
 !سال پیش است 08طرح کارورزی بازگشت به نظام آموزشی 

 

کار ) این سال ها در باره آموزش واشتغال وتمامی مصوبات درایران است08آموزشی ماقبل دهه  طرح کارورزی بازگشت به نظام

 .را ازجمله قانون کاررا دور می زند (آموزی وکارآموز

 .شاگردی یا کاروزی بوده است -استاد به شیوه 9331آموزش ویادگیری درایران تا قبل از سال

ماه 9331دی 72ش مهارت مصوب درشورای عالی كاربتاریخ ین نامه كار آموزی و افزاینظام آموزشی نوین درایران با تصویب آئ

 9ضمیمه .آغازشد

 7ضمیمه.قانون کارآموزی تصویب وبدنبالش شورای عالی کارآموزی تشکیل شد 9331اردیبهشت ماه72در

 3ضمیمه.قانون تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی بتصویب رسید 9311تیر91

 3ضمیمه.است(کارآموزی وکارآموز)قانون کار بتصویب رسید که فصل پنجمش درباره آموزش واشتغال9331آبان ماه 

ار گرفت و در بهمن قانون برنامه چهارم توسعه، طرح کارورزی در دستور کار مجلس وقت قر 931در راستای ماده  ،3101در سال 

، طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی ازطرف معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه دفتر امور 9323ماه 

 .شورای اقتصاد نیز ارائه شد

 1ضمیمه.رسید طرح کارورزی با عنوان دستورالعمل طرح کارورزی به تصویب شورای عالی اشتغال وقت 9321فروردین 72در

خردادماه 1که تا امروز.بتصویب شورای اشتغال رسید9313پس از روی کارآمدن دولت یازدهم باردیگرطرح کارورزی در آذرماه 

 .متن کامل آن دردسترس نیست 9311سال

ن وخارج ازشمول قوانین کار و تامی  درصدحداقل حقوق21سال با 7نویس برنامه ششم،کارکردن فارغ التحصیالن دانشگاه ها  در پیش

 2و3ضمیمه-پیشنهادشد اجتماعی

 :نویس برنامه ششم پیش 11تبصره 

به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه 

های برنامه اجرا نموده  زیر را طی سال های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه

 :و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید

سال در اجرای طرح  71های سنی زیر  مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه -9

حداکثر تا دو ( های خصوصی و تعاونی های آموزش عالی در کارگاه ورههای تخصصی بدو ورود به کار و طی د آموزش)کارورزی 

 .سال برای هر یک از کارورزان

و مشمولین ( که قبال سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند)سال  71های سنی زیر  تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه -7

های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت  زمینه زیرساخت المنفعه در های عام اجرای پروژه)طرح اشتغال عمومی 

انگیزه بیشتر برای   درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف 21به میزان ( جوامع محلی

 .بکارگیری نیروی کار جدید

 !م تحت لوای کارورزباقی ماند؟الیحه برنامه ششم توسعه حذف شد اما بندی مبه 11تبصره 

 !ریش وقیچی در دست هیئت وزیران؟

 :الیحه برنامه ششم 35ماده 5بند

برای ترغیب کارفرمایان وکارآفرینان بخش خصوصی وتعاونی به جذب نیروی کارجوان،کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه 

ی به صورت کارورزی اقدام نمایند،ازپرداخت سهم کارفرما وبیمه نسبت به جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی با مدارک حداقل کارشناس



آئی نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی،زمینه های کاری الویت .سال از تاریخ شروع کار معاف می باشند7بیکاری برای مدت 

 .به تصویب هیئت وزیران می رسددار،نحوه تامین هزینه وسایرموارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی 

 !هشدار

 !پیش نویس برنامه ششم برای جانداختن به علی ربیعی واگذار شد 11و 42روغنکاری تبصره های

کننده را که به زیان جامعه کار و کارگری بود از برنامه ششم برداشتیم و  های نگران با حمایت رئیس جمهور تبصره: علی ربیعی گفت

 .ی را جایگزین کنیم که رئیس جمهور این کار را برعهده من گذاشتقرار شد موارد دیگر

با حمایت رییس جمهور قرار شد تا : در همایش بررسی مسایل و مطالبات کارگران تصریح کرد وزیر کار دی ایسنا،79به گزارش

وی نظامات تشویقی رفته ایم شخصا مواردی را به جای تبصره های برداشته شده تنظیم و جایگزین کنم که در این خصوص بیشتر ر

 .ولی آن بخشهای نگران کننده را به طور کامل حذف کرده ایم و دیگر از الیحه برنامه ششم حذف شده اند

 !منتشر باید گردد( کاج)متن طرح کارورزی اشتغال جوانان

غاز طرح کارورزی اشتغال جوانان از وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی از آ:9313اردیبهشت93اخباروگزارشات کارگری

 .خبر داد 9313اردیبهشت93امروز

 .کنم آغاز به کار طرح کاج را از امروز اعالم می: های اشتغال دولت گفت علی ربیعی در نشست خبری تشریح برنامه

ه یافت و در نهایت در بهمن این طرح توسع 11در سال . استان اجرا و مورد آزمایش قرار گرفت ۹در  1۹این طرح در سال : او افزود

 .در جلسه شورای عالی اقتصاد با حضور رییس جمهور تصویب شد 11

در مرحله بعدی و . در این مرحله آنها آموزش خواهند دید. هزار نفر از این طرح استقبال کنند 9۱۱ما فکر می کنیم : ربیعی ادامه داد

 .کنیم و مابقی دستمزد توسط صاحب صنف پرداخته می شود ت میجذب، یک سوم دستمزد و بیمه حوادث این افراد را پرداخ

بنابه گفته علی ربیعی طرح فوق دومرحله اجرایی دارد ودرمرحله جذب یک سوم دستمزد و بیمه حوادث کارورزان را دولت پرداخت 

 .کند می

 :بنابه پیشینه اش با ابهامات فراوانی روبروست،ازجمله(کاج)طرح کارورزی اشتغال جوانان 

 آیا کارورزان درمرحله جذب مشمول قانون کار هستند وحقوقشان چه مبلغی است که دولت یک سومش را پرداخت می کند؟

 چرا کارورزان دراین مرحله بیمه حوادث می شوند؟مگرمشمول بیمه تامین اجتماعی نیستند؟

قوق کارورزان در مرحه آموزشی چه مبلغ است واز آیا کارورزان درمرحله آموزشی مشمول قانون کار وبیمه تامین اجتماعی هستند؟ح

 طرف کی پرداخت می شود؟

منتشرباید گردد تا مورد نقد وبررسی فعالین کارگران وکارشناسان قرارگیردتا روشن شودها ( کاج)متن طرح کارورزی اشتغال جوانان

 هزاران نفر از جوانان تحت چه شرایطی آموزش وجذب می شوند؟

 !سطح دستمزد ووضعیت بیمه ای فارغ التحصیالن دانشگاهی در طرح های کارورزی وکاج رونمایی قطره چکانی

در طرح کارورزی بیمه تامین اجتماعی مدنظر نیست بلکه کارورزتحت پوشش بیمه :9313اردیبهشت7۱اخباروگزارشات کارگری

 .گیرد حوادث قرار می

پردازد که  شود و مابقی را کارفرما می ز حقوق توسط دولت پرداخت میکنند که بخشی ا کارورزان مبلغی به عنوان دستمزد دریافت می

 .هزار تومان باشد ۹۱۱بینی شده مبلغی در حدود  پیش

هم که بخشی از طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی است ،جوانان تحصیلکرده دانشگاهی ( کارانه اشتغال جوانان)درطرح کاج 

توانند دوره کارورزی را به مدت  فرآیند اتصال به واحد کسب و کار و توافق با کارفرما، می سال پس از طی کردن 3۹-71در سنین 

شش ماه در کارگاهها بگذرانند که در این حالت مشمول پرداخت یک سوم حداقل دستمزد به عالوه پوشش بیمه حوادث از سوی دولت 

 .شوند می



های ملی اشتغال بررسی شد که  ای عالی اشتغال، پنج دستور زیر برنامهآذرماه سال گذشته در جلسه کمیسیون تخصصی اشتغال شور

 .بود”طرح کارورزی“یکی از آنها زیر برنامه ملی اشتغال با عنوان 

نامه نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی اقدام  نویس آیین چندی بعد شورای عالی اشتغال نسبت به تهیه پیش

 .کرد

 :رح کارورزیپیشینه ط

طرح کارورزی دانش آموختگان ” ناگفته نماند در پنجمین جلسه شورای عالی اشتغال دولت نهم نیز، دستورالعملی تحت عنوان

به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی وقت به تصویب رسیده بود که بر اساس تعریف صریح این دستورالعمل ” دانشگاهی

شد که دارای مدرک کاردانی یا باالتر در کلیه  ها و مراکز آموزش عالی گفته می موختگان دانشگاهبه آن دسته از دانش آ” کارورز“

 .های تحصیلی به جز رشته های علوم پزشکی بودند رشته

درصد حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار به عنوان کمک هزینه کارورزی مجری  1۱به موجب این مصوبه حداکثر 

