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   قوانين، مصوبات، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبطمجموعه 
  با آموزش هاي فني و حرفه اي

  شوراي عالي كار  27/10/1339ئين نامه كارآموزي و افزايش مهارت مصوب آ
  : كليات –فصل اول 

اي كارگران با سابقه جهت ازدياد  تعليم مبتديان و توسعه معلومات فني و حرفه ،مهارت افزايش و كارآموزي از منظور – 1ماده 
 مي باشد.  ،بازده كار از لحاظ كيفيت و كميت و استفاده بهتر از وسايلي كه در اختيار آنها گذاشته ميشود

بايد به نحوي تنظيم و تدوين گردد كه كارآموزان و كارگران به حرفه اي كـه   ،مهارت افزايش و كارآموزي هاي برنامه – 2ماده 
گيرند آشنا شده و بتوانند موجبات پيشرفت كـار   به رموز رشته صنعت به خصوص كه براي آن تحت تعليم قرار ميمي آموزند و 

  خود را فراهم سازند.   و ترقي 
بايد با توجه به نيازمندي هاي رشته هاي مختلف فني هر كارگاه تنظيم و به مورد  ،برنامه كارآموزي و افزايش مهارت – 3ماده 

  د. اجرا گذارده شو
ميزان ها و قواعد مربوط به برنامـه هـاي آمـوزش هريـك ازحـرف       ،وزارت كار به وسيله كارشناسان فن و ارباب حرف – 4ماده 

در زمينه كارآموزي و توسعه مهارت تنظيم خواهـد نمـود و بـراي اجـرا بـه اطـالع مسـئولين مراكـز آموزشـي و كـار            صنايع را
  مربوطه خواهد رسانيد.    فرمايان

تجديد نظر در ميزان و قواعد آموزش بايد به طريقي صورت گيرد كه مناسب با ترقيات فني و پيشرفت هـر صـنعت و    – 5ماده 
كارفرمايان بايد تدريجا انجام يافته بـه قسـمي كـه     ها يا مراكز آموزشي وابسته به در كارگاه ،هاي مزبور حرفه باشد. اجراي برنامه

  ت يا حرفه مزبور نباشد. متضمن وقفه كلي در عمليات توليدي صنع
اين تجديد نظر ممكن است مستقيما به وسيله اداره آموزش وزارت كار يا بنا به پيشنهاد كارفرمايان صنعت و حرفـه مربوطـه و   

   .موافقت آن اداره انجام پذيرد
گواهينامـه اي داده   ،شبه كارآموزان و كارگراني كه دوره آموزش مربوطه را طي مي كنند در آخر مدت پس از آزمـاي  – 6ماده 

  توانند انجام دهند قيد خواهد گرديد.  مي شود كه در آن مدت كارآموزي و حرفه اي كه آموخته و مي
و به تدريج كه از طرف وزارت كار به  نبه تشخيص وزارت كار بايد منفردا و در صورت تمايل مشتركا ،كليه كارفرمايان – 7ماده 
موزش كارگران خود را در كارگاه مربوطه و يا خارج از آن و با توجه به مقررات ايـن آئـين نامـه    شود وسايل آ ها اعالم مي كارگاه

  فراهم سازند. 
در هر كارگاه يا مراكز آموزشي وابسته به چند كارگاه بنا به تشخيص اداره آموزش وزارت كار يك يا چنـد نفـر واجـد     – 8ماده 

موزشي مربوطه تحت نظر آنها آد شد تا امور مربوط به آموزش كارگاه يا مراكز صالحيت از طرف كارفرمايان مربوطه تعيين خواه
  انجام گيرد. 

  كارآموزي  -فصل دوم 
مورز قرارداد كارآموزي كتبي منعقد آتواند انجام پذيرد مگر آنكه قبال كارفرما با كار نمي ،در كارگاه يكارآموز هيچگونه – 9ماده 

  نموده باشد. 
ايـن آئـين نامـه موظفنـد مراتـب زيـر را در        7ه باتوجه به ماده طها كارفرمايان مربو ام كارآموزي در كارگاهانج براي – 10ماده 

  كارگاه خود رعايت و اجرا نمايند: 
  . نظري دروس جهت كالس ايجاد –الف 
  . كارگاه مختلف هاي قسمت در عملي كارآموزي جهت الزم وسايل ساختن فراهم –ب 
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نظري و عملي كارآموزي به نحوي كه كارآموز در ظرف مدت مورد نظر براي اين منظور كـه كـارآموزي    هاي برنامه تنظيم –پ 
شـود   اي وزارت كار اعالم مـي  حرفه آموزش كل اداره طرف از كه قواعدي و ها ميزان با بايستي   اين برنامه، نمايد آماده باشد مي

  منطبق بوده و قبال به موافقت اداره مزبور برسد. 
  هيه مربيان و معلمين صالحيت دار براي كارآموزان نظري و عملي. ت –ت 
  وقفه اي در اجراي برنامه ايجاد نگردد.  فراهم نمودن كليه وسايل الزم براي انجام كارآموزي به نحوي كه هيچگونه –ث 

  در قرارداد كارآموزي موارد زير بايستي صراحتا تعيين شود:  – 11ماده 
   كارآموزي مدت –الف 
اين دوره براي تشخيص استعداد و عالقه كارآموزي براي فرا گرفتن يا تكميل حرفه يا صنعت مورد  ،كارآموز آزمايش دوره – ب

  نظر بوده و مدت آن در هر حال نبايستي از سه ماه اول دوره كارآموزي تجاوز نمايد. 
وزي و شروع كار به عنوان كـارگر دريافـت خواهـد    كارآم دوره خاتمه از پس و كارآموزي دوره در كارآموز كه مزدي ميزان –ث 

  نمود. 
   .موزي بايستي نزد كار فرما مشغول شودآكار انجام از بعد كارآموز كه مدتي حداقل –ت 
مرخصي ساليانه و تعطيالت رسمي كارآموزان به نحوي كه از ميزان مقرر در قانون كار جهت كارگران  ،ايام تعطيل هفتگي –ث 

  كمتر نباشد. 
  در قرارداد كارآموزي نبايستي مزايايي كمتر از آنچه در قانون كار و قانون بيمه هاي اجتماعي مقرر شده منظور شود.  –صره تب

كار فرما موظف است پس از انعقاد قرارداد منتهي در ظرف يك ماه يك نسخه از آن را بـه اداره كـل محـل تسـليم      – 12ماده 
  نمايد. 
      كـارآموزي اشـتغال    كليه مقررات حفاظتي و بهداشـتي را در قسـمت هـايي كـه كـارآموزان بـه       كارفرما مكلف است – 13ماده 

  مي ورزند اجرا نمايد. 
امتحانات كارآموزي توسط مربيان و معلمين مربوط با نظـارت نماينـده اداره كـار محـل بـه عمـل خواهـد آمـد بـه           – 14ماده 

  آموزي برآيند گواهينامه پايان كارآموزي از طرف وزارت كار اعطا خواهد شد. كارآموزاني كه از عهده انجام امتحان پايان كار
شود كارفرما موظف است در درجه اول براي تهيـه   در مواردي كه برنامه كارآموزي براي كارگران غير شامل اجرا مي – 15ماده 

  از آزمايش الزم به كار فرما معرفي نمايد.  كاريابي محل مراجعه نمايد. اداره مزبور مكلف است كارآموزان واجد شرايط را پس
  افزايش مهارت كارگران  -فصل سوم 

