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 مدریکل محترم استان...

         باسالم و صلوات رب محمد و آل محمد)ص(  

میور   32701/69/3222پیرو دستور العمل اجرایی طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیی هیش ایمار ا  
هیای کییی ( سیاسی  0هش منظور اجرایی نمیود  هنی)  و  9/30/3166مور   33576/66/3222و  4/32/3169

تصویبنامش سی و اشمین جیسیش سیتاد مرمانی)هی و ااتغال اهالغی از سوی مقام معظم رهبری  م)ظیش العالی( 
( در ارتباط ها هرنامش ااتغال مرا یر و مصوهش جیسیش هتتیاد و اشیم ایورای  یالی 31/30/69اقتصاد مقاومتی  

وزییر محتیرم تعاو اکیار و رمیاه  04/0/3423میور   17111 اماره ( ضمیمش دستور اداری30/30/69  ااتغال
هیا "طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و آموزش دو انش "نسخش اصالح ا)ه دستورالعمل اجراییا اجتما ی

توسعش و تنوع هخشی هش الگوهای آموزای و همچنین استمرار  رویکرد ایجاد هسترهای الزم ااتغال مول) و پای)ارا
ظرمیتهیای آموزایی موجیود در محییط هیای کار یاهیا  مورد نیاز جامعش ها استتاده ازو تثبی  ااتغال موجود 

توجیش  ا مومی غیر دولتی  صرما کار اههای واهستش هش سازمانهای نیروهای مسیح( خصوصی و های تعاونیاهخش
 واح)های اجرایی را هش ر ای  نکات ذیل جیب می نمای). 

 : تعاریف1ماده

مهیارت و  یکی از رواهای آموزش منی و حرمش ای اس  کش طیی آ  دانیشا واقعی: مهارت آموزی درمحیط کار
 ت ااایستگی های مورد نیاز از استاد کار هش مهیارت آمیوزا هیم زمیا  هیا مرآینی) تولیی) محصیول و ارا یش خی)م

  ردد.می منتقل

قانو  کار  330ماده  ( ذیل3مردی اس  کش مطاهق هخش اهت)ایی هن)  ب( و هخش انتهایی تبصره   مهارت آموز:

ااغل نیس  و هش منظور کسب مهارت در یک حرمش یا راتش اغیی مجیاز هیا رضیای  و اختییار خیود  در میورد 

منیی و حرمیش ای  سال ها اطالع و رضای  کتبی ولی( و مطاهق مقررات آموزای سازما  آموزش 31ااخاص زیر 

 .نمای)هش مهارت آموزی میمبادرت در واح)های مشمول طرح هر اساس این دستور اداری 

های دولتیا خصوصییا تعیاونی و  میومی هنگاه اقتصادی متعیق هش یکی از هخش اضی)بنگاه متقاضی(:قمت واحد

کی) کار یاهی از سیازما  تیامین   دارای(غیردولتی دارای مجوز معالی  از دستگاه اجرایی ذیرهطا اتیا  اصینا  

مهیارت آمیوزی در  زانهای نیروهای مسیح کش متقاضی در یام  مجواجتما ی و یا کار اه متعیق هش یکی از سازم

 هاا).میکشور منی حرمش ای ای  حرمشآموزش منی و محیط کار واقعی یا دو  انش از سازما  

 کشور. ایشما  آموزش منی و حرمآموزای ساز کزامر :زمرک

 

 
 ه ایبیم :حوزه

 "و آموزش دوگانهطرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی  "دستورالعمل اجرایی  موضوع:

 (شورای عالی اشتغال 11/11/59و 5/11/55مورخ  جلسات موضوع مصوبه)
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خذ مجوز مهیارت آمیوزی در محییط واح) متقاضی اس  کش پس از طی مراحل قانونی مومق هش ا واحد پذیرنده: 

هوده و  QRکش این مجوز دارای ک)  کار واقعی و آموزش دو انش از سازما  آموزش منی و حرمش ای کشور  ردی)ه

 می توان) نسب  هش پذیرش مهارت آموز اق)ام نمای). واح)

آموزایی هعنیوا   کیزمرمرهیا  سازما  آموزش منی و حرمش ای اس  کش از سوی  اح)ی از مربی)استاد کاریار(:

 تیا ضیمن نظیارت هیر مرآینی) آمیوزش نسیب  هیش انتقیال دانیش میرتبط  اودمرهی هش واح) پذیرن)ه معرمی می

