
 ماده 41جزئیات کامل طرح آموزش استاد شاگردی نوین در 

 ـ اهداف4ماده 

های روز و همچنین استمرار و تثبیت مشاغل  این طرح با رویکرد ایجاد بسترهای الزم برای اشتغال مولد و پایدار مطابق با فناوری

های مهارتی  های غیردولتی در توسعه آموزش موجود و مورد نیاز جامعه به ویژه در مشاغل خانگی و سنتی با استفاده از ظرفیت بخش

 1/8/1931کلی اشتغال ابالغی از سوی مقام معظم رهبری و نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب مورخ های  و در اجرای سیاست

های آموزشی محیط کار واقعی و در راستای اجرایی  قانون برنامه پنجم توسعه برای استفاده از ظرفیت 11هیأت وزیران و نیز ماده 

ای کشور برای توسعه الگوهای آموزشی و با الهام از فرمایشات  حرفه نمودن سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و

 :شود اند با اهداف زیر اجرا می مقام معظم رهبری که سال جاری را به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری کرده

 .و کارآفرینیسازی شاگرد برای ورود به عرصه اشتغال  ـ کسب تجربه و آشنایی با محیط کسب و کار واقعی و آماده1ـ1

 .ای معطوف به نیازهای بازار کار های حرفه ـ ارتقای توانمندی1ـ1

 .ـ ایجاد انگیزه و ارتقای خودباوری شاگرد با مشاهده محیط کار واقعی9ـ1

 .های مهارتی و روزآمد کردن استانداردهای آموزشی با تحوالت فنی بازار کار ـ هماهنگ نمودن آموزش4ـ1

 .باشد های مهارتی در مناطقی که امکان ایجاد مراکز آموزشی مقدور نمی ـ حرکت به سمت برقراری عدالت در آموزش5ـ1

 .های مهارتی های غیردولتی در ارائه آموزش بخش  های دولت و استفاده حداکثری از ظرفیت گری ـ حرکت به سمت کاهش تصدی6ـ1

 .ـ حفظ و تقویت مشاغل سنتی و صنایع دستی7ـ1

 ـ تعاریف1ماده 

ای  ای کشور و اداره کل آموزش فنی و حرفه نامه منظور از سازمان و اداره کل به ترتیب سازمان آموزش فنی و حرفه در این شیوه

 .باشد استان مربوطه می

 ـ شاگرد1ـ1

سال با اطالع و  18یر های الزم در یک شغل با رضایت و اختیار کامل خود و در مورد اشخاص ز فردی است که برای کسب مهارت

که به عنوان کارگاه آموزشی تحت نظارت )رضایت کتبی ولی با نظارت سازمان و مطابق مقررات آموزشی آن در کارگاه مربوطه 

 .شود نامه اجرایی این طرح مشغول آموزش می براساس شیوه( باشد سازمان می

 ـ استادکار1ـ1

وی مورد تأیید صنف یا صنعت بوده و صالحیت عمومی وی به تأیید اداره کل رسیده فردی است که تجربه، توان فنی، شغلی و مهارتی 

 .باشد و در کارگاه مربوطه شاغل می

 ـ کارگاه9ـ1

 .گیرد مکانی است که ضمن تولید محصول و یا ارائه خدمت تحت نظر یک صنف و یا صنعت، آموزش به روش این طرح صورت می

 نوین ـ آموزش به روش استاد ـ شاگردی4ـ1

های مربوط به یک شغل از استادکار به شاگرد طی یک دوره  ای است که طی آن شایستگی های آموزش فنی و حرفه یکی از روش

 .گردد آموزش در محل اشتغال استادکار منتقل می
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 ـ شرایط شاگرد9ماده 

 .مندی و تمایل خود را کتباً اعالم نماید ـ شاگرد عالقه1ـ9

 .سال باشد 15ـ سن شاگرد حداقل 1ـ9

 (.در مورد اتباع بیگانه مطابق قوانین جاری مملکتی عمل خواهد شد)ـ تابعیت ایرانی داشته باشد 9ـ9

 .ـ توانایی الزم متناسب با آموزش موردنظر را داشته باشد4ـ9

 ـ شرایط استادکار4ماده 

 .باشد( در همان شغل)قه کار ـ حداقل دارای پنج سال و در صورت داشتن گواهینامه مهارت دارای سه سال ساب1ـ4

 .ـ حسن شهرت وی مورد تأیید صنف مربوطه باشد1ـ4

 .کل برسد ـ صالحیت عمومی و توانمندی وی برای انتقال مطالب به شاگردان به تأیید اداره9ـ4

 ـ شرایط آموزش به روش استاد ـ شاگردی نوین5ماده 

 .ـ آموزش بایستی در کارگاه تعیین شده و در ساعات فعالیت عادی کارگاه اجرا گردد1ـ5

برای مشاغل فاقد استاندارد، سازمان با . ـ آموزش بایستی مطابق تمام یا بخشی از استاندارد آموزشی سازمان صورت گیرد1ـ5

 .نماید مشارکت متخصصین صنف یا صنعت نسبت به تهیه و تدوین استاندارد اقدام می

بدیهی است مدت زمان . سال باشد1ـ زمان آموزش بایستی حداقل دو برابر زمان مندرج در استانداردهای آموزشی و تا سقف 9ـ5

 .بستگی دارد( استادکار و شاگرد)اجرای دوره در این بازه زمانی به توافق طرفین

 .ـ آموزش بایستی در حد امور متناسب با آن شغل باشد4ـ5

احراز آن براساس آخرین لیست واریز حق بیمه و یا آخرین گزارش تأمین )جزء کارگران فعلی کارگاه مزبور نباشد ـ شاگرد 5ـ5