 با آنان معلومات سطح بردن باال و كارگران مهارت افزايش به مربوط هاي برنامه اجراي منظور به موظفند كارفرمايان – 16ماده 
  ساختن وسايل اجراي آن اقدامات الزم بعمل آورند.  فراهم و عملي و نظري هاي برنامه تنظيم در نامه آئين 8 و 7 مواد رعايت
 بـه  صـنعتي  يا حرفه هر وامكانات مقتضيات به توجه با كارگران مهارت افزايش منظور به آموزشي هاي برنامه اجراي – 17ماده 
    .گيرد صورت است زيرممكن طريق از يكي

   كار انجام ضمن آموزش –الف  
  اوقات كار  از خارج ولي كار محل در آموزش –ب 
در صورتيكه براي امر آموزش مناسب تر و مفيد تـر تشـخيص    ،آموزش در خارج از كارگاه(در ساعات كار و يا خارج از كار) –ج 

  گردد. 
   .اداره آموزش وزارت كار اتخاذ هر يك از طريق فوق را به كار فرمايان مربوطه توصيه خواهد نمود –تبصره 

هاي مربوطه انتخاب  ت توسط اداره آموزش وزارت كار و با معرفي كارفرما از بين كارگران كارگاهمربيان افزايش مهار – 18ماده 
ميشوند. مربيان مزبور پس از طي دوره آموزش در مراكز آموزشي براي تعليم كارگران به كارگاههاي مزبور عودت داده خواهنـد  

  شد. 
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  ميشوند بايد داراي شرايط زير باشند:  مربياني كه براي تعليم افزايش مهارت انتخاب – 19ماده 
  صالحيت فني و اطالعات عمومي الزم  –الف 
  كافي براي تعليم حرفه    تجربيات -ب 
  صالحيت تعليم حرفه به بزرگساالن  –ج 
  سال نباشد  25سن كمتر از  –د 

د آموزش و تكميل اطالعـات مربيـاني   اداره آموزش وزارت كار با توجه به ترقيات هر صنعتي در مواقع لزوم در تجدي – 20ماده 
  اقدام الزم بعمل خواهد آورد.  ٬ايش مهارت كارگران انتخاب ميشوندكه براي افز

  ساعاتي كه كارگران به آموزش اشتغال دارند جزو ساعات كار با استفاده از مزد آنان محسوب خواهد گرديد.  – 21ماده 
وزشي مشغول تحصيل مي باشند از طرف كارفرماي مربوطه پرداخـت خواهـد   دستمزد مربيان مادام كه در مراكز آم – 22ماده 
  شد. 
دستمزد يا حق التدريس مربيان كالس هاي آموزشي هر كارگاه يا مراكز آموزشي وابسته به كارفرمايان از طرف كـار   – 23ماده 

  فرما يا كارفرمايان مربوطه پرداخت خواهد شد. 
  امتحان الزم بعمل خواهد آمد.  ،افزايش مهارت از كارگران كارآموز در پايان هر دوره آموزشي – 24ماده 

  بود.  مشمول مقررات مزد طبقه مربوطه خواهند ،كارگراني كه از عهده امتحانات مربوطه برآيند از لحاظ مزد
  شوراي عالي و كميته كارآموزي و افزايش مهارت  -فصل چهارم 

  مهارت در مركز از افراد زير:  افزايش و كارآموزي عالي شوراي – 25ماده 
   كار وزارت فني معاون     .1
   فرهنگ وزارت فني معاون     .2
  معاون فني وزارت صنايع و معادن      .3
  مدير كل آموزش وزارت كار     .4
  مدير كل مشاغل و كاريابي      .5
  تشكيل خواهد گرديد.  ،كاريك نفر نماينده كارفرما و يك نفر نماينده كارگر به انتخاب شوراي عالي      .6

  در مراكــزي كــه ادارات كــار مســتقل وجــود دارد كميتــه اي بــه نــام كميتــه همــاهنگي برنامــه هــاي             – 26مــاده 
نماينده اداره صنايع و معـادن و نماينـده سـنديكاهاي     ،رئيس دفتر كاريابي ،كارآموزي و افزايش مهارت از رئيس اداره كار محل

  خواهد شد. رياست اين كميته به عهده رئيس اداره كار خواهد بود. كارفرمائي و كارگري تشكيل 
در نقاطي كه هنوز سنديكا تشكيل نشده نماينده مزبور از بين نمايندگان كارگران و كارفرمايان در شوراي كارگاه و به  –تبصره 

  همان نمايندگان انتخاب خواهند شد.   اكثريت آرا
  – 27ماده 

كارآموزي و افزايش مهارت تصويب برنامه هاي آموزشي و تطبيق آنها با ميزان ها و قواعدي است كـه  الف : وظيفه شوراي عالي 
  از طرف وزارت كار اعالم خواهد گرديد. 

وظيفه كميته هماهنگي نظارت در حسن اجراي برنامه هاي آموزشي بـوده و همچنـين نيازمنـدي هـاي حـرف و صـنايع        –ب 
 نظر رشته هاي مختلف كار آموزي مورد بررسـي قـرار داده و نظريـات خـود را بـراي توجيـه        موجود در استان و شهرستان را از

   برنامه هاي آموزشي به وسيله اداره كل آموزش وزارت كار به اطالع شوراي عالي كار آموزي و افزايش مهارت خواهد رسانيد.
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  مجلس سنا 28/2/1349مجلس شوراي ملي و  6/2/1349قانون كارآموزي مصوب 
  قانون كارآموزي : 

آموز شخصي است كه بر طبق قرارداد كارآموزي براي فرا گرفتن يا افـزايش مهـارت در رشـته    قانون كاربه موجب اين  - 1ماده 
يع به موجب اين قانون تاسيس مي شود يا در مراكز معيني از صنايع در كارگاه ها يا مراكز كارآموزي كه به وسيله صاحبان صنا

 وزارت كار و امور اجتماعي و يا در ساير مراكز كارآموزي كه وزارتخانه مذكور تشخيص دهد مشغول گردد. 
اشخاصي كه مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات استخدامي مي باشند مشمول مقررات اين قانون نخواهند 

  بود.
ــ ــيم           - 2اده م ــارآموزي تنظ ــور ك ــه منظ ــارآموز ب ــا و ك ــه كارفرم ــه در آن رابط ــت ك ــراردادي اس ــارآموزي ق ــرارداد ك   ق

 مي گردد.
) قانون كار در موارد خاص كه ضرورت پيدا كند با تصويب وزير كار و امور اجتماعي قابل 2مدت و سن مقرر در ماده ( -تبصره  

  تغيير خواهد بود.
  ر مورد افراد ذيل انجام مي يابد: كارآموزي د - 3ماده  
  جواناني كه بدون داشتن تخصص و يا اينكه بدون اتمام تحصيالت حرفه اي وارد بازار كار مي شوند.  - 1
  كارگران شاغل براي فرا گرفتن تخصصهاي مورد نياز و افزايش مهارت.  - 2
  ديدي كسب كنند. كارگراني كه به منظور تغيير رشته كار خود لزوما بايد مهارت ج - 3

مركز كارآموزي محلي است كه به وسيله كارفرمايان يا به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي به منظور تعليم كارآموزان  - 4ماده 
  يا كارگراني كه بايد مهارت آنان افزوده شود يا مهارت جديدي كسب كنند تاسيس و يا تعيين مي گردد. 

