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 غير قابل استناد -مقدماتي

 

 آموختگان دانشگاهيدستورالعمل اجرايي طرح كارورزي دانش
 شوراي عالي اشتغال 5/11/1395موضوع مصوبه مورخ 

 
تعاريف و مفاهيم 

:روددر اين دستورالعمل اصطالحات و تعاريف در معانی مشروحه زير بکار می :١ماده      

عالي داخل و خارج از كشور كه مدرك تحصيلي آنها  و مراكز آموزشهها دانشگا دانش آموخته :آموخته دانشگاهيدانش -
 .باشدمورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي

شود كه بر اساس اين دستورالعمل و در چارچوب  آموخته دانشگاهي جوياي كار اطالق ميبه فرد دانش :كارورز -
 . نمايد اگرفتن مهارت يا ارتقاء آن در واحد پذيرنده مبادرت مياستانداردهاي آموزشي به فر

دوره زماني معيني است كه طي آن كارورز نسبت به تبادل دانش، كسب تجربه و ارتقاء مهارت در واحد  :دوره كارورزي -
 . نمايد اي كشور اقدام ميپذيرنده طبق استانداردهاي آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه

يا تعاوني است كه نسبت به پذيرش كارورز جهت آموزش  هاي خصوصيبنگاه اقتصادي فعال در بخش :دهواحد پذيرن -
 .نمايد مهارتي اقدام مي

 وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي : دستگاه ناظر -
 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان    : ناظر استاني -
قانون  3و  2،  1موضوع مواد (ولتي و موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي ها، موسسات دكليه وزارتخانه: دستگاه اجرايي -

 . نمايندكه مجوز فعاليت در بخش هاي خصوصي يا تعاوني را صادر مي) مديريت خدمات كشوري
 .شودبه كارورز پرداخت ميدولت دوره كارورزي و توسط  در انتهايوجوهي است كه  :كمك هزينه آموزشي كارورزي

به  را اي مرتبط با شغل مورد تصدي خودهاي حرفهمهارت كه در استخدام واحد پذيرنده است رفرما يا كارگركا: مربي  -
 .دولت هيچ گونه تعهدي نسبت به جبران خدمات و استخدام مربي ندارد وانتقال مي دهد كارورز 
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اهداف 

 :اهداف اجراي اين طرح عبارتند از :2ماده 
 .آموختگان از طريق انتقال مهارت و تجربه در محيط كار براي ورود به بازار كارشتغال دانشافزايش قابليت جذب و ا -الف

 .آموخته به بنگاه اقتصادياز دانش فراهم ساختن زمينه انتقال دانش - ب
 .  آموختگانايجاد انگيزه كارآفريني و كسب و كار در دانش - ج

 .آموختگاناي دانشارتقاء اخالق و صالحيت حرفه -د
ه پوششدامن 

 .باشندآموختگان دانشگاهي جوياي كار و متقاضي كارورزي تحت پوشش اين طرح ميكليه دانش: 3ماده 

 .دانشجويان در حال تحصيل از شمول طرح خارج مي باشند :1 تبصره
در هاي گروه علوم پزشكي و متعهدين به اشتغال اتباع خارجي، موظفين به گذراندن طرح كارورزي در رشته: 2تبصره 
ها و نهادهاي دولتي از دامنه ها، سازمانها و نهادهاي انقالب اسالمي و بورسيه كليه دستگاههاي اجرايي، سازماندستگاه

 .باشندپوشش طرح خارج مي
شرايط احراز 
 :آموخته دانشگاهي براي برخورداري از مزاياي طرح بايد داراي شرايط زير باشددانش :4ماده   

سال براي مقطع 28سال براي مقطع تحصيلي كارشناسي، 25ال سن براي مقطع تحصيلي كارداني، س 23حداكثر  -الف
 .سال براي مقطع تحصيلي دكتري 32تحصيلي كارشناسي ارشد و 

اند دو سال ذكوري كه دوره خدمت نظام وظيفه را گذرانده آموختگان دانشگاهي جوياي كاربه حداكثر سن دانش :1تبصره 
 .شوداضافه مي