شد و چنانچه واحد پذیرنده تمایلی به استخدام کارورز نداشت،  پرداخت به کارورزان به واحدهای پذیرنده پرداخت می طرح برای

 .درصد هزینه پرداخت شده به کارورز را به مجری طرح پرداخت کند 1۱موظف بود 

بودند و کلیه کارورزان طی دوره کارورزی همچنین بر اساس این طرح، تمامی واحدهای پذیرنده موظف به انعقاد قرارداد با کارورز 

در نهایت به منظور سنجش مهارت کارورزی، مجری طرح موظف بود . گرفتند توسط وزارت کار تحت پوشش بیمه حوادث قرار می

ه فراهم ای مرتبط با فعالیت واحد پذیرند بینی الزم برای آزمون کسب مهارت فرد را در پایان دوره از طریق مراکز فنی و حرفه پیش

 .کند

 .سال گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین دستورالعمل طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی خبر داد

ای کارفرمایان  در جریان تدوین الیحه برنامه ششم توسعه و به پیشنهاد وزارت کار، دولت طرح کارورزی را تحت عنوان معافیت بیمه

تحصیالن دانشگاهی در الیحه گنجاند و نمایندگان مجلس نیز در جلسه رسیدگی به جزییات الیحه برنامه ششم در صورت جذب فارغ ال

برنامه را به شکلی به تصویب رساندند که بر طبق آن برای  21توسعه و در بخش اصالح مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق برنامه، ماده 

التحصیالن دانشگاهی با مدرک  آن دسته از کارفرمایانی که نسبت به جذب فارغ ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی، 

حداقل کارشناسی، به صورت کارورزی اقدام کنند از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف 

 .شوند می

 کند؟ اما طرح کارورزی چیست و چه هدفی را دنبال می

در طرح : گوید ی منصوری ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار ، در پاسخ به این پرسش به ایسنا میدرهمین رابطه،عیس

کارورزی، جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی که تمایل دارند برای کسب مهارتهای الزم فنی و کارآفرینی و شناساندن توانایی خود به 

 .شوند مند می از کمک هزینه بهره های کارورزی شرکت کنند کارفرمایان در دوره

های بیمه نیروی کار و کاهش هزینه  ای وجود ندارد بلکه برای کمک به تامین بخشی از هزینه در این طرح معافیت بیمه: افزاید او می

 .هایی پیش بینی شده است بیمه نیروی کار جدید الورود مشوق

گیرد اما  ماعی مدنظر نیست بلکه فرد تحت پوشش بیمه حوادث قرار میگوید در این طرح بیمه تامین اجت آنطور که منصوری می

تواند در یک فرایند مشخص و در صورت استمرار فعالیت در بنگاه اقتصادی و رضایت کارفرما به مرحله بیمه تامین اجتماعی  می

 .برسد

کند به  دهد و خدمات کامل ارائه نمی ی انجام نمیبه گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، در بحث کارورزی فرد کار رسم

 .شود همین دلیل پس از اتمام کارورزی و در صورت استمرار کار نزد کارفرما، مشمول بیمه تامین اجتماعی می

به فارغ التحصیالنی که از طریق طرح کارورزی مشغول کار شوند، مبلغی : گوید بینی حقوق و مزایای کارورزان می او درباره پیش

بینی شده مبلغی  پردازد که پیش شود و مابقی را کارفرما می کنند که بخشی از حقوق توسط دولت پرداخت می عنوان دستمزد دریافت می

 .هزار تومان باشد ۹۱۱در حدود 

 چیست؟ (کارانه اشتغال جوانان)طرح کاج 



خبر داد و اعالم کرد که پرداخت ( شتغال جوانانکارانه ا)” کاج“هفته گذشته وزیر کار در یک نشست خبری از آغاز اجرای طرح 

کارانه با یارانه متفاوت است؛ این طرح در حقیقت بخشی از طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی است که به موجب آن جوانان 

توانند دوره  رما، میسال پس از طی کردن فرآیند اتصال به واحد کسب و کار و توافق با کارف 3۹-71تحصیلکرده دانشگاهی در سنین 

کارورزی را به مدت شش ماه در کارگاهها بگذرانند که در این حالت مشمول پرداخت یک سوم حداقل دستمزد به عالوه پوشش بیمه 

 .شوند حوادث از سوی دولت می

 :دولت روحانی ادامه دهنده راه دولت احمدی نژاد

 هزارتومانی288کارکردن فارغ التحصیالن دانشگاهی با دستمزدماهیانه

 !به بهانه راه اندازی سامانه کارورزی

با مراجعه به این .اردیبهشت،وزارت کار سامانه کارورزی را راه اندازی کرد73امروز:ت9313اردیبهش73اخباروگزارشات کارگری

 سامانه

https://karvarzi.mcls.gov.ir/default.aspx 

 .در دولت احمدی نژاد کماکان در دستور کار روحانی قرارداشته و دارداشتغال  یعال یشورا 72/9/9323روشن می شود که مصوبه 

در بخش قوانین ومقررات این سامانه ودر آیین نامه و دستور العمل نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی 

 :درباره مدت، میزان و نحوه پرداخت کمک هزینه کارورزی آمده است

ن ییمهارت تع یمصوب آموزش یهر كارورز بر اساس استاندارد ها یماه برا 97ماه و حداكثر  3حداقل  یكارورزطول دوره : 7ماده 

 .گردد یم

 ین مییساعت تع 2و حداكثر  3گردد، ساعات آموزش در هر روز حداقل ین مییساعت تع 93۱مدت آموزش در هر ماه  :3تبصره

 .گردد

ه ین نامه نسبت به تهیین آیب ایك ماه پس از تصویشور موظف است ظرف مدت ك یو حرفه ا یسازمان آموزش فن :4تبصره 

ربط یذ یر افراد و نهادهایو سا یو ناظر استان یمجر یبه اطالع دستگاهها یاقدام و مراتب را به نحو مقتض یآموزش یاستانداردها

 .برساند

ن مبلغ توسط واحد یدرصد ا 2۱گردد كه  ین میی تعدلار ونیلیمعادل چهار م 9313انه در سال یماه ینه كارورزیكمك هز :0ماده 

ن یهمه ساله توسط باالتر ینه كارورزیزان كمك هزیم. شودیبه كارورز پرداخت م یمانده توسط دستگاه مجریدرصد باق 3۱رنده و یپذ

 .گردد ین وجهت اجرا ابالغ مییمقام دستگاه ناظر تع

 یكارین نرخ بیانگیطرح، باالتر از م یبه سال اجرا یمنته یآنها در سه سال متوال ساالنه یكاریكه نرخ ب ییدر استانها: 9تبصره 

 .گرددین مییدرصد تع 1۱به كارورز معادل  یدستگاه مجر یكشور باشد، سهم پرداخت

 ینههایز، تقبل هینه كارورزیدرصد كمك هز 9۱۱ن نامه، پرداخت یین آیه ضوابط ایت كلیرنده مجاز است با رعایواحد پذ :4تبصره 

 .دیرش كارورز اقدام نماین ماده، نسبت به پذیموضوع ا ین سهم دستگاه مجریو همچن 9۱مه موضوع ماده یب

رش كارورز باشد مكلف است كل مبالغ یپذ یبوده و متقاض یمانكار طرف قرارداد دستگاه مجریرنده، پیچنانچه واحد پذ :1تبصره 

 .دین نمایأمن نامه را تیین آیا 9۱و ماده  2موضوع ماده 

ز سهم خود به حساب كارورز اقدام یشده كارورز نسبت به وار یرنده مكلف است ماهانه بر اساس ساعات آموزش طیواحده پذ: 9ماده 

 .گردد یز میرنده به حساب كارورز واریز سهم واحد پذیپس از وار یسهم دستگاه مجر. دینما

 ینامه قبول یمنوط به ارائه گواه ین ماه دوره كارورزیرنده مربوط به آخریپذو واحد ینه سهم دستگاه مجریپرداخت كمك هز: تبصره

 .باشد یم یبه دستگاه مجر یو حرفه ا یكارورز در آزمون سازمان آموزش فن

 !هزارتومانی؟138کارگری تحت لوای کارورزی با حقوق ماهیانه

https://karvarzi.mcls.gov.ir/default.aspx


دیرکل سیاستگذاری وتوسعه اشتغال وزارت کار درباره عالءالدین ازوجی مشاور وزیر و م: 9311خرداد3اخبار وگزارشات کارگری

شود که حدود  از سوی دولت پرداخت می 11دستمزد این افراد به میزان یک سوم حداقل حقوق مصوب سال : حقوق کارورزان گفت

 .هزار تومان برای هر فرد است 39۱

با هدف جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکار از امروزعالءالدین ازوجی با تشریح جزئیات اجرای طرح کارورزی که به تازگی 

هدف اجرای این طرح، دانش آموختگان دانشگاهی : مقطع کاردانی تا مقطع دکتری از سوی وزارت کار اجرایی شده است،به مهر گفت

های اقتصادی  های دانشگاهی برحسب نیاز بنگاه در همه رشته( سال خدمت سربازی7با احتساب )ساله  37ساله تا  73گروه سنی 