 .اق)ام نمای) هش مهارت آموز

 میردی اسی  کیش در واحی) پذیرنی)ه ایاغل هیوده و دارای توانیایی انتقیال  متصدی فرصت آموزشی)استادکار(:

 و یا اغل مورد تص)ی خود هش مهارت آموز هاا). های حرمش ای مرتبط ها حرمشمهارت

روش آموزای دو جانبش اس  کش محتیوای آموزایهای تریوری و هخشیی از آموزایهای  مییی  آموزش دو گانه:

  ردد.و قسم   م)ه ای از معالیتهای  میی در هنگاههای اقتصادی آموختش و کامل می کزامردر

 نظامی و انتظامی زیر مجمو ش ستاد کل نیروهای مسیح.کییش سازمانهای  سازمان های نیروهای مسلح:

( قیانو  5  کییش وزارتخانش هاا موسسات دولتی یا نهادهای  میومی غییر دولتیی موضیوع میاده دستگاه اجرایی:

 م)یری  خ)مات کشوری کش مجوز معالی  در هخش های خصوصی یا تعاونی را صادر می نماین).

 اهداف :1ماده 

هاوری در  تجرهش و ایجاد خود و کارا از طریق آانایی ها محیط کسب پذیری نیروی کارامزایش ااتغال     
 مستع) و توانمن)ا آموزا کمک هش هنگاههای اقتصادی معال هش منظور اناسایی و جذب نیروی کار ماهرمهارت

ج)ی) در  حتظ و پای)اری مشاغل سنتی و هومی و توسعش راتش های آموزای مورد نیاز ه)و  سرمایش  ذاری
 دولتی.  مرکز

 : شرایط مهارت آموز  3ماده

 سال تمام هاا).  35سن مهارت آموز ح)اقل  -3  

 تاهعی  ایرانی دااتش هاا).  -0  

 از کارکنا  کار اه نباا).  -1  

 ارایط و توانایی الزم متناسب ها استان)ارد آموزای متناظر را دااتش هاا).-4  

 هیمش پردازی در هما  واح) صنتی و یا صنعتی هاا).ماق) ساهقش  -5  

در دوره کارآموزی در هیچ یک از کار اه های مشمول قیانو  تیامین اجتمیا ی اایتغال هکیار ن)اایتش و ییا -9  

 ( نباا)....و  رانن) ا ا ساختمانیا قالیباما  مشمول هیمش های اجتما ی

 شرایط بنگاه متقاضی: :4ماده 

  واح)های صنتی( ذیرهط.  کار اه های صنعتی( و یا اتا  اصنا  معالی  از دستگاه اجراییهرخورداری از مجوز  -3

 کار. ها تایی) اداره الزم هرخورداری از ح)اقل ارایط حتاظتی و ایمنی -0
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های زیر مجمو ش نیروهای مسیح ها ارا ش معرمی نامش رسمی از سازما  متبوع از ارایط من)رج در هن) کار اه-1 

 اده مستثنی میباان).( این م3 

سازما  آموزش منی و حرمش ای کشور ضمن هررسی ارایط هنگیاه هیای متقاضیی در صیورت ش مرکز آموز-4

اق)ام خواه) نمیود تیا آخیرین اطال یاتا نحیوه   QR ک) تایی) و ص)ور مجوز واح) پذیرن)ه نسب  هش اختصاص

 اداره کییار و هازرسییین سییازما   همکییاریا تعیی)اد و مشخصییات مهییارت آمییوزا  طییرحا در دسییترس نییاظرین

 تامین اجتما ی قرار  یرد.

هایی کش اق)ام هش ص)ور مجوز واح) پذیرن)ه هرای واح)های تولی)ی و خ)ماتی مستقر در زن)ا  ها و پاد ا  -5

هالمیان   توسط سازما  آموزش منیی و حرمیش ای کشیور) ها ر ای  ارایط نمعالی  تولی)ی و اقتصادی می نمای

 میباا).

