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 بسمه تعالی                  

 

 "و آموزش دوگانه واقعيکار آموزي در محيط طرح مهارت"دستورالعمل اجرايي 

 1400اسفند 

 

 (شورای عالی اشتغال 12/12/96و  5/11/95مورخ  جلسات هموضوع مصوب)

 مقدمه

 ششمین و نامه سیتصویب ،سیاستهای کلی اشتغال ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 2منظور اجرایی نمودن بند به 

فراگیر و مصوبه جلسه هفتاد و ششم  اشتغال در ارتباط با برنامه 18/2/1396تاریخ  به مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد جلسه

با رویكرد ایجاد  "واقعیکار محيط  در آموزيطرح مهارت"دستورالعمل اجرایی  12/12/1396عالی اشتغال مورخ شورای

های فرصتو همچنین استمرار و تثبیت  توسعه و تنوع بخشی به الگوهای آموزشی مولد و پایدار بسترهای الزم برای اشتغال

 های کارگاهیمحیطهای آموزشی موجود در  با استفاده از ظرفیت رد و کوچکخُبویژه در مشاغل  و مورد نیاز جامعه موجود اشتغال

تصویب و  به شرح زیر، (های نیروهای مسلحسازمان غیردولتی )صرفاً کارگاه های وابسته بهعمومی خصوصی و  تعاونی هایبخش

 .دگردابالغ می

 

 بكار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: و اختصارات تعاریف -1 ماده

به  استادکارهای مورد نیاز از  ای است که طی آن مهارت و شایستگیهای آموزش فنی و حرفه یكی از روش واقعی:کار آموزي در محيط مهارت -1-1

  ؛گردد زمان با فرآیند تولید محصول و ارائه خدمات منتقل می آموز هممهارت

 ای کشور؛ سازمان آموزش فنی و حرفه سازمان: - 1-2

 ؛ ای استان کل آموزش فنی و حرفه اتادار اداره کل:  -1-3

 ؛ون، کار و رفاه اجتماعی استانکل تعا اتادار اداره کار:  -1-4

 مراکز آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور؛ مرکز : -1-5 

 های نظامی و انتظامی زیرمجموعه ستاد کل نیروهای مسلح )آجا، سپاه، دفاع و ناجا(؛  کلیه سازمان هاي نيروهاي مسلح:سازمان -1-6

قانون مدیریت خدمات کشوری که مجوز فعالیت  5ها، موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده کلیه وزارتخانه دستگاه اجرایی:  -1-7

 ؛نمایندهای خصوصی یا تعاونی را صادر میدر بخش

راساً به واحد  با مغرفی مرکز و یا و ( قانون کار شاغل نیست112ماده )ذیل  (1فردی که مطابق بند)الف( و بخش انتهایی تبصره ) آموز:مهارت -1-8

( 18زیر )های آموزشی مجاز با رضایت و اختیار خود )در مورد اشخاص یا رشته پذیرنده مراجعه می نماید و به منظور کسب مهارت در یكی از حرفه 

 ؛شود سال با اطالع و رضایت کتبی ولی( مطابق مقررات آموزشی سازمان در واحدهای پذیرنده براساس این دستورالعمل مشغول آموزش می

فعالیت از دارای مجوز  تعاونی و عمومی غیردولتی، خصوصیدولتی، های به بنگاه اقتصادی متعلق به یكی از بخش )بنگاه متقاضی(: متقاضیواحد  -1-9

که کدکارگاهی از سازمان تامین اجتماعی و یا کارگاه متعلق به یكی از سازمان های نیروهای مسلح اطالق می شود  ودستگاه اجرایی ذیربط 

 ؛باشدمی سازماناز یا دوگانه  در محیط کار واقعی آموزیمتقاضی دریافت مجوز مهارت
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قانون کار و یا  108تعاونی و عمومی غیردولتی است که براساس ماده  ،خصوصیدولتی، بنگاه اقتصادی متعلق به یكی از بخشهای  واحد پذیرنده : -1-10

که در راستای ایجاد و توسعه  براساس ضوابط این دستورالعملیا سازمان زندانها و اقدامات تامینی تربیتی کارگاههای زیرمجموعه نیروهای مسلح 

 .شود و پذیرش مهارت آموز می  QR کدآموزی موفق به دریافت مراکز مهارت 

فردی است که از سوی مرکز آموزشی بعنوان مربی به واحد پذیرنده معرفی می شود تا ضمن نظارت بر فرآیند آموزش نسبت به  :مربی )استادیار( -1-11

 ؛نمایدمی به مهارت آموز اقدام  قال دانش مرتبطانت

تحت پوشش اداره کل و مستقر در شهرستان محل فعالیت واحد پذیرنده بوده ای دولتی یكی از مراکز آموزش فنی و حرفه :شهرستانمرکز معين  -1-12