  موارد پس از انعقاد قرارداد كارآموزي خواهد بود. شروع كارآموزي در كليه  -تبصره 
   شوراي عالي كارآموزي

به منظور تعيين خط مشي كلي كارآموزي كشور شورايي به نام شوراي عالي كـارآموزي مركـب از وزراي كـار و امـور      - 5ماده 
ريـيس اطـاق بازرگـاني و صـنايع و     -مدير عامل سازمان برنامـه  -علوم و آموزش عالي  -آموزش و پرورش  -اقتصاد  -اجتماعي 

معادن ايران و يا معاونين آنان و دو نفر از مطلعين امور تعليمات حرفه اي به انتخاب اطاق بازرگاني و صـنايع و معـادن ايـران و    
  يك نفر از كارگران مطلع به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي تشكيل مي شود. 

  و در غياب مشاراليه با وزير آموزش و پرورش خواهد بود.  رياست شورا با وزير كار و امور اجتماعي
  شوراي عالي داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه در وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل مي شود.  - 1تبصره 
طرز تشكيل جلسات و تشكيالت داخلي دبيرخانه شوراي عالي كارآموزي به وسيله آيـين نامـه اي كـه بـه تصـويب       - 2تبصره 

  راي عالي مذكور خواهد رسيد تعيين مي شود. شو
  وظايف شوراي عالي كارآموزي عبارت است از:  - 6ماده 

 .تعيين خط مشي و برنامه كلي كارآموزي در كشور و نظارت بر نحوه مصرف درآمد حاصله از اجراي اين قانون )1
 .تعيين حدود اختيارات و وظايف كميته هاي كارآموزي )2
 .مدت ونحوه كارآموزي، آيين نامه هاي مربوط به قرارداد كارآموزي تهيه و تصويب مقررات و )3
   .كارآموزي مسائل مربوط به امور ساير دستمزد كارآموزان و )4
شوراي عالي كارآموزي مي تواند در اجراي اين قانون به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي قسمتي از وظائف خـود را   -تبصره 

  مايد. به كميته كارآموزي تفويض ن
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شوراي عالي كارآموزي بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي به تـدريج حرفـه هـا و منـاطقي را كـه بايـد در آن        - 7ماده 
كارآموزي انجام شود و صنايع مشمول اين قانون را با توجه به طبقه بندي مشاغل و استانداردهاي آموزشي و با در نظر گـرفتن  

  بودن موجبات آموزشي تعيين و اعالم خواهد كرد. نوع حرف و صنايع و فراهم 
  صندوق كارآموزي 

 به منظور اجراي اين قانون صندوقي به نام صندوق كارآموزي ايجاد مي شود. - 8ماده 
صندوق مزبور داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي و اداري بوده و اداره امور آن بر اساس اصول بازرگاني و منحصـرا طبـق    

مـدير   -شوراي عالي كـارآموزي  :از ن و اساسنامه صندوق و آيين نامه هاي مربوط انجام ميگيرد. اركان صندوق عبارتنداين قانو
  حسابرس.  -عامل 

نحوه انتخاب حدود اختيارات و مسئوليتهاي اركان مزبور طبق اساسنامه اي خواهد بود كه بنـا بـه پيشـنهاد وزيـر كـار و امـور       
  كار و امور اجتماعي مجلسين خواهد رسيد.  اجتماعي به تصويب كميسيون

  كميته كارآموزي 
       به تدريج در هر منطقه و يا براي هر رشته معيني از صـنايع يـا حرفـه هـايي كـه موجبـات كـارآموزي فـراهم باشـد          - 9ماده 

  رآموزي تشكيل مي شود. كميته اي به نام كميته كارآموزي به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تصويب شوراي عالي كا
اعضاي كميته كارآموزي به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب شوراي عالي تعيين خواهند شـد ولـي بـه هـر صـورت      

   .نماينده كارگران همان حرفه و نماينده كارفرمايان مربوط در آن شركت خواهند داشت
مربوط به آموزش حرفه اي كارگران عالقمند و در آن صاحب نظر باشـند  كميته مي تواند از ساير افرادي كه به مسائل  -تبصره 

  دعوت نمايد تا در جلسات كميته كارآموزي شركت جويند. 
مقررات مربوط به نحوه تشكيل وظايف كميته كارآموزي در حدود اين قانون به وسيله آيين نامه اي خواهد بود كه از  - 10ماده 

  تنظيم و به تصويب شوراي عالي كارآموزي خواهد رسيد. طرف وزارت كار و امور اجتماعي 
  مراكز كارآموزي 

كليه مراكزي كه در اجراي اين قانون به وسيله كارفرمايان تشكيل شده و مي شود توسط كارفرمـا و يـا كارفرمايـان     - 11ماده 
آن در اين قبيل مراكز بـه عهـده كميتـه    مربوط اداره خواهد شد. و در هر مورد نظارت بر برنامه هاي كارآموزي و مدت و نحوه 

هاي كارآموزي خواهد بود كه گزارش كار خود را براي طرح در شوراي عالي كارآموزي به وزارت كـار و امـور اجتمـاعي تسـليم     
  خواهند كرد.

وزي تشـكيل  در هر يك از مراكز كارآموزي كه به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تصويب شوراي عـالي كـارآم   - 12ماده 
خواهد شد هيات امنايي مركب از يك نفر نماينده كارگران و يك نفر نماينده كارفرمايان و يك نفر به انتخاب وزارت كار و امـور  

  اجتماعي تشكيل و امور مالي مركز را به عهده خواهند داشت. 
و حرفـه اي دارد و چگـونگي نظـارت در    نحوه تشكيل و ايجاد موسسات كارآموزي كه آموزش و در آنها جنبه عملي  - 13ماده 

اداره امور و موسسات مزبور به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي به تصـويب هيـات   
  وزيران مي رسد. 

  مقررات مالي 
ه شرايط اقتصادي و صنعتي تعيـين  كارفرمايان يا صاحبان صنايع طبق ضوابطي كه شوراي عالي كارآموزي با توجه ب - 14ماده 

هايي كه همه ماهه به سازمان بيمه هاي اجتماعي مي  % مزد كارگران خود را بر طبق صورت2خواهد كرد ماهيانه مبلغي معادل 
  نمايند.  ي به نام صندوق كارآموزي واريزفرستند جهت هزينه هاي مذكور در اين قانون در حساب بانك خاص

بگيران در هر صنعت يا هر كارگاه كه مشمول مفاد اين ماده نخواهند بود به پيشنهاد وزارت كار و امور صورت حقوق  - 1تبصره 
  اجتماعي و تصويب شوراي عالي كارآموزي تعيين خواهد شد. 
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 نحوه وصول دو درصد و جرائم عدم پرداخت يا ديركرد پرداخت مبلغ مذكور در اين ماده و اعتراض و شكايت مربوط - 2تبصره 
به آن تابع مقرراتي است كه در قانون بيمه هاي اجتماعي در مورد نحوه احتساب و وصول حق بيمـه و پرداخـت و يـا ديركـرد     

  پيش بيني شده است و به منظور صرفه جويي مي توان از دستگاه وصول سازمان بيمه هاي اجتماعي استفاده نمود. 
هـا از طـرف    % مندرج در اين ماده دو در هزار مبـالغ صـورت وضـعيت   2 هاي ساختماني به جاي در مورد پيمانكاري - 3تبصره 