از  ارد،د) تامين اجتماعي و يا خدمات كشوري(اي ماه يا بيشتر سوابق بيمه 3آموخته دانشگاهي كه به مدت دانش :2تبصره 
 .باشدشمول اين طرح خارج مي

 .نام در سامانه كارورزيثبت - ب
  .سپري شده باشد سال از تاريخ اخذ مدرك دانشگاهي 3كمتر از  -ج
 .معافيت براي متقاضيان ذكور دارا بودن كارت پايان خدمت يا -د
 . عدم سابقه شركت در دوره كارورزي -هـ
 . م در مركز كاريابي و مشاوره شغليحداقل سه ماه از ثبت ناسپري شدن  -و

ماده د و  ج، بماه از شروع دوره، انصراف كتبي خود را اعالم نمايند، يا بر اساس بندهاي  كمتر از دوكارورزاني كه  :تبصره
 . باشند مستثني مي) هـ (بار از موضوع بند ارورزي آنها قطع گردد، براي يكدوره ك 13
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از طريق سازمان آموزش  "آمادگي شغلي "كارورز موظف است در طول دوره كارورزي نسبت به گذراندن دوره آموزشي -و  
 .اي كشور و اخذ گواهينامه مربوطه، اقدام نمايدفني و حرفه

 
شرايط واحد پذيرنده 

واحد پذيرنده به منظور جذب كارورز بايد داراي مجوز فعاليت از دستگاه اجرايي ذيربط و مجوز آموزش كارورزي از : 5 ماده
 .اي كشور باشدسازمان آموزش فني و حرفه

ده واحدهاي پذيرن.(باشدشده، صرفاً مجاز به پذيرش يك نفر كارورز مي نفر شاغل بيمه 3واحد پذيرنده به ازاي هر  :1تبصره 
 ) باشندنفركارورز مجاز به پذيرش يك نفر كارورز مي2داراي مجوز فعاليت از وزارت جهاد كشاورزي به ازاي هر 

 .  باشد شده داشته باشد، صرفاً مجاز به پذيرش يك نفر كارورز مينفر شاغل بيمه 2يا  1چنانچه واحد پذيرنده  :2تبصره 

 .سال از تاريخ صدور آن گذشته باشد 1باشد، حداقل بايد كسب مياي كه داراي پروانه واحد پذيرنده :3تبصره 

ماه از شروع دوره، بدون دليل موجه و مورد تأييد دستگاه اجرايي استاني دو  چنانچه واحد پذيرنده پس از گذشت: 4تبصره 
 .  ددگراز ادامه آموزش به كارورز امتناع نمايد تا مدت يك سال از پذيرش كارورز جايگزين محروم مي

مدت دوره كارورزي 
هاي آموزشي مهارت تعيين ماه براي هر كارورز متناسب با استاندارد 6ماه و حداكثر  4طول دوره كارورزي حداقل  :6ماده 

 .گرددمي
گردد، كه كارورز  اي به نحوي تعيين ميمدت آموزش براساس استانداردهاي آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه :تبصره 

 .شودمند ميساعت از آموزش عملي بهره 8و حداكثر  4ساعت و هر روز حداقل  100داقل هر ماه ح
 هاحمايت 

گر مورد هاي بيمهدستگاه ناظر موظف است براساس مقررات جاري صنعت بيمه و در قالب قرارداد با يكي از شركت :7ماده 
 .اقدام نمايد كارورزان )وادثبيمه ح(تاييد بيمه مركزي كشور نسبت به پوشش بيمه مسئوليت مدني

گر طرف قرارداد براساس فرايند اجرايي طرح و انقضاي شرايط در مواردي كه هزينه پرداخت شده به شركت بيمه :تبصره
گر، ظرف مدت يك هفته به گر باشد مبلغ مازاد تاديه شده نزد شركت بيمهپوشش بيمه كارورز مازاد بر تعهد شركت بيمه

 . شودت داده ميبرگش دستگاه ناظر
به تناسب حضور در معادل يك سوم حداقل دستمزد كشور مي باشد كه  تا سقف كارورزي يكمك هزينه آموزش :8ماده 