 .خصوصی و تعاونی هستند

این : در دستور کار دولت قرار گرفته است گفت( کارآفرینی و اشتغال برای جوانان)وی با بیان اینکه طرح کارورزی ذیل طرح کاج 

 .استان کشور به صورت آزمایشی اجرا شد و امسال به سراسر کشور تعمیم داده شده است 2طرح در سال گذشته در 

ماه برای هر کارورز عنوان کرد و درباره نحوه جذب متقاضیان بیکار مشمول  1ماه و حداکثر  ۹دوره کارورزی را حداقل ازوجی، 

ها، افراد حائز شرایط با در نظر  گیری از اطالعات ثبت شده در سامانه باید بر اساس یکسری شاخص پس از گزارش: این طرح گفت

ها و با در نظر گرفتن رشته تحصیلی فرد متقاضی از طریق وزارت کار به بنگاه  ظرفیت بنگاهها شناسایی و به میزان  گرفتن اولویت

 .اقتصادی مربوطه معرفی شوند

گذاری شده است، درباره حقوق  هزار فارغ التحصیل بیکار هدف 91۱وی با بیان اینکه در قالب اجرای طرح کارورزی اشتغال ساالنه 

 39۱شود که حدود  از سوی دولت پرداخت می 11به میزان یک سوم حداقل حقوق مصوب سال  دستمزد این افراد: کارورزان گفت

 .هزار تومان برای هر فرد است

در : های نظارت بر عملکرد کارورز و کارفرما در قالب این طرح دیده شده یا خیر؟ گفت ازوجی در پاسخ به این سوال که آیا مکانیزم

ای و روابط کار بر  شود؛ عالوه بر این بازرسان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه تنظیم میای به زودی  نامه این زمینه شیوه

 .های تحت پوشش نظارت دارند فعالیت بنگاه

البته بر اساس : وی با بیان اینکه واحدهای پذیرنده کارورزان هیچ تعهدی در قبال حذب قطعی کارورز در واحد مربوطه ندارند گفت

درصد کارورزان از سوی کارفرمایان جذب واحد مربوطه  2۱ی دریافتی ما از اجرای آزمایشی این طرح در سال گذشته، ها گزارش

 .شدند

: ای برای افزایش انگیزه کارفرمایان برای جذب کارورزان خبر داد و گفت های بیمه مشاور وزیر کار همچنین از در نظر گرفتن مشوق

راد و ماندگاری آنها در محیط کار، در صورت جذب کارورزان در واحد و بنگاه اقتصادی مربوطه، برای افزایش احتمال جذب این اف

سال از پرداخت حق بیمه در قبال  7بدین ترتیب کارفرمایان تا . درصد حق بیمه کارفرما را پرداخت خواهد کرد 9۱۱سال  7دولت تا 

 .کارورزان معاف خواهند بود

 کارورزی را توسعه دهیمباید طرح  :علی ربیعی وزیرکار

هزار فارغ التحصیل جویای کار در سامانه کارورزی  1۱با بیان اینکه تاکنون حدود 9311علی ربیعی وزیر کارروزچهارم خردا دماه

 .باید سامانه های استانی کارورزی به سامانه مرکزی متصل شوند و بتوانیم این طرح را توسعه دهیم: ثبت نام کرده اند، گفت

رییس دولت نیز به طرح های : های مهم در حوزه اشتغال دانست و گفت های تکاپو، کارورزی و مهارت آموزی را از طرح وی طرح

 .تکاپو کارورزی و مهارت آموزی تاکید دارد

  كار یعال یشورا 47/38/19ش مهارت مصوب یو افزا ین نامه كار آموزیآئ :3ضمیمه

كارگران با سابقه  یو حرفه ا یان و توسعه معلومات فنیم مبتدیتعل‘ ش مهارت یو افزا یآموزمنظور از كار  -9ماده : اتیكل - فصل اول

 . باشد یم‘ شود یار آنها گذاشته میكه در اخت یلیت و استفاده بهتر از وسایت و كمیفیاد بازده كار از لحاظ كیجهت ازد

كه  یبه حرفه ا‘ كه كار آموزان و كارگران ‘ ن گردد یم و تدویظتن ید به نحویبا‘ ش مهارت یو افزا یكار آموز یبرنامه ها -4ماده 

  یشرفت كار و ترقیرند آشنا شده و بتوانند موجبات پیگیم قرار میآن تحت تعل یكه برا یآموزند و به رموز رشته صنعت به خصوص یم

 . خود را فراهم سازند



م و به مورد اجرا یهر كارگاه تنظ یمختلف فن یرشته ها یها یازمندیند با توجه به یبا‘ ش مهارت یو افزا یبرنامه كارآموز -1ماده 

 . گذارده شود

ع یك از حرف صنایآموزش هر  یزان ها و قواعد مربوط به برنامه هایم‘ له كارشناسان فن و ارباب حرف یوزارت كار به وس -2ماده 

ان  مربوطه یو كار فرما ین مراكز آموزشیا به اطالع مسئولاجر یم خواهد نمود و برایو توسعه مهارت تنظ ینه كار آموزیرا در زم

 . دیخواهد رسان

 یشرفت هر صنعت و حرفه ایو پ یات فنیرد كه مناسب با ترقیصورت گ یقید به طریزان و قواعد آموزش باید نظر در میتجد -5ماده 

كه متضمن  یافته به قسمیجا انجام ید تدریان بایار فرماوابسته به ك یا مراكز آموزشیدر كارگاهها ‘ مزبور  یبرنامه ها یاجرا. باشد 

 . ا حرفه مزبور نباشدیصنعت  یدیات تولیدر عمل یوقفه كل

ان صنعت و حرفه مربوطه و موافقت یشنهاد كارفرمایا بنا به پیله اداره آموزش وزارت كار یما به وسید نظر ممكن است مستقین تجدیا

 . ردیآن اداره انجام پذ

 یداده م ینامه ایگواه‘ ش یكنند در آخر مدت پس از آزما یم یكه دوره آموزش مربوطه را ط یبه كار آموزان و كارگران -6ماده 

 . دید خواهد گردیتوانند انجام دهند قیكه آموخته و م یو حرفه ا یشود كه در آن مدت كار آموز

ج كه از طرف وزارت كار به یل مشتركا و به تدریصورت تما د منفردا و دریص وزارت كار بایبه تشخ‘ ان یه كارفرمایكل -7ماده 

ن نامه فراهم ین آئیا خارج از آن و با توجه به مقررات ایل آموزش كارگران خود را در كارگاه مربوطه و یشود وسایكارگاهها اعالم م

 . سازند

ت یا چند نفر واجد صالحیك یاره آموزش وزارت كار ص ادیوابسته به چند كارگاه بنا به تشخ یا مراكز آموزشیدر هر كارگاه  -0ماده 

 . ردیمربوطه تحت نظر آنها انجام گ یا مراكز اموزشین خواهد شد تا امور مربوط به آموزش كارگاه ییان مربوطه تعیاز طرف كارفرما

 یكارآموز -فصل دوم 

منعقد  یكتب ی كار فرما با كار امورز قرار داد كارآموزرد مگر آنكه قبالیتواند انجام پذینم‘  در كارگاه یچگونه كار آموزیه -9ماده 

 . نموده باشد

ر را در كارگاه ین نامه موظفند مراتب زین آئیا 2ان مربوط به باتوجه به ماده یدر كارگاهها كارفرما یانجام كار آموز یبرا -38ماده 

 : ندیت و اجرا نمایخود رعا

 . یجاد كالس جهت دروس نظریا -الف 

 . مختلف كارگاه یدر قسمت ها یعمل یل الزم جهت كار آموزیهم ساختن وسافرا -ب 

 ین منظور كه كار آموزیا یكه كار آموز در ظرف مدت مورد نظر برا یبه نحو یكار آموز یو عمل ینظر یم برنامه هایتنظ -پ 

شود یوزارت كار اعالم م یل آموزش حرفه اكه از طرف اداره ك یزان ها و قواعدیبا م یستین برنامه  بایا‘ د آماده باشد ینما یم

 . منطبق بوده و قبال به موافقت اداره مزبور برسد

 . یو عمل یكار آموزان نظر یت دار براین صالحیان و معلمیه مربیته -ت 

 چگونهیكه ه یبه نحو یانجام كار آموز یل الزم برایه وسایفراهم نمودن كل -ث 

 . رددجاد نگیبرنامه ا یدر اجرا یوقفه ا 

 : ن شودییصراحتا تع یستیر بایموارد ز یدر قرار داد كار آموز -33ماده 

 یمدت كار آموز -الف 

ا صنعت مورد یل  حرفه یا تكمیفرا گرفتن  یبرا یص استعداد و عالقه كار آموزیتشخ ین دوره برایا‘ ش كار آموز یدوره آزما -ب 

 . دیتجاوز نما یاول دوره كار آموزاز سه ماه  یستینظر بوده و مدت آن در هر حال نبا

افت خواهد یو شروع كار به عنوان كارگر در یو پس از خاتمه دوره كار آموز یكه كار آموز در دوره كار آموز یزان مزدیم -ث 