  كارفرمايان مربوط پرداخت خواهد شد. 
خواهند پرداخت و اعتباري كه هر  14هزينه هاي مربوط به كارآموزي از محل سهمي كه كارفرمايان به موجب ماده  - 15ماده 

  ر و امور اجتماعي قرار خواهد داد تامين مي شود. سال دولت بدين منظور به عنوان كمك در اختيار وزارت كا
كليه وجوه مذكور در مواد فوق در صندوق كارآموزي متمركز خواهد شد و صرف وجوه ايـن صـندوق منحصـرا تـابع      - 16ماده 

 .اي مصوب شوراي عالي كارآموزي استمقررات اين قانون و آيين نامه ه
  صندوق را خواهد داشت. شوراي عالي در اين مورد عنوان هيات امناي  

  نظارت بر مصرف اين عوايد بر طبق مقررات مذكور در اين قانون به عهده وزارت كار و امور اجتماعي است.  -4تبصره 
امور صندوق كارآموزي به وسيله مدير عامل صندوق كه به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب شوراي عالي  - 17ماده 

  شود بر اساس آيين نامه اي اداره خواهد شد كه به تصويب شوراي عالي كارآموزي خواهد رسيد.  كارآموزي تعيين مي
در مورد كارفرماياني كه براي كارآموزي كارگران خود با نظر شوراي عالي كارآموزي به طور جداگانه و يا با همكـاري   - 18ماده 

راي كارآموزي آماده مي كنند بنا به پيشنهاد كميتـه كـارآموزي و   يكديگر مراكزي تاسيس مي نمايند و يا كارگاه هاي خود را ب
معاف خواهند بود. معافيت مزبـور بـراي    14تصويب شوراي عالي كارآموزي از پرداخت تمام يا قسمتي از ميزان مذكور در ماده 

  يك سال بوده و در انقضا مدت قابل تمديد مي باشد. 
ن و كارآموزان به كارفرما و يا به مراكز كارآموزي و يـا موسسـات حرفـه اي رسـمي     پرداخت هزينه كارآموزي كارگرا - 19ماده 

كشور بر طبق قرارداد كارآموزي منعقده بين كارآموزان و كارفرمايان و يا مراكز كارآموزي و يا موسسات مذكور بر اساس ضوابط 
   و آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي كارآموزي رسيده باشد.

  مقررات متفرقه 
  مي گردد.  مراكز موجود كارآموزي به شرط تصويب شوراي عالي كارآموزي مشمول مقررات اين قانون -20ماده 
قـانون   40در هيات حل اختالف مندرج در ماده  "داخل و يا خارج از كشور"اختالفات ناشي از قرارداد كارآموزي در  - 21ماده 

   .مذكور قطعي و الزم االجرا است رسيدگي خواهد شد. راي هياتكار و بر طبق مقررات قانون كار 
مراكز كارآموزي بايد در پايان هر سال گزارش كاملي از فعاليتهايي كه در زمينه كـارآموزي كـارگران انجـام يافتـه و      - 22ماده 

زارت كار و امـور اجتمـاعي ارسـال    ترازنامه مالي با اظهار نظر كميته كارآموزي مربوط براي طرح در شوراي عالي كارآموزي به و
  نمايند. 

  تصرف غير قانوني و برداشت غير مجاز از وجوه صندوق كارآموزي در حكم اختالس اموال عمومي خواهد بود.  - 23ماده 
در جلسـه روز   6/2/1349تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه  10ماده و  23قانون فوق مشتمل بر 

 بيست و هشتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و چهل و نه به تصويب مجلس سنا رسيد. دوشنبه 
  مجلس سنا
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  آئين نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون تشكيل اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
   14/10/1349مصوب كميسيون مشترك اقتصاد مجلسين 

  دن ايران به قرار زير است: وظايف اطاق بازرگاني و صنايع و معا -1ماده 
بند ي : كوشش در ايجاد و توسعه آموزشگاه هاي حرفه اي و تخصصي، متناسب با احتياجات كشور و تربيـت كارشناسـان الزم   
براي رشته هاي بازرگاني و صنعتي و معدني و تهيه وسايل اعزام كارآموزان بخش خصوصي رشته هاي مزبور به خارج از كشور و 

د و اداره موسساتي كه كمك به تحقيق و پيشرفت امور بازرگـاني و صـنايع و معـادن مـي نماينـد و همكـاري در       همچنين ايجا
   .اجراي مقررات قانون كارآموزي و همچنين همكاري با دانشگاه ها و موسسات علمي، تحقيقاتي

  
  در ارتباط با آموزش فني و حرفه اي30/8/1351موادي از قانون نظام صنفي مصوب 

افراد صنفي فاقد صالحيت فني مكلفند اطالعات فني الزم كسب نمايند در غير اينصورت پروانه كسب آنان لغو خواهد  -16ماده 
  شد. 

اين ماده و تعيين استانداردها و ضوابط الزم و مدتي كه براي كسب صالحيت فني در مشاغل گوناگون  آئين نامه اجرايي -تبصره
در نقاط مختلف كشور الزم است همچنين نحوه تـأمين هزينـه هـاي آمـوزش حرفـه اي افـراد صـنفي از طـرف وزارت كـار و          

صويب هيات عالي نظارت بـه مرحلـه اجـراء گـذارده     اموراجتماعي، وزارت آموزش و پرورش و اتاق اصناف تهران تهيه و پس از ت
  خواهد شد. 

   20از ماده  16بند 
ايجاد تسهيالت الزم به منظور آموزش عمومي و حرفه اي و هنري افراد صنفي مستقال يا با كمـك سـازمان هـاي دولتـي و يـا      

   .مربوط خصوصي و همكاري الزم با وزارت كار و اموراجتماعي در تامين اين منظور طبق مقررات
   30از ماده  15بند 

همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در ايجاد تسهيالت الزم براي آزمايش صـالحيت هـاي فنـي و حرفـه اي و طبقـه بنـدي       
  مشاغل و آموزش فني و حرفه اي كاركنان واحدهاي صنفي. 

  
  نه هايقانون مربوط به آزمايش متقاضيان پروانه هاي تشكيل موسسات كارآموزي و پروا

  31/2/1352صالحيت فني و حرفه اي و ارزيابي ميزان تخصص و مهارت حرفه اي مصوب 
  ماده واحده : 

به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي شود از متقاضيان پروانه هاي تشكيل موسسات كارآموزي و يا پروانه هاي صالحيت 
اي براي اشتغال به خدمات عمومي مبلغـي متناسـب بـا هزينـه انجـام      اي و ارزيابي ميزان تخصص و مهارت حرفه  فني و حرفه

  آزمايش هاي مربوط دريافت نمايد و اين وجوه دريافتي به درآمد عمومي منتقل مي گردد. 
  دفتر مركزي بودجه براساس پيش بيني وزارت كار و امور اجتماعي مبلغ مزبور را به بودجه اين وزارت اضافه مي نمايد. 

