
  

  

  

  

  

  

  شيوه نامهشيوه نامه

طرح آموزش نيروي كار صنعت طرح آموزش نيروي كار صنعت 
  ساختمانساختمان

  8989در سال در سال 
 

  )اجراي اين شيوه نامه منوط به عقد تفاهمنامه با وزارت مسكن و شهر سازي در سطح ستادي و اداره كل مي باشد ( 
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  »بسمه تعالي«

  :ات ــــكلي  -  ل اولـفص

  :ي ــداف كلـاه) الف 

       ،سـاختمان شـامل سـطوح كـارگر     صـنعت شناسايي، تعيين سطح مهارت و بازآموزي نيروي كار شاغل در  - 1

اجراي آئين نامه صدور پروانه مهـارت فنـي    در ساز ساختمان و مسكن  به منظور بهبود كيفيت ساخت و ورزفن 

مـورخ  ه  17613ت /50351ساختمان موضوع تصويب نامـه هيـĤت محتـرم وزيـران شـماره       ماهر براي كارگران

  .89در سال شهرسازي   وزارت مسكن و زمان آموزش فني و حرفه اي كشور وو تفاهم نامه سا 20/4/76

ل مشـاغ  ري نيروي كار فاقـد پروانـه فنـي در   فراهم آوردن زمينه الزم به منظور اجراي قانون منع به كارگي -2

 .1374قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب   4موضوع ماده  مشمول طرح

   :توضيح

كارگران و افراد شـاغل در پـروژه هـاي سـاختماني       ،موضوع تفاهم نامه  2طبق ماده  ،مشمولين اين طرح  :الف 

  .يين سطح ميگردندو براساس شرايط اين شيوه نامه معرفي و تعواجد شرايط هستند كه توسط مجريان شناسائي 

 ،مـي نماينـد   فني و حرفه اي بخش دولتي مراجعه افرادي كه به عنوان كارجوي فاقد مهارت به مراكز آموزش :ب 

 دوره هاي آموزشي مـورد نيـاز را   ،ضوابط مربوطه و 1389سال  براساس تعهدات آموزشي بخش دولتي سازمان در

  .)فصل پنجم 3با رعايت تذكر ذيل بند(طي خواهند نمود

  

  :يــداف كمـاه) ب

 .كارگر شاغل ساختماني  نفر 000/150 شناسائي  - 1

) سـاعت  -نفر 000/700/7 سقف تا(دوره  -نفر 000/55ميزان  ارائه آموزشهاي مهارتي به كارگران ساختماني به -2

     بر اساس استانداردهاي مصوب آموزش كارگران صنعت ساختمان سـازمان آمـوزش فنـي    1389در سال مالي 

  .رفه اي كشورو ح

 الذكرفوق  ماني مشاغل موضوع بندهاينفر كارگران ساخت 000/205تعيين سطح مهارت  نجش وس  - 3

  .اين شيوه نامه مي باشد) پيوست(كمطابق جدول شماره ي3 و2 ، 1 سهميه هر استان در بندهاي :توضيــح  
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 :عناوين مشاغل مشمول طرح ) پ 

اسكلت  جوشكار –بندكفراژ و قالب بند –بتن ريز و بتن ساز –بندآرماتور:ازمشاغل مشمول طرح عبارتند  

لوله كشي (مكانيكي ساختمان تأسيسات  -)ساختمان كار برق(تاسيسات برقي ساختمان –بناي سفت كار –فلزي

كارگر  –ابنيهكار رطوبتي و آسفالت كار عايق  –لوله كشي و نصاب وسايل بهداشتي - )گاز خانگي و تجاري

درب و پنجره ساز  –درب و پنجره ساز فلزي –كاشي كار –سنگ كار  –گچ كار  –رگر نقشه برداركا –نگهداري بتن

اپراتور دستگاه  -هاي كامپوزيت آلومينيومينصاب ورق - UPVCدرب و پنجره ساز پروفيل  - پروفيل آلومينيومي

  .اش ساختماننق - چاه كن -عمليات خاكي -كانال ساز تهويه -تخريب كار ساختمان -سيمان كار -ويبره

  :رحـراي طـي اجـسازمانده - ل دوم ـفص

  : برنامه ريزيكميته  -الف

موزشـي بـالقوه   و سـاماندهي عوامـل آ   ظرفيت سازيو برنامه ريزي مناسب  ،ه منظور انجام هماهنگي هاي الزمب

امـه  برنكميتـه  «در استان ، مؤسسات آموزشي مجاز و شركت هاي پيمانكاري واجدشرايطشامل مهندسين مشاور