ان به كارورز ناظرتوسط دستگاه  ،در آزمون فني و حرفه اي موفقيتكارورزي محاسبه و پس از  دوره طول درواحد پذيرنده 
 .شودپرداخت ميمقطع كارشناسي و باالتر 
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كمك  مكلفند) قم و اهواز شيراز، مشهد، اصفهان، تبريز، كرج، تهران،( واحدهاي پذيرنده مستقر در كالن شهرها :تبصره 
هزينه اي حداقل معادل سهم پرداختي دولت و واحدهاي پذيرنده مستقر در ساير نقاط كشور حداقل يك سوم معادل سهم 

 . پرداخت نمايندبه كارورز پرداختي دولت 

از مزاياي معافيت حق بيمه  ان مقطع كارشناسي و باالتركارورزجذب  واحدهاي پذيرنده در صورت به كارگيري و :9اده م

 .شوندمند ميسهم كارفرما به مدت دو سال بهره

طرح كارورزي يك دوره آموزش عملي است و هيچگونه حقي براي كارورز و تعهدي براي واحد پذيرنده كارورز  :10ماده 

 . كند استخدام موقت يا دائمي و شموليت قوانين كار و تامين اجتماعي ايجاد نميجهت 
نحوه ارائه آموزش عملي از سوي واحد پذيرنده به كارورز در قالب قرارداد آموزشي پيوست اين دستورالعمل در سه   :11ماده 

ك نسخه نزد اداره تعاون، كار ورفاه مي شود كه يك نسخه نزد كارورز، يك نسخه نزد واحد پذيرنده و ي نسخه تنظيم 
  .شوداجتماعي شهرستان نگهداري مي

 
 
منابع مالي 

 :باشدمنابع مالي مورد نيازاجراي طرح از موارد زير قابل تأمين مي :12ماده 
 . منابع اشتغالزايي بودجه هاي سنواتي براي جبران هزينه هاي آموزش كارورزي -الف
آموختگان موضوع اين پذيري دانشايي و بودجه استانها براي توانمندسازي و اشتغالهاي اجربودجه سنواتي دستگاه - ب

 .دستورالعمل

 . دولتيهاي حمايتي، موسسات خيريه، نهادهاي عمومي غيرهاي بالعوض مردمي، سازمانكمك - ج
 
موارد توقف و فسخ قرارداد آموزشي دوره كارورزي 

 :شودمي در موارد زير دوره كارورزي متوقف :13ماده 
 .تعطيلي موقت واحد پذيرنده حداقل يك هفته و حداكثر سي روز-الف 

در صورت اعالم مراتب فوق از سوي واحد پذيرنده يا كارورز به دستگاه ناظر ظرف مدت حداكثر دوهفته بعد از  :تبصره
 .تعطيلي، مدت توقف به طول دوره كارورزي اضافه خواهد شد

 .روز آموزشي 7رت عدم حضور مربي اصلي بيش از عدم تامين مربي جايگزين در صو - ب
 

 :گردددر موارد زير قرارداد آموزش بين كارورز و واحد پذيرنده فسخ مي: 14ماده 
 . احراز اشتغال به كار يا تحصيل كارورز -الف
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 .روز 5غيبت غيرموجه كارورز در واحد پذيرنده بيش از  - ب
 .تعطيلي بيش از يكماه يا دائم واحد پذيرنده - ج
 . الم كتبي واحد پذيرنده مبني بر قطع آموزش كارورز به دستگاه اجرايياع - د
 .انصراف كتبي كارورز از ادامه شركت در دوره  -هـ
 .آموزشي واحد پذيرنده توسط كارورز -عدم رعايت مقررات انضباطي - و
 .فوت و از كار افتادگي كارورز -ز
 
 ،نظارت و ارزيابي اجرا 

است به منظور مديريت دقيق اجراي اين دستورالعمل، از طريق واحدهاي استاني خود،  دستگاه اجرايي مكلف :15ماده 
 :اقدامات زير را بعمل آورد

 .شناسايي بنگاههاي خصوصي و تعاوني تحت پوشش واجد الشرايطاعالم فراخوان براي  –الف
حيت هاي آموزش كارورز و اي كشور جهت بررسي صالبه سازمان آموزش فني و حرفهواحدهاي واجد شرايط معرفي  -ب