 (.گیرد اجتماعی صورت می

 .شود های مربوطه معرفی می ـ شاگرد در پایان دوره به آزمون6ـ5

اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد طرح ـ بدیهی است شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تأمین 7ـ5

 .گردد تصریح می

 .ـ جنسیت استادکار و شاگرد بایستی یکسان باشد8ـ5

ـ استادکار حین اجرای این طرح اجازه کاهش تعداد کارگران مشمول بیمه تأمین اجتماعی را ـ نسبت به زمان قبل از اجرای طرح ـ 3ـ5

 .ندارد

 .شود ح هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمیـ به جهت آموزشی بودن طر11ـ5

 ـ شرایط کارگاه و تجهیزات آموزشی آن6ماده 

 .برداری معتبر باشد ـ کارگاه دارای پروانه کسب با بهره1ـ6

 .شدـ کارگاه فضای مناسب برای آموزش شغل مربوطه مورد تأیید اداره کل را داشته با1ـ6

 .های ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه رعایت شده باشد ـ دستورالعمل9ـ6



 (به جز مشاغل خانگی دارای مجوز فعالیت)ـ کارگاه محل آموزش مستقل از محل سکونت باشد 4ـ6

 .ها و تجهیزات کارگاه متناسب با نوع شغل آموزشی باشد ـ دستگاه5ـ6

 ـ وظایف استادکار7ماده 

 .های آموزشی براساس استاندارد شغل رعایت سرفصلـ 1ـ7

 .ـ ثبت حضور و غیاب شاگرد در دفتر مخصوص برای بررسی توسط نماینده صنف یا اداره کل1ـ7

 .ـ معرفی شاگرد برای آزمون پایان دوره به مرکز معین اداره کل بالفاصله بعد از پایان دوره9ـ7

 .شده از تشکل صنفی یا صنعتی در خصوص شاگردان ی ارایهها ـ تکمیل و تحویل اسناد، مدارک و فرم4ـ7

 .های صنفی یا صنعتی مربوطه در خصوص اجرای آموزش شده از طرف اداره کل و تشکل ـ همکاری با عوامل معرفی5ـ7

 (.یا ولی وی)ـ رعایت تمام مفاد قراردادهای آموزشی مربوط به طرح منعقدشده بین استادکار و شاگرد6ـ7

 .های کتبی و عملی پایان دوره آموزشی ـ همکاری در اخذ آزمون7ـ7

 .های صنفی، صنعتی و اداره کل مربوطه ـ اعالم ترک دوره شاگرد به تشکل8ـ7

از جمله بازاریابی، فروش، امور بانکی و اخالق )های شغلی  های کسب و کار به همراه مهارت ـ توانمندسازی شاگرد در مهارت3ـ7

 .در حد متعارف شغل مربوطه و رعایت کرامت انسانی( ای حرفه

 .ـ خودداری از محول نمودن آموزش به دیگران11ـ7

 ـ وظایف شاگرد8ماده 

 .قرارداد آموزشی موظف به اجرای قرارداد طرح خواهد بودـ شاگرد تا آخر مدت 1ـ8

 .ـ شاگرد باید طبق برنامه آموزشی تعیین شده توسط استادکار در محل آموزش حاضر شود1ـ8

موظف است مراتب را در اسرع وقت به همراه اسناد و مدارک مربوطه به ...( به علت بیماری و)ـ شاگرد در صورت غیبت 9ـ8

 .دهداستادکار اطالع 

 .ـ شاگرد باید کلیه مقررات انضباطی، ایمنی و آموزشی کارگاه را رعایت کند4ـ8

 .های پایان دوره شرکت کند ـ شاگرد باید در آزمون5ـ8

 ـ وظایف مشترک استادکار و شاگرد3ماده 

 ...ـ عدم اجبار به امور غیر آموزشی از جمله ضمانت، شهادت، شراکت، معامله و1ـ3

 .تالش حداکثری برای حفظ جان، مال، تجهیزات و مواد مصرفی طرفین داری، ـ امانت1ـ3

 .ـ رعایت شئونات اخالقی و اجتماعی9ـ3

ـ ارائه اطالعات الزم به اولیاء، مرکز آموزشی، تشکل صنفی و صنعتی مربوطه برای اجرای بهینه دوره و حفظ مطلوبیت محل 4ـ3

 .اجرای طرح

روز بعد از توقف اجرای دوره  15اجرای دوره آموزشی الزم است مراتب را کتباً حداکثرـ طرفین در صورت توافق برای توقف 5ـ3

 .آموزشی به اداره کل، تشکل صنفی یا صنعتی مربوطه اعالم نمایند



در صورت عدم حصول .باشد مرجع رسیدگی به اختالفات آموزشی استادکار و شاگرد، تشکل صنفی یا صنعتی مربوطه می:تبصره

 .گردد به مراکز آموزشی اداره کل معرفی می نتیجه، شاگرد

 ـ وظایف سازمان و اداره کل11ماده 

 .گیری در خصوص صدور مجوز برای آموزش به روش استاد ـ شاردی نوین ـ بررسی و تصمیم1ـ11

 .دگانش ـ اخذ آزمون کتبی و عملی پایان دوره و صدور گواهینامه مطابق استاندارد آموزشی با تأییدیه برای قبول1ـ11

 .های آموزشی فاقد استاندارد ـ تدوین استاندارد برای دوره9ـ11

 .های آموزشی ـ نظارت بر اجرای دوره4ـ11

 .ـ صدور کارت شناسایی برای شاگرد و استادکار5ـ11

 در صورت)مهارت برای استادکاران قبل از شروع دوره آموزشی « ـ برگزاری دوره آموزشی روش و فنون تدریس و ارتقا6ـ11

