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 تعاريف و مفاهيم  

  در معاني مشروحه ذيل بكار مي رود: در اين آيين نامه اصطالحات و تعاريف : 1ماده

  كارورز -

شود كه نسبت به فراگرفتن مهارت يا ارتقاء آن در واحد پذيرنده  اطالق مي بيكاردانش آموخته  به فرد
  مبادرت مي نمايد . 

  دانش آموخته دانشگاهي  -
فارغ التحصيل دانشگاهها و مراكز آموزش عالي داخل و خارج از كشور كه مدرك تحصيلي وي مورد تاييد 

  باشد.مي ارت بهداشت درمان و آموزش پزشكييا وزو  وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

  دوره كارورزي -
و ارتقاء مهارت در واحد  تجربه كسب ،به، تبادل دانش نسبت آن كارورز طيدوره زماني معيني است كه  

  نمايد.  مي طبق استانداردهاي آموزشي اقدام پذيرنده

  واحد پذيرنده: -
 ز آموزش جوار كارگاهي از سازمان آموزش فني وداراي مجو تعاوني يا بنگاه اقتصادي بخش خصوصيبه 

   نمايد . گردد كه كارورز در آن به گذراندن دوره كارورزي اقدام مي اطالق مي حرفه اي كشور، 

  طرح -
  منظور طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي است. 

  
 دستگاه ناظر -

، صدور چوب و ضوابط كلي اجراي طرحوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشد كه مسئوليت ارائه چار
  و نظارت بر حسن اجراي طرح را بر عهده دارد.مجوزهاي مربوطه 

 دستگاه مجري -

 نهادهاي انقالب اسالمي مي باشد كه يا   ، نهادهاي عمومي غير دولتيدولتيهر يك از دستگاههاي اجرايي  
  اي طرح اقدام مي نمايد.بر اساس چارچوب و ضوابط كلي ابالغي دستگاه ناظر نسبت به اجر
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  مجري استاني -

  واحد تابعه دستگاه  مجري در استان مي باشد.   

  كمك هزينه كارورزي -

 .شود به كارورز پرداخت ميدر فواصل زماني معين  وجهي است كه تحت عنوان كمك هزينه آموزشي

اهداف  

 هداف اجراي اين طرح عبارتند از:ا: 2ماده

 در محيط كارل دانش آموختگان از طريق انتقال مهارت، تجربه افزايش قابليت جذب و اشتغا - 1

 از دانش آموخته به بنگاه اقتصادي فراهم ساختن زمينه انتقال دانش - 2

  دانش آموختگان در  ايجاد انگيزه كارآفريني و كسب و كار - 3

 اخالق و صالحيت حرفه اي دانش آموختگان ارتقاء - 4

دامنه پوشش  

  تحت پوشش اين طرح مي باشند. انشگاهها و مراكز آموزش عاليد بيكاردانش آموختگان  :3ماده

و متعهدين به  در رشته هاي گروه علوم پزشكيطرح كارورزي موظفين به گذراندن  ،اتباع خارجي تبصره:
  از دامنه پوشش اين طرح خارج  ،ي انقالب اسالميسازمانها و نهادها دستگاههاي مجري،اشتغال در 
  .مي باشند

 ازشرايط احر 

  اين طرح بايد داراي شرايط زير باشد: براي برخورداري از مزاياي  بيكار دانش آموخته :4ماده

سال  33سال براي مقطع تحصيلي كارشناسي،  30براي مقطع تحصيلي كارداني،  سن سال 27حداكثر  - 1
 سال براي مقطع تحصيلي دكتري 37و ارشد براي مقطع تحصيلي كارشناسي 

  اضافه مي شود.آنها مت نظام وظيفه به حداكثر سن : طول دوره خد1 تبصره

سال اضافه  5 ،موضوع اين بندو افراد تحت پوشش سازمانهاي حمايتي : به حداكثر سن ايثارگران  2تبصره
 گردد.  مي
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 سامانه مربوطهدر  نام ثبت - 2

 از تاريخ اخذ مدرك دانشگاهي ماه  6حداقل سپري شدن  - 3

 كارت پايان خدمت يا معافيت  - 4

 بقه شركت در دوره كارورزيساعدم  - 5

يا بر ،خود را اعالم نمايند كتبي ، انصرافطرح كه ظرف مدت سه ماه از شروع كارورزاني :   3 تبصره 
از موضوع اين بند مستثني  گرديده براي يكبار قطع  دوره كارورزي آنها 13ماده  8و 4و  3اساس بند

  ند. باش مي

  شرايط واحد پذيرنده  

مجوز آموزشي  دستگاه مجري وجذب كارورز بايد داراي مجوز فعاليت از نده به منظور واحد پذير : 5ماده 
  .باشد از سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

  نفر شاغل بيمه شده، صرفاً مجاز به پذيرش يك نفر كارورز مي باشد.  3واحد پذيرنده به ازاي هر  :1تبصره 

فر شاغل بيمه شده داشته باشد، صرفاً مجاز به پذيرش يك نفر ن 3چنانچه واحد پذيرنده كمتر از  : 2تبصره 
 باشد.   كارورز مي

سال از تاريخ صدور پروانه  2: واحدهاي صنفي كه داراي پروانه كسب مي باشند حداقل بايد  3تبصره
  كسب آنها گذشته باشد.