مربوطه به تشخيص نوع اين موسسات و يا مشاغل فني و حرفه اي و ارزيـابي ميـزان تخصـص و مهـارت حرفـه اي و      آئين نامه 
همچنين مبلغ قابل دريافت براي هر يك از موارد فوق از طرف وزارت كار و امور اجتماعي پيشنهاد و پس از تائيد وزارت دارايي 

  به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 
 29در جلسه روز سه شنبه  31/2/1352در تاريخ روز دوشنبه مورخ  تمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سناقانون فوق مش

   .به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد 1352خرداد 
  مجلس شوراي ملي 
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  آئين نامه مربوط به آزمايش متقاضيان پروانه تشكيل موسسات كارآموزي و پروانه هاي
  هيات وزيران10/3/1354تخصص و مهارت حرفه اي مصوب  صالحيت فني و حرفه اي و ارزيابي ميزان

صـالحيت   هـاي  قانون كارآموزي و متقاضـيان پروانـه   13از متقاضيان پروانه تشكيل موسسات كارآموزي موضوع ماده  -1ماده 
نـه انجـام   هاي فني و حرفه اي و ارزيابي ميزان تخصص و مهارت حرفه اي براي اشتغال به خدمات عمومي مبالغ زير بابـت هزي 

  آزمايش هاي مربوط دريافت مي گردد. 
   .) ريال500از هر متقاضي پروانه تشكيل موسسه كارآموزي پانصد ( -الف
  ) ريال 400و حرفه اي چهار صد ( از هر مدير و مربي و معلم موسسه كارآموزي براي تشخيص صالحيت فني -ب
  ) ريال. 200ايان دوره كارآموزي و تشخيص ميزان مهارت دويست (از هر كارآموز موسسه كارآموزي براي انجام امتحانات پ -پ
  ) ريال. 500از هر صنفي براي تعيين ميزان مهارت و صالحيت فني و حرفه اي پانصد ( -ت
  ) ريال. 300از هر كارگر واحد صنفي براي تشخيص ميزان مهارت سيصد ( -ث
براي تعيين ميزان مهارت و صـالحيت فنـي و حرفـه اي دويسـت      از هر متقاضي كه فاقد گواهينامه آموزش حرفه اي باشد، -ج
  ) ريال. 200(

از كارفرماياني كه به معرفي آنان كارگرانشان بطور انفرادي يا دسته جمعي براي آزمايش هاي مذكور در بندهاي ث و ج  -تبصره
) 250ي براي هر كارگر دويست و پنجاه () ريال و در موارد دسته جمع300اين ماده مراجعه مي كنند در موارد انفرادي سيصد (

  ريال دريافت خواهد گرديد. 
متقاضيان آزمايش هاي مذكور در ماده فوق مكلفند مبالغ مربور را به حساب مخصوص خزانه در بانـك مركـزي ايـران     -2ماده 

  يم نمايند. واريز نموده و رسيد بانكي را به ضميمه تقاضاي خود به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسل
وزارت كار و امور اجتماعي در مورد وجوهي كه ساالنه بر طبق ماده يك اين آئين نامه دريافت خواهد كرد، پيش بينـي   -3ماده 

الزم را نموده و سازمان برنامه و بودجه براساس اين پيش بيني مبلغي معادل وجـوه مزبـور را بـه بودجـه وزارت مـذكور اضـافه       
  خواهد نمود. 

  شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران 28/9/1358 مورخ 287ماره مصوبه ش
  براي واگذاري صدور مجوز آموزشگاه رانندگي به اداره راهنمائي و رانندگي كشور و تهران

مــورخ  6953/24/4/18534بنابــه پيشــنهاد شــماره  21/9/1358شــوراي انقــالب جمهــوري اســالمي ايــران در جلســه مــورخ 
قـانون   13وزارت كـار و امـور اجتمـاعي و بـه اسـتناد مـاده        14/8/85مورخ  9578و موافقت شماره وزارت كشور  29/8/1358

  تصويب نمودند عبارت زير:  1349كارآموزي مصوب 
 هآئـين نامـ   2صدور اجازه تاسيس آموزشگاه هاي رانندگي به اداره راهنمايي و رانندگي كشور و تهران واگذار مي گردد به ماده 

  داره موسسات كارآموزي الحاق شود. نحوه تشكيل و ا
  دبيرشوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران

   
  راجع به تشكيل شوراي عالي هماهنگي 05/03/1359مورخ  1750اليحه قانوني شماره 

  راي انقالب جمهوري اسالمي ايرانشو 20/2/1359آموزش فني و حرفه اي كشور مصوب 
ارشناسان ارشد وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، كـار و امـور   ماده واحده : به شوراي مركب از وزرا و ك

اجتماعي، كشاورزي و عمران روستايي، بهداري و بهزيستي و سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي شود كه مشكالت و مسـائل  
ر برنامه ها و اسـتفاده كامـل از امكانـات ايجـاد     آموزش فني و حرفه اي كشور را مورد بررسي قرار داده، هماهنگي الزم را از نظ

   .نمايد
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خطوطي اصلي و سياست هاي آموزش فني و حرفه اي كشور توسط اين شورا تعيين و تصميمات متخـذه بـراي كليـه دسـتگاه     
   .هاي ذيربط الزم االجراء خواهد بود

كه پيوست ايـن اليحـه قـانوني مـي باشـد بـه       آئين نامه اجرايي شوراي عالي هماهنگي آموزش فني و حرفه اي كشور  -تبصره
   .تصويب شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران رسيده است

  رئيس شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران                                                                                              
  

اليحه قانوني شمول مقررات قانون استخدام كشوري به صندوق كارآموزي و تعيين تكليف استخدامي كاركنان 
 مصوب شوراي انقالب 10/3/59مصوب  صندوق مزبور

  
كار و امور اجتماعي در شمول مقررات  ني صندوق كارآموزي وابسته به وزارتاز تاريخ تصويب اين اليحه قانو - ماده واحده  

صندوق مزبور كه به طور تمام وقت در مقابل دريافت دستمزد به خدمت اشتغال  گيرد و كاركنان كشوري قرار مي قانون استخدام
نامه اجرايي آن به  آيين ترتيب مقرر درالحاقي به قانون استخدام كشوري و به  150ماده  شرط درخواست آنان طبق دارند بدون

 .يابند رسمي تبديل وضع مي
  

  راجع به تشكيل سازمان آموزش فني و نيروي انساني25/4/1359مورخه  6082اليحه قانوني شماره : 
  ماده واحده : 

ه اي، صندوق كارآموزي، به وزارت كار و اموراجتماعي اجازه داده مي شود اداره كل آموزش فني و حرفه اي مراكز تعليمات حرف
كانون هاي كارآموزي و واحدهاي مربوط به مطالعات نيروي انساني و اشتغال خود را در سازماني به نام سازمان آمـوزش فنـي و   

   .نيروي انساني وابسته به وزارت كار و اموراجتماعي متمركز نمايد
   .تماعي خواهد بودرئيس سازمان آموزش فني و نيروي انساني معاون وزير كار و اموراج

قـانون   14بودجه سازمان آموزش فني و نيروي انساني از محل كمك دولـت و درآمـد اختصاصـي پـيش بينـي شـده در مـاده        
   .تامين مي شود 1349كارآموزي مصوب 

ازمان بودجه س 16اعتبار مصوب سازمان آموزش فني و نيروي انساني به استناد مواد يك و دو به عنوان كمك دولت ضمن ماده 
   .مذكور منظور مي گردد

اعتبار واحدهاي سازمان آموزش فني و نيروي انساني در استان ها و شهرستان ها كه از مركز حواله مي شود، توسط هيات امناء 
   .همان استان و شهرستان هزينه خواهد شد

ار و رئيس سازمان آموزش فني و نيـروي  تركيب و تشكيل هيات امناء در استان ها و شهرستان ها بنا به پيشنهاد معاون وزير ك
   .انساني و تصويب وزير كار و امور اجتماعي بعمل خواهد آمد