  .صدور مجوز مربوطه
 . در سامانه كارورزي و موارد فسخ قرارداد آموزشي ثبت اطالعات واحد پذيرنده داراي مجوز-ج 
  .دستگاه ناظرنظارت مستمر بر فرايند اجراي طرح بر اساس چارچوب نظارتي ابالغي -د
 . به دستگاه ناظر) در سطح كشور(و سه ماهه ) طح استاندر س(ارائه گزارش عملكرد در فواصل زماني ماهانه  -هـ

 :به منظور اجراي دقيق اين دستورالعمل اقدامات زير را بعمل آورد استمكلف كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان :16ماده 
 .ن دستورالعملظرف حداكثريك ماه از ابالغ اي "نحوه صدور مجوز آموزش كارورزي "تهيه و ابالغ دستورالعمل اجرايي -الف
 .تدوين استانداردهاي آموزشي مهارت مورد نياز طرح كارورزي در طي اجراي طرح كارورزي -ب
 .هاي آموزشي آمادگي شغلي براي كارورزانبرگزاري دوره -ج
 .پذيرنده واحد شده توسط ارائه مهارتي هايپايش كيفيت آموزش -د
 .دوره كارورزي پايان آزمون اخذ  -هـ
 .ناظر دستگاه به و ارائه هاي فصليارشگز تهيه -و

درصد از كارورزان   70منوط به قبولي حداقل ) فرصت آموزشي(تمديد مجوز آموزشي واحد پذيرنده در هر حرفه  :1تبصره 
 .مي باشددر آزمون پايان دوره 

بنا به ) فرصت آموزشي(در صورت عدم بازدهي قابل قبول واحد پذيرنده در ارائه خدمات آموزشي در هر حرفه  :2تبصره
مربوطه ) فرصت آموزشي(نسبت به لغو مجوز ارائه خدمات آموزشي در حرفه  اي كشورحرفه آموزش فني و تشخيص سازمان
 .اقدام خواهد شد
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اندازي و سازي شامل راهپياده ،هاي نظارتموظف است موارد مربوط به تأمين و پرداخت هزينه دستگاه ناظر :17ماده
بيني و پيشرا بيمه مسئوليت مدني واحدهاي پذيرنده كارورزان  و افزاري مورد نياز طرح كارورزيانه نرمپشتيباني سام

 .جهت  تصويب و تخصيص اعتبار به سازمان برنامه و بودجه كشور اعالم نمايد
ا بر عهده  هرساني، توسعه و نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل در استانمسئوليت هماهنگي، اطالع :18ماده 

بار به موظف است گزارش نظارتي را هر سه ماه يك ياستان ناظر. باشدها وكارگروه تخصصي اشتغال استان مياستانداري
 .دستگاه ناظر ارائه نمايد

سازمان كارورز نظر كميته مشتركي متشكل از نمايندگان و  در صورت بروز هر گونه اختالف بين واحد پذيرنده : 19ماده 
 . الزم االجرا خواهد بودفني و حرفه اي، دستگاه اجرايي و ناظر استاني آموزش 

دستگاه ناظر موظف است بر اساس ظرفيت كارگاههاي داير فعال داراي كد بيمه تأمين اجتماعي در هر استان و : 20ماده 
يع استاني و دستگاهي ظرفيت مشاركت دانش آموختگان دانشگاهي جوياي كار نسبت به تعيين ظرفيت پذيرش كارورز وتوز

 .اقدام نمايد
ريزي و توسعه استان مكلفند در راستاي اجراي صحيح و دقيق اين دستورالعمل استانداران و اعضاي شوراي برنامه : 21ماده

هاي اجرايي و كارگروه تخصصي اشتغال استان هماهنگي، همكاري و مساعدت الزم را بعمل گيري از ظرفيت دستگاهبا بهره
 .آورند

به  5/11/1395عالي اشتغال مورخ تبصره در هفتاد و پنجمين جلسه شوراي  16ماده و  21اين دستورالعمل مشتمل بر 
 .  تصويب رسيد

 

 

 

 

       