  :تشكيل مي گردد  و حضور اعضاء زير به رياست مديركل آموزش فني و حرفه اي» ريزي

  آموزشي معاون  - 1

  نماينده معاون عمراني استانداري  -2

   حوزه سنجش و ارزشيابي مهارتمسئول  - 3

  آموزش  اداره مسئول -4

  مسئول اداره آموزشگاههاي آزاد  -5

  مسئول روابط عمومي  -6

  )به انتخاب رئيس كميته(طرح مجرييك  نفر از رؤساي مراكز سنجش  - 7

 نماينده سازمان مسكن و شهر سازي استان  -8

 )اولين جلسه خاب درپس از انت(استان مدير طرح در -9
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  :عبارت است ازبرنامه ريزي كميته وظايف 

 .سازمانها و مؤسسات ذيربط  ،برنامه ريزي مناسب به منظور اطالع رساني به نهادها  - 1

  .تابعه آن  كل و واحدهاي طرح دراداره تخاب مديران -2

 .سنجش و تيم هاي سيار مراكزتائيد فهرست  - 3

  .انشناسائي و آزمونگرمجريان  ،آموزش انتخاب مؤسسات ومربيان مجريانجام فراخوان به منظور شناسائي و -4

 .بين شهرستانهاو شناسائي آزمون  ،فهرست توزيع تعهدات آموزشيبررسي و تأييد  -5

و كارگاههاي ساختماني و مهندسـين   گران آموزشگاههاي فني و حرفه اي  آزادتأييد فهرست مربيان و آزمون -6

   .و اعضاء گروه هاي مصاحبه فني و تخصصيناظرمجري آزمون و دوره هاي آموزشي 

 . نظارت بر حسن اجراي طرح و اتخاذ تصميم جهت رفع نارساييها و مشكالت اجرايي - 7

  :طرح  مديراجرائي –ب 

 تعييننسبت به  )پيوست( يكشماره مطابق جدول  ف است براساس سهميه اختصاصيمؤظ برنامه ريزيكميته  

كارگران شاغل ساختماني  پراكندگي تابعه آن در شهرستانها متناسب با اداره كل و واحدهاي  طرح در اجرائي مدير

 و استقرارمحل نشاني شامل  را و مشخصات آنها .نظر سازمان مسكن و شهرسازي استان اقدام نمايد اساس بر

  .ندرسانه هاي ارتباط جمعي منتشركطريق  جهت مراجعه داوطلبان اجراي طرح ازتلفن تماس 

  : اداره كل آموزش فني و حرفه اي  استان شهرستانها طرح دراجرائي اختصاصي مديرشرايط عمومي و

پروانه  و يا معماري عمراندر يكي از رشته هاي استان مي بايست داراي مدرك مهندسي  طرح در مدير )1

 .باشد سال سابقه كار 5سازمان مسكن و شهرسازي و   از 2اشتغال به كار مهندسي پايه 

 غال به كارداراي پروانه اشت يا معماري حداقل كاردان فني عمران بايد ،شهرستانها اجرائي طرح در مدير )2

 .سال سابقه كار باشد 5كارداني و 

 .بصورت تمام وقت بالمانع است الذكر ازكاركنان اداره كل شرايط فوقانتخاب مديرطرح واجد  :  1تبصـره 

 . تعيين شود اجرائي د ساير شهرستانها  مديرهماننبايد  مركز استان نيزبراي شهرستان  :  2 تبصـره

مطابق فرم پيوست شهرستانهاي تابعه واحدهاي اداره كل و  ح درمديريت طر وري است فهرست مشخصاتضر

  .شودرسال ا )دبيرخانه طرح در سازمان(معاونت آموزشبه  غ تفاهمنامه باوزارت مسكنظرف پانزده روز از ابال

  



4 
 

  :شرح وظايف مدير اجرائي طرح دراداره كل آموزش فني و حرفه اي استان

نسبت به انجام امورمحوله مطابق شرح  )رئيس كميته(مديركل زير نظر  اداره كل استان مديراجرائي طرح در

  :نمايد وظايف ذيل فعاليت مي

 ه صورتجلسات كميته برنامه ريزي وتهي ي وبرنامه ريزي به منظور تشكيل جلسات كميته برنامه ريز ♦

  معاونت آموزش ارسال يك نسخه ازآن به

 .برنامه ريزي الزم به منظور اجراي مصوبات كميته برنامه ريزي با هماهنگي كليه واحدهاي ذيربط ♦

 .ا و ارائه آن به كميته برنامه ريزي جهت تائيد مديران اجرائي طرح درشهرستانهانتخاب   ♦

 .و نظارت برعملكرد آنان  شهرستانها آموزش مديران اجرائي طرح در ♦

سطح دستگاههاي  تشكلهاي صنفي صنعت ساختمان در نهادهاي دولتي و و سازمانها برقراري ارتباط با ♦

 .ستادي استان

مديران اجرائي شهرستانها و پيگيري الزم به  از) شناسائي و آزمون ،آموزش(دريافت قرارداد مجريان ♦