 سایر مراکز آن شهرستان را دارد.همكاری و نظارت بر عملكرد هماهنگی، که مسئولیت 

 آموزششود که واحد پذیرنده، آمادگی و تقاضای خود را برای به جایگاهی از مجموعه مشاغل موجود در واحد پذیرنده گفته می فرصت آموزشی: - 13-1

. بدیهی است هر واحد باشدآموزی امكان اشتغال در آن جایگاه را دارا میآموز پس از طی دوره مهارتآموز در آن، اعالم نموده و مهارتمهارت

 اند از یک تا چند فرصت آموزشی برخوردار باشد؛پذیرنده می تو

ای مرتبط با شغل مورد های حرفهتوانایی انتقال مهارت فردی که در واحد پذیرنده شاغل می باشد و دارای :)استادکار( متصدي فرصت آموزشی -1-14

 باشد؛ می آموزمهارتتصدی خود به 

در مراکز و قسمت عمده ای از  آموزش های تئوری و بخشی از آموزش های عملیروش آموزشی دوجانبه است که محتوای آموزش دوگانه: -15-1

  محتوای عملی آموزش در بنگاه های اقتصادی آموخته و کامل می گردد. 

 

 باشد:طرح به شرح زیر می اهداف اجراي -2ماده 

 پذیری نیروی کار از طریق:افزایش اشتغال

 آموز برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی؛سازی و ایجاد خودباوری در مهارتآشنایی با محیط کسب وکار، کسب تجربه و آماده-2-1 

 توسعه رشته های آموزشی مورد نیاز بدون سرمایه گذاری جدید در مراکز دولتی و با استفاده از ظرفیت بنگاه های اقتصادی و حفظ و پایداری-2-2        

 ؛مشاغل سنتی و بومی

 های اقتصادی فعال به منظور شناسایی و جذب نیروی کار ماهر مستعد و توانمند؛کمک به بنگاه 2-3        

کار استفاده از ظرفیت و توان آموزشی عملی در محیط و  آموختههای تولید و خدمات از طریق جذب و بكارگیری نیروهای مهارتکاهش هزینه-2-4        

 بنگاههای اقتصادی؛ واقعی

 جزئیات اجرای دوره مهارت آموزی در چارچوب قرارداد فی مابین واحد پذیرنده و مهارت آموز تشریح می گردد. : 1تبصره

 

 باشد:به شرح زیر می آموزشرایط مهارت -3ماده 

  ؛سال تمام باشد 15آموز حداقل سن مهارت  -3-1

 تابعیت ایرانی داشته باشد؛  -3-2

 را داشته باشد؛ متناطرشرایط و توانایی الزم متناسب با استاندارد آموزشی   -3-3

 

 به شرح زیر است: بنگاه متقاضیشرایط  -4ماده 

 ؛برخورداری از مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی ذیربط -1-4

 ؛شرایط حفاظتی و ایمنی الزمحداقل برخورداری از -2-4

 باشد.میدر فرایند صدور مجوز مهارت آموزی  کلاز حداقل شرایط حفاظتی و ایمنی الزم، تأیید اداره بنگاه متقاضی مالک برخورداری  :2تبصره 

این ماده مستثنی  1نامه رسمی از سازمان متبوع خود از شرایط مذکور در بند  های نیروهای مسلح با ارائه معرفی کارگاههای زیرمجموعه سازمان: 3تبصره 

 باشند.می

اقدام خواهد نمود تا  QRکل ضمن بررسی شرایط بنگاههای متقاضی در صورت تائید و صدور مجوز واحد پذیرنده نسبت به پیش بینی کد  ادارات :4تبصره 

  قرار گیرد. در دسترس ناظرین اداره کار و تامین اجتماعی ،تعداد و مشخصات مهارت آموزان طرح ،نحوه همكاری ،آخرین اطالعات
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تحت صدور مجوز واحد پذیرنده برای واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در زندانها و پادگانهای که اقدام به فعالیت تولیدی و اقتصادی مینماید  :5تبصره 

 شرایطی که از سوی سازمان در دستورالعمل نحوه صدور مجوز آموزش مهارت آموزی در محیط کار واقعی ابالغ خواهد شد، بالمانع می باشد.

 باشد:به شرح زیر می آموزيهاي مهارتشرایط حاکم بر دوره -5ه ماد 

ساعت یک روز کاری  4استانداردهای آموزشی و به ازاء هر   ساعت آموز متناسب باروز کاری برای هر مهارت 25آموزی حداقل طول دوره مهارت -5-1

 تعیین می شود.

