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  مقدمه:
سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و با  5سياستهاي كلي اشتغال ابالغي از سوي مقام معظم رهبري، بند  2با عنايت به بند        

 5/11/1395موضوع مصوبه مورخ  "طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي"ظرفيت موجود در دستورالعمل اجرايي استفاده از 
طرح مهارت آموزي در "، درباره ي 12/12/1396شوراي عالي اشتغال مورخ  76شوراي عالي اشتغال، همچنين مصوبه جلسه 

همزمان و در هم تنيده در محيط و شرايط دوگانه متشكل از  ، اين دستور العمل براي اجراي مهارت آموزي"محيط كار واقعي
و كارگاههاي آموزش فني و حرفه اي از يكسو و فضاي كار و فعاليت اقتصادي واقعي در  آموزشگاهها /فضاي آموزشي مراكز

  بنگاههاي اقتصادي صنف و صنعت از سوي ديگر، تنظيم شده است.
ثربخش براي پاسخگويي به نياز مهارت هاي شغلي بازاركسب و كار و مبتني بر بي شك يكي از الگوي هاي آموزشي مناسب و ا

فرصت هاي شغلي موجود، از طريق كم نمودن فاصله زماني و مكاني بين دو محيط يا دنياي آموزش و كار است. در اين روش 
ايط و محيط واقعي كسب و كار، و بخشي از آموزش فني و حرفه اي در شرو يا به حداقل ميرسد آموزشي اين فاصله حذف شده 

انجام مي شود. امروزه كارشناسان اتفاق نظر دارند كه نه تنها دانش صرف براي دستيابي به اشتغال راهگشا نيست، بلكه مهارتهاي 
ي براي فني نيز به تنهايي و بدون توجه به مهارت هاي نرم آمادگي شغلي، قادر نخواهند بود كه افراد جوياي كار را به ميزان كاف

اشتغال پذيري و رويارويي با اقتضائات و چالش هاي محيط كسب و كار، توانمند نمايد. الگوي مهارت آموزي دوگانه در صدد اين 
است كه بسته مهارتهاي مورد نياز توانمند سازي جويدگان كار اعم از فارغ التحصيالن دانشگاهي، متوسطه و يا بازماندگان از 

وزش فني و حرفه اي منسجم و همزمان در دو محيط مهارت آموزي و كار واقعي و توجه به هر دو محور تحصيل را با برنامه آم
  اصلي آموزش هاي مباني نظري و عملي توام با كسب تجربه، تكميل نمايد. 

  اهداف: -1ماده 
 افزايش اعتماد متقابل بين محيط كار و محيط آموزش فني و حرفه اي از طريق:

 بيات عملي و فني بين مربيان ( مدرسان محيط آموزش) و استاد كاران ( مربيان تجربي محيط كار)تبادل دانش و تجر -1-1
 حركت در مسير ارتقاء هماهنگي و هم افزايي ظرفيت هاي آموزشي و پژوهشي -1-2
 افزايش اثربخشي آموزش هاي فني و حرفه اي هدفمند و ارائه شده مبتني بر فرصت هاي شغلي و درآمدي بازار كار -1-3
 هاي توليد، خدمات و ريسك مخاطرات شغلي از طريق جذب و بكارگيري نيروهاي مهارت آموخته ش هزينهكاه -1-4
ب نيروي كار ماهر مستعد و توانمند و درعين حال كمك به بنگاههاي اقتصادي فعال به منظور تربيت، شناسايي و جذ -1-5

 مسير بهبود بهره وري بنگاه اقتصادي بهره برداري از امكانات كارگاههاي آموزشي و مشاوره تخصصي مربيان در
 ترويج، حفظ و تداوم مشاغل سنتي و بومي كشور به ويژه در ابعاد فرهنگي و ملي حرف -1-6

 افزايش اشتغال پذيري نيروي انساني جوياي كار از طريق:

 آشنايي با محيط كسب وكار، كسب تجربه و ايجاد آمادگي شغلي در مهارت آموختگان -1-7
 ماد به نفس در مهارت آموختگان براي ورود به عرصه اشتغال و كارآفرينيايجاد خودباوري و اعت -1-8
 ارتقاء اخالق و صالحيت حرفه اي نيروي كار و جوياي كار -1-9
 استمرار ارتباط مهارت آموخته با محيط آموزشي و پژوهشي مراكز آموزش فني و حرفه اي  -1-10

  : تعاريف و مفاهيم: 2ماده 
طرحي كه در آن تحقق هدف آشنايي با محيط كسب وكار، كسب تجربه و  واقعي:طرح مهارت آموزي در محيط كار  -2-1

آماده سازي و ايجاد خودباوري در متقاضيان مهارت و شغل ( كارجويان ) را براي ورود به عرصه اشتغال و كارآفريني را از طريق 
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آموزاني كه راساً به آنها، مراجعه مي كنند، اجراي دوره هاي مهارت آموزي در محيط كار واقعي( بنگاههاي اقتصادي ) براي كار
  مطابق با دستورالعمل ابالغ شده، پيگيري مي شود.