 .اداره كل منظور تائيد آنها توسط مراجع ذيصالح در

مديران اجرائي شهرستانها و پيگيري الزم به منظور  دريافت صورت وضعيت عملكرد قرارداد مجريان از ♦

 .انجام تشريفات قانوني مربوط

 .ه پيگيري مكاتبات ارسالي ازستاد سازمان تا حصول نتيج ♦

        به كميته برنامه ريزي جهت تائيد ارائه آن و نهامديران اجرائي شهرستاتهيه صورت وضعيت عملكرد ♦

 .پرداخت دستورو 

 .تهيه گزارش ماهانه از ميزان پيشرفت امور مطابق تعهدات استان  ♦
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  :شهرستانها درطرح اجرائي  شرح وظايف مدير

 :ل جهت انتخاب مربيان و آزمونگران طرحتشكيل گروه مصاحبه فني و تخصصي بشرح ذي 

 .)رئيس گروه(مسئول حوزه سنجش شهرستان 

 ).2 يا1پايه (شهرسازي   وزارت مسكن و داراي پروانه اشتغال از عمران يا معماري يك نفر مهندس ناظر 

 ).سال سابقه كار 5 داراي حداقل (يك نفر مربي رشته عمران 

 و مربـوط براساس اسناد و مـدارك   صالحيت آنان بررسي ،رگرانشناسائي كادريافت تقاضاي كتبي مجريان  

 .به منظور اخذ تأئيديه » برنامه ريزيكميته  «به  ارسال نتايج بررسي صالحيت مجريان

 .و ارسال آن به اداره كل جهت تأئيد ارتباط با تنظيم قرارداد دراوليه ت قانوني كليه تشريفا انجام 

 .ميته برنامه ريزيك مورد تائيدارزشيابي مهارت مطابق فهرست  ونجش س هاي سيارتيم و ساماندهي مراكز 

 فصل چهار  3 و 2بندهاي   تهيه تقويم اجراي آزمون سنجش سطح و ارزشيابي مهارت با رعايت زمانبندي مندرج در 

 .اين شيوه نامه با هماهنگي مسئول ستاد سنجش شهرستان مربوط

 و ارزشـيابي سـنجش   شناسائي و ارسال آن به ستاد سوي مجري طرح ازدريافت و كنترل مدارك افراد معرفي شده  

 . شهرستان مهارت

 .پس از اتمام دوره آموزشي ستاد سنجش و ارزشيابي مهارت شهرستانمعرفي افراد به  

در تعيين سطح مهارت و آزمونهاي پايان دوره آموزشي در آزمون  ندگانشركت كنورود مشخصات و وضعيت  

 . نعت ساختمانپايگاه اطالعات ص

ارسال آن به اداره كل جهـت  و  )آزمون و آموزش ،شناسائي(بررسي و تائيد صورت وضعيت عملكرد مجريان  

 .رعايت ضوابط و مقررات حداكثر سه روز پس از اعالم نتايج آزمونها باتسويه حساب 

 . هانظارت بر اجراي قرارداد 

 .ارسال آن به اداره كل جهت پرداخت آن  و ه درآزمون نهائي موفق شده اندافرادآموزش ديده ك كمك سرانه كارآموزي تنظيم فهرست 

  .آزمون اعالم نتايج  پس از روز به افراد ذينفع حداكثر دهفني پروانه مهارت حرفه اي و گواهينامه مهارت فني و  تحويل 

 .تان مربوطدر شهرس نها و نهادهاي دولتي و تشكلهاي صنفي صنعت ساختمانبرقراري ارتباط با سازما 
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  :صدور پروانه مهارت فنيومجريان ضوابط انتخاب ،مهارت ارزشيابيو سنجشنحوه سازماندهي مراكز -فصل سوم

اسـتان و   طرح متناسب با سهميه اجرائيمديرهماهنگي با  حوزه سنجش و ارزشيابي مهارت استان مسئول - 1

آزمـون تعيـين سـطح و ارزشـيابي     سازماندهي مراكز مجري   نسبت به تعيين و ،توزيع آن بين شهرستانها

 .مي نمايد مهارت بشرح ذيل اقدام

يك   ،طرح اجرائي ضمن ابالغ آن به مدير استان پس از تائيد فهرست مراكز مجري آزمون كميته برنامه ريزي 

ارزشـيابي مهـارت    جهت هماهنگي با دفتر) ستاد دبيرخانه طرح در( معاونت آموزشبه  ك هفتهيظرف نسخه 

  :مايدمي ن ارسال

  .مراكز آموزشي ثابت مجري سنجش و ارزشيابي مهارت  - أ

 .تيم هاي سيار آموزشي مجري سنجش و ارزشيابي مهارت  - ب

معرفـي  شهرسـتان   دربه مـدير طـرح   ، ي كه توسط مجريان شناسائي و آموزشتمانكارگاههاي پروژه ساخ -2