 (.لزوم

 (.در صورت لزوم)های کتبی و عملی شغل مربوطه  ـ استفاده از استادکاران به عنوان آزمونگر و طراح سؤاالت آزمون7ـ11

نظیر کارآموزان مراکز آموزش فنی و )ـ تحت پوشش بیمه حوادث مدنی قرار دادن کلیه شاگردان در طی اجرای دوره آموزشی 8ـ11

 (.ای حرفه

 (.در صورت ضرورت)توجیهی برای شاگردان قبل از شروع آموزش و تبیین اهمیت اجرای طرح  ـ برگزاری دوره3ـ11

نام، بررسی، معرفی و سایر مراحل اجرایی طرح به  ای مناسب برای شناسایی، ثبت ـ طراحی و به کارگیری سامانه یارانه11ـ11

 .اندرکار طرح منظور تسهیل امور متقاضیان و دستگاه های دست

 .گردد ـ محدوده مشاغل مشمول این طرح با توجه به شرایط بومی هر استان توسط کمیته راهبری طرح تعیین و ابالغ می11ـ11

 کمیته راهبری طرحـ 11ماده 

ای به نام کمیته راهبری آموزش به روش استاد ـ  گذاری، هدایت و نظارت بر اجرای این طرح آموزشی، کمیته به منظور سیاست

 :شود در سازمان با ترکیب زیر تشکیل می شاگردی نوین

 (رئیس کمیته)ـ ریاست سازمان 

 (دبیر کمیته)ـ معاون آموزش 

 ـ یک نفر نماینده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 ـ یک نفر نماینده سازمان تأمین اجتماعی

 ـ یک نفر نماینده شورای عالی اصناف

 ب رئیس سازمانـ چهار نفر از مدیران کل استانی به انتخا

 .ـ دو نفر از مدیران کل حوزه معاونت آموزشی سازمان به انتخاب معاون آموزش

های الزم  های آموزشی و اجرای طرح و نیز طراحی فرم های آموزشی، نحوه صدور مجوز، نظارت بر دوره ـ تعیین رشته11ماده

 .شود توسط شورای راهبری مستقر در سازمان انجام می

 آموزش به روش استاد ـ شاگردی نوینـ کمیته 19ماده



ها  ای با ترکیب زیر در تمام استان های آموزشی به روش استاد ـ شاگردی نوین کمیته به منظور صدور مجوز و نظارت بر اجرای دوره

 :شود تشکیل می

 (رئیس کمیته)ـ مدیرکل استان 

 (دبیر کمیته)ریزی  ـ معاون آموزش، پژوهش و برنامه

 داره کلـ مسئول حراست ا

 ـ نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

 ـ نماینده اداره کل تأمین اجتماعی استان

 ـ نماینده شورای اصناف استان

 ـ سه نفر از رؤسای مراکز آموزشی به انتخاب مدیرکل استان

 .ریزی اداره کل ـ رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه

 به تصویب رسید 11/8/1931ماده و یک تبصره در تاریخ  14نامه در  ـ این شیوه14ماده 

 شاگردی -مجموعه خبرهای مرتبط با تصویب و اجرای طرح استاد

 ملی تصویب شد اجرای به پیشنهاد خراسان رضوی جهت شاگردی – استاد طرح

 |18/17/1931:تاریخ خبر|(1884881) 81946786:کد خبر

به پیشنهاد این اداره کل جهت اجرا در سراسر  شاگردی – استاد طرح:مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت-مشهد

 .کشور تصویب شد

اولیه آن از سوی اداره  طرح نوین که شاگردی - استاد نظام: به گزارش روز شنبه روابط عمومی این اداره کل ، علی اکبر لبافی گفت

کل کار و امور اجتماعی سابق خراسان رضوی به وزارت متبوع پیشنهاد شده بود مصوب و برای اجرا برای سراسر کشور ابالغ 

 گردید 

که پس از بررسیهای دقیق و رفع ابهامات و با استناد به نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب مورخ اول آبانماه  طرح این:وی افزود

قانون برنامه پنجم توسعه به منظور استفاده از ظرفیت های آموزشی محیط کار در بخش غیر 11هیات وزیران و نیز ماده  31ال س

دولتی و بکارگیری پتانسیل های این بخش در توسعه آموزش های فنی و حرفه ای مصوب شده که می تواند منشا اثرات بسیار خوبی در 

 .نان باشدمسیر اشتغال و حرفه آموزی جوا

کسب تجربه و آشنایی با محیط کار واقعی و آماده سازی شاگرد برای ورود به عرصه  طرح از مهمترین اهداف این:وی اظهارداشت

 .اشتغال و کار آفرینی،ارتقای توانمندی های حرفه ای معطوف به نیازهای بازار کار، ایجاد انگیزه و رشد خود باوری جوانان است

مودن آموزشهای فنی و حرفه ای و بروز نمودن این آموزشها مطابق با نیاز بازار کار و هماهنگ شدن با هماهنگ ن:وی افزود

استاندارد های جهانی،حرکت به سمت برقراری عدالت در برخورداری از آموزشهای مهارتی و کاهش تصدی گری دولت از طریق 

 .است طرح هداف اینتقویت و استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی از دیگر ا

نوین یاد کرد و  شاگردی - استاد طرح وی از احیا ، حفظ و توسعه مشاغل سنتی و صنایع دستی بعنوان یکی از مهمترین اهداف

می تواند به موازات ایجاد فرصتهای شغلی جدید مشاغل سنتی را احیا و تقویت نموده و ضمن توسعه صنایع دستی بستر  طرحاین:گفت