-طرحي كه تحقق هدف افزايش اشتغال پذيري و افزايش امكان ورود دانش طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي: -2-2
زشي كارورزي براي انتقال مهارت و تجربه در محيط كار( آموختگان دانشگاهي بيكار به بازاركار را از طريق اجراي دوره هاي آمو

  واحد پذيرنده كارورز) مطابق با دستورالعمل ابالغ شده، دنبال مي كند.
طرحي كه سازمان در آن درصدد است كه با تركيبي هدفمند و هوشمندانه از دو طرح فوق و  طرح مهارت آموزي دوگانه: -2-3

به گونه اي ارائه شگاهها، خدمات آموزش هاي كارآمدتر، عميق تر، اثربخش تر را به جوياندگان كار فرايند كارآموزي در مراكز و آموز
  بنگاههاي اقتصادي لحاظ گردد.  و منافع نمايد كه مشاركت

فرايندي كه طي آن دانش و مهارت مورد نياز يك شغل يا حرفه از مربي به  حرفه اي در محيط آموزشي: آموزش فني و -2-4
ز مطابق با استاندارد آموزشي و با استفاده امكانات و تجهيزات يك كارگاه آموزشي در يك مركز و يا آموزشگاه آزاد، منتقل كارآمو

  مي شود.
فرايندي كه طي آن دانش، مهارت و تجربه مورد نياز يك شغل يا حرفه از  فني و حرفه اي در محيط كار:آموزش  -2-5

/ كارورز مطابق با استاندارد آموزشي و با استفاده امكانات و تجهيزات كارگاه يا بنگاه اقتصادي استادكار (مربي تجربي) به كارآموز
  واقعي در محيط كار، منتقل مي شود. 

انتقال دانش، مهارت و تجربه مورد نياز يك شغل  فرايندي كه در آن فني و حرفه اي ( مهارت آموزي) دو گانه: آموزش - 2-6
ستادكار (مربي تجربي) به كارآموز/ كارورز مطابق با استاندارد آموزشي و با استفاده از امكانات و تجهيزات يا حرفه كه از مربي و ا

و  50( حداقل بنگاه اقتصادي واقعيمقدورات و آموزش دوگانه) درصد از كل زمان  50و حداكثر  30حداقل (كارگاه هاي آموزشي 
صول و ارائه خدمات حيط آموزش و كار بصورت توامان با فرآيند توليد محدر م درصد از كل زمان آموزش دوگانه) 70حداكثر 

  صورت مي گيرد.
و كار حداقل از مهارتهاي نرم و دانستنيهاي الزم براي ورود به بازاركسب  انتقال بسته اي آموزشي آموزش آمادگي شغلي: -2-7

مشتمل بر مواردي همچون: آشنايي با قوانين كار و تامين اجتماعي و مناسبات كارگري وكارفرمايي، نقش  ساعت، 30به مدت 
كاريابي ها، كارآفريني و مديريت كسب و كار، تسهيالت اشتغالزايي، فنون معرفي قابليتهاي فردي، مهارتهاي عمومي فناوري 

الق حرفه اي و اداب كسب و كار اسالمي كه با هدف تكميل اطالعات و اطالعات متناسب با بازار عرضه و تقاضاي نيروي كار، اخ
انگيزه مهارت آموختگان براي مسئوليت پذيري و آغاز يك فعاليت اقتصادي، مطابق با استاندارد آموزشي سازمان، همزمان با ادامه 

  كارآموزي در محيط كار يا كارورزي در مراكز و يا آموزشگاهها صورت مي گيرد.
مدركي كتبي كه تاكيد مي كند كه كارآموز/ كارورز در محيط آموزش و محيط كار  تاييديه صالحيت حرفه اي دو گانه: -2-8

تاييد مهارت و تجربه  آن حاكي ازمندرج در مطابق با ضوابط ( با ذكر ساعت به تفكيك) حضور داشته و نتايج ارزشيابي تكويني 
. اين مدرك مورد تاييد مركز آموزش و بنگاه مي باشدثبت نام در آزمون هماهنگ، براي ورود به عرصه فعاليت و همچنين الزم 

  اقتصادي پذيرنده كارآموز/ كارورز قرار مي گيرد.
اين نوع گواهينامه به افرادي كه در دو بخش دولتي يا خصوصي دوره آموزشي دوگانه را بر اساس  گواهينامه مهارت: -2-9

از دريافت تاييديه صالحيت حرفه اي دو گانه، در صورت تمايل در آزمون هاي كتبي هماهنگ و  استاندارد مهارت طي نموده و پس
  عملي مركز و يا بنگاه اقتصادي موفق به كسب نمره قبولي مي شوند، اعطا مي شود.سنجش 

  :دوگانه ي مهارت آموزي: شيوه اجرا 3ماده 
روش از دو  ا توجه به شرايط خود مي توانستآموزي ب براي كار متقاضي كارجو، دوگانه،مهارت آموزي درشرايط قبل از اجراي 

  :زير بهره مند شود آموزشي
  كارآموزي در محيط آموزش مشتمل بر كارگاههاي آموزشي درون مركز / آموزشگاه و يا بخش هاي سيار وابسته به آن -الف
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به؛ محيط كار واقعي ( براي تحصيالت كمتر از فوق ديپلم)  كارآموزي در محيط كار مشتمل بر دوره هاي آموزشي موسوم -ب
  وكارورزي دانش آموختگان دانشگاهي( براي تحصيالت فوق ديپلم و باالتر)