 : شرایط حاکم بر دوره های مهارت آموزی5ماده 
طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و آموزش دو انشا یک دوره آموزش  مییی و کیارهردی اسی  کیش  -3

حقی هرای مهارت آموز و تعه)ی هرای واح) پذیرن)ه در راسیتای جیذب و اسیتخ)ام موقی  ییا دا میی گونش هیچ

 تامین اجتما ی هرای وی ایجاد نمی کن). آموز و امولی  قانو  کار ومهارت

 ماه میباا). 31روز کاری و سقف آ   05طول دوره مهارت آموزی ح)اقل  -0

 طرمین قرارداد آموزای حق مطالبش هیچ  ونش وجهی هاه  دوره آموزش را ن)ارن). -1

 نحوه اقدام از سوی سازمان تامین اجتماعی :9ماده 

   در هنگام هازرسی از واح) مشمول طرح هش موارد ذیل توجش نمای): هازرس سازما  میبایس الف(   

 ظرمی  آموزای( در واح)های پذیرن)ه دایر و دارای لیس  هیمیش و هازرسیی سیازما   تع)اد مهارت آموز -3

ماه  ذاتش طبق صورت دستمزد و حقو  ارسیالی  30تامین اجتما یا هر اساس هیشترین تع)اد هیمش ا) ا  در 

  ردد.تعیین می مرکزارمرما هش سازما  تامین اجتما ی توسط ر یس توسط ک

تع)اد مهارت آموز مجاز هرای هر واح) مشمول جه  کار اههای ماق) کار ر و ج)یی) تاسییس هیش ایرط  -0

 هاا).آموزای می کزامرنتر هناهش تشخیص  5وجود امکاناتا تجهیزاتا مضا و ایمنی کامی ح)اکثر 

نتر هرای هنگاه های  35تع)اد مهارت آموز تا پذیرش هود  ارایط و ها نظر واح) پذیرن)ها در صورت مراهم  -1

 امکا  پذیر خواه) هود. مرکزهزرگ هنا هر تشخیص ر یس 

پذیرش مهارت آموزانی کش دارای ساهقش پرداخ  حق هیمش در هما  واح) صینتی ییا صینعتی در  ذایتش -4

 ر واقعی ممنوع میباا).آموز محیط کاهعنوا  مهارت اان)هوده
آ  را در معیر   اQRواح) پذیرن)ه مکیف اس  پس از دریام  مجوز مهارت آموزی در محیط کار و ک)  -5

حیاوی اطال یاتی  QRروی  مهارت آموزا ا ناظرین طرح و هازرسین سازما  تیامین اجتمیا ی قیرار دهی). کی) 

 ی و مشخصات مهارت آموزا  میباا).مشتمل هر اصال  مجوز واح) پذیرن)ها موضوع معالی  آموزا



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 مدریعامل
 

 

 مه تعالیبس 

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

 

 
 5976/1041/1444 شماره:

 10/45/1041 اترخی:
  ويپست:

 

 50641تلفن: 1069756676،کدپستی:367تهران:خیابان آزادی، پالک    85715918ش ش :

 دستوراداری 

 مهیارت آمیوزا نسب  هش هررسی مشخصات نترات مذکور ها   QRهازرسین سازما  مکیتن) پس از اسکن ک) -9   

در کار اه اق)ام نماین)ا ه)یهی اس  در صورت  )م تطبیق مشخصاتا مرد موصو  از امول هش این دسیتوراداری 

اق)ام تیا مطیاهق  ارمرمامی هایستی هراهر مقررات نسب  هش ا الم موضوع هش کو جزء کار را  کار اه لحاظ و  خارج

  .ت.ا و آ ین نامش اجرا ی آ  نسب  هش ارسال لیس  و پرداخ  حق هیمش وی اق)ام نمای).16و 19مواد 

 های مصیی از امول هش این دستوراداری خارج می هاان).کار اه -7  

انو  ها ر ای  ارایط من)رج نسب  هش جذب مهارت آموز اق)ام نماینی)ا هاهی  چنانچش کار اه های مشمول ق -1  

پرداخی  حیق هیمیش سیهم  وارسال لیسی   و ی قانو  تامین اجتما 16و19و01 ادوم امول هما  مرد یا امراد از

 خارج خواهن) هود. دوره مهارت آموزیمنحصراً در  موصو   ا کارمرما و هیمش ا)

 خارج می هاان). اداریری از امول این دستورکار اه های پیمانکا -6

ا ر هش هر طریقی اعبش احراز نمای) کش مهارت آموز خارج از ضواهط مقرر قبالً در واح) مورد نظیر معالیی   -32  

 دااتشا مرد مذکور هرای همیشش از امول این دستوراداری خارج خواه) ا).