 . نمود



 . نزد كار فرما مشغول شود یستیبا یكه كار آموز بعد از انجام كار اموز یحداقل مدت -ت 

زان مقرر در قانون كار جهت كار گران یكه از م یكار آموزان به نحو یالت رسمیانه و تعطیسال یمرخص‘  یل هفتگیام تعطیا -ث 

 . كمتر نباشد

 . مقرر شده منظور شود یاجتماع یمه هایكمتر از آنچه در قانون كار و قانون ب ییایمزا یستینبا یدر قرار داد كار آموز  -تبصره 

 . دیم نمایك نسخه از آن را به اداره كل محل تسلیك ماه یدر ظرف  یز انعقاد قرار داد منتهكار فرما موظف است پس ا -34ماده 

ورزند  یاشتغال م یكه كار آموزان به كار آموز ییرا در قسمت ها یو بهداشت یه مقررات حفاظتیكارفرما مكلف است كل - 31ماده 

 . دیاجرا نما

كه  ینده اداره كار محل به عمل خواهد آمد به كار آموزانین مربوط با نظارت نمایعلمان و میتوسط مرب یامتحانات كارآموز -32ماده 

 . از طرف وزارت كار اعطا خواهد شد یان كار آموزینامه پایند گواهیبرآ یان كار آموزیاز عهده انجام امتحان پا

ه یته یرفرما موظف است در درجه اول براشود كایر شامل اجرا میكارگران غ یبرا یكه برنامه كار آموز یدر موارد - 35ماده 

 . دینما یش الزم به كار فرما معرفیط را پس از آزمایاداره مزبور مكلف است كار آموزان واجد شرا. د یمحل مراجعه نما یابیكار

 ش مهارت كارگرانیافزا -فصل سوم 

ارت كارگران و باال بردن سطح معلومات آنان با ش مهیمربوط به افزا یبرنامه ها یان موظفند به منظور اجرایكارفرما -36ماده 

 . آن اقدامات الزم بعمل آورند یل اجرایو فراهم ساختن وسا یو عمل ینظر یم برنامه هاین نامه در تنظیآئ 2و  2ت مواد یرعا

 یكیبه  یا صنعتی ات وامكانات هر حرفهیش مهارت كارگران با توجه به مقتضیبه منظور افزا یآموزش یبرنامه ها یاجرا -37ماده 

 آموزش ضمن انجام كار –الف .  ردیرممكن است صورت گیق زیاز طر

 خارج از اوقات كار یآموزش در محل كار ول -ب 

ص ید تر تشخیامر آموزش مناسب تر و مف یكه برایدر صورت‘ ( ا خارج از كار یدر ساعات كار و ) آموزش در خارج از كارگاه  -ج 

 . گردد

 . ه خواهد نمودیان مربوطه توصیق فوق را به كار فرمایك از طریوزش وزارت كار اتخاذ هر اداره آم -تبصره 

مربوطه انتخاب  ین كارگران كارگاههایكار فرما از ب یش مهارت توسط اداره آموزش وزارت كار و با معرفیان افزایمرب - 30ماده 

 . مزبور عودت داده خواهند شد یم كارگران به كارگاههایتعل یراب یدوره آموزش در مراكز آموزش یان مزبور پس از طیمرب. یشوندم

 : ر باشندیط زیشرا ید دارایشوند بایش مهارت انتخاب میم افزایتعل یكه برا یانیمرب -39ماده 

 الزم یو اطالعات عموم یت فنیصالح -الف 

 م حرفهیتعل یبرا یات  كافیتجرب -ب 

 م حرفه به بزرگساالنیت تعلیصالح -ج 

 سال نباشد 71سن كمتر از  -د 

كه  یانیل اطالعات مربید آموزش و تكمیدر مواقع لزوم در تجد یات هر صنعتیاداره آموزش وزارت كار با توجه به ترق - 48ماده 

 . اقدام الزم بعمل خواهد آورد‘ شوندیش مهارت كارگران انتخاب میافزا یبرا

 . دیرند جزو ساعات كار با استفاده از مزد آنان محسوب خواهد گردكه كارگران به آموزش اشتغال دا یساعات - 43ماده 

 . مربوطه پرداخت خواهد شد یباشند از طرف كار فرما یل میمشغول تحص یان مادام كه در مراكز آموزشیدستمزد مرب - 44ماده 

ان از طرف كار فرما یسته به كارفرماواب یا مراكز آموزشیهر كارگاه  یآموزش یان كالس هایس مربیا حق التدریدستمزد  - 41ماده 

 . ان مربوطه پرداخت خواهد شدیا كارفرمای

 . امتحان الزم بعمل خواهد آمد‘ ش مهارت از كارگران كارآموز یافزا یان هر دوره آموزشیدر پا -42ماده 



 . خواهند بودمشمول مقررات مزد طبقه مربوطه ‘ ند از لحاظ مزد یكه از عهده امتحانات مربوطه بر آ یكارگران

 ش مهارتیو افزا یته كارآموزیو كم یعال یشورا -فصل چهارم 

 : ریش مهارت در مركز از افراد زیو افزا یكارآموز یعال یشورا - 45ماده 

 وزارت كار یمعاون فن -9

 وزارت فرهنگ یمعاون فن -7

 ع و معادنیوزارت صنا یمعاون فن -3

 ر كل آموزش وزارت كاریمد -3

 یابیشاغل و كارر كل میمد -1

 . دیل خواهد گردیتشك‘ كار  یعال ینده كارگر به انتخاب شورایك نفر نماینده كارفرما و یك نفر نمای-3

ش مهارت از یو افزا یكار آموز یبرنامه ها یته هماهنگیبه نام كم یته ایكه ادارات كار مستقل وجود دارد كم یدر مراكز - 46ماده 

ل خواهد شد یتشك یو كارگر یكارفرمائ یكاهاینده سندیع و معادن و نماینده اداره صناینما‘  یابیفتر كارس دیرئ‘ س اداره كار محل یرئ

 . س اداره كار خواهد بودیته به عهده رئین كمیاست ایر. 

ت یگاه و به اكثركار یان در شورایندگان كارگران و كارفرماین نماینده مزبور از بیل نشده نمایكا تشكیكه هنوز سند یدر نقاط –تبصره 

 . ندگان انتخاب خواهند شدیآرا همان نما

-  47ماده 

است كه از  یزان ها و قواعدیق آنها با میو تطب یآموزش یب برنامه هایش مهارت تصویو افزا یكار آموز یعال یفه شورایوظ: الف 

 . دیطرف وزارت كار اعالم خواهد گرد

ع موجود در یحرف و صنا یها یازمندین نیبوده و همچن یآموزش یبرنامه ها ینظارت در حسن اجرا یته هماهنگیفه كمیوظ -ب 

 یه برنامه هایتوج یات خود را برایقرار داده و نظر یمورد بررس یمختلف كار آموز یاستان و شهرستان را از نظر رشته ها

 .د یمهارت خواهد رسان شیو افزا یكار آموز یعال یله اداره كل آموزش وزارت كار به اطالع شورایبه وس یآموزش

در این سال، آئین نامه کارآموزی و افزایش مهارت به تصویب . گردد بر می 9331که تاریخ رسمی این نوع آموزش در ایران به سال  

 .قانون کارآموزی مصوب و به موجب آن، شورای عالی کارآموزی تشکیل شد 93۹1در سال . شورای عالی کار رسید

 زیقانون کارآمو:7ضمیمه 

 933147472مصوب  

 به موجب این قانون کارآموز شخصی است که بر طبق قرارداد کارآموزی برای - 9ماده  

 ها یا مراکز کارآموزی کارگاه فرا گرفتن یا افزایش مهارت در رشته معینی از صنایع در

 شود یا در مراکز وزارت کار و که به وسیله صاحبان صنایع به موجب این قانون تأسیس می

 کارآموزی که وزارتخانه مذکور تشخیص دهد مشغول امور اجتماعی و یا در سایر مراکز

 اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی. گردد

 .مشمول مقررات این قانون نخواهند بود باشند می

 ما و کارآموز بهقرارداد کارآموزی قراردادی است که در آن رابطه کارفر - 7ماده  

 .گردد منظور کارآموزی تنظیم می

 قانون کار در موارد خاص که ضرورت پیدا کند با( 7)مدت و سن مقرر در ماده  -تبصره  



 .تصویب وزیر کار و امور اجتماعی قابل تغییر خواهد بود

 :یابد کارآموزی در مورد افراد ذیل انجام می - 3ماده  

 ای وارد بازار صص و یا اینکه بدون اتمام تحصیالت حرفهجوانانی که بدون داشتن تخ -9

 .شوند کار می

 .کارگران شاغل برای فرا گرفتن تخصصهای مورد نیاز و افزایش مهارت -7

 .کارگرانی که به منظور تغییر رشته کار خود لزوماً باید مهارت جدیدی کسب کنند -3

 رمایان یا به وسیله وزارت کار ومرکز کارآموزی محلی است که به وسیله کارف - 3ماده  

 مهارت آنان افزوده شود امور اجتماعی به منظور تعلیم کارآموزان یا کارگرانی که باید

 .گردد یا مهارت جدیدی کسب کنند تأسیس و یا تعیین می

 .شروع کارآموزی در کلیه موارد پس از انعقاد قرارداد کارآموزی خواهد بود -تبصره  

 وزیشورای عالی کارآم 

 به منظور تعیین خط مشی کلی کارآموزی کشور شورایی به نام شورای عالی - 1ماده  

 علوم و -آموزش و پرورش  -اقتصاد  -کارآموزی مرکب از وزرای کار و امور اجتماعی 

 رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران -مدیر عامل سازمان برنامه  -آموزش عالی 