   فوق بعنوان روش سوم زير، تبيين مي شود.  از دو روش ضابطه مند در شيوه ي اجراي مهارت آموزي دو گانه، مقررات تركيبي
  كار) مشتمل بر تركيبي از شرايط و روش هاي الف و ب  -دوگانه ( آموزش كارآموزي در محيط آموزش -ج

آموزي درحين استفاده از خدمات مشاوره آموزشي و شغلي مطابق با ضوابط مهارت آموزي دوگانه، متقاضيان كاردر روش آموزشي 
ا انتخاب آگاهانه به دوره ي آموزشي كه مربوط به خود، با اين روش نيز بعنوان يكي از روش هاي مهارت آموزي آشنا مي شوند و ب

  آموزش در دو محيط آموزشي و كار بصورت توامان و همزمان تنظيم شده است، ثبت نام مه زمانبندي اجراي آن براي برنا
  .كرده و تبعيت از ضوابط آن را مي پذيرد

استفاده از  متقاضي مهارت آموز و اطالع ضمني از نحوه ي مشاركت بنگاههاي اقتصادي، مسئول مشاوره يا ثبت نام با بررسي شرايط
 ( تمامي مقاطع تحصيلي)واقعي  ظرفيت طرح كارورزي (براي فارغ التحصيالن دانشگاهي بيكار) و يا طرح كارآموزي در محيط كار

مايل دارند از مزاياي طرح كارورزي بهرمند شوند و حائز را به متقاضي پيشنهاد مي كند. تبعا افراد دانش آموخته دانشگاهي كه ت
    طي مي نمايند.، براي ورود به شيوه ي آموزش دوگانه، مسير متفاوتي نسبت به ساير متقاضيان و كارآموزان را شرايط نيز هستند

  :: شرايط مهارت آموز 4ماده  
دستورالعمل كارآموزي  3شرايط مندرج در ماده  ي و حرفه اي،عالوه بر شرايط عمومي كارآموزان مراكز و آموزشگاههاي آموزش فن

دستورالعمل كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي ( تصاوير به پيوست) هر يك متناسب با شرايط  4و  3در محيط كار واقعي و مواد 
  متقاضي، به شرح زير در روش مهارت آموزي دوگانه نيز صادق است.

  ضرورت دارد.داشتن تابعيت ايراني  -4-1
  بدين مفهوم كه هيچگونه اشتغالي نداشته باشد ( عدم اشتغال به كار و تحصيل) .متقاضي دوره حتما مي بايست كارجو باشد -4-2
  رعايت شرايط الزم به لحاظ جسماني و پيش نياز تحصيلي مطابق با استاندارد دوره آموزشي الزامي است. -4-3
  سال تمام نبايد باشد. 15بطور كلي سن كارجو كمتر از  -4-4

تبصره: براي فارغ التحصيالن دانشگاهي كه در جريان آموزش دوگانه تمايل به استفاده از مزاياي طرح كارورزي دارند رعايت شروط 
دستورالعمل اجرايي طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي به تفكيك سطح تحصيالت الزامي بوده و  4سني مندرج در ماده 

  ليت خدمت سربازي نيز ضرورت دارد ( داراي كارت پايان خدمت و يا معافيت غير تحصيلي). عدم مشمو
  ، قبل از ثبت نام نداشته باشد.توام با كارورزي سابقه شركت در دوره هاي كارورزي دانش آموختگان و يا دوره هاي دوگانه -4-5
براي متقاضيان دوره هاي آموزش دوگانه هي در مراكز كاريابي، سپري شدن حداقل دو ماه از ثبت نام فارغ التحصيالن دانشگا -4-6

  توام با كارورزي، الزامي است.
   : شرايط مركز/ آموزشگاه آموزش فني و حرفه اي: 5ماده 

تمامي مراكز دولتي آموزش فني و حرفه اي، شعب آنها، كارگاههاي سيار دولتي و نيز آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد داراي 
  مي توانند مجري طرح مهارت آموزي دوگانه باشند. از سازمان با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به فعاليت خود،مجوز 
  : ( شركاء مهارت آموزي دوگانه)كارورز بنگاه اقتصادي پذيرنده كارآموز/: شرايط  6ماده 

  دستورالعمل كارورزي  7تا  5دستورالعمل كارآموزي در محيط كار واقعي و مواد  6شرايط مندرج در ماده  عالوه بر موارد زير،
  در قالب مهارت آموزي دوگانه معتبر است. به بنگاه هر يك متناسب با شرايط متقاضي معرفي شده ،دانش آموختگان دانشگاهي

  جع ذيصالح داشته باشد.پروانه كسب و يا بهره برداري معتبر از يكي از مرا -6-1
  مجوز ارائه آموزش فني و حرفه اي از اداره كل استان داشته باشد. -6-2
  بنگاههاي اقتصادي خرد ( اصناف) تاييديه فعاليت از صنف مربوطه داشته باشند. -6-3
  داراي كد كارگاهي بيمه تامين اجتماعي باشد. -6-4
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  بهداشت كار در مركز مهارت آموزي رعايت شده باشد.هاي ايمني و حفاظت فني و دستورالعمل -6-5
  متناسب با نوع حرفه و آموزش باشد. بنگاه اقتصادي ( شريك مهارت آموزي دوگانه)ها و تجهيزات دستگاه -6-6
ثبت   http://www.portaltvto.com  اي به نشاني الكترونيكيدر سامانه اماكن پورتال سازمان آموزش فني و حرفه -6-7