ه)یهی اس  درصورتی  اهاه  اجرای دوره آموزای را ن)ارن)طرمین حق مطالبش و پرداخ  هیچگونش وجهی  -33  

کش هش هر نحوی از انحاء راهطش مزد هگیری می ماهین مهارت آموز ها کارمرما احراز  ردد در این صورت مرد مشمول 

و 19قانو  تأمین اجتما ی هوده و کارمرما مکیف اس  نسب  هش ارسال لیس  و حق هیمش مشیارالیش مطیاهق میواد 

 نامش اجرا ی مرهوطش هش اعبش سازما  تامین اجتما ی اق)ام نمای).ت.ا و آ ین .16

ان  هیوده و هعنیوا  ضای  از  میکرد هالمی ردانش( در صورت ریرن)ه هعنوا   اااز سوی واح) پذپرداخ  وجش  -30

 ردد. مزد تیقی نمیدست

 ارکان اجرایی -7ماده 

جرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی در هر استا  اورایی راهبریا ه)ای  و نظارت هر ا راستای در    

 تشکیل می اود: "شورای مهارت استان "متشکل از ا ضاء زیر ها  نوا 

 معاو  هماهنگی امور اقتصادی استان)ار ر یس اورا(-3

 م)یرکل آموزش منی و حرمش ای استا   دهیر اورا(.  -0

  ما ی استا   ناظر استانی(م)یر کل تعاو ا کار و رماه اجت -1

 ر یس اتا  اصنا  استا  -4

 صنای ا معاد  و کشاورزی استا  ر یس اتا  هازر انیا -5

 م)یر کل تامین اجتما ی استا   -9

 ر یس سازما  صنع ا مع)  و تجارت استا  -7

  مسرول قرار اه مهارت آموزی استا ( نماین)ه سازمانهای نیروهای مسیح در استا  -1

 ر یس سازما  جهاد کشاورزی استا -6

 در جیسات مزهور الزامی می هاا). استا  تامین اجتما ی کلحضور معال و مستمر م)یر توجه:
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 : سایر8ماده        

 مهارت آموز صرماً در دوره مهارت آموزی مشمول قانو  تامین اجتما ی نخواه) هود. -3  

 ش درصورت ااتغال در کار اه مشمول هیمش اجباری خواه) هود.مهارت آموز پس از اتمام دوره مرهوط -0  

مهارت آموز در صورت ااتغال هش مهارت دیگری در کار اه از امول این دستوراداری خارج و کارمرمیا  -1  

 حق هیمش وی هش اعبش مرهوطش اق)ام نمای).خ  پرداهایس  نسب  هش ارسال لیس  و می

مهارت آموزی از امول قانو  کار خارج و طرح هر ونش اد ای ااتغال هاه  دوره مهارت آموز در دورا   -4  

 مزهور قاهل رسی) ی نخواه) هود.

منحصیراً هاهی  ییک دوره آموزایی مشیمول ایین  اهر مهارت آموز صر  نظر از نوع مهیارت مرهوطیش -5  

 دستوراداری خواه) هود.

 ارمرمای کار اه. )م اراک ا معامیش و... مهارت آموز ها ک -9

    یاد یری تعیین ا)ه و در سا ات معمول کار اجرا  ردد. مرکزآموزش در  -7

میوزی در واحی)های پذیرنی)ه آمهارت آموزانی کش تا تاریخ ص)ور این دسیتور اداری مشیغول مهیارت  -1

میور   33576/66/3222و  4/32/3169میور   32701/69/3222  ا هاان)ا مشیمول دسیتوراداری ایمارمی

هوده و مهارت آموزا  ج)ی) از تاریخ ص)ور این دستور اداری تاه  من)رجات و متاد این دستوراداری  9/30/3166

 می هاان).

وصیول هیمش ای و رؤسا و کاراناسا  ارای) مناه  مسرول حسن اجرای این دستوراداری م)یرا  کلا معاونین    

ا رؤسیا و معیاونین و مسیرولین ادارات کیل هیمش ا) ا  امورانترادیا حساههای  ا هازرسیا نامنویسی وحق هیمش

 هاان).ا) ا  اعب می امور هیمشا هازرسیا نامنویسی وحساههای انترادی و وصول حق هیمش
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 مدریکل محترم استان...