بيـل كارگاههـا را   مدير طرح مشخصات ايـن ق  .ان مركز سنجش موقت محسوب خواهد شدميشوند به عنو

 .اختيار مسئول ستاد سنجش شهرستان قرار مي دهد در جهت اعزام آزمونگر

 ،باشندطبق شيوه نامه حوزه ارزشيابي به افرادي كه داراي شرايط ذيل   -  ط و صالحيتهاي آزمونگرانشراي - 3

 :اعطا مي گردد پروانه آزمونگري

ـ  داراي پروانه اشتغال و معماري مهندسين عمران -1-3        وزارت مسـكن و شهرسـازي   از ه كـار مهندسـي  ب

 عمران يا معماري فني هستند استفاده از كاردانهاي اجدالشرايط مذكورو مهندسينشهرستانهائي كه فاقد  در(

  )داراي پروانه اشتغال بالمانع است

    كـه توسـط اداره كـل آمـوزش فنـي و       سنجش و ارزشيابي مهـارت  دوره توجيهي درگواهي شركت  -2-3

  .شود اجرا مي ،ارزشيابي مهارت اعالم ميگردد براساس محتواي آموزشي كه توسط دفترحرفه اي استان 

  .موفقيت در مصاحبه فني و تخصصي  -3-3

  .عدم هرگونه مشاركت در اجراي طرح شناسائي يا آموزش كارگران شاغل ساختماني   -4-3

مهـارت  و تائيد مسئول حوزه  سـنجش و ارزشـيابي   استفاده ازخدمات آزمونگران كه با رعايت موارد فوق   -4

 .مجاز مي باشد) مطابق نمونه پيوست(قرارداد همكاري پس از عقد ،نتخاب ميشوندااستان 
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انتخاب مؤسسات آموزشي غير دولتي به عنوان مجري آزمون درصورت معرفي آزمونگر  :تبصـره 

درقالب ضوابط ) ان صنعت ساختمان نباشندمجري طرح شناسايي و آموزش كارگر( 3واجدالشرايط مطابق بند

 .اي استان بالمانع است خريد خدمات آموزشي پس از انجام فراخوان توسط اداره كل آموزش فني و حرفه

 ،درآزمون پايان دوره آموزشي صنعت سـاختمان موفقيـت كسـب نماينـد     6براي كليه افراد كه مطابق بند  -5

 .ودش مي گواهينامه مهارت فني و حرفه اي صادر

گواهينامـه مهـارت    ،قبول شدگان درآزمونهاي مهارتي مشمولين طرح مطابق با استاندارد مهارت آموزشـي  به -6

 امه ودارابودن سابقه كارمرتبطتوجه به اين گواهينبا.دشو سطح مربوطه اعطا ميدربه شرح ذيل فني وحرفه اي 

ه  17613ت / 50351مصـوبه  (كارگران ماهر انه مهارت فني براياستناد آئين نامه صدورپرو و به)  7بشرح بند (

 :شود صدورپروانه مهارت فني بشرح ذيل انجام مي) هيات محترم وزيران 20/4/76مورخ 

  :پروانه مهارت فني درجه سه  –الف 

 گرفته و دررا فرا سازمان 3استاندارد درجه مهارت الزم درحد ،به افرادي كه پس ازطي دوره آموزشي ياكسب تجربه

  .گردد پروانه مهارت فني درجه سه اعطا مي ،همزمان با گواهينامه فني وحرفه اي ،بوط موفقيت كسب نمايدآزمون مر

  :پروانه مهارت فني درجه دو  –ب 

پروژه هاي ساختماني تحت نظارت  حداقل به مدت يكسال در 3به افرادي كه پس از اخذ پروانه مهارت فني درجه 

اسـاس   داشته باشند پس از طي دوره آموزشـي بـر   ندسي يا كارداني سابقه كاردارندگان پروانه اشتغال به كار مه

  .شود مي اعطا 2پروانه مهارت فني درجه  ،قبولي درآزمون و كسب گواهينامه مربوط  و 2ارت درجه استاندارد مه

  :پروانه مهارت فني درجه يك  –ج 

سال درپروژه هاي ساختماني تحت نظـارت    حداقل به مدت دو 2به افرادي كه پس از اخذ پروانه مهارت درجه 

اسـاس   بـر    داشته باشند پس از طي يـك دوره آموزشـي   سابقه كار ،پروانه اشتغال به كار مهندسيدارندگان 

  .يك داده مي شود جهپروانه مهارت فني در ،و كسب گواهينامه مربوطقبولي در آزمون  و  1استاندارد درجه 