 1/ک.هت رشد و شکوفایی و نوآوری در این بخش را فراهم نماید های مناسبی ج

 هزار کارآموز111آموزش -االسالمی تأیید و ابالغ نظام استاد شاگردی توسط شیخ



 وگو با فارس خبر داد معاون وزیر تعاون کار و رفاه در گفت

 هزار کارآموز411آموزش / االسالمی تأیید و ابالغ نظام استاد شاگردی توسط شیخ

االسالمی خبر داد و  معاون وزیر تعاون کار و رفاه از تایید و ابالغ اجرای طرح استاد شاگردی نوین توسط شیخ: خبرگزاری فارس

 .بینی شده است هزار کارآموز در این طرح پیش 111امسال ارائه آموزش برای : گفت

پس از انجام : با اشاره به طرح نوین استاد شاگردی، اظهار داشت« توانا»وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری  کورش پرند در گفت

های مربوطه، در شهریور ماه محتوای آن به تایید معاون روابط کار وزارت  مراحل مقدماتی و تهیه و تدوین دستور العمل و آئین نامه

 .ای رسید اجتماعی، رئیس صندوق تامین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه تعاون، کار و رفاه

در هفته گذشته این تفاهم نامه و دستورالعمل به تایید شیخ االسالمی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رسید و در حال : وی ادامه داد

 .ها ابالغ شده است حاضر برای اجرا به استان

ای کشور با بیان اینکه اولین جلسه شورای راهبری اجرای نظام استاد شاگردی برگزار شد،  ان فنی و حرفهرئیس سازمان آموزش سازم

 .هزار نفر متقاضی در این راستا بتوانند به مراکز کارگاهی و آموزشی معرفی شوند 111مقرر شد برای سال جاری: گفت

های الزم برای استاد کار  ها ابالغ شده است تا مجوز ی طرح به استانهای استانی، اجرا در حال حاضر به نسبت ظرفیت: وی تاکید کرد

 .و شاگرد مشخص شود

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که نتایج این شیوه کارورزی در اجرای آزمایشی طرح چگونه بوده 

برای بررسی مشکالت و کاهش خطای اجرای طرح، این موضوع به صورت آزمایشی در برخی مراکز انجام شد : است، تصریح کرد

 .ی مواد آن تغییر کرد و در نهایت به امضای وزیر رسیدو بر اساس نقطه نظرات ارائه شده، برخ

های تایید  های معرفی، فرم مباحثی نظیر تعهدات استادکار، شاگرد، نوع قرارداد آموزشی، مباحث حقوقی، کارت: پرند خاطر نشان کرد

 .صنوف برای اجرای طرح در نظر گرفته شده است

های بخش  استفاده کارآموزان از کارگاه: های این طرح بیان داشت مزیتای کشور در خصوص  وحرفه رئیس سازمان آموزش فنی

ای دولتی در کشور، این طرح باعث توسعه آموزش و عدالت  مراکز فنی وحرفه  شود و به دلیل کمبود و محدودیت خصوصی فراهم می 

 .شود آموزشی می

ار کار است و با اجرای این طرح به صورت خود کنترل این های کشور عدم تطابق آموزش با نیاز باز یکی از دغدغه: وی ادامه داد

های دیگر مانند شناخت بازار  و نیز مهارت  های آموزشی و فنی یابد و سومین ویژگی آن یادگیری مهارت فاصله در بازار کار کاهش می

 .ها، تعامل با مشتری و شیوه تهیه مواد اولیه تولید است کار و ظرفیت

بیمه حوادث برای مهارت آموزان طبق تفاهم با صندوق تامین اجتماعی در نظر گرفته : ارآموزان تصریح کردپرند در خصوص بیمه ک

 انتهای پیام. است 

 :وگو با فارس خبر داد ر كار در گفتیمعاون وز

 یان در طرح استاد شاگردیكارفرما یبرا یتیحما یها اتخاذ راهكار

شود كه  یان در نظر گرفته میكارفرما یبرا یقیو تشو یتیحما یها طرح: گفت یا فهوحر یس سازمان آموزش فنیرئ: فارس یخبرگزار

  .توسعه داد یخدمات یدیرا در مراكز تول یبتوان نظام استاد شاگرد

در كشور  ینظام استاد شاگرد یای، در خصوص اح«توانا»فارس یباشگاه خبر یوگو با خبرنگار اقتصاد عبدالرسول پورعباس در گفت

ش شروع شده و در حال حاضر در مراكز یم پیك سال و نین موضوع از یا: ، اظهار داشتیا و حرفه  یازمان آموزش فنتوسط س



ن طرح را شروع كردند، یا یها اجرا نكه همه استانیان ایبا ب یر كار و اموراجتماعیمعاون وز. شود ین سازمان انجام میا یآموزش

و   یس سازمان آموزش فنیرئ.شود یدا میپ یطرح استاد شاگرد یمهارت یها كارگاه جاد شده است و دریا یخوب یها تیظرف:گفت

ند یسال آموزش بب 9 یرنظر استاد طیكه شاگرد ز یشود و زمان یجاد اشتغال میت منجر به ایها در نها ن آموزشیا: د كردیتاك یا حرفه

: ح كردین طرح دارند، تصریا ین اجرایبه ا یلیان تمایرفرمان سوال كه كایدر پاسخ به ا یو. شود یت میبه عنوان شاغل مشغول فعال

: پورعباس افزود. ا شدن استیوه مدرن در حال احیشد و بعد از آن منسوخ شد اما در حال حاضر به ش ین طرح در گذشته اجرا میا

ضر شاگرد در قبال آموزش و ر شده است اما درحال حایاخ یها سال یط یمه موجب منسوخ شدن نظام استاد شاگردین كار و بیقوان