  رئيس شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران 
  

 تشكيالت تفضيلي حوزه مركزي سازمان آموزش فني و نيروي انساني وابسته به وزارت كار
 408 - 1359,11,06 - 45462 - 1359,10,29 

  
سامان امور اداري و استخدامي كشور، 59,9,29مورخ  11,1949بنا به پيشنهاد شماره  59,10,29زيران در جلسه مورخ هيأت و 

وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي) را كه در اجراي  نيروي انساني ( حوزه مركزي سازمان آموزش فني و تشكيالت تفصيلي
 زخريد خدمت كاركنان مازاد بر احتياج دولت مصوببا  قانون نحوه بازنشسته كردن و 9مفاد ماده 
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شوراي انقالب جمهوري  59,4,15و اليحه قانون راجع به تشكيل سازمان آموزش فني و نيروي انساني مصوب 59,4,14 
   .دادند اسالمي ايران تنظيم شده بود به شرح پيوست مورد تصويب قرار

  وزير نخست -محمدعلي رجايي                
  

 )كار و امور اجتماعي وزارت ، سازمان و پستهاي سازماني سازمان آموزش فني و نيروي انساني (هدف، وظايف
   فهرست مندرجات  الف 
 هدف و وظايف اساسي - قسمت اول  
 هدف - الف  
ل ريزي آموزش و اشتغا كشور و برنامه تأمين و تربيت نيروي انساني متخصص، ماهر و نيمه ماهر مورد نياز صنايع و خدمات 

 هاي كشاورزي صنعت و خدمات بخش سياستهاي كلي دولت در نيروي انساني بر اساس
 وظائف اساسي - ب 

 كشور هاي اقتصادي هاي آموزش و اشتغال نيروي انساني در رابطه با برنامه تدوين برنامه
عه طرحهاي عمراني و بيني نيازمندهاي اقتصادي ملي به نيروي كار و تأمين آن از نظر تخصيص مهارت ازطريق مطال پيش

 آباداني كشور
هاي مزبور و  گذاري جهت بررسي نيازها وتأمين نيروي انساني طرح مشاركت در مذاكرات مربوط به انعقاد قراردادهاي سرمايه

 نيازها ريزي در رفع اين برنامه
يدي و تحوالت آن از نظر كاربرد و تول گذاري كشور در ايجاد و يا گسترش واحدهاي صنعتي هاي سرمايه مطالعه و بررسي برنامه

 اتوماسيون و تأثيرات كه درجذب نيروي كار خواهد داشت و ارائه پيشنهادات الزم تكنولوژي جديد و
برآورد تركيب جمعيت آينده به  مطالعه و بررسي نتايج آمار جمعيت و صفات كيفي و كمي آن در مناطق مختلف كشور و

به منظور رفع نارساييها در ارتباط  يهاي الزم در امر آموزش و اشتغالريز برنامه به كار و فعال و آماده تفكيك جمعيت فعال، غير
 ها كلي دولت برنامه با

آموزشي اين مؤسسات و ايجاد هماهنگي در  ارتباط با كليه مؤسسات آموزشي كشور به منظور اطالع از كميت و كيفيت و بازده
 سياست اشتغال باآنان به منظور انطباق  هاي آموزشي برنامه

 اي كارآموزي حرفه اي كشور اعم از دولتي يا خصوصي براي توسعه استفاده از امكانات فني و سرمايه
 راهنمايي علمي و فني و تشويق مديران صنايع در زمينه تأمين مراكز كارآموزي درجوار و يا نزديك واحدهاي توليدي

... 
  

  به پيشنهاد وزارت كار و اموراجتماعيهيات وزيران 11/11/1360مورخه  124848تصويب نامه شماره 
قانون بودجـه سـال    26تناد تبصره بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به اس 7/11/1360هيات وزيران در جلسه مورخ 

تبـديل  » سازمان آموزش فني و حرفـه اي  « تغيير كرده و به » سازمان آموزش فني و نيروي انساني « تصويب نمود كه  1360
برنامـه ريـزي، نيـروي انسـاني و     « براي تنظيم و تمركز امـور مربـوط بـه    » برنامه ريزي و اشتغال « مي گردد و معاونت جديد 

   .در وزارت كار و اموراجتماعي ايجاد گردد »اشتغال 
براين اساس كليه قسمت هايي كه مستقيماً به آموزش فني و حرفه اي ارتباط ندارند از سازمان مذكور منفك و به وزارت كار و 

   .اموراجتماعي ملحق گردند
  نخست وزير 
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  تصويب نامه هيات وزيران
   692/ت87246شماره 
  27/09/1367تاريخ  
رياست محترم جمهوري مبني بـر   4/6/1362مورخ  2356/64به استناد نامه شماره  19/9/1362زيران در جلسه مورخ هيات و

مـورخ   234926اينكه آموزشگاه هاي تعليم رانندگي را مشمول قانون نظام صنفي دانسته است، تصويب نمودند: مصوبه شـماره  
قـانون   35مـاده   2پروانه اشتغال آموزشگاه هاي مذكور طبق تبصره بديهي است صدور  .هيات وزيران لغو مي گردد 2/4/1362

   .شوراي انقالب و با اخذ مجوز از اداره راهنمائي و رانندگي انجام خواهد گرديد 13/2/1359نظام صنفي مصوب 
  نخست وزير 

  هيات عالي نظارت 4/12/1363مصوب  قانون نظام صنفي 16ماده  3آئين نامه اجرايي تبصره 
  تعيين صالحيت فني و ميزان مهارت -فصل اول

صنفي در مشاغلي كه ضـروري تشـخيص داده   واحدهاي  ،به منظور تعيين صالحيت فني و ميزان مهارت كارگران فني -1ماده 
   .شوند باتوجه به اولويت هاي الزم بر طبق مقررات اين آئين نامه به تدريج آزمون هاي مربوط بعمل خواهد آمد

تشخيص ضرورت تعيين صالحيت فني و ميزان مهارت براي مشاغل بـه عهـده سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه اي بـا         -تبصره
   .ناف مي باشدهمكاري شوراي مركزي اص

كليه آزمون ها و تعيين صالحيت فني كارگران واحدهاي صنفي توسط كميتـه اي زيـر نظـر و بـا مسـئوليت سـازمان        -2ماده 
   .آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي خواهد بود

ي و حرفه اي با انتخـاب سـازمان   كميته آزمون در هر حرفه و شغل متشكل از دو نفر از مجرب ترين مربيان آموزش فن -3ماده 
مزبور و يك نفر از طرف اتحاديه صنف مربوط به پيشنهاد كتبي شوراي مركـزي اصـناف و حكـم وزارت كـار و امـور اجتمـاعي       

   .(سازمان آموزش فني و حرفه اي) تعيين مي شود
فني و حرفه اي) تهيه مي شـود و   استانداردهاي مهارت و تخصصي توسط وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش -4ماده 

   .درصورت نياز از متخصصين مربوطه جهت تهيه و تدوين استانداردها دعوت بعمل خواهد آمد
استانداردهاي مذكور در اين ماده در وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه اي) به ثبت خواهد رسيد  -تبصره

رت براي اجرا و هماهنگي به كميسيون هاي نظارت بـر شـوراهاي مركـزي اصـناف سراسـر      و از طريق دبيرخانه هيات عالي نظا
   .كشور ابالغ خواهد گرديد