  باشد. شده
   :: سازوكار شناسايي، جلب مشاركت و تائيد بنگاههاي اقتصادي ( شركاء مهارت آموزي دوگانه)7ماده 

عالوه بر موارد ذكر شده  براي مشاركت در مهارت آموزي دوگانه، مزايا و مشوق هاي بنگاه هاي اقتصادي مزايا و مشوق ها: -7-1
پوشش بيمه مسئوليت مدني كارورزان، نش آموختگان دانشگاهي مشتمل بر؛ دستور اجرايي طرح كارورزي دا 13تا  9 مواددر 

صد  اجتماعي به كارورزان، معافيتموسسه عامل، عدم شمول قوانين كار و تامين  پرداخت كمك هزينه آموزشي به كارورز توسط
  ، شامل موارد زير مي باشد:پس از اتمام دوره آموزشي مشروط به بكارگيري كارورز درصدي حق بيمه كارفرما براي دو سال

براي بهبود  امكان بهره مندي از مشاوره تخصصي مربيان و كارشناسان مراكز و آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي -7-1-1
  كسب و كار و توسعه اقتصادي آن

و  متناظر رفه ايمراكز و آموزشگاههاي آزاد فني و حامكان استفاده از فضا و تجهيزات كارگاه هاي آموزشي فعال  -7-1-2
   براي ارائه خدمات و توليد محصوالت و عرضه به مشتريان و بازار با فعاليت بنگاه اقتصادي متناسب

  آموزش، سنجش و ساير خدمات برون سپاري فعاليت هايي همچون در ،همكاري با سازماناولويت در  -7-1-3
اجاره اماكن، تامين ملزومات آموزشي، فروش در انعقاد قرارداد هاي همكاري در زمينه هاي متعدد از جمله اولويت  -7-1-4

   محصوالت و خدمات آموزشي و ...
تعارضات مسئولين نظارت مجامع آموزشي و در تقابل با بهره مندي از حمايت هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي در  -7-1-5

و تاييد مستمر فهرست كارورزان و كارآموزان  مناسب نصب تابلويشناسه دار كردن با  تامين اجتماعي و بر اجراي قوانين كار و
  كه در بنگاه ها در حال مهارت آموزي دوگانه هستند.

  بهره مندي از بخشي از شهريه آموزش فني و حرفه اي طبق تعرفه هاي تعيين شده براي آموزشگاههاي آزاد -7-1-6
  استفاده از فضاي تبليغاتي سايت و پورتال سازمان و تاييد و معرفي بنگاه بعنوان شريك مهارت آموزي سازمان  -7-1-7

  مهارت آموزي از طريق فراخوان، اطالع رساني و انعكاس مزايا و منافع متقابل از شناسايي شركاء  :شناسايي شركاء -7-2
  است: زير امكان پذير روش هاي

  واحدهاي پذيرنده كارورز مندرج در سامانه كارورزي ( با رعايت ضوابط موضوعه )استفاده از بانك اطالعات  -الف
دستگاههاي دولتي كه مسئوليتي در قبال بنگاه ها و  عامل با تشكل ها و انجمن هاي بنگاه هاي اقتصادي خصوصي و تعاونيت -ب

آنها براي مشاركت  و ساير راهكارها معرفي طرح به ذي نفعان و براي جلب نظر فراخوان برعهده دارند. از طريق انجام مكاتبات، اجراي
  در مهارت آموزي

  سازمان در طرح كارآموزي در محيط كار واقعي را داشته اندابقه همكاري باسبانك اطالعات بنگاه هاي اقتصادي كه  بهره مندي از -ج
ا بنگاه ها به گونه اي كه متقاضيان مهارت آموزي قادر باشند با تشريح مزاياي طرح و متقاضيان باستفاده از ظرفيت ارتباط مردمي  -د

  معرفي طرح، بنگاه اقتصادي مناسبي براي كارآموزي دوگانه خود به سازمان معرفي نمايند.استفاده از بروشورهاي 
ا روش هاي تشويقي براي شناسايي و جلب و كاركنان مراكز و آموزشگاههاي آزاد ب بهره مندي از سرمايه ارتباطي مربيان -هـ

  همكاري بنگاه هاي اقتصادي
پس از شناسايي اوليه، اطالعات بنگاه هاي داوطلب همكاري در سامانه اي موسوم به؛  تاييد و نظارت بر فعاليت شركاء: - 7-3
  ثبت مي شود. »شركاء مهارت آموزي دوگانه سامانه«
از بنگاه و  بازديد از طريق بررسي اطالعات، حداكثر ظرف سه روزپس از ثبت اطالعات در سامانه ياد شده، درخواست  -7-3-2

بنگاه هاي اقتصادي تاييد اطالعات و  گرفتهمورد تاييد قرار  و استادكاران ، حائز شرايط بودن بنگاه اقتصاديبررسي مستندات الزم
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و  بارگذاري مي شود» كارگاه هاي آموزش دوگانه«ي سازمان در پورتال با عنوانر سامانه اماكن آموزششده بعنوان كارگاه آموزشي د
  .نيز اطالعات استاد كاران (مربيان تجربي) نيز در سامانه مربيان پورتال، قابل رويت خواهد شد

و در عين حال  اماكن، استفاده خواهد شد از اماكن و استاد كاران تاييد شده شاغل درتبعا در تعريف دوره هاي آموزشي دوگانه 
   ساير اقدامات الزم براي تضمين منافع شركاء، انجام مي گردد.

