
توافق نامه سطح خدمتʺثبت نام و برگزاری آزمون های ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمونʺ

مقدمه

سنجش و ارزشیابی مهارت کارآموزان و تعیین صالحیت حرفه ای نیروی کار در بخش های مهارت آموزان و  افراد جویای کار 

در قالب آزمون های هماهنگ ، کارگران ساختمانی و بافندگان فرش وقالی بافان درقالب تفاهم نامه ها و همچنین سنجش مهارت 

نیروی کار شاغل صنعت و صنوف 

هدف 

تعیین سطح مهارت متقاضیان آزمون های ادواری ( داوطلبان آزاد) ،کارگران  صنعت ساختمان و قالی بافان به منظور 
پاسخگویی به  نیازهای بازار کار در راستای اجرای تکالیف قانونی

مسئولیت: 

برگزاری آزمون های مهارتی قالی بافان ، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی : این آزمون در راستای تبصره ٥ ماده یک قانون 

بیمه های اجتماعی قالی بافان و شاغالن صنایع دستی  ، مصوبه شماره ٢٦٥/٢٨٨٧٥ مورخ ١٣٨٨/٢/٢١ و قانون حمایت از 

هنرمندان ، استاد کاران و فعاالن صنایع دستی ( ماده ٢ قانون مذکور به شماره ١٠٣٧٤٨/١٤٢ مورخ ١٣٩٦/١١/٢٨ جهت 

افرادی که با طی دوره آموزش شغل یا در قالب داوطلبان آزاد سنجش مهارت آنان بر اساس استانداردهای آموزشی شغل 

صورت می پذیرد. 

برگزاری آزمون های مهارتی کارگران ساختمانی: این آزمون به استناد ماده ٤ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 

١٣٧٤ و آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر مصوبه شماره ٥٠٣٥١/ ت ١٧٦١٣ مورخ ١٣٧٦/٤/٢١  هیات 

محترم وزیران و همچنین در راستای  قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب مجلس محترم شورای اسالمی 

سال ٨٦ و آیین نامه اجرایی مواد ٣ و  ٥ مصوب سال ١٣٨٩ در خصوص ساماندهی نیروی کار شاغل در صنعت ساختمان و 

سنجش و تعیین مهارت های فنی و تخصصی کارگران انجام می شود. 

برگزاری آزمون های ادواری : این آزمون در راستای اجرای قانون مربوط به آزمایش متقاضیان پروانه های تشکیل موسسات کار 

آموزی و پروانه های صالحیت فنی و حرفه ای وارزیابی تخصص و مهارت حرفه ای مصوب  ٣/٢٩/ ١٣٥٢  انجام می شود. 

برگزاری آزمون های هماهنگ : این آزمون  در راستای اجرای  مواد ٦ و ١٤ آیین نامه کارآموزی مصوب ١٣٣٩/١٠/١٧ شورای 

عالیکار به قبول شدگان نهایی سنجش مهارت کارآموزان دوره های آموزشی مراکز آموزش بخش دولتی و خصوصی سازمان 

آموزش فنی و حرفه ای که مهارت آنان بر اساس استانداردهای آموزش شغل مورد ارزشیابی قرار گرفتهاند،



تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:

تعهدات دستگاه : برگزاری آزمون مهارتی قالی بافان ، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی ،  کارگران ساختمانی ، ادواری 

و هماهنگ بر عهده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد. 

تعهدات متقاضی:  متقاضی مکلف است با رعایت موارد زیر نسبت به ثبت نام اقدام نماید.

در بازه زمانی طبق تقویم آزمون و با  مسئولیت صحت و دقت در ورود اطالعات  از طریق پرتال اقدام نماید. -

پرداخت تعرفه های آزمون مطابق قوانین و مقررات  -

طی مراحل آزمون و سنجش مهارت بر اساس ضوابط و مقررات سازمان -

هزینه ها و پرداخت ها: 

هزینه شرکت در آزمون ، رشته های صنعت ، کشاورزی و فرهنگ و هنر  ٤٢٠/٠٠٠ ریال و رشته های خدماتی ٢٨٠/٠٠٠ بر 

اسااس جدول تعرفه های مندرج در قانون بودجه سالیانه

دوره عملکرد: 

بر اساس تقویم زمان بندی در طول سال به  صورت مستمر انجام می گیرد.

خاتمه توافقنامه: 

پس از برگزاری آزمون با رعایت ضوابط و مقررات سنجش مهارت و صالحیت حرفه ای،  توافقنامه خاتمه می یابد.