 شرط اصلي صالحيت اشتغال موفقيت در آزمون مربوطه مي باشد و مادام كه استاندارد هر يك از مشاغل موضوع ايـن  -5ماده 
    فه بـا تاييـد وزارت كـار و امـور اجتمـاعي (سـازمان آمـوزش فنـي و         آئين نامه مشخص نگرديده نظر اتحاديه مربوطه به هر حر

   .اي) براي صدور پروانه كافي است حرفه
اتحاديه ها مكلفند پس از تصويب استاندارد مربوط به هر حرفه و شغل و تشكيل كميته آزمون افراد را از طريق شوراي  -6ماده 

   .ديريت سازمان آموزش فني و حرفه اي معرفي نمايندمركزي اصناف براي شركت در آزمون هاي مقرر به م
هر كارگر واحد صنفي پس از دريافت معرفي نامه از اتحاديه مكلف است در وقت تعيـين شـده در آزمـون هـاي مقـرر       -7ماده 

ر تشـخيص عـذ   .عدم شركت در آزمون بدون عذر موجه به منزله عدم رعايت دستورات اتحاديه تلقي خواهد شـد  ،شركت نمايد
   .موجه با اتحاديه و تاييد سازمان آموزش فني و حرفه اي است

آزمون هاي تعيين صالحيت فني بصورت مستمر و براساس دستورالعمل هايي است كه توسط مربيان مذكور تهيه و به  -8ماده 
   .تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي رسد

ي توانند پس از طي دوره هاي آموزشي مركز آموزش فني و حرفـه اي  افراد صنفي كه در آزمون مقرر پذيرفته نشوند م -9ماده 
   .مجدداً در آزمون مربوط شركت نمايند
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   .هر فرد صنفي بيش از سه بار نمي تواند در آزمون شركت نمايد و فاصله بين آزمون ها بيش از سه ماه خواهد بود -1تبصره 
و نسـبت بـه لغـو     ،دليل بر عدم صالحيت فني فرد صنفي خواهد بودعدم موفقيت در آزمون مجدد موضوع اين ماده  -2تبصره 

   .پروانه كسب وي اقدام خواهد شد
ايـن مـاده در امتحانـات     1ماه باتوجه به متن تبصره  9از تاريخ اجراي اين آئين نامه افراد صنفي مكلفند ظرف مدت  -3تبصره 

   .رند در غير اينصورت پروانه صنفي آنها لغو خواهد شدمربوطه به رشته خود در مشاغلي كه براساس اولويت دريافت دا
  آموزش -فصل دوم

به منظور باال بردن ميزان اطالعات و مهارت فني افراد صنفي فاقد صالحيت فني و همچنين ارتقاء كارآئي آنـان دوره   -10ماده 
مـوزش فنـي و حرفـه اي) ترتيـب داده     هاي آموزش الزم به موجب اين آئين نامه توسط وزارت كار و امور اجتماعي (سـازمان آ 

   .خواهد شد
آن دسته از مشاغل و حرفه هايي كه آموزش آنان در سازمان آموزش فني و حرفه اي مقدور نمي باشد توسـط شـوراي    -تبصره

مركزي اصناف و همكاري اتحاديه هاي ذيربط بصورت استاد شاگردي باتوجه به خط مشي و زير نظـر سـازمان آمـوزش فنـي و     
   .اي آموزش داده خواهد شد حرفه
شركت افراد صنفي داراي صالحيت فني در دوره هاي آموزش تكميلي كه باتوجه به ماهيت وظايف و بر حسب مـورد   -11ماده 

  به تشخيص شوراي مركزي اصناف پس از هماهنگي با سازمان آموزش فني و حرفه اي اعالم 
ت اين قبيل افراد صنفي منوط به طي دوره هاي الزم و موفقيت در آزمـون  الزامي است و تمديد پروانه و كارت عضوي ،مي گردد

   .مهارت و تخصص حرفه مورد عمل مي باشد
  ساير مقررات -فصل سوم

از تاريخ تصويب اين آئين نامه صدور پروانه كسب (تاسيس واحد صنفي) و تجديـد پروانـه كسـب و كـارت عضـويت       -12ماده 
   .ضوابط صدور پروانه هاي صنفي خواهد بود 4ماده  10يت فني موضوع بند موكول به ارائه گواهينامه صالح

قانون نظام صنفي جهت شركت در آزمون تعيين صالحيت فني و ميزان مهارت و همچنـين   57و  56مشموالن ماده  -13ماده 
اي مركزي اصناف مركز الزم بر حسب مورد بوسيله بخشداري ها يا شهرداري هاي مربوطه به شور شركت در دوره هاي آموزش
   .شهرستان معرفي خواهند شد

 4/12/63تبصره در جلسه مـورخ   6ماده و  14قانون نظام صنفي شامل سه فصل و  16آئين نامه اجرايي تبصره ماده  -14ماده 
   .هيات عالي نظارت به تصويب رسيد

  مشمول رعايت آئين نامه بوده اند :  4/12/1363صنوفي كه از تاريخ 
  ازرگاني وزارت ب

 صنف فلز تراش و ماشين ساز  )1
 مكانيسين هاي اتومبيل  )2
 آهنگران اتومبيل  )3
 تعمير كاران لوازم برقي  )4
 الكتريكي و سيم كشي ساختمان  )5
 تابلو سازان برق فشار قوي  )6
 تعمير كاران و نصب كنندگان تاسيسات شوفاژ  ،لوله كشي )7
 آهن سازان  )8
 مصنوعات فلزي  )9

 ه آهنگران ساختمان و درب و پنجر )10
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 صنايع آلومينيوم درب و پنجره سازان  )11
 آرايشگران زنانه و مردانه  )12
 مبل سازان و درودگران  )13
 ذوب فلز  )14
 گلگير و رادياتور ساز  )15
 باطري ساز  )16
 تعمير كاران دوچرخه و موتور سيكلت  )17
 تعمير كنندگان ماشين هاي اداري و تحرير  )18
 خياطان  )19
 پيراهن دوزان  )20
 نقاشان اتومبيل  )21
 اك و سيسموني توليد كنندگان پوش )22
 چاپخانه داران  )23
 كليشه و گراور  )24
 عكاسان  )25
 سازندگان ظروف آلومينيوم  )26
 باغبان  )27
 سراجان و تشك دوزان   )28
 توليد كنندگان كشباف  )29
 توليد كنندگان سماور و چراغ  )30
 كفاشان دست دوز )31
 نقاشان ساختمان   )32
 تعويض روغن و الستيك و پنچرگيري  )33
 سازندگان طال و جواهر  )34
 لوازم مسي  )35
 ن كاران و موزائيك سازمان سيما )36
 صحافان و آلبوم ساز  )37
 حفر چاه هاي عميق و نيمه عميق  )38
  

  هيات عالي نظارت 11/12/1363مصوب  قانون نظام صنفي 35ماده  3آئين نامه اجرايي تبصره 
   .قانون نظام صنفي به شرح ليست ذيل تعيين مي گردد 35ماده  3مشاغل فني موضوع تبصره  -1ماده 
دسته از مشاغل فني كه بر حسب ضرورت در آينده ايجاد مي گردد با تصويب هيات عالي نظارت به ليست مشـاغل   آن -تبصره