اجراي آموزش ها و استمرار شرايط مناسب اوليه توسط مربي آموزشي مركز يا آموزشگاه آزاد، بصورت بر  مستمر نظارت -7-3-3
تعامل و بررسي پيشرفت فرايند مهارت دائمي و همه هفته از طريق حضور مربي در بنگاه اقتصادي شريك مهارت آموزي دوگانه و 

( فرمهاي اين بخش به  مستند سازي مي شود.و ر بنگاه صورت گرفته آموزي، ايمني بنگاه، فعاليت مناسب كارورز/ كارآموز حاضر د
  تفضيل طراحي و دستورالعمل اقدامات نظارتي و تكميل گزارشات و مستند سازي اقدامات، تهيه خواهد شد)

بول قابل ق، ميزان بازدهي شريك مهارت آموزي دوگانه در هر حرفهادامه فعاليت آموزشي واحد استمرار و شرط اجازه : 1تبصره 
گزارش مثبت مربي مركز يا آموزشگاه است كه عالوه بر نقش مربيگري، نقش مورد نظر، مبتني بر ارائه خدمات آموزشي در حرفه 

  مشاور و ناظر بر حسن فعاليت آموزشي بنگاه اقتصادي را نيز دارا مي باشد.
ناظر ( مربي  در ارائه خدمات آموزشي بنا به تشخيص زكارورز/ كارآمو در صورت عدم بازدهي قابل قبول واحد پذيرنده: 2تبصره 

الزم با درج  كتباً تذكر مذكور، در مرتبه اول به واحد مركز يا آموزشگاه آزادرئيس مركز يا آموزشگاه مجري مهارت آموزي دوگانه)، 
وجه تذكرات و اقدام نكردن براي رفع و عدم تشود و در صورت تكرار (دو دوره متوالي و يا سه دوره متناوب) داده مي موارد اصالحي،

اطالعات آن از سامانه هاي اماكن و مربيان كرده و نسبت به لغو مجوز ارائه خدمات آموزشي در حرفه مربوطه اقدام مشكالت، 
 سازمان حذف مي گردد. رونوشت لغو مجوز به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين بيمه تامين اجتماعي شهرستان نيز

  ارسال خواهد شد.
   ( مربيان تجربي محيط كار):استادكار  : شرايط8ماده 

) فردي است داراي تجربه، توان فني، شريك مهارت آموزي بنگاه اقتصاديتجربي شاغل و فعال در محيط كار (استاد كار و يا مربي 
گي هاي خود را متناسب با استاندارد و با شغلي و مهارتي مورد نياز شغل يا حرفه اي كه متصدي آن است و مقرراست اين شايست

  رعايت نكات ايمني در مدت تعيين شده به كارآموز/ كارورز منتقل نمايد. استادكار مي بايست شرايط زير را داشته باشد:
مستقيم و  كارفرما و يا در استخدام بنگاه اقتصادي محل پذيرش كارآموز/ كارورز  بوده و حداقل داراي سه سال سابقه فعاليت -8-1

  متناوب در رابطه با مهارت هاي حرفه اي مرتبط با شغل باشد.( مورد تاييد صنف يا صنعت مربوطه) 
در ساير بنگاه هاي اقتصادي خدماتي، توليدي و صنعتي مشابه واحد پذيرنده كارآموز/ كارورز، در رابطه با همان  كار تبصره: سوابق

  معتبر است.  ،شغل
  ت مرتبط با شغل و آموزشي كه ارائه خواهد داد، داشته باشد. گواهينامه ي مهار -8-2
  اي وي توسط كارفرما و يا صنف و صنعت، مورد تاييد باشد. حسن شهرت، سطح تخصص و توان حرفه -8-3
  ز باشد.صالحيت عمومي و توانمندي انتقال مطالب به كارآموزان/ كارورزان درمحيط كار براي مركز محر -8-4

    ون تدريس عملي را سپري كرده باشد.دوره آموزشي فشرده و غيرحضوري مربوط به فن تبصره:
  

  ي دو گانه:آموز برنامه زمان بندي مهارت: 9ماده 
ها، طرح مهارت آموزي در محيط كار واقعي  برنامه ريزي هدفمند و تركيبي هوشمندانه از سه ظرفيت آموزش در مراكز و آموزشگاه 

آموختگان دانشگاهي با هدف تكميل صالحيت هاي فني و شخصيتي جويندگان كار براي ورودي مناسب به  و نيز كارورزي دانش
  عرصه كسب و كار و فعاليت اقتصادي، مراحل و زمانبندي زير را شامل مي شود. 

