال سابقه كار مفيد و مرتبط ششبه اضافه حداقل  پنجم ابتداييداشتن حداقل مدرك تحصيلي  .6
صدور مجوز آموزش  راستايبيشتر در اطالعات و كسب به بررسي  توانند در صورت نيازمي /مراكزادارات كل: 3 تبصره

   اقدام نمايند. ،واحدهاي متقاضياز ميداني  بازديدانجام نسبت به ، كارورزي
 ،پذيرنده هايآموزشي مجاز واحد هاي/فرصتبا فرصت متناسبآموزشي  هاياستاندارد عدم وجوددر صورت  :4 تبصره

ارائه پيشنهاد و نسبت به  ،ادارات كل/مراكز موظفند با مشاركت و همكاري واحدهاي پذيرنده و يا ديگر مراجع ذيصالح
بر اساس ضوابط و هاي آموزشي مورد نظر با فرصت/فرصت منطبقتهيه استانداردهاي آموزش شغل يا شايستگي پيگيري 

  د.ناقدام نماي ،سازمان دستورالعمل
 الكترونيكياعتبار سه ساله و بصورت زمان با  ،مجوز آموزش كارورزي بر اساس فرمت پيوست اين دستورالعمل :5 تبصره

موارد زير و در برگيرنده  هصادر شد ،(بر اساس نظر اداره كل و يا درخواست واحد پذيرنده) و با قابليت اصالح الكترونيكي
  :باشدمي

 .درج نام كامل واحد پذيرنده .1
   .شماره و تاريخ صدور پروانه فعاليت واحد پذيرندهدرج عنوان،  .2
 .درج موضوع فعاليت واحد پذيرنده .3
  درج سقف جذب كارورز توسط واحد پذيرنده. .4
 هاي آموزشي مجاز.درج عنوان فرصت/فرصت .5

  هاي آموزشي مجاز.مرتبط با هر يك از فرصتآموزشي  هاي/استاندارداستاندارد عنوان و كددرج  .6
بر اساس جدول زمان همترازي كه هاي آموزشي مجاز (فرصتطول زمان دوره آموزشي براي هر يك از درج  .7

  .)شودتعيين مي پيوست اين دستورالعمل استانداردهاي آموزشي
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 هاي آموزشي مجاز.فرصتفرصت/هر يك از  متصديو سمت درج نام و نام خانوادگي  .8

 ر مجوز.ماره و تاريخ صدور و پايان اعتباشدرج  .9

بايست از نمي ،دريافت تأييديه دستگاه اجرايياز زمان  ،براي صدور مجوز آموزش كارورزي كل زمان مورد نياز :6تبصره 
 روز تجاوز نمايد. 15

  

  :باشدبه شرح زير مي ،آموزش كارورزيكل پس از صدور مجوز  اتادار وظايفساير  -3ماده 
از سامانه اختصاصي طرح اطالعات دريافتي بر اساس  يآموزش كارورز هايدوره اجراي برنظارت و پايش  -3-1

 ،هاي آموزشي واحدهاي پذيرنده تحت پوششدر هر يك از فرصت كارورزي در ارتباط با كارورزان جذب شده
 . موضوعهو ضوابط  استانداردهاي آموزشي ،مجوز صادره

در هر زماني كه يكي از شرايط عمومي، فني و تخصصي واحد  ،ادارات كل در راستاي انجام وظايف نظارتي خود :1تبصره 
سلب شود و يا به استناد داليل متعددي كه مؤيد پايين بودن كيفيت  ،هاي آموزشي مجازهر يك از فرصت درپذيرنده 
 اخطار عالمدر وهله اول با اتوانند ميواحد پذيرنده باشد، هاي آموزشي مجاز فرصت/فرصتهاي ارائه شده در آموزش

واحد  آموزشي نسبت به لغو مجوزروز  15از گذشت  بعد ،و ادامه وضعيت قبلي رسمي و در صورت عدم اصالح شرايط
براساس ضوابط و مقررات سازمان  ،هاي آموزشي تعيين شدهآموزش در هر يك از فرصتبطور كلي و يا لغو مجوز پذيرنده 

 .دنو دستورالعمل طرح كارورزي اقدام نماي
 .هاي آمادگي شغلي براي كارورزان متقاضيدورهو اجراي ريزي برنامه -3-2
با اعالم اتمام دوره توسط واحد  انبراي كارورزدر فرصت آموزشي مربوطه دوره كارورزي  گذراندنصدور تائيديه  -3-3