         آل محمد)ص(   باسالم و صلوات رب محمد و

میور   32701/69/3222پیرو دستور العمل اجرایی طرح مهارت آموزی در محیط کیار واقعیی هیش ایمار ا  
( سیاسی  هیای کییی 0هش منظیور اجراییی نمیود  هنی)  و  9/30/3166مور   33576/66/3222و  4/32/3169

العالی( و تصویبنامش سیی و اشیمین جیسیش سیتاد مرمانی)هی  ااتغال اهالغی از سوی مقام معظم رهبری  م)ظیش
( در ارتباط ها هرنامش ااتغال مرا یر و مصوهش جیسش هتتاد و اشم اورای  الی ااتغال 31/30/69اقتصاد مقاومتی  

وزیر محتیرم تعاو اکیار و رمیاه اجتمیا یا  04/0/3423مور   17111( ضمیمش دستور اداری اماره 30/30/69 
ها رویکرد ایجاد "طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و آموزش دو انش "ش اصالح ا)ه دستورالعمل اجرایینسخ

هسترهای الزم ااتغال مول) و پای)ارا توسعش و تنوع هخشی هیش الگوهیای آموزایی و همچنیین اسیتمرار و تثبیی  
هیای در محییط هیای کار یاهیا هخش ااتغال موجود مورد نیاز جامعش ها استتاده از ظرمیتهای آموزایی موجیود

خصوصی و  مومی غیر دولتی  صرما کار اههای واهستش هش سازمانهای نیروهای مسییح(ا توجیش واحی)های  تعاونیا
 اجرایی را هش ر ای  نکات ذیل جیب می نمای). 

 : تعاریف1ماده

آ  دانیشا مهیارت و  یکی از رواهای آموزش منی و حرمش ای اس  کیش طیی مهارت آموزی درمحیط کار واقعی:
 اایستگی های مورد نیاز از استاد کیار هیش مهیارت آمیوزا هیم زمیا  هیا مرآینی) تولیی) محصیول و ارا یش خی)مات 

  ردد.منتقل می

قیانو  کیار  330( ذیل ماده 3مردی اس  کش مطاهق هخش اهت)ایی هن)  ب( و هخش انتهایی تبصره   مهارت آموز:

در یک حرمش یا راتش ایغیی مجیاز هیا رضیای  و اختییار خیود  در میورد ااغل نیس  و هش منظور کسب مهارت 

سال ها اطالع و رضای  کتبی ولی( و مطاهق مقررات آموزای سازما  آموزش منی و حرمیش ای در  31ااخاص زیر 

 نمای).واح)های مشمول طرح هر اساس این دستور اداری مبادرت هش مهارت آموزی می

هیای دولتییا خصوصییا تعیاونی و  میومی هنگاه اقتصادی متعیق هش یکی از هخش اضی)بنگاه متقاضی(:قمت واحد

غیردولتی دارای مجوز معالی  از دستگاه اجرایی ذییرهطا اتیا  اصینا   دارای( کی) کار یاهی از سیازما  تیامین 

زی در اجتما ی و یا کار اه متعیق هش یکی از سازمانهای نیروهای مسیح کش متقاضی در یامی  مجیوز مهیارت آمیو

 هاا).ای منی حرمش ای کشور می محیط کار واقعی یا دو  انش از سازما  آموزش منی و حرمش

 ای کشور.مراکز آموزای سازما  آموزش منی و حرمش :مرکز

 

 
 ه: بیمه ایحوز

 "طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و آموزش دوگانه "دستورالعمل اجرایی  موضوع:

 (شورای عالی اشتغال 11/11/59و 5/11/55مورخ  جلسات موضوع مصوبه)
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واح) متقاضی اس  کش پس از طی مراحل قانونی مومق هش اخذ مجوز مهارت آموزی در محیط کار  واحد پذیرنده: 

هوده و واح)  QRش از سازما  آموزش منی و حرمش ای کشور  ردی)ه کش این مجوز دارای ک) واقعی و آموزش دو ان

 می توان) نسب  هش پذیرش مهارت آموز اق)ام نمای).