 یانسان یرویتوانند كمبود ن یها م ن طرح كارگاهیا یق اجرایاز طر: خاطر نشان كرد یو. كند یافت میدهد پاداش در یكه انجام م یكار

 یها حبه گفته پورعباس، طر. ردیگ یرا فرا م  مربوط به آن حرفه یها كار ضمن انجام امور، آموزش یرویكنند و ن ن یخود را تام

 یو. توسعه داد یخدمات یدیرا در مراكز تول یشود كه بتوان نظام استاد شاگرد یان در نظر گرفته میكارفرما یبرا یقیو تشو یتیحما

. ط كار را داردیز آموزش در محیكارآموز حكم سابقه كار و ن یرد كه برایگ یپاداش شاگرد براساس توافق دوطرفه صورت م: ادامه داد

ان یده مربیبه امضا رس یها تفاهم نامه یدر كشور افغانستان ط: ح كردیگر كشورها تصریدر د یس مراكز آموزشیسدرخصوص تا یو

 یانتها. است ین كشور در حال راه اندازیدر ا یو آموزش یجاد مراكز مهارتیاند و طبق تفاهم نامه ا دهید یمهارت یها افغان آموزش

 ح/امیپ

 

 :ر كار خبر دادیمعاون وز

 یطرح استاد شاگرد یون شغل با اجرایلیم 4.1جاد یا و ایاح

 یها ت كارگران ماهر در بخشیبا هدف ترب یطرح نظام استاد شاگرد یاز اجرا یا و حرفه یس سازمان فنیرئ: فارس یخبرگزار

 .جاد شودیهزار شغل ا 111ون و یلیك میشود  یم ینیب شین روش در سال اول پیبا ا: مختلف خبر داد و گفت

31/14/19- 11:16 

 3114191614:شماره

 یها ح اقدامات و برنامهیبه تشر ی، عبدالرسول پورعباس در نشست خبر«توانا»فارس  یباشگاه خبر یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

جاد یا ین نظام در راستایا: كشور، گفت یا ت حرفهین نظام صالحیو تدو یبا اشاره به طراح یو. پرداخت یا و حرفه یسازمان فن

  ا حرفهیو مهارت افراد متناسب با هر شغل و  ینه از توانمندیبه یریگ و بهره یابیو به منظور ارز یآور مهارت و فن یسازمان مل

و  یكارگران فن یبرا یا نامهین طرح گواهیدر ا: ن طرح گفتیات اییبا اشاره به جز یا و حرفه یس سازمان فنیرئ. ن شده استیتدو

و  یا و حرفه یمهندس ارشد فن یا و كارشناس حرفه یمهندسان فن یگر برایو از طرف د یا تاز و استادكار حرفهماهر و مم یا حرفه

شامل  یمدارك آموزش عال ینامه براین گواهیبا صدور ا: ادامه داد یو. ارائه خواهد شد یا ت حرفهینامه صالحیمهندس خبره گواه

 یآور ارشد، و مهندس فن یارشد، كارشناس یآور ، مهندس فنیآور فن ی، مهندسیا حرفه و یفن ی، كاردانیا و حرفه یپلم كاردانش فنید

افراد  یا ت حرفهین نظام سنجش صالحیدر ا: نامه اظهار داشتین گواهیا یها تیپورعباس با اشاره به مز. داده خواهد شد یخبره گواه

به  یو عمل یعلم یها آزمون یتجرب یلیساس سوابق تحصت برایك از سطوح صالحیهر یا ت حرفهیبراساس استاندارد سنجش صالح

در زمان : ح كردیتصر یو. ارائه خواهد شد یاختصاص یها و دستور العمل یعموم یها نامه نییبر آ یمبتن یو شفاه یصورت كتب

مهارت  یزمان ملت كسب شده توسط سایصالح یبر مبنا یا حرفه  تیصالح یها نامهیدر كشور گواه یا ت حرفهیاستقرار نظام صالح

ون و یلیك می. * ر استیپذ امكان یا ت حرفهیصالح یها نامهیمستمر آن با كسب گواه یشود و احراز شغل و ارتقا یصادر م یآور فن



ن طرح ین سازمان را تدویا یها گر از برنامهید یكی یا و حرفه یس سازمان فنیرئ یطرح استاد شاگرد یهزار اشتغال با اجرا 551

ان و استادكاران باتجربه ین كار از كارگران و كارفرماین طرح با هدف آموزش در حیدر ا: عنوان كرد و گفت ید شاگردآموزش استا

ك ین طرح یا: ادامه داد یو. كسب و كار استفاده شده است یط واقعیشاگرد با مح ییبا هدف آشنا یدیتول یها ع و كارگاهیو ماهر در صنا

 ین افراد برایشود و ا یا كارآموز داده میمختلف به شاگرد و  یها باشد كه اجازه آموزش مهارت ین كار میدر ح یبرنامه آموزش

مختلف از جمله  یها  دستگاه یها یپورعباس با اشاره به همكار.نندیب ین در نزد استاد آموزش میمع یمدت یفراگرفتن حرفه خاص برا

اظهار  ین اجتماعیو سازمان تام( اصناف یشورا) ی، وزارت بازرگانیا و حرفه ی، سازمان آموزش فنیوزارت كار و امور اجتماع

از به آموزش در یگر نین صورت دیرند و در ایگ یقرار م یابیها مورد ارز دن در كارگاهین طرح افراد در زمان آموزش دیدر ا: داشت

ن یا یجاد شغل در سال اول اجرایا ینیب شیپ یبه گفته و. شود ین كار سنجش میت فرد در حیست و صالحیسازمان ن یمراكز آموزش