بر هدايت شغلي و داوطلبين شركت در دوره هاي مهارت آموزي دوگانه، در جريان فرايند مشاوره و هدايت آموزشي مبتني  -9-1  
غربالگري تمامي متقاضيان آموزش فني و حرفه اي، شناسايي شده و از كليات فرايند آن و تفاوت آن با ساير روش هاي مهارت 

 آموزي، آگاه مي شوند.
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يك ورت دارد كه ايشان در ثبت نام متقاضي شركت در دوره مهارت آموزي دوگانه در پورتال آموزشي سازمان، ضرقبل از  -9-2  
به مركز يا  و نهايي شدن فرايند ثبت نام نياز به شغل خود را رسما اعالم كرده و تاييديه را براي درج در پرونده ي آموزشي كاريابي،

   .آموزشگاه ارائه نمايد
انتخاب منطقي در اينكه كه مسئولين كاريابي هاي منطقه اي به كارجويان خواهند داد عالوه بر غير مستقيمي بديهي است كه مشاوره شغلي 

دوره آموزشي دوگانه به ايشان كمك خواهد نمود، در شناسايي بنگاه اقتصادي كه در ادامه بخشي از كارآموزي را در آنجا مي بايست سپري 
  نمايد، اهميت شاياني دارد.

نش آموختگان دانشگاهي براي متقاضياني كه فارغ التحصيل دانشگاه هستند و تمايل دارند كه از مزاياي طرح كارورزي دا -9-3
بهره مند شوند، ضرورت دارد پس از سپري شدن دو ماه از تاريخ ثبت نام در كاريابي ها بعنوان جوينده شغل، به بنگاه اقتصادي 

تمايالت متقاضي و فرصت هاي  متناسب با تحصيالت، مدت اين دو ماه برنامه مهارت آموزيپذيرنده كارورز معرفي شوند. فلذا در 
شغلي مركز، در قالب دوره آموزشي دوگانه براي  - با استفاده از اطالعات و راهنمايي هاي كاريابي ها) و مشاوره آموزشيشغلي (

ايشان اجرا خواهد شد. بديهي است زمان بندي اين برنامه مي بايست به گونه اي باشد كه قبل از اتمام دوره، كارآموز در عين حال 
به طي دوره آموزشي دارد، براي شروع كارورزي به واحد پذيرنده كارورز معرفي شده و فرايند  كه در مركز يا آموزشگاه اشتغال

  كارورزي را همزمان آغاز نمايد.
ز جذب نمايد. كه با رعايت ضوابط دستورالعمل طرح ورتواند معادل يك سوم كاركنان خود كار كارورز ميپذيرنده تبصره: واحد 

  كارورزي قابل افزايش است.
ساير متقاضيان در تمام سطوح تحصيلي و سني ( با رعايت شروط اين طرح) مي توانند از بدو شروع كارآموزي در محيط  -9-4

آموزشي، به محيط كار ( بنگاههاي اقتصادي پذيرنده كارآموز) معرفي شده و همزمان در هردو محيط به آموزش و كسب تجربه 
  بپردازند.

آموزش  چنانچه بيش از يك سوم مدتتمايل به تغيير دوره خود به دوگانه باشند، مول، ره هاي معتبصره: درصورتيكه كارآموزان دو
 مي توانند به بنگاه هاي اقتصادي معرفي شوند. / آموزشگاهسپري نشده باشد با توافق مربي و رئيس مركزآنها 

گانه بالفاصله پس از اتمام دوره آموزشي براي تمامي كارآموزان مهارت آموزي دو» آمادگي شغلي« سپري كردن دوره ي -9-5
تخصصي ايشان، در مراكز يا آموزشگاههاي آزاد الزامي است. تبعا كارآموزان در هنگام طي اين دوره نيز در ايامي از هفته به 

  كارآموزي/ كارورزي درمحيط كار اشتغال خواهند داشت.  
درصد از ساعت  60ت استاندارد، آموزش مهارتي را حداكثر به مدت براساس اين طرح ، كارآموز درطول دوره مطابق با ساع -9-6

نيز به درصد از ساعات آموزشي را  40اقل استاندارد در كارگاه آموزشي مركز يا آموزشگاه و زير نظر مربي فرا گرفته و حد
  ت و تجربه اندوزي مي باشد.كارآموزي/كارورزي در بنگاه اقتصادي زير نظر استاد كار( مربي تجربي) مشغول به فراگيري مهار

و  كارآموز /حضور يافته و ضمن بررسي روند آموزشي كارورز واقعيهفته حداقل يكبار در واحد كارورزي/ كارمربي در طول  -9-7
  تكميل فرم هاي بازديد، نسبت به بررسي موارد آموزشي، با استادكار تبادل نظر خواهد نمود.