اح)ی از مرهیا  سازما  آموزش منی و حرمش ای اس  کش از سیوی مرکیز آموزایی هعنیوا   مربی)استاد کاریار(:

تا ضمن نظارت هر مرآین) آموزش نسب  هش انتقال دانش مرتبط هیش مهیارت اود مرهی هش واح) پذیرن)ه معرمی می

 .آموز اق)ام نمای)

مردی اس  کش در واح) پذیرن)ه ااغل هیوده و دارای توانیایی انتقیال مهیارت  متصدی فرصت آموزشی)استادکار(:

 های حرمش ای مرتبط ها حرمش و یا اغل مورد تص)ی خود هش مهارت آموز هاا).

روش آموزای دو جانبش اس  کش محتوای آموزاهای تروری و هخشی از آموزاهای  میی درمراکز  گانه:آموزش دو 

 و قسم   م)ه ای از معالیتهای  میی در هنگاههای اقتصادی آموختش و کامل میگردد.

 کییش سازمانهای نظامی و انتظامی زیر مجمو ش ستاد کل نیروهای مسیح. سازمان های نیروهای مسلح:

( قانو  م)یری  5کییش وزارتخانش هاا موسسات دولتی یا نهادهای  مومی غیر دولتی موضوع ماده   ه اجرایی:دستگا

 خ)مات کشوری کش مجوز معالی  در هخش های خصوصی یا تعاونی را صادر می نماین).

 : اهداف1ماده 

هاوری در  ش و ایجاد خودتجره و کارا از طریق آانایی ها محیط کسب امزایش ااتغال پذیری نیروی کار    
حتظ  مستع) و توانمن)ا آموزا کمک هش هنگاههای اقتصادی معال هش منظور اناسایی و جذب نیروی کار ماهرمهارت

 مرکزو پای)اری مشاغل سنتی و هومی و توسعش راتش های آموزای مورد نیاز ه)و  سرمایش  ذاری ج)ی) در 
 دولتی. 

 : شرایط مهارت آموز  3ماده

 سال تمام هاا).  35سن مهارت آموز ح)اقل  -3  

 تاهعی  ایرانی دااتش هاا).  -0  

 از کارکنا  کار اه نباا).  -1  

 ارایط و توانایی الزم متناسب ها استان)ارد آموزای متناظر را دااتش هاا).-4  

 ماق) ساهقش هیمش پردازی در هما  واح) صنتی و یا صنعتی هاا). -5  

دوره کارآموزی در هیچ یک از کار اه های مشمول قانو  تامین اجتما ی ااتغال هکار ن)ااتش و یا مشمول  در-9  

 هیمش های اجتما ی  رانن) ا ا ساختمانیا قالیباما  و...( نباا).

 : شرایط بنگاه متقاضی:4ماده 

 صنا   واح)های صنتی( ذیرهط.هرخورداری از مجوز معالی  از دستگاه اجرایی  کار اه های صنعتی( و یا اتا  ا -1

 الزم ها تایی) اداره کار. هرخورداری از ح)اقل ارایط حتاظتی و ایمنی -4
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کار اههای زیر مجمو ش نیروهای مسیح ها ارا ش معرمی نامش رسمی از سازما  متبوع از ارایط منی)رج در هنی) -1 

 ( این ماده مستثنی میباان).3 

مش ای کشور ضمن هررسی ارایط هنگاه های متقاضی در صورت تایی) سازما  آموزش منی و حرمرکز آموزش -4

اق)ام خواه) نمود تا آخرین اطال یاتا نحیوه همکیاریا   QRو ص)ور مجوز واح) پذیرن)ه نسب  هش اختصاص ک) 

 تع)اد و مشخصات مهارت آموزا  طرحا در دسترس ناظرین اداره کار و هازرسین سازما  تامین اجتما ی قرار  یرد.

هایی کش اقی)ام هیش ص)ور مجوز واح) پذیرن)ه هرای واح)های تولی)ی و خ)ماتی مستقر در زن)ا  ها و پاد ا  -5

هالمیان   توسط سیازما  آمیوزش منیی و حرمیش ای کشیور) ها ر ای  ارایط نمعالی  تولی)ی و اقتصادی می نمای

 میباا).