 ای به انتخاب اتاق مطلعین امور تعلیمات حرفه و نفر ازو یا معاونین آنان و د

 بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یک نفر از کارگران مطلع به انتخاب وزیر کار و

 ریاست شورا با وزیر کار و امور اجتماعی و در غیاب. شود می امور اجتماعی تشکیل

 .مشارالیه با وزیر آموزش و پرورش خواهد بود

 ای خواهد بود که در وزارت کار و امور شورای عالی دارای دبیرخانه - 9تبصره  

 .شود اجتماعی تشکیل می

 طرز تشکیل جلسات و تشکیالت داخلی دبیرخانه شورای عالی کارآموزی به - 7تبصره  

 .شود خواهد رسید تعیین می ای که به تصویب شورای عالی مذکور نامه وسیله آیین

 :یف شورای عالی کارآموزی عبارت است ازوظا - 3ماده  

 تعیین خط مشی و برنامه کلی کارآموزی در کشور و نظارت بر نحوه مصرف درآمد حاصله از 

 تهیه و تصویب -های کارآموزی  کمیته تعیین حدود اختیارات و وظایف -اجرای این قانون 

 دستمزد -کارآموزی  های مربوط به قرارداد کارآموزی مدت و نحوه نامه مقررات و آیین

 .مربوط به امور کارآموزی کارآموزان و سایر مسائل

 تواند در اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت کار و شورای عالی کارآموزی می -تبصره  

 .تفویض نماید امور اجتماعی قسمتی از وظائف خود را به کمیته کارآموزی

 وزارت کار و امور اجتماعی به تدریج شورای عالی کارآموزی بنا به پیشنهاد - 2ماده  



 صنایع مشمول این قانون را ها و مناطقی را که باید در آن کارآموزی انجام شود و حرفه

 بندی مشاغل و استانداردهای آموزشی و با در نظر گرفتن نوع حرف و با توجه به طبقه

 .آموزشی تعیین و اعالم خواهد کرد صنایع و فراهم بودن موجبات

 کارآموزی صندوق 

 .شود به منظور اجرای این قانون صندوقی به نام صندوق کارآموزی ایجاد می - 2ماده  

 اداری بوده و اداره امور آن بر صندوق مزبور دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی و

 های نامه اساس اصول بازرگانی و منحصراً طبق این قانون و اساسنامه صندوق و آیین

 - مدیر عامل -عبارتند از شورای عالی کارآموزی  ارکان صندوق. گیرد مربوط انجام می

 .حسابرس

 ای خواهد بود نحوه انتخاب حدود اختیارات و مسئولیتهای ارکان مزبور طبق اساسنامه 

 کار و امور اجتماعی که بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب کمیسیون

 .مجلسین خواهد رسید

 آموزیکمیته کار 

 هایی که به تدریج در هر منطقه و یا برای هر رشته معینی از صنایع یا حرفه - 1ماده  

 پیشنهاد وزارت کار ای به نام کمیته کارآموزی به موجبات کارآموزی فراهم باشد کمیته

 .شود و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کارآموزی تشکیل می

 زیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالیاعضای کمیته کارآموزی به پیشنهاد و 

 و نماینده کارفرمایان تعیین خواهند شد ولی به هر صورت نماینده کارگران همان حرفه

 .مربوط در آن شرکت خواهند داشت

 ای تواند از سایر افرادی که به مسائل مربوط به آموزش حرفه کمیته می -تبصره  

 جلسات کمیته کارآموزی باشند دعوت نماید تا در کارگران عالقمند و در آن صاحب نظر

 .شرکت جویند

 مقررات مربوط به نحوه تشکیل وظایف کمیته کارآموزی در حدود این قانون به - 9۱ماده  

 امور اجتماعی تنظیم و به ای خواهد بود که از طرف وزارت کار و نامه وسیله آیین

 .تصویب شورای عالی کارآموزی خواهد رسید

 کارآموزی مراکز 

 کلیه مراکزی که در اجرای این قانون به وسیله کارفرمایان تشکیل شده و - 99ماده  

 در هر مورد نظارت بر و. شود توسط کارفرما و یا کارفرمایان مربوط اداره خواهد شد می

 های های کارآموزی و مدت و نحوه آن در این قبیل مراکز به عهده کمیته برنامه

 طرح در شورای عالی کارآموزی به وزارت د که گزارش کار خود را برایکارآموزی خواهد بو



 .کار و امور اجتماعی تسلیم خواهند کرد

 در هر یک از مراکز کارآموزی که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و - 97ماده  

 امنایی مرکب از یک نفر نماینده تصویب شورای عالی کارآموزی تشکیل خواهد شد هیأت

 ارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر به انتخاب وزارت کار و امور اجتماعیک

 .عهده خواهند داشت تشکیل و امور مالی مرکز را به

 نحوه تشکیل و ایجاد مؤسسات کارآموزی که آموزش و در آنها جنبه عملی و - 93ماده  

 ای نامه بور به موجب آیینمز ای دارد و چگونگی نظارت در اداره امور و مؤسسات حرفه

 خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران

 .رسد می

 مقررات مالی 

 کارفرمایان یا صاحبان صنایع طبق ضوابطی که شورای عالی کارآموزی با توجه - 93ماده  

 مزد کارگران خود% 7عادل مبلغی م به شرایط اقتصادی و صنعتی تعیین خواهد کرد ماهیانه

 فرستند جهت های اجتماعی می ماهه به سازمان بیمه را بر طبق صورتهایی که همه

 حساب بانک خاصی به نام صندوق کارآموزی واریز های مذکور در این قانون در هزینه

 .نمایند می

 بگیران در هر صنعت یا هر کارگاه که مشمول مفاد این ماده صورت حقوق - 9تبصره  

 شورای عالی کارآموزی نخواهند بود به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب

 .تعیین خواهد شد

 نحوه وصول دو درصد و جرائم عدم پرداخت یا دیرکرد پرداخت مبلغ مذکور در - 7تبصره  

 های است که در قانون بیمه این ماده و اعتراض و شکایت مربوط به آن تابع مقرراتی

 بینی شده در مورد نحوه احتساب و وصول حق بیمه و پرداخت و یا دیرکرد پیشاجتماعی 

 های اجتماعی استفاده توان از دستگاه وصول سازمان بیمه می جویی است و به منظور صرفه

 .نمود

 مندرج در این ماده دو در هزار% 7در مورد پیمانکاریهای ساختمانی به جای  - 3تبصره  

 .پرداخت خواهد شد ز طرف کارفرمایان مربوطها ا مبالغ صورت وضعیت

 های مربوط به کارآموزی از محل سهمی که کارفرمایان به موجب ماده هزینه - 91ماده  

 به عنوان کمک در اختیار خواهند پرداخت و اعتباری که هر سال دولت بدین منظور 93

 .شود وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد داد تأمین می

 کلیه وجوه مذکور در مواد فوق در صندوق کارآموزی متمرکز خواهد شد و صرف - 93ماده  

 های مصوب شورای عالی نامه آیین وجوه این صندوق منحصراً تابع مقررات این قانون و



 .شورای عالی در این مورد عنوان هیأت امنای صندوق را خواهد داشت. کارآموزی است

 بر طبق مقررات مذکور در این قانون به عهده وزارتنظارت بر مصرف این عواید  -تبصره  

 .کار و امور اجتماعی است

 امور صندوق کارآموزی به وسیله مدیر عامل صندوق که به پیشنهاد وزیر کار - 92ماده  

 ای نامه شود بر اساس آیین می و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کارآموزی تعیین

 .رای عالی کارآموزی خواهد رسیداداره خواهد شد که به تصویب شو

 در مورد کارفرمایانی که برای کارآموزی کارگران خود با نظر شورای عالی - 92ماده  

 نمایند و یا تأسیس می کارآموزی به طور جداگانه و یا با همکاری یکدیگر مراکزی

 ی وکنند بنا به پیشنهاد کمیته کارآموز های خود را برای کارآموزی آماده می کارگاه

 93یا قسمتی از میزان مذکور در ماده  تصویب شورای عالی کارآموزی از پرداخت تمام

 .معاف خواهند بود

 .باشد معافیت مزبور برای یک سال بوده و در انقضاء مدت قابل تمدید می 

 پرداخت هزینه کارآموزی کارگران و کارآموزان به کارفرما و یا به مراکز - 91ماده  

 کارآموزی منعقده بین ای رسمی کشور بر طبق قرارداد مؤسسات حرفهکارآموزی و یا 

 کارآموزان و کارفرمایان و یا مراکز کارآموزی و یا مؤسسات مذکور بر اساس ضوابط و

 .عالی کارآموزی رسیده باشد ای خواهد بود که به تصویب شورای نامه آیین

 مقررات متفرقه 

 ط تصویب شورای عالی کارآموزی مشمول مقرراتمراکز موجود کارآموزی به شر - 7۱ماده  

 .گردد این قانون می

 در" داخل و یا خارج از کشور "اختالفات ناشی از قرارداد کارآموزی در  - 79ماده  

 قانون کار رسیدگی قانون کار و بر طبق مقررات 3۱هیأت حل اختالف مندرج در ماده 

 .استاالجرا  رأی هیأت مذکور قطعی و الزم. خواهد شد

 مراکز کارآموزی باید در پایان هر سال گزارش کاملی از فعالیتهایی که در - 77ماده  

 کمیته کارآموزی زمینه کارآموزی کارگران انجام یافته و ترازنامه مالی با اظهار نظر

 .مربوط برای طرح در شورای عالی کارآموزی به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند

 رف غیر قانونی و برداشت غیر مجاز از وجوه صندوق کارآموزی در حکمتص - 73ماده  

 .اختالس اموال عمومی خواهد بود

 قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در 

 و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و در جلسه روز دوشنبه بیست 93314743جلسه روز یکشنبه 

 .ل و نه به تصویب مجلس سنا رسیدسیصد و چه



 امامی جعفر شریف -رییس مجلس سنا  

 الیحه قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی:3ضمیمه

 

 الیحه قانونی راجع به

 تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی

 931143491مصوب 

 :ماده واحده

 ده میشود اداره کل آموزش حرفهای، مراکزبه وزارت کار و امور اجتماعی اجازه دا -9

 تعلیمات حرفهای صندوق کارآموزی، کانونهای کارآموزی وواحدهای مربوط به مطالعات

 سازمان آموزش فنی و نیروی"نیروی انسانی و اشتغال خود را در سازمانی به نام 

 .وابسته به وزارت کار و اموراجتماعی متمرکز نماید" انسانی

 آموزش فنی و نیروی انسانی معاون وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رییس سازمان -7

 .بود

 بودجه سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی از محل کمک دولت و درآمد اختصاصی -3

 .تأمین میشود9331قانون کارآموزی مصوب  93پیشبینی شده در ماده 

 ء مواد یک و دو بهاعتبار مصوب سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی به استثنا -3

 .بودجه سازمان مذکور منظورمیگردد 93عنوان کمک دولت ضمن ماده 

 اعتبار واحدهای سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی در استانها و شهرستانها که از -1

 .مرکز حواله میشود توسط هیأت امناء همان استان وشهرستان هزینه خواهد شد

 استانها و شهرستانها بنا به پیشنهاد معاون وزیر وترکیب و تشکیل هیأت امناء در  -3

 رییس سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی و تصویب وزیرکار و امور اجتماعی به عمل

 .خواهد آمد

 یکارآموز و قرارداد کارآموز -4-3-5: 2ضمیمه

 334ماده 

ا ی یفراگرفتن حرفه خاص، بازآموز یکه فقط برا ینکسا –الف : شود  یل اطالق مین قانون، کارآموز به افراد ذیاز لحاظ مقررات ا

که به موجب قرارداد  یافراد –ب . نندیب یآزاد آموزش م یا آموزشگاههایو  ین در مراکز کارآموزیمدت مع یارتقاء مهارت برا

توام با  یکارآموز ن بهیمع ید بر سه سال نباشد، در کارگاهین که زایمدت مع یخاص، برا یبه منظور فراگرفتن حرفه ا یکارآموز

 .شتر نباشدیسال تمام ب 92سال کمتر نبوده واز  91کار اشتغال دارند، مشروط برآنکه سن آنها از 

 3تبصره 

ا یشوند و  یم یمعرف یمنعقده با کارفرما به مراکز کارآموز یباشند که مطابق توافق کتب یکارآموزان بند الف ممکن است کارگران

 .ندینما یمواجعه م یستند و راسا به مراکز کارآموزینباشند که شاغل  یداوطلبان

 4تبصره 



کار،  یعالیشنهاد شورایبا پ" ب " داوطلبان مذکور در بند  یف دوره کارآموزیرش، حقوق و تکالیط پذیمربوط به شرا یدستورالعملها

 .رسد یم یر کار و امور اجتماعیب وزیبه تصو

 331ماده 

ر یشوند، از حقوق ز یرفته میپذ یاز مراکز کارآموز یکیدر  یکارآموز یبرا 997ک ماده یکه مطابق تبصره  یکارگران شاغل

ن مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر یشود و ا یقطع نم یکارگر درمدت کارآموز یرابطه استخدام - الف: برخوردار خواهند بود

، کمکها وفوق یرنقدیغ یایمزا –ج . مبنا کمتر نخواهد بودا مزد یاز مزد ثابت و  یمزد کارگر در مدت کارآموز -ب . شود یمحسوب م

کماکان پرداخت خواهد  یشود در دوره کارآموز یبه کارگر پرداخت م یخانوادگ یتهایو مسئول ینه زندگیجبران هز یکه برایالعاده هائ

به کارگر وارد گردد،  یق خسارتیطرن یشود واز ا یل موجه مانع ادامه کارآموزیان مدت، بدون دلیچنانچه کارفرما قبل از پا. شد

 .دین قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمایتواند به مراجع حل اختالف مندرج در ا یکارگر م

 993ماده 

ان یتا پا –الف : شود مکلف است  یرفته میپذ یاز مراکز کارآموز یکیدر  یکارآموز یبرا 997ماده ( 9)که مطابق تبصره  یکارگر

را  یواحد آموزش ین نامه هایشرکت نموده و مقررات و آئ یکارآموز یبپردازد و به طور منظم در برنامه ها یزمدت مقرر به کارآمو

در  ی، حداقل دوبرابر مدت کارآموزیدوره کارآموز یپس از ط –ب . ان برساندیت به پایرا با موفق ید و دوره کارآموزیمراعات نما

 .همان کارگاه به کار اشتغال ورزد

 3تبصره 

مطالبه خسارت مندرج در  یتواند برا یحاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما م یکه کارآموز پس از اتمام کارآموزیدرصورت

 .دیافت خسارت نمایدر ین قانون مراجعه وتقاضایبه مراجع حل اختالف موضوع ا یقرارداد کارآموز

 335ماده 

ن قانون خواهند یا 23 یال 21ع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد ، تاب997ماده " ب " کارآموزان مذکور در بند 

 .ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد یبود ول

 336ماده 

مزد  –سن کارآموز ج  –ن ب یتعهدات طرف –الف : ل باشدیمطالب ذ ید حاوین بایعالوه بر مشخصات طرف یقرارداد کارآموز

درصورت )ط فسخ قرارداد یشرا -م داده خواهد شد ویکه طبق استاندارد مصوب، تعل یاشغلیحرفه  –ه  یمحل کارآموز -دکارآموز 

 .ذکر آنرا در قرارداد الزم بدانند ین در حدود مقررات قانونیکه طرف یگریهرنوع شرط د –ز ( لزوم

 337ماده 

آنان  یمجاز است که از حدود توانائ یدرصورت( ن قانون یا 2۱ع ماده موضو)سال تمام  92توام با کار نوجوانان تا سن  یکارآموز

 .آنان مضر نباشد یو روح یسالمت و رشد جسم یخارج نبوده و برا

 330ماده 

وزارت کار و امور  یآموزش یرا مطابق استانداردها یزات کافیآموزش کارآموز، وسائل وتجه یموظفند برا یمراکز کارآموز

ن یتام ید براین مراکز مذکور بایهمچن. اموزندیقرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه موردنظر را به او ب یو یدر دسترس یاجتماع

 .امکانات الزم را فراهم آورند یط کارآموزیکارآموز در مح یمنیسالمت و ا

 اشتغال -7-1

 339ماده 

مراکز خدمات مذکور . دیل درسراسر کشور اقدام نماجاد مراکز خدمات اشتغایموظف است نسبت به ا یوزارت کار و امور اجتماع

کاران به مراکز یب یاشتغال نسبت به ثبت نام و معرف یفرصت ها یبرا یزیجاد کار و برنامه ریا ینه هایزم یموظفند تا ضمن شناسائ

 .ندیااقدام نم یو خدمات ی، کشاورزی، صنعتیدیبه مراکز تول یا معرفیو( از به آموزش یدرصورت ن) یکارآموز



 3تبصره 

ن خواهند بود یت از اشتغال معلولیو حما یزیتحت عنوان دفتر برنامه ر یجاد دفتریمراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ا

 .باشند یبا دفاتر مزبور م ین ماده موظف به همکاریه موسسات مذکور در ایو کل

 4تبصره 

قرض  یوامها یق اعطاین را از طری، معلول( یعیو توز ی، صنعتی، کشاورزیدیولت) یتعاون یجاد شرکتهایدولت موظف است تا درا

ت قرار داده و نسبت به یا خدمات آنان مورد حماید یت از تولیالت انجام کار و حمایتسه یالزم وبرقرار یالحسنه درازمدت و آموزشها

 .دیابند اقدام نمای ین در آنها حضور مین ماده و تبصره ها که معلولیه مراکز موضوع ایدر کل یرفع موانع معمار

 1تبصره 

ن شاغل در یاز معلولیموردن یالت رفاهیتسه یالزم را در جهت برقرار ین نامه هایمکلف است تا آئ یوزارت کار و امور اجتماع