: مربي مجري دوره هاي مهارت آموزي دوگانه، صرفا مسئول حضور و غياب كارآموز/ كارورز نمي باشد و نقش مشاور، راهنما 1تبصره
  .برعهده خواهد داشتوظايف تعيين شده،  مطابق باو ناظر آموزشي در محيط كار را با مشاركت استادكار( مربي تجربي) 

اجراي مهارت آموزي حصول اطمينان از لزوم مراجعه ودرون مركز و آموزشگاه و نيز  با عنايت به حجم فعاليت هاي مربيان :2تبصره
 براي اجراي دوره هاي مهارت آموزي دوگانه، بكارگيري دو مربي مجاز مي باشد.مناسب در بنگاه هاي اقتصادي شريك سازمان، 

  هاي اقتصادي شريك آموزش، مراجعه نمايد. دراينصورت يكي از مربيان حداقل مي بايست دو بار در هفته به هريك از بنگاه
، از نظر در ايام و ساعاتي كه درخارج از مركز در كنار كارآموز/ كارورز و با تعامل با استاد كار( مربي تجربي)دولتي : مربيان 3تبصره

    اداري با رعايت ضوابط ماموريت كاري خواهند داشت. 
مهارتي كارآموز/ كارورز را به صورت مستمر در طول دوره آموزشي در بنگاه اقتصادي استادكار مربوطه بايد گزارش پيشرفت  -9-8

  ( محيط كار) طي فرم مربوطه به مربي اطالع دهد.
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  آموزش هاي ارائه شده در بنگاه اقتصادي پذيرنده كارآموز/كارورز نيز مي بايست مطابق استاندارد و با نظر و تاييد مربي باشد. -9-9
ي/ كارورزي در محيط كار مبتني بر تنظيم قرارداد كارآموزي دوگانه انجام مي شود و واحد پذيرنده كارآموز/كارورز كارآموز -9-10

  در مواردي كه معرفي كننده آموزشگاه آزاد باشد بخشي از شهريه به چ گونه وجهي از كارآموز را ندارد (حق مطالبه هي
 ه به ايشان پرداخت مي شود).واحد پذيرنده تعلق خواهد گرفت كه توسط آموزشگا

تمام فرايندهاي ياددهي ـ يادگيري دوره هاي دوگانه همانند فرايندهاي مديريتي( تعريف و تاييد دوره، مشاوره و ثبت نام،  -9-11
  معرفي به واحد پذيرنده، قرارداد كارآموزي، آزمون، رهگيري اشتغال) مي بايست در پورتال سازمان و شناسنامه الكترونيكي 

  دوره ها، ثبت و مستند سازي گردد. 
در طرح، كارت شناسايي  مربيان فعال مركز آموزش فني و حرفه اي ملزم است براي استادكار، كارآموزان محيط دوگانه و -9-12

  نمايد.مي معتبر صادر 
 و نيز فهرست حرفه هاي آموزشي  » مهارت آموزي دوگانه سازمان آموزش فني و حرفه ايمجري واحد «است تابلوي الزم  -9-13
داردها به تفكيك، در بنگاه اقتصادي پذيرنده يك از استان ) و حسب مورد سر فصل هاي آموزشي هراستانداردهاي آموزشي(

  نصب شده باشد. كارآموز/كارورز
اي آموزشي مراكز و آموزشگاه در كارگاه ه» هارت آموزي دوگانه مشترك با ........ كارگاه آموزشي مجري م« همچنين تابلوي -9-14

  ها نصب مي گردد. 
مركز آموزش فني و حرفه اي ملزم است ضمن تعامل با اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيز بيمه تامين اجتماعي  -9-15

اهم از كارآموزان ( فهرست تاييد شده كارآموزان/ كارورزان فعال در بنگاههاي اقتصادي را  و ماهيانه شهرستان خود، بصورت مستمر
  مربوط به مركز يا آموزشگاههاي زير مجموعه مركز) براي هر دو اداره ارسال نمايد.

كارآموزان/ كارورزان كه در  تبصره: سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور امكان دسترسي آنالين به گزارشات آماري و نيز فهرست
براي ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بيمه تامين اجتماعي را  بنگاههاي اقتصادي در حال مهارت آموزي دوگانه هستند،

  فراهم خواهد نمود. 
يا دوگانه، برعهده مراكز دولتي و  در طول دوره مهارت آموزي / كارورزانموزانپوشش بيمه مسئوليت مدني كارآ -9-16

   مي باشد.هاي آزاد آموزشگاه

  : سنجش مهارت، تجربه و صدور مدارك: 10ماده  
  سنجش مهارت در دوره هاي مهارت دوگانه مي تواند در مرحله آزمون تكويني حين دوره توسط مربي و استادكار و صدور 

مربي و استادكار و با لگوي سازمان و بنگاه اقتصادي، خاتمه يابد. درصورت درخواست متقاضي براي شركت  اي با دو امضاي تاييديه
طبيعتا از حق معرفي به آزمون پايان دوره و شركت در آزمون كتبي و متعاقب آن در آزمون هماهنگ و دريافت گواهينامه مهارت، 

  آزمون عملي، برخوردار خواهد شد.
كسب تجربه ي كارآموزان/ كارورزان در طي انجام دوره آموزش دوگانه توسط مربي و استادكار  تالش براي وه ي يادگيري ورفتار و نح -1–10

مورد ارزيابي مستمر قرار مي گيرد و همچنين حداقل يكبار آزمون كتبي و عملي حين دوره توسط ايشان برگزار مي شود كه نتايج آن در 
 مستند مي شود.شناسنامه دوره آموزشي وارد و 

درپايان دوره نيز آخرين آزمون تكويني براي ارزشيابي از كل مباحث و توانايي هاي مندرج در استاندارد، مشتركا توسط مربي و  -2–10  
         استادكار صورت مي گيرد و نتيجه مطلوب آن ضمن اينكه تعيين كننده معرفي به آزمون هماهنگ براي اخذ گواهينامه مهارت مي باشد