 : شرایط حاکم بر دوره های مهارت آموزی5ماده 
آموزی در محیط کار واقعی و آموزش دو انشا ییک دوره آمیوزش  مییی و کیارهردی اسی  کیش  طرح مهارت -3

هیچگونش حقی هرای مهارت آموز و تعه)ی هرای واح) پذیرنی)ه در راسیتای جیذب و اسیتخ)ام موقی  ییا دا میی 

 آموز و امولی  قانو  کار و تامین اجتما ی هرای وی ایجاد نمی کن).مهارت

 ماه میباا). 31روز کاری و سقف آ   05آموزی ح)اقل  طول دوره مهارت -0

 طرمین قرارداد آموزای حق مطالبش هیچ  ونش وجهی هاه  دوره آموزش را ن)ارن). -1

 نحوه اقدام از سوی سازمان تامین اجتماعی :9ماده 

 ای): هازرس سازما  میبایس  در هنگام هازرسی از واح) مشمول طرح هش موارد ذیل توجش نم الف(   

 ظرمی  آموزای( در واح)های پذیرن)ه داییر و دارای لیسی  هیمیش و هازرسیی سیازما   تع)اد مهارت آموز -3

ماه  ذاتش طبق صورت دستمزد و حقیو  ارسیالی  30تامین اجتما یا هر اساس هیشترین تع)اد هیمش ا) ا  در 

 ردد. تعیین می مرکزتوسط کارمرما هش سازما  تامین اجتما ی توسط ر یس 

تع)اد مهارت آموز مجاز هرای هر واح) مشمول جه  کار اههای ماق) کار ر و ج)ی) تاسیس هش ارط وجود  -0

 هاا).آموزای می مراکزنتر هناهش تشخیص  5امکاناتا تجهیزاتا مضا و ایمنی کامی ح)اکثر 

نتر هرای هنگاه هیای  35تا  تع)اد مهارت آموزپذیرش در صورت مراهم هود  ارایط و ها نظر واح) پذیرن)ها  -1

 امکا  پذیر خواه) هود. مرکزهزرگ هنا هر تشخیص ر یس 

پذیرش مهارت آموزانی کش دارای ساهقش پرداخ  حق هیمش در هما  واحی) صینتی ییا صینعتی در  ذایتش -4

 آموز محیط کار واقعی ممنوع میباا).ان)ا هعنوا  مهارتهوده
آ  را در معیر   اQRیام  مجوز مهارت آموزی در محیط کار و کی) واح) پذیرن)ه مکیف اس  پس از در -5

حاوی اطال اتی مشتمل  QRروی  مهارت آموزا ا ناظرین طرح و هازرسین سازما  تامین اجتما ی قرار ده). ک) 

 هر اصال  مجوز واح) پذیرن)ها موضوع معالی  آموزای و مشخصات مهارت آموزا  میباا).
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نسب  هش هررسی مشخصات نترات مذکور ها مهارت آمیوزا  در    QRیتن) پس از اسکن ک)هازرسین سازما  مک -9   

 کار اه اق)ام نماین)ا ه)یهی اس  در صورت  )م تطبیق مشخصاتا مرد موصو  از امول هش این دستوراداری خارج

 19ق)ام تا مطاهق میواد و جزء کار را  کار اه لحاظ و می هایستی هراهر مقررات نسب  هش ا الم موضوع هش کارمرما ا

  .ت.ا و آ ین نامش اجرا ی آ  نسب  هش ارسال لیس  و پرداخ  حق هیمش وی اق)ام نمای).16و

 کار اههای مصیی از امول هش این دستوراداری خارج می هاان). -7  

ماینی)ا هاهی  چنانچش کار اه های مشمول قانو  ها ر ای  ارایط من)رج نسب  هش جذب مهارت آمیوز اقی)ام ن -1  

پرداخی  حیق هیمیش سیهم  قانو  تامین اجتما ی و ارسیال لیسی  و 16و19و01امول مواد  هما  مرد یا امراد از

 خارج خواهن) هود. دوره مهارت آموزیمنحصراً در   ا  موصو کارمرما و هیمش ا)

 خارج می هاان). اداریکار اه های پیمانکاری از امول این دستور -6

ر طریقی اعبش احراز نمای) کش مهارت آموز خارج از ضواهط مقرر قبالً در واحی) میورد نظیر معالیی  ا ر هش ه -32  

 دااتشا مرد مذکور هرای همیشش از امول این دستوراداری خارج خواه) ا).