 درصـورت موفقيـت در آزمـون    ،را از طريق تجربه كسب كـرده انـد   دبه افرادي كه مهارت خو –تبصره 

 رعايت ساير با ،حرفه اي و پروانه مهارت فني گواهينامه مهارت فني و ،مربوط اساس استاندارد ادواري بر

 . شود مي همان درجه داده در شرايط
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كارداني  ال به كار مهندسي ياتائيد دارندگان پروانه اشتغبا توجه به كارگران مشمول طرح تجربي  كار سابقه - 7

حق بيمـه و  گـواهي صـادر شـده     سنوات پرداخت پيوست و يا ) 33لغايت  30رديف (مطابق فرم شناسائي

اري هـا و نهادهـاي عمـومي    شـهرد  ،مؤسسات و شركت هاي دولتي يا وابسته به دولـت  ،توسط وزارتخانه

 .شود احراز مي و ارائه به مركز سنجش و ارزشيابي مهارت شهرستان يا استان  غيردولتي

  : كارگران و تعيين سطح مهارتمجريان واجد شرايط و نحوه شناسايي  -  چهارمفصل 

بـا اداره كـل   ) مطابق نمونه قرارداد ضميمه(توانند پس از عقد قرارداد تشكلهاي ذيل مي و  افراد، مؤسسات ،نهادها

 ،اركصنعت ساختمان اقدام و پس از تكميل مـد  اي استان نسبت به شناسايي كارگران شاغل ني و حرفهآموزش ف

  :نمايند  شهرستان مربوط معرفي مديريت طرح در واحدآنان را جهت سنجش سطح مهارت به 

 كانونهاي كاردانهاي فني ساختمان 

   نظام مهندسي 

 آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي مرتبط 

  وه سازان انجمن انب 

  انجمن صنفي شركتهاي ساختماني و تاسيساتي  

  پيمانكاران ساختماني  

  شهرداريها 

  انجمن معماران تجربي  

  دفاتر كاريابي  

 مهندسين ناظر يا مقيم داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي  

  : مديريت طرح واحدمدارك مورد نياز معرفي كارگران به   -1

  شناسنامه ت تمامي صفحاتصوير  -

  )رو پشت و(ير كارت مليتصو -

  پشت نويس شده  3×4قطعه عكس   دو -

  تصوير آخرين مدرك تحصيلي  -

  )مطابق نمونه پيوست(تكميل فرم شناسائي -

  )براي مشمولين(برگ معافيت يا پايان خدمت  -
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اسـاس   بربايد  ،طرح دريافت مدارك كارگران از مديرپس از  روز 10 حداكثر مسئول ستاد سنجش شهرستان  -2

اقـدام  محلهـاي مجـري آزمـون    يكـي از   سـطح مهـارت در  سنجش برگزاري آزمون  نسبت بهنوع حرفه  وتعداد 

  .)روز قبل از زمان برگزاري آزمون به مجري ابالغ شود 4بايد حداقل تاريخ برگزاري آزمون (نمايد

هفته پس از  بعمل آورند و دواز كارگران  ، آزمون سنجش سطح مهارت راند درموعد مقررمجري آزمون موظفمراكز 

  .نتايج مربوط را اعالم نمايند ،برگزاري سنجش

مـون  آز برگـزاري و زمـان  محـل  مجريان شناسايي كارگران شاغل صنعت ساختمان موظفند پس از تعيين  - 3

 در محـل  موعد مقـرر  درشرايط حضور كارگران معرفي شده را  ،طرح سنجش سطح مهارت كارگران توسط مدير

 .برگزاري آزمون فراهم كنند

 محل كاركارگران و موافقت كارفرماي پـروژه مـدير   برگزاري آزمون در صورت تقاضاي مجري مبني بر در  –تبصره 

همـاهنگي مسـئول سـتاد سـنجش      بـا  ،دريافت مدارك كارگران شناسائي شـده  روز پس از 5 حداكثر طرح بايد

  .ل كارگاه و انجام آزمون اقدام نمايدشهرستان نسبت به اعزام تيم سيار آزمون به مح

شـركت كننـدگان    اساس تعـداد  بر ،اعالم نتيجه آزمون تعيين سطح مهارت پس از روز 3 طرح بايد مدير  -4

  .نمايد ارسال  پرداخت به اداره كل استان جهت و تائيد مجري را صورت وضعيت قراردادآزمون در

هـيچ يـك از سـطوح     هارت شركت مي كنند لكن دربه كليه كارگران كه در آزمون سنجش تعيين سطح م -5

معرفينامـه   ،پروانه فني مهارت نمـي شـوند  گواهينامه مهارت فني و حرفه اي و متعاقب آن مهارت موفق به اخذ 