 یو امور اجتماعر کار یب وزیه و به تصویکشور ته یستیران و سازمان بهزین ایاز جامعه معلول یمراکز انجام کار با نظرخواه

 .برساند

اشتغال دردولت  یعال یشورا 72/9/9323، مصوب یآموختگان دانشگاه دانش یلینک متن دستورالعمل طرح كارورز :5ضمیمه

 :احمدی نژاد
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 !سال فارغ التحصیل دانشگاه ازشمول قانون کار در دستورکار برنامه ششم تحت لوای کارورز49خروج کارگران زیر :3ضمیمه

 :پیشنهاد دولت درهمین رابطه

 *سال7ماه به3افزایش دوره آزمایشی کاراز  -

 حذف قرارداد کار  -

 اجازه اخراج آسان شاغالن باالی لیسانس به کارفرمایان  -

برابر کردن دوره کارآموزی،  2نویس برنامه ششم، حاال دولت به دنبال  سال در پیش 71از حذف طرح کاهش حقوق شاغالن زیر  پس

 .حذف قراردادهای کار و اجازه اخراج آسان شاغالن باالی لیسانس به کارفرمایان است

نه . می توانید روی آن به عنوان یک شغل حساب کنیدتصور کنید پس از مدت ها دوندگی و گرفتاری، کاری را پیدا کرده اید ولی ن

بیکار حساب می شوید و نه شاغل؛ تازه آینده روشنی هم ندارید و با وجود اینکه هر روز صبح باید در محل کار حاضر و مانند بقیه 

 .داردنیروها کار کنید، اما حقوق بسیار ناچیزی به شما پرداخت می شود و در مورد شما تبعیض حقوقی وجود 

کارفرما در قبال آینده شغلی تان تعهدی ندارد و با همه اینها دولت برای جلب رضایت کارفرما برای اینکه به شما اجازه ورود و فعالیت 

اگر همه . سال معاف می کند 7در محیط کار را بدهد بابت جذب شما، کارفرما را از پرداخت حق بیمه و سهم بیمه بیکاری به مدت 

 .ول دارید، باید حداقل تا لیسانس درس خوانده باشید، تا شاید جایی شما را قبول کنداینها را قب

در دوره ای که دو سال است، حتی اگر لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هم داشته باشید قراردادی حتی به صورت موقت هم با شما به 

مطالبه مزد واقعی را هم که نمی توانید بکنید چون کارفرما . یدامضا نمی رسد و شما تنها به عنوان یک کارروز معمولی شناخته می شو

 !شما را به عنوان نیروی اصلی نپذیرفته، ولی به شما تعهدات کاری در حد دیگران واگذار می کند و از شما مسئولیت می خواهد

 برزخی بین بیکاری و اشتغال

یرفته شدید، چون کارفرما تعهدی در قبال شما ندارد می تواند در احتماال پس از دوران دو ساله ای که به صورت نیروی کارورز پذ

همه اینها در حالی است که دوره آزمایشی در قانون کار . صورت صالحدید به آسانی اخراجتان کند و مسئولیتی هم متوجه وی نباشد

 .ماه پیش بینی شده و دوره های گذشته کارورزی نیز یکسال بوده است 3تنها 
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چنین شرایطی، فرد نه تنها دچار سرگردانی و دغدغه دائمی بیکاری است؛ بلکه کارفرما نیز اجازه یافته تا دوره آزمایشی  بنابراین در

ماه سرگردانی به عنوان  3یعنی اگر تا به امروز باید . سال برساند 7ماه به  3برابر افزایش دهد و از  2جذب نیروی کار را به بیش از 

 !تحمل می کنید، حاال باید تحملتان را به دو سال افزایش دهید و پس از آن هم شاید اخراج شدیدنیروی کار آزمایشی را 

اگر فکر می کنید اینگونه کار کردن دیگر آخر گرفتاری و بدشانسی و نشان دهنده بدترین شرایط بازار کار کشور است، این موضوع 

دولت برای فراهم شدن شرایط ورود متقاضیان شغل به بازار کار کشور قانون برنامه ششم توسعه از سوی  91ماده  1در قالب بند 

 .پیشنهاد شده و چه بسا پس از تایید نهایی به اجرا هم گذاشته شود

 الیحه برنامه ششم توسعه 3۵ماده  ۵بند 

برنامه ششم توسعه برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی 

نسبت به جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم کارفرما و 

آئین نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه های . بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند

و وزارت تعاون، کار و رفاه ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی)ویت دار، نحوه تامین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان کاری اول

 .اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می رسد

 9313بهمن 97 بتاریخ بخشی ازیک گزارش مهر

 :قانون کار 33ماده  * 

ن حق دارد، بدون یك از طرفین دوره هریدر خالل ا. ندین نماییكار تع یشیم دوره آزمارا به نا یگر مدتیكدیتوانند با توافق  ین میطرف

كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما یدر صورت. دیآنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نما یو ب یاخطار قبل

افت ید كارگر فقط مستحق درینانچه كارگر رابطه كار را قطع نماخواهد بود و چ یشیملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزما یباشد و

 .حقوق مدت انجام كار خواهد بود

 3تبصره 

كارگران ماهر و  یكماه و برایمه ماهر یكارگران ساده و ن ین مدت برایحداكثر ا. د قرارداد كار مشخص شودیبا یشیمدت دوره آزما

 .باشد یتخصص سطح باال سه ماه م یدارا

ماهه فارغ التحصیالن  33به نام طرح اشتغال آزمایشی   زیر عنوان جدید  دولت احمدی نژاد  طرح کارورزی دولت :7ضمیمه

 .حسن روحانی قرار گرفت  هزارتومانی در دستور کار دولت288دانشگاهی با حقوق

سال  7ماه به  3دوره آزمایشی کاراز الیحه برنامه ششم توسعه که توسط این دولت تهیه شده است ، 91ماده  1بطور کلی براساس بند 

لیسانس را از کار اخراج  و کارفرمایان به راحتی می توانند شاغالن باالی  افزایش می یاید ، قرارداد کار در این دوره بسته نمی شود

مول قانون کار سال فارغ التحصیل دانشگاه ازش 71این قسمت از برنامه ششم توسعه، خارج کردن کارگران زیر  اصوال هدف .کنند

 .است

هزار تومانی ارائه شده ازجانب وزارت کار دولت  ۹۱۱متن پیش نویس طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی با حقوق  *

 :روحانی به شورای عالی اشتغال جهت تصویب

 تعاریف و مفاهیم

 :در این آیین نامه اصطالحات و تعاریف به شرح زیر است: 9ماده

 کارورز

آموخته دانشگاهی بیکاری اطالق می شود که نسبت به فراگرفتن مهارت یا ارتقای آن در واحد پذیرنده کارورز مبادرت  به فرد دانش

 .نمایند می

 دانش آموخته دانشگاهی



ها و مراکز آموزش عالی داخل و خارج از کشور که مدرک تحصیلی آنان مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات  به فارغ التحصیل دانشگاه

 .شود فناوری باشد اطالق می و

 واحد پذیرنده کارورز

 .نماید گردد که کارورز در آن به گذراندن دوره کارورزی اقدام می به بنگاه اقتصادی بخش خصوصی یا تعاونی اطالق می

 دوره کارورزی

 .نماید رز میدوره زمانی معینی است که طی آن کارورز اقدام به تبادل دانش و کسب مهارت در واحد پذیرنده کارو

 دستگاه مجری

 .باشد منظور از دستگاه مجری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می

 مجری استانی

 .باشد منظور از مجری استانی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان می

 موسسه مجری کارورزی

مجری به   شود که ضمن انعقاد تفاهم نامه یا دستگاه ق میدفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی و یا سایر موسسات واجد شرایط اطال

 .نماید عنوان واسط بین متقاضی دوره کارورزی و واحد پذیرنده کارورز در قبال دریافت وجه نسبت به ارائه خدمات مربوط، اقدام می

 کمک هزینه کارورزی

 .شود ه کارورز پرداخت میوجهی است که تحت عنوان کمک هزینه آموزشی به صورت فواصل زمانی معین ب

 اهداف

 :اهداف اجرای این طرح عبارتند از: 4ماده

 های اقتصادی افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش اموختگان از طریق انتقال مهارت، تجربه و دانش موجود در بنگاه -9

 های انتقال دانش از دانش اموخته به بنگاه اقتصادی فراهم ساختن زمینه -7

 دامنه پوشش

 .باشد ها و مراکز اموزش عالی، تحت پوشش این طرح می دانش آموختگان بیکار دانشگاه: 1ادهم

های گروه علوم پزشکی و متعهدین به اشتغال در موسسات و  اتباع خارجی، موظفین به گذراندن طرح کارورزی در رشته: تبصره

 .باشند سازمان ها و نهادها، از دامنه پوشش این طرح خارج می

 احرازشرایط 

 :دانش آموخته بیکار به منظور شمولیت این طرح باید دارای شرایط زیر باشد: 2ماده

سال برای مقطع تحصیلی  33سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی،  3۱سال سن برای مقطع تحصیلی کاردانی،  72حداکثر  -9