ن طرح فرد در یدر ا: افزود یو. هزار شغل خواهد بود551ون و یلیك میهزار نفر است كه مجموع كل كشور  51طرح در هر استان 

كار  یابتدا مه و حداقل حقوق وجود ندارد بلكه دریقانون كار مانند ب یها تیند و محدودیب یمدت سه سال در خدمت استادكار آموزش م

: پورعباس اظهار داشت. شود ین مییتع یرد حقوق به صورت توافقیگ یربط با كارفرما صورت م یذ یكه توسط نهادها یقرارداد یط

ن طرح تاكنون یمند خواهد شد؛ ا ن شده بهرهییمه و حقوق تعیب یایسال كارگر مانند همه كارگران طبق قانون كار از مزا 9 یپس از ط

  . *دا خواهد كردین طرح گسترش پینده اینفر است كه در آ 1111تا  111ن یاجرا شده و تعداد نفرات پوشش داده شده باستان  15در 

 یها ه دورهیكل ینترنتینام ا در دست اجرا را ثبت یها گر طرحیاز د یو ینترنتیصورت ا به یا و حرفه یفن یآموزش یها نام دوره ثبت

 یزیر افتتاح شد و پس از آن برنامه یا و حرفه یفن ید 3در سال گذشته سامانه مركز داده : د و گفتعنوان كر یا  و حرفه یفن یآموزش

پوشش داده  یو تعاون ی، دولتیخصوص یا و حرفه ین مركز آغاز شد كه براساس آن همه مراكز فنیا یها رساختیاستفاده از ز یبرا

ن طرح یدر ا یآموزش یها گروه: افزود یا و حرفه یس سازمان فنیرئ. شود یپارچه پردازش م كیشود و همه اطالعات به صورت  یم

و  یدر بخش دولت یا و حرفه یآموزش فن یها ان دورهیها متقاض ن دورهیشده كه در ا ینیب شیماهه پ3ماهه و6ماهه، 9به صورت 

آزاد  یا و حرفه یفن یها و آموزشگاه یا  و حرفه یاز مراكز آموزش فن ینام و كارت اعتبار افت دفترچه ثبتیتوانند با در یم یخصوص

 یها ق در دورهین طریاز ا یماهه دوم سال جار9هزار نفر در  611شود  یم ینیب شیند كه پینام نما ثبت ینترنتیگاه ایق پایاز طر

ده و یافراد مهارت د ل بانك جامع اطالعاتیدر كشور، تشك یا و حرفه یه كارآموزان فنیكل یری، رهگیبه گفته و. نام كنند ثبت یمهارت

ها از جمله  دوره یق نظارت جامع و اجرایكشور از طر یمهارت یآموزش یها ت دورهیفیك یت آنان به سمت بازار كار و ارتقایهدا

چهارم توسعه و ماده   قانون برنامه 55ماده  یكه در راستا نیان ایبا ب یر كار و امور اجتماعیمعاون وز. ن طرح استیا یدستاوردها

در امر  یپارچگ كیو  یجاد هماهنگیبه منظور ا یآور مهارت و فن یل سازمان ملیكشور تشك  پنجم توسعه  قانون برنامه 11

متناسب با  یها و نظارت بر آموزش یبخش ت، اعتباریت، حماین سازمان هدایل ایگر اهداف تشكیاز د: ح كردیاست، تصر یگذار استیس

و با  یلین سطوح تحصیب یلیو تكم یبه صورت رسم یسطوح آموزش یمستقل در تمام یزشك نظام آمویبه عنوان  یشغل یازهاین

به  یسطوح آموزش یمستقل در تمام یك نظام آموزشیبه عنوان  ینظام آموزش مهارت و فناور ینظر یها اندازه با آموزش هم یتیظرف

 یها ن نظام دورهیدر ا: افزود یو. است ینظر یها سطح با آموزش هم یتیو با ظرف یلین سطوح تحصیب یلیو تكم یصورت رسم

 یها در حوزه یالملل نیو ب یا ، منطقهیو در سطوح محل یو خصوص ی، تعاونی، عمومیدولت یها در بخش یآور آموزش مهارت و فن

گر یدپورعباس اقدام  یو كاربرد یمركز جامع علم 69 یانداز س و راهیتأس. * شود ی، فرهنگ و هنر اجرا میصنعت، كشاورز

مجوز : در كشور عنوان كرد و گفت یا و حرفه یفن یكاربرد یمركز آموزش علم 69 یانداز س و راهیرا تاس یا و حرفه یسازمان فن

رش یت خود را با پذین مراكز فعالیاز ا یكشور صادر شده است كه برخ یها در تمام استان یكاربرد یمركز جامع علم 69جاد یا

ن یس ایهدف از تاس یو. كنند یرش میپذ یمهارت یدانشجو یو كاربرد یعلم یا مهرماه همه مراكز دانشگاهاند و ت دانشجو آغاز نموده

ن مراكز عنوان یبازار كار در ا یازهایبا ن یدانشگاه یها وند آموزشی، پیدر سطوح مهارت یدانشگاه یها آموزش یمراكز را ارتقا

ت به صورت یك جنسیبه تفك یو كارشناس ین مراكز در دو مقطع كاردانینخست ا در مرحله یا و حرفه یس سازمان فنیبه گفته رئ. كرد

ن یالت و چندیافزار، ش نیك خودرو، ماشیك، مكانیرشته از جمله برق، الكترون 181هزار نفر در  8ت بالغ بر یبا ظرف یو پودمان یترم



 یانداز س و راهین سازمان را تاسیگر ایاقدامات د پورعباس از جمله.پردازد یم یمهارت یت دانشجویرش و تربیگر به پذیرشته د