 ساعت باشد. 100کمتر از نباید  دورهو همچنین مدت زمان آموزش در هر  باشد میماه  18حداکثر  آموزی مهارت دوره طول -5-2

عصر(  20صبح تا  6ساعت )در حدفاصل ساعات  8و حداکثر  4آموز هر روز حداقل شود که مهارتبه نحوی تعیین میبرنامه ریزی مهارت آموزی  :6تبصره 

 مند شود.از آموزش عملی بهره

آموز و تعهدی برای یک دوره آموزش عملی و کاربردی است و هیچگونه حقی برای مهارتو آموزش دوگانه  واقعی کار آموزی در محیط طرح مهارت -5-3

  کند.آموز و شمولیت قوانین کار و تأمین اجتماعی برای وی ایجاد نمیواحد پذیرنده در راستای جذب و استخدام موقت یا دائمی مهارت

 طرفین قرارداد آموزشی حق مطالبه هیچگونه وجهی بابت اجرای دوره آموزشی را ندارند. :7تبصره 

 شود.آموز در قالب قرارداد آموزشی پیوست این دستورالعمل اجرایی میارائه آموزش عملی از سوی واحد پذیرنده به مهارت -5-4

بر اساس بیشترین تعداد بیمه  ،دارای لیست بیمه و بازرسی سازمان تامین اجتماعی در واحدهای پذیرنده دایر و)ظرفیت آموزشی( تعداد مهارت آموز  -5-5

  .می شودتعیین  رئیس مرکزتوسط  ،مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعیدستماه گذشته طبق صورت  12شدگان در 

گر و جدیدالتاسیس به شرط وجود امكانات، تجهیزات، فضا و ایمنی کافی راقد کاهر واحد مشمول جهت کارگاههای فتعداد مهارت آموز مجاز برای  -6-5

 .می باشد نفر بنا به تشخیص مراکز آموزشی 5حداکثر 

 پرداخت وجه از سوی واحد پذیرنده بعنوان )شاگردانه( در صورت رضایت از عملكرد بالمانع بوده و بعنوان دستمزد تلقی نمی گردد. :8تبصره

امكان پذیر  رئیس مرکزنفر برای بنگاه های بزرگ بنا به تشخیص  15تا  ، تعداد مهارت آموزدر صورت فراهم بودن شرایط و با نظر واحد پذیرنده :9تبصره

 خواهد بود.

مهارت آموز واحد در صورت کاهش نیروی کار بیمه شده واحد پذیرنده در طول مدت مشارکت در اجرای طرح مهارت آموزی مجوز پذیرش و آموزش -5-6

 ا نخواهد داشت؛مذکور توسط اداره کل استان ابطال می شود و واحد یاد شده برای مدت دو سال حق ارائه مهارت آموزی و مشارکت در این طرح ر

قرارداد آموزشی از سوی زدهی قابل قبول واحد پذیرنده در ارائه خدمات آموزشی در هر فرصت آموزشی و یا عدم رعایت شرایط بادر صورت عدم -5-7

اداره کل و یا اداره کار بنا به تشخیص خود می توانند نسبت به لغو مجوز مهارت آموزی واحد پذیرنده بطورکل و یا در یک فرصت  واحد پذیرنده

 مهارت آموز به دیگر واحدهای پذیرنده مشابه معرفی خواهد شد؛ اقدام نمایند. در این حالت آموزشی خاص

 مدنی قرار خواهند گرفت؛تحت پوشش بیمه مسئولیت  ت آموزان در طی دوره مهارت آموزی توسط سازمانمهار-5-8

ارت اداره کل موظف است برای کلیه مهارت آموزان در پایان دوره مهارت آموزی تاییدیه حضور در دوره صادر نماید. همچنین در صورت درخواست مه-5-9

می بایست مطابق با ضوابط مربوطه نسبت به برگزاری آزمون)پایان دوره یا ادواری( با بهره گیری از همكاری های تخصصی واحدهای پذیرنده  آموز

 )در صورت لزوم( و صدور گواهینامه مهارت برای قبول شدگان اقدام نماید؛

ن را معرض رویت مهارت آموزان، ناظرین طرح و بازرسین اداره تامین آ QRبنگاه اقتصادی )واحد پذیرنده( مكلف است پس از دریافت کد  -5-10

 اجتماعی، قرار دهد.

 مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مربوطه می باشد؛ مرجع رسیدگی به اختالفات احتمالی آموزشی بین مهارت آموز و واحدپذیرنده -5-11

 

 شود:و واحد پذیرنده فسخ میآموز در موارد زیر قرارداد آموزشی بین مهارت-6ماده 

 ؛% دوره آموزشی10بیش از در واحد پذیرنده آموز غیبت غیرموجه مهارت

 ؛دائم واحد پذیرندهتعطیلیِ تعطیلی بیش از یک ماه یا -6-1 

 ؛آموزاعالم کتبی واحد پذیرنده مبنی بر قطع همكاری آموزشی با مهارت-6-2

 ؛آموزیدر دوره مهارت آموز از ادامه شرکتانصراف کتبی مهارت-6-3

 ؛آموزعدم رعایت مقررات انضباطی و آموزشی واحد پذیرنده توسط مهارت 6-4       
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 .آموزفوت یا از کار افتادگی مهارت لغو مجوز آموزشی واحد پذیرنده؛-6-5       

 مربی مربوطه اقدام نماید.واحد پذیرنده موظف است شرایط الزم جهت ارائه مطالب تئوری دوره بنا به تشخیص  6-6       

 مهارت آموز برابر ضوابط سازمان قابل پرداخت خواهد بود. 12حق التدریس مربی )استادیار( مربوطه به ازاء تحت پوشش هر  :10تبصره 

که مراکز دانشگاهی و مراکزی مراکز آموزشی پادگان و زندان و از جمله آموزشگاه های آزاد،  آموزشی ماکناصدور مجوز واحد پذیرنده برای  6-7

 .ممنوع می باشد ،را ندارد خدماتی(تولیدی و اقتصادی )اساساً ماهیت بنگاه 

 

 خواهد شد.این دستورالعمل از سوی سازمان ابالغ روز پس از ابالغ  30ظرف  در محیط کار واقعی دستورالعمل نحوه صدور مجوز مهارت آموزی -7اده م

 

آموزی در محیط کار واقعی و این دستورالعمل در هر استان، شورایی متشكل از اعضاء زیر هدایت و نظارت بر اجرای طرح مهارتراهبریدر راستای  -8ماده 

 شود:حداقل یک جلسه در هر فصل تشكیل می« استانشورای مهارت»با عنوان 

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار )رئیس شورا(؛ -8-1

 ای استان )دبیر شورا(؛ر کل آموزش فنی و حرفهمدی -8-2

 کار و رفاه اجتماعی استان)ناظر(؛ مدیرکل تعاون -8-3

 نماینده اتاق اصناف استان؛ -8-4

 ؛استان ه اطاق بازرگانینمایند -8-5

 مدیرکل تامین اجتماعی استان؛ -8-6

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان؛ -8-7

 نیروهای مسلح در استان )مسئول قرارگاه مهارت آموزی استان(.های نماینده سازمان -8-8
 

باشد:به شرح زیر می« شورای مهارت استان» هايحيطه اختيارات و مسئوليت -9ماده   

 های اجرایی طرح در استان؛تعیین اولویت -9-1             

 آموزان؛پذیرنده و مهارتهای تشویقی قابل اجراء برای واحدهای ها و سیاستتعیین حمایت -9-2

 پیشنهاد تعهدات ساالنه آموزشی استان جهت ارائه به سازمان؛ -9-3

 های اجرایی استان در خصوص اجرای بهینه طرح؛تعیین و بررسی نقش هر یک از دستگاه -9-4

 رفع موانع احتمالی و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه اجرای بهینه طرح در استان؛ -9-5

 تر طرح در سطح استان؛ ه تبلیغات و معرفی دقیقتعیین نحو -9-6

 نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل؛ -9-7

 کار و رفاه اجتماعی. رئیس سازمان و معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون های الزم به استاندارارائه صورتجلسات و گزارش -10-7

 

های در )بررسی و صدور مجوز، تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز، نظارت بر دوره پیش بینی وظایفمنابع مالی مورد نیاز برای اجرای  -10ماده 

آموزان و نظایر آن( همه ساله براساس بودجه سنواتی و تنظیم موافقتنامه بیمه مسئولیت مدنی مهارتدوره و نهایتاً های پایانحال اجراء، برگزاری آزمون

 تامین خواهد شد. و سازمان برنامه و بودجه کشور آموزش فنی و حرفه ای کشورمتبادله سازمان 
 

و واحدهای استانی/شهرستانی آن و مسئولیت هماهنگی و نظارت بر حسن  یند اجرای این طرح بر عهده سازمانآمسئولیت نظارت عملیاتی بر فر -11ماده 

 کار و رفاه اجتماعی و واحدهای استانی آن می باشد. بر عهده وزارت تعاون ،اجرای این دستورالعمل

   
 

 طيمح در آموزي مهارت طرحمرتبط با  و کليه دستورالعمل هاي باشد االجرا میتبصره از تاریخ ابالغ الزم ( 10 )ماده و  (11)این دستورالعمل در 

 .خواهد شد  پس از ابالغ این طرح ملغی یواقع کار