 .سال برای مقطع تحصیلی دکتری 32کارشناسی ارشد و 

 .شود ام وظیفه به حداکثر سن اضافه میطول دوره خدمت نظ: تبصره

 ثبت نام در دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی -7۱

 ماه از تاریخ اخذ مدرک دانشگاهی 3سپری شدن حداقل  -3

 کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان -3



 مرتبط بودن عنوان دوره کارورزی یا رشته تحصیلی دانش آموخته -1

 ت در دوره کارورزیعدم سابقه شرک -3

افرادی که ظرف مدت سه ماه از شروع دوره کارورزی، انصراف خود را اعالم نماید، برای یک بار از موضوع این بند : تبصره

 .شوند مستثنی می

 شرایط واحد پذیرنده

 .واحد پذیرنده به منظور جذب کارورز باید دارای مجوز فعالیت از مراجعه ذی ربط باشد: 1ماده

 .آنها گذشته باشد سال از تاریخ صدور پروانه کسب 7باشند حداقل باید  واحدهای صنفی که دارای پروانه کسب می: تبصره

 منابع مالی

 :شود منابع مالی اجرای این طرح از محل زیر تأمین می: 6ماده

 … های متفرقه و ایی، ردیفهای اجر ها، دستگاه بودجه سنواتی مشتمل بر بودجه دستگاه مجری، قانون هدفمند کردن یارانه -9

 های حمایتی و موسسات خیریه و نهادهای عمومی غیردولتی های بالعوض مردمی و سازمان کمک -7

 منابع قانون بیمه بیکاری -3

های  شود دستگاه مجری موظف است صورت این ماده به حساب معرفی شده دستگاه مجری واریز می 7منابع مالی موضوع بند : تبصره

 .حساب را پس از تأیید یکی از موسسات حسابرسی معتبر به تأیید باالترین مقام دستگاه برساند مالی این

 مدت، میزان و نحوه پرداخت کمک هزینه کارورزی

 .باشد استفاده از کمک هزینه کارورزی در صورت حفظ شرایط احراز به صورت زیر می: 2ماده

 .گردد اه به پیشنهاد واحد پذیرنده کارورز تعیین میم 97ماه و حداکثر  3طول دوره کارورزی حداقل  -9

 .ساعت تجاوز ننماید 2گردد، مشروط براینکه در هر روز از  ساعت تعیین می 93۱مدت آموزش در هر ماه : تبصره

ده درصد توسط واحذ پذیرن 2۱گردد که  میلیون دلار تعیین می 3ماهیانه معادل  9313پرداخت کمک هزینه کارورزی در سال  -7

 .شود درصد توسط دولت به کارورز پرداخت می 3۱کارورز و 

هایی که نرخ بیکاری ساالنه آنها در چهار سال متوالی منتهی به سال اجرای طرح، باالتر از میانگین نرخ بیکاری  در استان: 3تبصره

 .گردد درصد تعیین می 1۱کشوری باشد، سهم پرداختی دولت به کارورز معادل 

کمک هزینه کارورزی همه ساله توسط دبیرخانه شورای عالی اشتغال پیشنهاد و پس از تأیید باالترین مقام دستگاه  میزان: 4تبصره

 .گردد مجری، جهت اجرای ابالغ می

 .شود سهم دولت ماهیانه به حساب معرفی شده از سوی واحد پذیرنده کارورز واریز می -3

 .ضمام سهم خود را مجموعا به صورت ماهیانه به حساب کارورز واریز نمایدواحد پذیرنده مکلف است مبلغ فوق به ان: تبصره

های  درصد کمک هزینه کارورزی و تقبل هزینه 9۱۱واحد پذیرنده کارورز مجاز است با رعایت کلیه ضوابط این طرحو پرداخت  -3

 .این آیین نامه، نسبت به پذیرش کارورز اقدام نمایند 2ماده  9بیمه بند 

ها مبادرت به پذیرش کارورز نمایند،  ها و پروژه های اجرایی به منظور اجرای طرح پیماکاران طرف قرارداد دستگاه چنانچه -1

 .شود این ماده توسط واحد پذیرنده کارورز تأمین می 7پرداخت کل مبالغ موضوع بند 

 ها سایر حمایت

 :ها به شرح زیر است سایر حمایت: 0ماده 



 .نسبت به پوشش بیمه حوادث کارورز اقدام نماید دستگاه مجری موظف است -9

چنانچه در طی دوره کارورزی واحد پذیرنده کارورز نسبت به جذب کارورز و انعقاد قرارداد یکساله کار مبادرت نماید باقیمانده  -7

 .شود کمک هزینه سهم دولت تا پایان دوره کارورزی به صورت یکجا به واحد پذیرنده کارورز پرداخت می

 موادر توقف و قطع کمک هزینه کارورزی

 :شود در موارد زیر پرداخت کمک هزینه کارورزی متوقف می: 9ماده

 روز مشروط به ارائه گواهی پزشک متخصص معالج به واحد پذیرنده 91تا  3بیماری کارورز بین  -9

 روز 91توقیف کارورز کمتر از  -7

 ی روزتعطیلی موقت واحد پذیرنده کارورز کمتر از س -3

درصورت اعالم مراتب فوق از سوی واحد پذیرنده کارورز، به موسسه مجری کارورزی مدت توقف به طول دوره کارورزی : تبصره

 .اضافه خواهد شد

 :شود در موارد زیر پرداخت کمک هزینه کارورزی قطع می: 38ماده

 احراز اشتغال به کار یا تحصیل کارورز -9

 روز و مشروط به اعالم واحد پذیرنده 91ذیرنده بیش از عدم حضور کارورز در واحد پ -7

 عدم ارسال اسناد پرداخت کمک هزینه کارورزی توسط واحد پذیرنده کارورز به موسسه مجری کارورزی طی دو ماه متوالی -3

 تعطیلی بیش از یک ماه یا دائم واحد پذیرنده کارورز -3

 فوت یا از کارافتادگی کارورز -1

 رز از ادامه شرکت در دورهانصراف کارو -3

 آموزشی واحد پذیرنده کارورز -عدم رعایت مقررات انضباطی -2

 اعالم کتبی واحد پذیرنده مبنی بر قطع همکاری با کارورز به موسسه مجری -2

 نظارت و ارزیابی

 :باشد موارد مربوط به نظارت و ارزیابی به شرح زیر می: 33ماده 

دستورالعملی که توسط دستگاه مجری تهیه و ابالغ خواهد شد نسبت به نظارت مستمر بر فرآیند مجری استانی موظف است برابر -1

 .اجرای طرح اقدام نموده و گزارش مربوطه را در فواصل زمانی سه ماهه به دستگاه مجری ارائه نماید

گزارش ملی و ارائه آن به ها و تهیه و تدوین  دستگاه مجری موظف است نسبت به نظارت بر حسن اجرای طرح در استان -7

 .شورایعالی اشتغال هر شش ماه یک بار اقدام نماید

های پرداختی سهم دولت به کارورز، به دستگاه مجری  درصد مجموع کمک هزینه 7های نظارتی، معادل  به منظور تأمین هزینه -3

 .پرداخت خواهد شد

مجری بر عهده  ها و در دستگاه ن، کار و رفاه اجتماعی استانها برعهده مدیران تعاو مسئولیت اجرا و نظارت طرح در استان -3

 .معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال خواهد بود

 سایر

این آیین نامه، منوط به تأمین و تخصیص  92های موضوع ماده  پرداخت کمک هزینه کارورزی سهم دولت و سایر حمایت: 34ماده

 .د بوداین آیین نامه خواه 1منابع مالی موضوع ماده 

 .باشد نفر شاغل خود، مجاز به پذیرش یک نفر کارورز می 1واحد پذیرنده کارورز صرفا به ازای هر : 31ماده



 .باشد نفر شاغل، صرفا مجاز به پذیرش یک نفر کاروز می 1واحد پذیرنده کارورز کمتر از : تبصره

گردد که  تعیین می 3ماده  7کمک هزینه موضوع بند  درصد، معادل یک ماه 1۱حق الزحمه موسسه مجری کارورزی، جمعا : 32ماده

 .گردد درصد توسط واحد پذیرنده کارورز پرداخت می 1۱درصد توسط دستگاه مجری و  3۱درصد توسط کارورز،  7۱به نسبت 

مجری و ای خواهد بود که بین دستگاه  نحوه پرداخت حق الزحمه و شرح خدمات موسه مجری کارورزی براساس تفاهم نامه :تبصره

های صنفی موسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی سراسر کشور به عنوان نماینده کاریابی ها و یا  کانون کارفرمایی انجمن

 .شود نمایندگان سایر موسسات مجری منعقد می

جهت شمولیت طرح کارورزی دوره آموزشی است و هیچگونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده کارورز : 35ماده

 .کند قوانین کار و تأمین اجتماعی ایجاد نمی

دستورالعمل اجرایی ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه در شوریعالی اشتغال، توسط دستگاه مجری تهیه و ابالغ : 36ماده

 .شود می

 .تصویب خواهد شدشورایعالی اشتغال بررسی و   تبصره در جلسه آینده 9۱ماده و  93این آیین نامه مشتمل بر 
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