و نيز لگوي سازمان و ، شرط اخذ تاييديه شركت در دوره آموزش دوگانه با امضا و تاييد مربي و استادكار ( درصورت تقاضاي كارآموز/ كارورز)
 مي باشد.بنگاه ( درصورت وجود ) و ممهور به مهر طرفين 

  وزشي تابع ضوابط معمول سنجش مهارت مي باشد.مهارت مطابق با استاندارد آم اخذ آزمون پايان دوره و صدور گواهينامه -3–10  
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پروژه آزمون بايستي با اولويت طرح هاي  گردد.مي ي و اجرا حطرا عملي، پروژهاجراي بر مبناي عملي ترجيحا آزمون  -4–10
  فناورانه مبتني بر نوآوري، ابتكار وخالقيت بوده و توسط واحد آزمون مميزي و تاييد گردد.

كارورز توسط استادكار و با نظارت ناظر آزمون پذيرنده كارآموز/ عملي پايان دوره مي تواند در محل بنگاه اقتصادي آزمون -5–10
در صورت امكان حائز اهميت تبعا همكاري مربي در سنجش مهارت عملي با استادكار  معرفي شده از سوي مركز انجام پذيرد.

  است.
  :آموزش دو گانهالزامات مديريتي اجراي طرح :  11ماده  

  از افرادي است كه  فعاليت كميته ها و كارگروه هاي متشكلانه در سطوح مختلف مسئوليت در گرو اجراي طرح كارآموزي دوگ
  اين ساختار به ترتيب مسئوليت عبارتند از: تسهيل گر، پشتيباني كننده، مجري و بهره بردار را داشته باشند. مي توانند نقش

  
  : دو گانه مهارت آموزي استانيكميته ي - 1 – 11

، كميته اي به نام كميته راهبري  مهارت آموزي دوگانه ( آموزش ـ كار)روش ايت و نظارت بر اجراي هدبرنامه ريزي، به منظور 
 . اين كميته هر سه ماه يكبار با دعوتنامه رسمي و تعيين موضوعات تشكيل جلسه دادهشود تشكيل مي استان مهارت آموزي دوگانه

بهبود اجرا شدن مهارت آموزي دوگانه را مورد نظارتي و ، راهكارهاي و ضمن بررسي و آسيب شناسي تعامالت، برنامه ها و اقدامات
  تبادل نظر و تصويب قرار ميدهد. اعضا كميته به شرح زير است:

  ( رئيس كميته )مديركل آموزش فني و حرفه اي استان .1
  )( دبير و پژوهش اداره كل معاون آموزش .2
  استان كار و رفاه اجتماعي ،تعاون مديركل .3
  استانتامين اجتماعي ديركل م .4
  استان صنعت معدن و تجارتنماينده ي  .5
  استان جهادكشاورزي نمايندي .6
  و ...) استانخانه صنعت و معدن -اتاق تعاون-(اتاق اصناف نفر نماينده از تشكل هاي صنفي / صنعتي دو .7
  (به انتخاب رئيس كميته) نمايندي روساي مراكز .8
  )(به انتخاب كانون انجمن صنفي نمايندي آموزشگاه هاي آزاد استان .9

  دو گانه:  مهارت آموزي يكميته ي شهرستان- 2 – 11
استاني، در سطح شهرستان ها نيز كميته مهارت آموزي دوگانه با اهداف كميته استاني در محدوده ي مسئوليت  متناظر كميته ي

  مشابه شكل گرفته و حداقل هر سه ماه يكبار تشكيل جلسه داده و موارد را به كميته ي استاني منعكس مي نمايد. ءخويش با اعضا
  تهيه گزارشات عملكرد، تنظيم صورتجلسات و ساير مستندات و ارسال براي دبيرخانه كميته ي استاني برعهده رئيس مركز

  مي باشد. 
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  ضمائم:
  

  فرم هاي زير در حال طراحي مي باشد فرم هاي مورد نياز مهارت آموزي دوگانه:

 فرم پذيرش روش مهارت آموزي دوگانه توسط متقاضي كارآموزي ( تعهد نامه كارآموزي دوگانه) -
 صدور مجوز الزم -فرم بررسي شرايط بنگاه اقتصادي و استادكاران آن، براي تاييد شركت در اجراي مهارت آموزي دوگانه -
 مهارت آموزي دوگانه در بنگاههاي اقتصادي شريك مهارت آموزي دوگانههارت فرم پايش شرايط م -
 فرم بازديد و نظارت بر فعاليت آموزشي كارآموزان در بنگاههاي اقتصادي -
 فرم گزارش پيشرفت مهارتي كارآموز/ كارورز توسط استاد كار -
 نمون برگ قرارداد كارآموزي دو گانه -
 مهارت آموزي دوگانه زش مجريفرمت تابلوي هاي واحد مجري و كارگاه آمو -
به ادارت تعاون، كار و رفاه و فرم فهرست تاييد شده ي كارآموزان/ كارورزان در بنگاههاي اقتصادي شريك جهت ارسال  -

 نيز تامين اجتماعي شهرستان
  فرم تاييديه مشترك مركز/ آموزشگاه با بنگاه اقتصادي ( داراي لوگوي طرفين و امضاء مربي و استاد كار) -

  