اساس استاندارد مربوط گواهينامه مهارت فنـي و   و براي افراد درصورت موفقيت برآموزشي ارائه شركت در دوره 

و مشخصات كليه شركت كنندگان درآزمون سـنجش   شود رت فني درهمان درجه داده ميحرفه اي و پروانه مها

 .پايگاه اطالعات كارگران ساختمان ثبت مي شود اجراي طرح در توسط مدير تعيين سطح مهارت

 .نفر آزمونگر واجدالشرايط مي باشددو  تيم آزمونگر متشكل از اساس ضوابط حوزه ارزشيابيبر -6

  :جد شرايط ونحوه اجراي آموزش كارگران صنعت ساختمان مجريان وا -پنجمفصل 

حقوقي ذيل  افراد حقيقي و  مؤسسات آموزشي و و  عرضه آموزشهاي مهارتي ويژه كارگران صنعت ساختمان توسط مراكز - 1

  :مقررات اين فصل مجاز مي باشند  رعايت شرايط و با 

 .1389مراكز آموزشي دولتي ثابت مطابق تعهدات آموزشي سال  1- 1

  .1389شهري مطابق تعهدات آموزشي سال  شعبيم هاي آموزشي ت 2- 1
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 .هاي مربوطه حرفه اي آزاد داراي پروانه بهره برداري در حرفه آموزشگاههاي فني و 3- 1

بـه   5 -1بنـد   مطـابق  مهندس ناظر واجدالشرايط داراي حداقل يك نفرشركت هاي پيمانكاري ساختمان  4- 1

 . مي كنند ه آموزشي را از هيات نظارت استان دريافتكه مجوز برگزاري يك يا چند دور عنوان مربي

شهر سازي كـه بـراي آنـان بـا      داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و عمران يا معماري مهندسين ناظر  5- 1

  :ات نظارت استان صادر مي شود وقت يكساله جهت آموزش از طريق هيرعايت موارد ذيل مجوز م

  مسكن وشهر سازي  ارائه تصوير پروانه اشتغال از وزارت -

 ارائه درخواست كتبي  -

شرايط اجراي آموزشها توسط اداره كـل   گواهي شركت در دوره توجيهي كه به منظور آشنايي با ضوابط و -

 .حرفه اي استان برگزار مي شود آموزش فني و

  : داشبمي ارائه مدارك ذيل مجاز بادوره آموزشي  جهت شركت دراين طرح كارآموزان مشمول  ثبت نام از   -2

 .»پروانه مهارت فني«يا » معرفينامه شركت در دوره آموزشي«  -

  .فصل سوم 7مطابق بند  1و  2دوره هاي آموزشي درجه  براي شركت در ارائه مدارك احراز سابقه كار -

 در پايگاه اطالعات صنعت ساختمان  زوضعيت تعيين سطح مهارت كار آمو مشخصات و تائيد -

 ي شده قطعه عكس پشت نويس  ارائه دو -

برگزاري آزمونهاي پاياني بر اساس استانداردهاي آموزش مهارت مصوب سازمان آموزش فني  ارائه آموزشها و  - 3

 .اي كشور خواهد بود  حرفه و

ـ  "لينك در  ir.irantvto.wwwسايت سازمان به آدرس  استانداردهاي مشمول اين طرح در«  ازمان تشكيالت س

 "اندارد ويـژه شـاغلين صـنعت سـاختمان    است -دفتر طرح و برنامه هاي درسي–معاونت پژوهش و برنامه ريزي –

  ».باشد قابل دريافت مي  pdfبصورت 

دوره هاي آموزشي كـه بـر اسـاس     ،حتواي استانداردهاي آموزش مهارتدر م در صورت هر گونه تغيير :ره ـتبص

برگزاري آزمون آن بر اساس همـان اسـتاندارد    د تا پايان دوره ادامه آموزش واستانداردهاي موجود شروع شده ان

  .مهارت خواهد بود 

    به افرادي كه به عنوان كارجوي فاقد مهارت به مراكز آموزش فني و حرفه اي بخـش دولتـي مراجعـه    :تذكر مهم 

 . باشد ممنوع ميان ش صنعت ساختماغلين بخارائه آموزش بر اساس استانداردهاي ويژه ش ،مي كنند
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شركتهاي  يا اي آزادحرفه ساختمان توسط آموزشگاههاي فني و  آموزش هاي مشمول كارگران صنعتارائه   -4

انجام  پس از(خدمات آموزشي خريدشيوه نامه قرارداد مطابق  شرايط پس از عقد واجد پيمانكاري ساختمان

  .مي باشد زمجا )پيوست مطابق نمونه قرارداد قرارداد  عقد فراخوان و

پـروژه  (بصورت كارورزي در محيط كـار را درصد از طول مدت دوره آموزشي  20حداقل  اين قبيل آموزشگاهها بايد