 ین مركز دانشگاهیتر مجوز بزرگ: خودرو در كشور عنوان كرد و گفت یآور مهارت و فن یكاربرد ین مركز آموزش علمیتر بزرگ

به  یكز دانشگاهن مریا: افزود یو. شود یم یانداز ن سازمان راهیا یخودرو صادر شده و از سو یآور مهارت و فن یكاربرد یعلم

ن صنعت و مركز یاز بازار كار ایبه ن ییو پاسخگو یمتخصص و ماهر در صنعت خودرو در سطوح دانشگاه یروهایت نیمنظور ترب

. كند یت میشهر فعال كانیدر پ یران و كره جنوبیطرح مشترك ا ید 3 یخودرو یآور مهارت و فن یتخصص یا و حرفه یفن یآموزش

 یبه صورت پودمان یو كارشناس یرشته و در دو مقطع كاردان 14در  ین مركز دانشگاهیا: ح كردیتصر یا هو حرف یس سازمان فنیرئ

گر از ین مهارت دیو خدمات پس از فروش و چند یفیكنترل ك  رات بدنه خودرو،ید و تعمیرد كه تولیپذ یاز مهرماه دانشجو م یو ترم

پورعباس  یا و حرفه یدر مراكز فن یدوره پودمان آموزش 11 ین و اجرایدوت. *است ین مركز دانشگاهیا یآموزش یها جمله رشته

ن یشود كه ا یاجرا م یآموزش یها ق پودمانین سطوح از طریب یها آموزش یآور مهارت و فن یجاد سازمان ملیبا توجه به ا: افزود

ن یل ایشود و تكم یاجرا م یپودمان یها دورهدر قالب  یمهارت یها نه آموزشیدر زم یبا تحوالت جهان ییها به منظور همسو آموزش

آن  ین شده و اجرایتدو یدوره پودمان آموزش 11ش از یتاكنون استاندارد ب: گفت یو. شود یم یلیها منجر به مدرك و مقطع تحص دوره

ن یسوم یبه برگزار ن نشست با اشارهیپورعباس در ا. آغاز شده است ینترنتینام ا ق ثبتیاز طر یا و حرفه یفن یدر مراكز آموزش

رماه در تهران یت 18تا  15از یعضو سازمان كنفرانس اسالم یكشورها یا و حرفه یآموزش فن یو مشورت یته نظارتیاجالس كم

كار در  یته وزرایجاد كمیشنهادات ما ایاز پ یكیاند كه  كرده یكشور اعالم آمادگ 14ن اجالس تاكنون یشركت در ا یبرا: اظهار داشت

ن یاز ا یاسالم یخواهد بود و كشورها یاسالم یكشورها یبرا iloته همانند ین كمیتوان گفت ا یاست كه م یفرانس اسالمسازمان كن

 یبرا یا ت حرفهینظام صالح یشنهادات را اجرایگر از پید یكی یو.افتیكار حضور خواهند  یق با موضع واحد در سازمان جهانیطر

 ح/امیپ یانتها. در جهان اسالم عنوان كرد یا و حرفه یفن یها آموزش یت مربیطرح ترب یجهان اسالم و اجرا یكشورها

 

 شاگردی-آغاز اجرای طرح استاد

 4931اسفند  41سه شنبه  :خ چاپ یتار DEN-293628 :کد خبر 

 استقبال خوبی به عمل آمده است: معاون وزیر کار

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته از اجرای نظام استاد . کلید خورد« شاگردی -استاد»اجرای طرح  -دنیای اقتصاد

 .ها خبر داده و گفته است که از این طرح استقبال خوبی هم به عمل آمده است و شاگردی در برخی از استان

تر  پیش. های مناسبی برای اشتغال ایجاد شود ری کرده است که از این طریق زمینهمحمدحسین فروزانمهر در عین حال ابراز امیدوا

جمهور بر احیای این نظام در بازار کار تاکید کرده و این موضوع را یکی از راهکارهای تحقق وعده ایجاد  وزیر کار و البته رییس

 یز بر مبنایندارد و همه چ یین حداقل دستمزد معناییی، تعدر نظام استاد و شاگرد. عنوان کرده بودند 31میلیون شغل در سال  5/1

تعریف دولتی و البته شخص وزیر کار از نظام . شود یکه البته لفظ شاگرد به او اطالق م یکارگر. توافق کارگر و کارفرما خواهد بود

که در گذشته در کشور رواج  ینظام. دننیب یها آموزش م افراد در مراکز و کارگاه یاست که به صورت سنت ی، نظامیشاگرد -استاد 

اد یکسب و کار را  یها ن شاگرد مهارتیا. گذاشتند یداشت و به عنوان نمونه کسبه کارگرانی داشتند که اسم آنها را شاگرد م یاریبس

کی از جلسات جمهور هم در ی سییر. دیک کار برآیتوانست مستقال از پس  ید که میرس یم یا گرفت و بعد از چند سال به نقطه یم

. د کرده بودیتاک31ون شغل در سال یلیم 5/1جاد یتحقق وعده ا یبرا« یشاگرد -استاد »نظام  یایاشتغال بر ضرورت اح یعال یشورا

اگرچه با این طرح اجرای قانون کار و . ها آغاز شده است همه این تاکیدات ظاهرا به سرانجام رسیده و طرح مذکور در برخی از استان

شود که بین کارگر و کارفرما صورت  دهد و همه چیز به توافقاتی مربوط می گری و کارفرمایی اصالت خود را از دست مینظام کار

گرفته، اما برخی کارشناسان نیز در همراهی با ایده دولت معتقدند این روش به آسان شدن جذب نیروی انسانی برای کارفرمایان و 