 .اجراي دوره كارورزيدر روند  نقصدر صورت عدم وجود هرگونه  وپذيرنده 
تعيين ي مورد تقاضا را استاندارد آموزش ورود به دوره كارورزي در فرصت آموزشيبراي امكان  كارورزشرايط  :2تبصره 

متعهد  ،آموزيرعايت كامل و دقيق آن در پذيرش كارورز و نيز اجراء دوره مهارت در خصوصنمايد و واحد پذيرنده مي
  .شودمي

هاي مرتبط با فرصت/فرصت يآموزشاستانداردهاي در هر يك از احتمالي تعيين شده نيازهاي رعايت پيش :3تبصره 
، مدارك مثبته دال بر انعقاد قرارداد آموزشي با كارورزبوده و الزم است قبل از  واحد پذيرندهبه عهده  ،آموزشي مجاز
  را از كارورز مطالبه نمايد. نيازهاي مربوطهگذراندن پيش

مجاز خود، نسبت به عقد  هاي آموزشيفرصتفرصت/در  كارورزواحد پذيرنده موظف است پس از پذيرش  :4تبصره 
اقدام نمايد و پس از آن، وي را بر اساس قرارداد مربوطه به متصدي فرصت آموزشي مورد نظر  كارورزقرارداد آموزشي با 

طرح كارورزي، اعالم نمايد. همچنين واحد پذيرنده  اختصاصي در سامانهاو را  دوره كارورزيمعرفي نموده، شروع به 
مورد نظر را  مرتبط با فرصت آموزشي يآموزيِ كارورز، يك نسخه از استاندارد آموزشموظف است پيش از شروع به مهارت
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بت (به عنوان نقشه راه آموزشي) به متصدي فرصت آموزشي ياد شده و يك نسخه ديگر آن را به كارورز ارائه نموده و نس
 .به برگزاري جلسات توجيهي براي متصدي فرصت آموزشي و كارورز اقدام نمايد

منطبق با فرصت آموزشي اساس استانداردهاي آموزشي  نامه مهارت برهدايت كارورزان متقاضي دريافت گواهي -3-4
 .موضوعه ضوابط و مقرراتبا بق اطم ،شركت در آزمون سنجش و ارزيابي مهارت ادواري براي ،طي شده

  

 ،تأييديه گذراندن دوره كارورزيصدور مربوط به صدور مجوز آموزش كارورزي و  كليه فرايندها و عمليات -4ماده 
انجام  https://karvarzi.mcls.gov.ir :بصورت الكترونيكي و از طريق سامانه اختصاصي طرح كارورزي به آدرس

 پذيرد.مي

 

 تبصره در راستاي اجراي طرح كارورزي به تصويب شوراي معاونين سازمان رسيد.  10ماده و  4اين دستورالعمل در 



  

  

  

 جدول زمان همترازي استانداردهاي آموزشي در طرح كارورزي

  

 

  زمان همترازي 
 (به ماه)

  استانداردهاي مشمول
 (بر اساس ساعت آموزش)

 شماره گروه

4   ساعت 200زير  1 

5   ساعت 400تا  200 2 

6   ساعت 700تا  400 3 



 

  رپوا                                                                                                                   
وزش«   »کارورزی  آ

  
              

  
  

ند  ق  تای  ی)  و  ٢ را عا ه ا دظ ری  ( م ر قام  وی  ده  از  غال ابالغ  ی ا ی ک ت  نادیا ان    ٤ند (ت)  ماده    ا ی ا وری اسال ه  و م  ای  زو  ی  ا ا عمل ا ورا  کارورزی  حد
ش گان دا A و ی آ وع   دا و غال)   ٥/١١/١٣٩٥  ورخ   و( ی ا جاد    ،ورای عا د«با ا وزش  وا ی)    ای   »کارورزی  آ قا د  م وا ج  ده   ( وز)دار وان  ج  ماره      (  ( ماره  ج  )ورخ    ( ر  ج  )  

ت  عا وع  و ت)با  عا وع  و ج  ی کارورزی   ( اری دوره  ی تت /ای  وز ل ی آ ت   ذ ر    با  دا ود.، کارورز ...ذب  ی  ت    وا
  

ف ی رد وز ت آ ی جازوان  وز ی آ رد دا تا رد/ ا دا تا ی  ط وان ا وز ی آ رد دا تا رد/ ا دا تا یول طد ا وز ی ( ماه)زمان دوره آ ی  واد م خا ی  م و  ت    س
١        
٢        
٣        
٤        
٥        

  

د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ی  واد م خا م و    ل) (
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