از وزارت مسـكن و شهرسـازي   داراي پروانه اشـتغال   عمران يا معماري و تحت نظر مهندس ناظر) ساختمان فعال

تعيين محـل  جهت  تاييديه مهندس ناظربه همراه را ن فهرست اين قبيل كارگراپايان دوره آموزشي  در اجراكنند و

  .نمايند ارائه شهرستان مربوط مدير طرحبرگزاري آزمون نهايي به و زمان 

واجد شرايط كه مطابق شـرايط ايـن    توسط مهندس ناظر هاي ساختماني فعال  به كارگران پروژهارائه آموزش   -5

  :ند يا رعايت  موارد ذيل مجاز استكنشيوه نامه مجوز موقت يكساله جهت آموزش دريافت مي 

  پروژه ساختماني  محل كار كارگران تحت آموزش  كارفرمائي قرارداد نظارت با داشتن  -1-5

  .كارگر يا كارگران در پروژه تحت نظارت مهندس ناظر شاغل باشند -2-5

  .صنعت ساختمان پايگاه اطالعاتازطريق مهندس ناظر  تحت آموزشمشخصات و وضعيت كارگران تائيد -3-5

  .حرفه اي استان اداره كل آموزش فني و مطابق نمونه پيوست با"قراردادانجام كارمعين "عقد -4-5

در پايگاه اطالعات صنعت ساختمان ان شاغل در پروژه ساختماني قبالً چنانچه وضعيت  و مشخصات كارگر :تبصره 

برگزاري آزمون سنجش سطح مهارت   شناسايي وانجام ثبت نشده باشد مهندس ناظر بايد مدارك  مورد نياز را جهت 

زمون و تعيين سطح پس از انجام آ طرح مستقر در شهرستان ارسال نمايد صل دوم اين شيوه نامه به مديريا رعايت مفاد ف

  .بود خواهد مهارت كارگران  ارائه آموزشها مجاز

تكميل  پس از روز 3توانند  ي مهارتي مياي آزاد و مهندسين ناظر مجري آموزشها آموزشگاههاي فني و حرفه -6

در شهرستان مربوط دوره طرح  مدير رايارسال آنها ب اين فصل و 2مدارك ثبت نام كارگران مطابق بند 

 .رعايت مفاد قرارداد شروع كند با  راآموزشي مورد نظر 

پايان دوره آموزشي روز پس از اعالم  10حداكثر  سنجش مهارت شهرستان مدير طرح بايد با هماهنگي ستاد  - 7

روز  4تاريخ برگزاري آزمون بايد حداقل (نمايند يابي مهارت اقدامبرگزاري آزمون ارزش نسبت به ،كارگران

 .)اعالم شده باشد آموزش قبل از زمان آزمون به مجري
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 دو موعد مقرر ارزشيابي مهارت كارگران آموزش ديده را بعمل آورده و حداكثر ند دروظفمراكز مجري آزمون م

  .هفته پس از آن نتايج آزمون را اعالم نمايند

ين آزمون زجايگ ،براي كارگران كم سواد آزمون مصاحبه و مشاهده اي 3دوره هاي آموزشي سطح  در :تبصره 

 .شد كتبي خواهد

هماهنگي  طرح و  با معرفي مدير آزمون مجدد يك نوبت ،شدن كارگران درآزمون پايان دورهدرصورت مردود   -8

 .بعمل خواهد آمد 7با رعايت بند  و ارزشيابي مهارت شهرستاننجش ستاد س

آزمون كارگران شمول اين طرح مشمول ضوابط كارآموزان مراكز دولتي است و ازپرداخت حق تشريفات  :تبصره

 . آزمون براي صدور پروانه مهارت فني معاف مي باشند

صورت وضعيت  اس تعداد قبول شدگان نهائيبراس روز پس از اعالم نتايج آزمون مجدد 3طرح بايد مدير  -9

 .قرارداد مجري را تائيد و جهت تسويه حساب به اداره كل ارسال نمايد

  :هزينه هاي اجراي طرح و نحوه تأمين اعتبار -فصل ششم 

ل پس از تأييد رعايت موارد ذيبا ) جدول پيوست(ف سهميه مربوطسقد نياز اجراي طرح در آن استان تا موراعتبار 

  :مي باشد از محل اعتبار آن قابل پرداخت  )معاونت آموزش(  ستاد رخانه طرح دردبي

 1389قالب تعهدات آموزشي سال  در مورد نيازاجراي آموزشهاي مشمول طرح درمراكز آموزشي دولتياعتبار  - 1

 .پيش بيني شده استاعتبارات جاري در

 و نه ها و پرداخت آن از طريق عقد قرارداددر صورت استفاده از خدمات بخش غير دولتي، ضوابط تعيين هزي  -2