طرمین حق مطالبش و پرداخ  هیچگونش وجهی هاه  اجرای دوره آموزای را ن)ارن)ا ه)یهی اسی  درصیورتی  -33  

ش هر نحوی از انحاء راهطش مزد هگیری می ماهین مهارت آموز ها کارمرما احراز  ردد در این صورت مرد مشیمول کش ه

و 19قانو  تأمین اجتما ی هوده و کارمرما مکیف اس  نسب  هش ارسال لیس  و حیق هیمیش مشیارالیش مطیاهق میواد 

  ی اق)ام نمای).نامش اجرا ی مرهوطش هش اعبش سازما  تامین اجتما .ت.ا و آ ین16

پرداخ  وجش از سوی واح) پذیرن)ه هعنوا   اا ردانش( در صورت رضای  از  میکیرد هالمیان  هیوده و هعنیوا   -30

  ردد.دستمزد تیقی نمی

 ارکان اجرایی -7ماده 

ی راهبریا ه)ای  و نظارت هر اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی در هر اسیتا  ایورای راستای در    

 تشکیل می اود: "شورای مهارت استان "متشکل از ا ضاء زیر ها  نوا 

 معاو  هماهنگی امور اقتصادی استان)ار ر یس اورا(-3

 م)یرکل آموزش منی و حرمش ای استا   دهیر اورا(.  -0

  م)یر کل تعاو ا کار و رماه اجتما ی استا   ناظر استانی( -1

 ر یس اتا  اصنا  استا  -5

 اتا  هازر انیا صنای ا معاد  و کشاورزی استا  ر یس -5

 م)یر کل تامین اجتما ی استا   -9

 ر یس سازما  صنع ا مع)  و تجارت استا  -7

 نماین)ه سازمانهای نیروهای مسیح در استا   مسرول قرار اه مهارت آموزی استا ( -1

 ر یس سازما  جهاد کشاورزی استا -6

 در جیسات مزهور الزامی می هاا). کل تامین اجتما ی استا )یرحضور معال و مستمر م توجه:
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 : سایر8ماده        
 مهارت آموز صرماً در دوره مهارت آموزی مشمول قانو  تامین اجتما ی نخواه) هود. -3  

 مهارت آموز پس از اتمام دوره مرهوطش درصورت ااتغال در کار اه مشمول هیمش اجباری خواه) هود. -0   

مهارت آموز در صورت ااتغال هش مهارت دیگری در کار اه از امول این دستوراداری خارج و کارمرمیا میبایسی   -1  

 نسب  هش ارسال لیس  و پرداخ  حق هیمش وی هش اعبش مرهوطش اق)ام نمای).

غال هاهی  دوره مزهیور مهارت آموز در دورا  مهارت آموزی از امول قانو  کار خارج و طرح هر ونش اد یای اایت -4  

 قاهل رسی) ی نخواه) هود.

هر مهارت آموز صر  نظر از نوع مهارت مرهوطشا منحصراً هاهی  ییک دوره آموزایی مشیمول ایین دسیتوراداری  -5  

 خواه) هود.

  )م اراک ا معامیش و... مهارت آموز ها کارمرمای کار اه. -9

 سا ات معمول کار اجرا  ردد.    آموزش در مرکز یاد یری تعیین ا)ه و در -7

مهارت آموزانی کش تا تاریخ ص)ور این دسیتور اداری مشیغول مهیارت آمیوزی در واحی)های پذیرنی)ه میبااین)ا  -1

هییوده و  9/30/3166مییور   33576/66/3222و  4/32/3169مییور   32701/69/3222مشییمول دسییتوراداری اییمار ا  

 ص)ور این دستور اداری تاه  من)رجات و متاد این دستوراداری می هاان).مهارت آموزا  ج)ی) از تاریخ 

مسرول حسن اجرای این دستوراداری م)یرا  کلا معاونین مناه  هیمش ای و رؤسا و کاراناسیا  ارای) وصیول حیق         

سیرولین وصیول حیق هیمیشا رؤسا و معاونین و ما کلادارات هیمشا هازرسیا نامنویسی وحساههای انترادیا امور هیمش ا) ا 

 هاان).هازرسیا نامنویسی وحساههای انترادی و امور هیمش ا) ا  اعب می

 

 

 

 
 

 

  میراهشم موسوی

 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافو انم خانوادگیانم 

 /سررپستمعاون مدریکل

 / پارافانم و انم خانوادگی

 /سررپستمدریکل

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

سماعیل زاده سید احمد رشیدی سارا حاجت پور مهدی دنیائی  مهرداد قریب محمدا