و مورد تأييد موجه  ل: چنانچه واحد پذيرنده پس از گذشت سه ماه از شروع دوره، بدون دلي  4تبصره  
از ادامه همكاري با كارورز امتناع نمايد تا يك سال مجاز به ارائه درخواست پذيرش كارورز مجري استاني 

  ديگري نمي باشد. 

منابع مالي 

  زير تأمين مي شود: محل منابع مالي اجراي اين طرح از :6ماده 

يارانه ها و ناشي از قانون هدفمند سازي درآمدهاي ، بودجه استانها ،مجريدستگاههاي  بودجه سنواتي - 1
 . بودجه هاي متفرقهرديف

 و نهادهاي عمومي غير دولتي موسسات خيريه ،سازمانهاي حمايتي  ،كمكهاي بالعوض مردمي  - 2
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اين  2ناظر مكلف است ضمن افتتاح حساب مشخص به منظور واريز منابع مالي موضوع بند دستگاه  تبصره:
ساب را همه ساله پس از بررسي يكي از موسسات حسابرسي و تأييد باالترين ماده صورتهاي مالي اين ح

  مقام دستگاه به اطالع شورايعالي اشتغال برساند.

 منابع قانون بيمه بيكاري - 3

 كارورزيكمك هزينه  پرداختمدت، ميزان و نحوه 

 استاندارد آموزشي ساسا بر كارورزبراي هر  ماه 12 حداكثرماه و  6طول دوره كارورزي حداقل  : 7ماده 
 تعيين مي گردد.مهارت 

ساعت  8ساعت تعيين مي گردد، مشروط بر اينكه در هر روز از  140ماه مدت آموزش در هر  : تبصره
 تجاوز ننمايد.

 70ريال تعيين مي گردد كه  چهار ميليونمعادل  1393در سال ماهيانه  كمك هزينه كارورزي : 8ماده  
ميزان كمك  به كارورز پرداخت مي شود. دستگاه مجريدرصد توسط  30 و واحد پذيرندهدرصد توسط 

  اجرا ابالغ مي گردد. جهتو تعيين دستگاه ناظر باالترين مقام هزينه كارورزي همه ساله توسط

باالتر از  ،سال متوالي منتهي به سال اجراي طرح سهساالنه آنها در : در استانهايي كه نرخ بيكاري 1 تبصره
  درصد تعيين مي گردد. 50به كارورز معادل  دستگاه مجريسهم پرداختي  كشور باشد،نرخ بيكاري ميانگين 

درصد كمك هزينه  100پرداخت  ،مجاز است با رعايت كليه ضوابط اين طرحواحد پذيرنده  :2تبصره    
نسبت ، ده مااين  سهم دستگاه مجري موضوع و همچنين   10 مادهموضوع هاي بيمه تقبل هزينه ،كارورزي

  به پذيرش كارورز اقدام نمايد. 

چنانچه واحد پذيرنده كارورز، پيمانكار طرف قرارداد دستگاه مجري بوده و متقاضي پذيرش  :3تبصره 
  اين آيين نامه را تأمين نمايد.   10و ماده  8كارورز باشد مكلف است كل مبالغ موضوع ماده 
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واحد  شود.واريز مي واحد پذيرندهمعرفي شده از سوي ماهيانه به حساب دستگاه مجري سهم  : 9ماده 
واريز  پذيرنده مكلف است مبلغ فوق به انضمام  سهم خود را مجموعاً به صورت ماهيانه به حساب كارورز

    نمايد.

ورزي منوط رپرداخت كمك هزينه سهم دستگاه مجري و واحدپذيرنده مربوط به آخرين ماه دوره كا تبصره:
توسط كارورز به دستگاه سازمان آموزش فني و حرفه اي نامه قبولي در آزمون ادواري  به ارائه گواهي

  مجري مي باشد. 

ساير حمايتها  

  بيمه حوادث كارورز اقدام نمايد. كامل دستگاه مجري موظف است نسبت به پوشش : 10ماده  

 80ر پايان دوره از دان آنها به واحدهاي پذيرنده اي كه ميانگين نمرات ارزيابي مهارت كارورز : 11ماده 
  .درصد بيشتر از سهميه تعيين شده دوره قبل برخوردار خواهند شد 50 در دوره بعدي بيشتر باشد،

 كارورزيموارد توقف و قطع كمك هزينه  

  در موارد زير پرداخت كمك هزينه كارورزي متوقف مي شود:: 12ماده  

 روز متوالي 15تا  3دم حضور كارورز بين ع - 1

 كمتر از سي روز واحد پذيرندهموقت عطيلي ت - 1

مدت توقف به طول دوره   ،دستگاه ناظر به واحد پذيرندهاز سوي در صورت اعالم مراتب فوق  تبصره:
 كارورزي اضافه خواهد شد.