 :خواهد بود مطابق جدول ذيل تائيد صورت وضعيت مربوط

  )ارقام به ريال(ره هاي آموزشي توسط بخش غيردولتيمبناي محاسبه هزينه دو

  پايه مهارت
  سرانه هزينه آموزشي

  ساعت-به ازاء هر نفر

  كمك هزينه كارآموز

  )دوره-نفر(

  )به ريال(كلهزينه عملياتي اداره 
 ساعت-نفر هر

  آموزش
  هزينه شناسائي

3  9000  210000  
480.52  2000  2  10000  315000  

1  14700  420000  
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در كارگاههاي ساختماني تحت مديريت مهندسين » آموزش ضمن كار«هزينه دوره هاي آموزشي كه با روش   - 3

مجموع ساعات دوره آموزشي مصوب قابل ) 3/2(ومس/ناظر يا پيمانكاران ساختماني اجرا مي شود، برمبناي دو

 .محاسبه و پرداخت مي باشد

 كهريال  73500آموزشي مجري سنجش  شعبثابت و مراكز  در نفرآزمون به ازاي هر سرانه برگزاري آزمون   -4

 .شد بابت حق الزحمه آزمونگران و مواد مصرفي مورد نياز هزينه خواهد

  4 بند رعايت مي باشد كه با نفر به ازاي هر ريال 75600اغل ساختماني حق الزحمه بابت شناسائي كارگران ش -5

 .قابل پرداخت مي باشددر قالب قراردادهاي مربوط اين شيوه نامه فصل چهارم 

هزينه هاي اطالع   ومالي  انجام تشريفات اداري و هزينه هاي عملياتي شامل هزينه برنامه ريزي، نظارت و  - 6

ريال  480.52 آموزش ساعت–نفر هرريال و  2000نفر كارگر شناسائي شده  هر مي باشد كه براساسرساني 

انجام بمنظور از آن  % 50 شيوه نامه تصويب كميته موضوع فصل دومابد تا با به استان تخصيص مي ي محاسبه و

 وري كارگاههاي مج و زشگاههاآمودر ت بر اجراي آزمونها و آموزشهانظار شامل خدمات كارشناسي و وظايف و

 .هزينه شودو ساير رسانه ها و روشها و سيماي استان  راخوان و اطالع رساني ازطريق صدابابت انجام ف ديگر50%

 اين فصل 2مطابق جدول ذيل بند  گذرانند مي با موفقيت دوره هاي آموزشي راكه مشمولين طرح كليه به   - 7

 .ي گيردتعلق م كمك هزينه آموزشي

و پيمانكاران مجري طرح  مهندسين ناظر ، اههاي فني وحرفه اي آزادآموزشگآموزشي  وجه قرارداد  -8

آزمون ساس تعداد قبول شدن كارآموزان دربرا به عنوان مجري آموزش ساختماني واجدالشرايط طرف قرارداد

 .باشد قابل پرداخت مياين فصل  2 ذيل بند ولجد رعايت مفاد اب

 ، 000/000/7معين به ترتيب قالب قرارداد كار سه در  دو و ،هاي گروه يكاستان طرح در حق الزحمه مدير -9

 ريال در 000/000/5و  000/500/5 ، 000/000/6 به ترتيبو مديران طرح شهرستاني ريال  000/500/5و  000/500/6

) براساس پايگاه اطالعات صنعت ساختمان(صورت وضعيت عملكرد استان كه متناسب با بود ماه خواهد هر

درصد مبالغ مذكور درصورت انجام صددرصد تعهدات استان  30تا  .رح پرداخت خواهدشدازمحل اعتبارات ط

  .پس از تائيد كميته برنامه ريزي قابل افزايش است )قرارداد با پيش بيني در(

نمونه هاي ("معينكارانجام قرارداد" درقالب ،سنجش و آموزش ،حق الزحمه افراد حقيقي مجري شناسائي -10

 .همين فصل قابل پرداخت مي باشد 2و جدول ذيل بند  5و  4رفه هاي بند با رعايت تع )پيوست
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پس از تائيد صورت وضعيت استان بصورت پيش پرداخت و باقي مانده  هر مجموع اعتبار طرح در درصد از 10 -11

 .پرداخت خواهد شددبيرخانه طرح در ستاد  شهرسازي استان و مربوط توسط سازمان مسكن و

ي شده جهت آموزش موضوع اين طرح تحت پوشش قـرارداد بيمـه مسـئوليت مـدني     كليه كارآموزان معرف -12

 .دنباش مي ايران هسازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با شركت سهامي بيم

 .كارگران اتباع بيگانه مشمول اين طرح نمي باشند -13

ادي و اداره كل اجراي اين شيوه نامه منوط به عقد تفاهمنامه با وزارت مسكن و شهر سازي در سطح ست(  -14

  )مي باشد 