ما در حال مذاکره با »وگوی خود با مهر اظهار کرد که معاون وزیر کار اما در گفت. مدانجا تسهیل کاریابی برای بیکاران می



اند این فضا را برای گسترش  های قانون کاری و تامین اجتماعی تاکنون نتوانسته کارفرمایانی هستیم که ممکن است به دلیل محدودیت

های  رسد از این طریق بتوانیم زمینه به نظر می: خاطر نشان کردفروزان مهر « .شاگردی به وجود بیاورند -های شغلی استاد  فرصت

شود و بتواند مشاغل موجود در « هر کارگاه یک آموزشگاه»مناسبی برای اشتغال به وجود بیاوریم و در ابتدا نیز نگاه بر این بود که 

ها با  عی همچنین از برگزاری برخی نشستاین مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتما. های مختلفی را پوشش دهد حوزه

وگوها  ایم و این گفت ها برگزار کرده هایی نیز با اصناف در این زمینه نشست:شاگردی خبر داد و گفت -اصناف برای گسترش ایده استاد 

قدامات صورت گرفته، فروزان مهر با تاکید بر اینکه از طریق ا. ای کشور نیز انجام شده است از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه

شاگردی شده  -تا به اینجای کار استقبال خوبی از طرح استاد : ها این طرح اجرایی شده است، تصریح کرد اکنون در برخی از استان هم

  .است

 

 ': مدیر کل سازمان فنی حرفه ای استان فارس

 طرح استاد شاگردی در شیراز اجرا می شود
در صدد هستیم با همکاری مجمع امور صنفی استان، پیگیر اجرای طرح استاد و : مدیرکل سازمان فنی حرفه ای فارس گفت-اکونیوز

شاگردی باشیم تا از این طریق بتوانیم هر کارگاه را به عنوان یک اموزشگاه معرفی کنیم که در نتیجه آن هر هنرجو بتواند دوره های 

 .دوره های عملی را در کارگاه های مورد نظر بگذراندآموزشی را در سازمان و 

، مدیر کل سازمان فنی حرفه ای استان فارس با اشاره به بازدید عمومی از (econews.ir)به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران

ه ای در سراسر کشور به منظور آشنایی اقشار مختلف جامعه با توانمندی های سازمان فنی و حرف: سازمان های فنی و حرفه ای گفت

  .آبان جاری تا سوم آذر ماه انجام خواهد شد 18بازدید عمومی از

این سازمان در سراسر کشور پذیرای تمامی اقشار جامعه از جمله دانش آموزان، دانشجویان، کارگران و : وی در همین ارتباط افزود

  .ی تشکیل شده تا برنامه ریزی بازدید با نظم بیشتری انجام شوداصناف مختلف در زمان بازدید خواهد بود و در همین راستا کمیته ا

مدیر کل سازمان فنی حرفه ای استان فارس از تاسیس دو مرکز علمی کاربردی در رشته های ابزار دقیق و ماشین ابزار در شیراز و 

زار کار در فارس درخواست راه اندازی پنج با توجه به نیاز با: رشته جوشکاری و گیاهان زینتی در شهرستان المرد خبر داد و افزود

مرکز فنی حرفه ای در استان را داریم که شامل رشته های برق قدرت در المرد، صنایع چوب، برق و الکترونیک در شیراز و ابزار 

  .دقیق و ماشین ابزار در شهرستان المرد می باشد

از در دستور کار قرار گرفتن هشت برنامه راهبردی در راستای  مبرایی با تشریح سیاستگذاری های سازمان فنی و حرفه ای کشور

ازجمله اهداف و سیاستگذاری های سازمان فنی و : پیشبرد اهداف سازمان فنی و حرفه ای در طول سند چشم انداز خبر داد و افزود

و ارتقای آموزشهای مهارتی در  حرفه ای می توان به حضور در عرصه های بین المللی، استقرار نظام جامع مهارت آموزی، توسعه

کشور، تحقق عدالت اجتماعی در آموزشهای مهارتی و آموزش بیشتر مهارت بیشتر به قشر آسیب پذیر، توسعه آموزشهای فنی و حرفه 

 ای در بخش خصوصی در تمامی جامعه، استاندارد سازی و اشاعه فرآیند آموزشهای مهارتی، توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان

  .و ارتقای بهره وری و بهبود منابع مالی در سازمان اشاره کرد

نفر به صورت مستقل و 731تاکنون در این استان چهار هزار و : وی در خصوص توسعه مشاغل خانگی در فارس نیز بیان کرد

  .بوده استنفر پشتیبان ثبت نام داشته اند که بیشترین گرایش آمار مشاغل در استان مربوط به رشته خیاطی 141

مدیر کل فنی و حرفه ای فارس، صدور مجوزهای اولیه برای درخواست کنندگان مشاغل خانگی را به معنای اعطای وام ندانست و 

  .اعطای وام در شرایطی مورد بررسی قرار میگیرد که طرح مورد نظر توجیه اقتصادی داشته باشد: گفت



نفر  8هزارو  61از این تعداد: ماهه اول سال جاری خبر داد و گفت 6نفر در آزمون فنی وحرفه ای در 611هزارو  34وی از شرکت 

  .پذیرفته شده اند

میلیون و  4نفر معادل  884هزار و  17در مراکز آموزش دولتی : مدیرکل مرکز آموزش فنی وحرفه ای فارس خاطرنشان کرد

هزارنفر ساعت آموزش مهارت 645میلیون و 11نفر معادل  469هزارو  55ساعت و در مراکز خصوصی نفر  788هزار و 551

  .های فنی و حرفه ای را فراگرفته اند

 

 