  قطع مي شود: پرداخت كمك هزينه كارورزيزير موارد در :  13ماده  

 كارورزاشتغال به كار يا تحصيل  احراز - 1

 و مشروط به اعالم واحد پذيرنده روز 15بيش از كارورز در واحد پذيرنده  ر موجهغيبت غي - 2

 طي دو ماه متوالي دستگاه ناظر به واحد پذيرندهتوسط  ارسال اسناد پرداخت كمك هزينه كارورزي عدم - 3

 واحد پذيرندهتعطيلي بيش از يكماه يا دائم  - 4
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 فوت يا از كار افتادگي كارورز - 5

 ادامه شركت در دوره كارورز ازكتبي انصراف  - 6

 سط كارورزتو واحد پذيرندهآموزشي  - عدم رعايت مقررات انضباطي - 7

 دستگاه ناظر اعالم كتبي واحد پذيرنده مبني بر قطع همكاري با كارورز به - 8

 روز كارورز 15تو قيف بيش از   - 9

  نظارت و ارزيابي  

ابالغ خواهد شد  گاه  ناظر تهيه وموظف است برابر دستورالعملي كه توسط دست دستگاه مجري   : 14ماده 
نسبت به نظارت مستمر بر فرايند اجراي طرح اقدام نموده و گزارش مربوطه را در فواصل زماني سه ماهه به 

  .ارائه نمايد ناظر دستگاه 

سازمان آموزش فني و حرفه اي از طريق ادارات تابعه استاني موظف به نظارت بر كيفيت  : 15ماده 
شده و رعايت استانداردهاي آموزشي توسط واحد پذيرنده و همچنين اخذ آزمونهاي تعيين  آموزشهاي ارائه

  .سطح مهارتي و تهيه گزارشهاي ملي در پايان هر سال و ارائه به دستگاه ناظر مي باشد

سه ماه تهيه  مدت ظرفاستاندارد هاي آموزشي خود را   دنتوان فني و حرفه ايآموزش تبصره: اگر سازمان 
  مجري ارائه دهد. دستگاهگزارش خود را به  توسط فرمهاي ارزيابيمي تواند ، واحد پذيرنده دنماي

  

تهيه و تدوين  ودستگاه مجري موظف است نسبت به نظارت بر حسن اجراي طرح در استانها  : 16ماده 
 .هر شش ماه يكبار اقدام نمايددستگاه ناظر در فواصل زماني  گزارش ملي و ارائه آن به 

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مكلف است نسبت به تأمين و پرداخت  :17ده ما
هزينه هاي طرح به دستگاه ناظر اقدام  كل درصد 2معادل  و آزمونهاي مهارتي هزينه هاي نظارت طرح 

ا پس از دستگاههاي مجري رسهم درصد كمك هزينه پرداختي  2نمايد. دستگاه ناظر مكلف است معادل 
   جهت تأمين هزينه هاي نظارتي به دستگاه مجري پرداخت نمايد. 15اخذ گزارش موضوع ماده 

  مسئوليت نظارت بر حسن اجراي طرح در استان بر عهده اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي  : 18ماده 
  ارائه نمايند.ظر به دستگاه ناموظفند گزارش نظارتي را هر شش ماه يكبار  ادارات مذكور ،مي باشد
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   .نماينداستفاده  بخش خصوصي از ظرفيتهايدر نظارتها تبصره: دستگاه ناظر مي تواند 

ساير  

 11و  10و ساير حمايت هاي موضوع مادهدستگاه مجري  پرداخت كمك هزينه كارورزي سهم :  19ماده  
  د بود .خواه  6 اين آيين نامه، منوط به تامين و تخصيص منابع مالي موضوع ماده 

  نمايد. طرح را نيزبدون تخصيص منابع مالي ، دستگاه مجري مي تواند  8ماده  2به استناد تبصره تبصره: 

  

واحد پذيرنده و هيچگونه حقي براي كارورز و تعهدي براي  استطرح كارورزي دوره آموزشي :  20ماده 
ر صورت بروز هر گونه اختالف بين د كند. جهت شموليت قوانين كار و تامين اجتماعي ايجاد نميكارورز 

  واحد پذيرنده، كارورز و دستگاه مجري نظر ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استانها الزم االجرا است.

عالي در شوراياين آيين نامه ظرف يكماه پس از تصويب اين آيين نامه  دستورالعمل اجرايي: 21 ماده 
  شود .  بالغ ميتهيه و ا ناظراشتغال، توسط دستگاه 

   .در جلسه مورخ ........ شورايعالي اشتغال تصويب گرديدتبصره  18ماده و  21 مشتمل برآيين نامه اين 


