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  كار و رفاه اجتماعي در راستاي ،تحقيقات و فناوري با وزارت تعاون ،علومآيين نامه همكاري وزارتخانه 

 فارغ التحصيالن به منظور تسريع در اشتغال دانشجويان و آموزيمهارت 

 

  مورخ       ه            ربنا به پيشنهاد شما                 هيأت وزيران در جلسه مورخ  

  وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي و در اجراي 
سياست هاي  2و در راستاي تحقق بند  (استمرار نظام كارآموزي وكارورزي)قانون برنامه پنجم توسعه 21بند الف ماده 

  : سازي آموزش و مهارت ) آيين نامه زير را تصويب نموداز سوي مقام معظم رهبري ( توام كلي اشتغال ابالغي 
  

شود كه اسباب ايجاد  مي هايي گفته به آموزش تحقيقات و فناوري ،مهارتي در وزارت علوم آموزشهاي  -1ماده 
و  حرفهرا فراهم آورده و آنان را براي احراز شغل، دانشجويان  استعدادهاي نهفته  ليت درآمدناهاي الزم و به فع مهارت

  . كسب و كار مشخص آماده سازد
  

  از : است آموزش مشمول اين آيين نامه عبارت  –2ماده  
به عنوان واحد  كه بر اساس برنامه هاي درسي مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري براي دانشجويانآموزشهايي 

  مي شود.در محيط هاي كارگاهي تعيين  عملي
  

 : يكي از انواع زير باشد تواند نامه مي مراكز آموزش مهارت براي اجراي آموزشهاي موضوع اين آيين - 3ماده 

  .) قانون كار108مراكز آموزش مهارت موضوع ماده ( -الف  
   111. (موضوع ماده دباش اي آزاد كه داراي پروانه مربوط هاي فني و حرفه مؤسسات كارآموزي و آموزشگاه -ب

  قانون كار)
 110(موضوع ماده  .كارآموزي ها يا مؤسسات توليدي و خدماتي مشمول قانون مراكز آموزش مهارت جوار كارخانه -ج

  قانون كار)
 

در مواردي كه  شود. مي اجتماعي تعيين رفاهو  تعاون كاراستانداردهاي مهارت در سطوح مختلف توسط وزارت  - 4ماده  
درخواست و توسط مرجع قانوني  تحقيقات و فناوري ،علوم الزم توسط وزارت استاندارد مهارت وجود ندارد استاندارد 

  .تدوين و اجرا خواهد شد  كار و رفاه اجتماعي ،تعاوندر وزارت آن 
 

سازمان  به استانداردهاي مهارت با توجهنحوه معادل سازي دوره هاي مهارتي به جاي واحدهاي كارگاهي  -5ماده 
   به عهده وزارت علوم تحقيقات و فناوري مي باشد. آموزش فني و حرفه اي 

 
. و براي قبول شود مي برگزار كار و رفاه اجتماعي ،تعاونتوسط وزارت  آئين نامههاي مهارت موضوع اين  آزمون -6ماده  

  گردد. شدگان گواهينامه مهارت صادر مي



 

٢ 
 

نيروي  نيازهاي منطقه براي جوابگويي به نيازهاي هاي متناسب با و انتخاب روش اجراي آموزش هاي مهارت –7ماده  
آموزش  اداره كلمصوب بر عهده  هاي نامه آيين چارچوب قوانين، مقررات، سياستها و توسعه منطقه در هاي انساني برنامه
  .است اي كشور آموزش فني و حرفه سازماناي استان وابسته به  فني و حرفه

 
تابع  اعم از دولتي و غيردولتي موظف است بخشي از ظرفيت مراكز آموزشي كار و رفاه اجتماعي ،تعاونوزارت  -8ماده  

  .اختصاص دهد  جهت مهارت آموزي دانشجويانرا براي پذيرش  خود
 

  توسط مراكز موضوع  تحقيقات و فناوري ،علوممعرفي شده از جانب وزارت  دانشجودر ازاي پذيرش هر  -9ماده  
و  تحقيقات و فناوري ،علوم هاي  وسيله كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه سرانه آموزش كه به )، هزينه3( ماده

ذكر شده  موسسات مجريوزارت علوم تحقيقات و فناوري به طريق   گردد از تعيين مي كار و رفاه اجتماعي ،تعاونوزارت 
  گردد. پرداخت مي 3در ماده 

 
براي انجام مفاد  اختيارات الزم راتحقيقات و فناوري  ،علومو  كار و رفاه اجتماعي ،تعاونهاي  وزارتخانه -10ماده  

  .  نمايند كشور برابر مقررات مربوط تفويض مي مناطق مقررات اين فصل به ادارات كل و مراجع ذيربط در استانها و
 

مهارتي در مراكز آموزش  هاي هستند و براي كسب آموزش دانشگاهافرادي كه واجد شرايط تحصيل در  -11ماده  
، دانشگاه نياز  هاي مورد توانند براي كسب ساير آموزش مي نمايند، نام مي نامه ثبت ) اين آيين3موضوع ماده (

  . اخذ نمايند دانشگاهدرسي الزم را به طور همزمان در  واحدهاي
  
  اين آيين نامه ثبت نام  ) 3( كه براي كسب يا تكميل مهارت در مراكز موضوع ماده  دانشجوياني كليه  - 12ماده   

   .برخوردار هستند دانشجوياندر مدت مهارت آموزي از مزاياي مشابه ساير  نمايدمي 
 
  

                                                                                         
 