   .فني موضوع ماده يك اضافه خواهد گرديد
قانون نظام صـنفي و   16كيفيت صدور پروانه اشتغال براي مشاغل تعيين شده طبق آئين نامه هاي اجرايي تبصره ماده  -2ماده 

   .قانون مذكور خواهد بود 35ده ما 3تبصره 
 صنف فلز تراش و ماشين ساز  )1
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 مكانيسين هاي اتومبيل  )2
 تعمير كاران لوازم برقي  )3
 آهنگران اتومبيل  )4
 الكتريكي و سيم كشي  )5
 تابلوسازان برق فشار قوي  )6
 لوله كشي و تعمير كاران و نصب كنندگان تاسيسات شوفاژ  )7
 آهن سازان  )8
 مصنوعات فلزي  )9

 تمان و درب و پنجره تعمير كاران ساخ )10
 صنايع آلومينيوم درب و پنجره سازان  )11
 آرايشگران زنانه و مردانه  )12
 مبل سازان و درودگران  )13
 ذوب فلزات  )14
 گلگير و رادياتور سازي  )15
 باطري سازي  )16
 تعمير كنندگان ماشين هاي اداري و تحرير  )17
 تعمير كنندگان دوچرخه و موتورسيكلت  )18
 خياطان  )19
 پيراهن دوزان  )20
 بيل نقاشان اتوم )21
 توليدكنندگان پوشاك و سيسموني  )22
 چاپخانه داران  )23
 كليشه و گراور  )24
 عكاسان  )25
 سازندگان ظروف آلومينيوم  )26
 دباغان   )27
 سراجان و تشك دوزان   )28
 توليد كنندگان كشباف  )29
 تعمير كاران سماور و چراغ سازان  )30
 كفاشان دست دوز  )31
 نقاشان ساختمان   )32
 تعويض روغن و الستيك و پنچرگيري  )33
 ال و جواهر سازندگان ط )34
 لوازم مسي  )35
 سيمانكاران و موزائيك سازان  )36
 صحافان و آلبوم ساز  )37
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 حفر چاه هاي عميق و نيمه عميق  )38
هيات عالي نظارت به  11/12/63نوع صنف فني در جلسه مورخ  38قانون نظام صنفي براي  35ماده  2آئين نامه اجرايي تبصره 

  .تصويب رسيد
  
  

  شوراي انقالب 1359قانون نظام صنفي مصوب تيرماه  16ماده  1368اصالحات و الحاقات سال 
  

افراد صنفي فاقد صالحيت فني مكلف به دريافت گواهي اشتغال فني از مراجع ذيصالح مي باشند در غيـر اينصـورت    -16ماده 
   .دپروانه كسب آنان لغو خواهد ش

آئين نامه اجرايي اين ماده و تعيين استانداردها و ضوابط الزم و مدتي كه براي كسب صالحيت فني در مشاغل گوناگون  -تبصره
در نقاط مختلف كشور الزم است همچنين نحوه تامين هزينه هاي آموزش حرفه اي افـراد صـنفي از طـرف وزارت كـار و امـور      

ش و پرورش و مجمع امور صنفي تهيه و بعد از تصويب هيات عالي نظارت به مرحله اجـرا  وزارت آموز ،وزارت بازرگاني،اجتماعي
  گذارده خواهد شد. 

  
  در ارتباط با سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 1369موادي از قانون كار جمهوري اسالمي ايران مصوب آبان ماه 

  كارآموز و مراكز كارآموزي -مبحث اول -آموزش و اشتغال -فصل پنجم
 مراكز كارآموزي :  - 1
وزارت  ،نون اساسي و به منظور اشتغال مولد و مستمر جويندگان كار و نيز باالبردن دانش فني كارگراندر اجراي قا -107ماده 

   .كار و امور اجتماعي مكلف است امكانات آموزشي الزم را فراهم سازد
   .وزارتخانه ها و سازمان هاي ذينفع موظف به همكاري الزم با وزارت كار و امور اجتماعي مي باشند -تبصره

وزارت كار و امور اجتماعي موظف است بر حسب نياز و باتوجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف كشور  -108اده م
   .براي ايجاد و توسعه مراكز كارآموزي ذيل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمايد

   .مراكز كارآموزي پايه براي آموزش كارگران و كار جويان غيرماهر -الف
ارتقـاء مهـارت و تعلـيم تخصـص هـاي پيشـرفته بـه         ،كارآموزي تكميل مهارت و تخصص هاي مورد براي بازآموزيمراكز  -ب

   .و ماهر و مربيان آموزش حرفه اي ،كارگران و كارجويان نيمه ماهر
   .مراكز تربيت مربي براي آموزش مربيان مراكز كارآموزي -ج
درمان و آموزش  ،كاري وزارتخانه ها و سازماني ذيربط (مانند وزارت بهداشتمراكز كارآموزي خاص معلولين و جانبازان با هم -د

  بنياد شهيد و بنياد جانبازان و...)  ،پزشكي
اين قانون از نظر مالي و اداري با رعايت قانون محاسبات عمـومي بطـور مسـتقل     108مراكز آموزش مذكور در ماده  -109ماده 

   .اره خواهند شدزير نظر وزارت كار و امور اجتماعي اد
توليدي و خدماتي بمنظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نيمه ماهر مـورد نيـاز خـويش     -واحدهاي صنعتي -110ماده 

مكلفند نسبت به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و يا بين كارگاهي همكاري هاي الزم را به وزارت كار و امور اجتماعي بعمل 
   .آورند

وزارت كار و امور اجتماعي استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در امر مراكز كارآموزي جوار كارگـاهي و بـين    -1تبصره 
   .كارگاهي را تهيه و در مورد تعليم و تامين مربيان مراكز اقدام مي نمايد
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ارگاهي بر حسب مـورد بـه پيشـنهاد    دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين ك -2تبصره 
   .وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

حرفه اي آزاد نيز بمنظـور   آموزشگاه هاي فني و،عالوه بر تشكيل مراكز كارآموزي توسط وزارت كار و امور اجتماعي -111ماده 
با كسب پروانه از وزارت كار و امور اجتمـاعي تاسـيس مـي     ،بوسيله اشخاص حقيقي و يا حقوقي ،آموزش صنعت يا حرفه معين

   .شود
آئين نامه مربوط به تشخيص صالحيت فني و موسسات كارآموزي آزاد و صالحيت مسئول و مربيان و نيز نحوه نظـارت   -تبصره

   .ان خواهد رسيدوزارت كار و امور اجتماعي بر اين موسسات با پيشنهاد وزير كار و اموراجتماعي به تصويب هيات وزير
  كارآموز و قرارداد كارآموزي :  - 2
  از لحاظ مقررات اين قانون كارآموز به افراد ذيل اطالع مي شود :  -112ماده 
بازآموزي يا ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي يـا آموزشـگاه    ،كساني كه فقط براي فراگرفتن حرفه خاص -الف

   .هاي آزاد آموزش مي بينند
در  ،افرادي كه به موجب قرارداد كارآموزي به منظور فرا گرفتن حرفه اي خاص براي مدت معين كه زايد برسه سال نباشـد  -ب

سال تمام بيشـتر   18سال كمتر نبوده و از  15كارگاهي معين به كارآموزي توام با كار اشتغال دارند مشروط بر آنكه سن آنها از 
   .نباشد

الف ممكن است كارگراني باشند كه مطابق توافق كتبي منعقده با كارفرما به مراكز كـارآموزي معرفـي   كارآموزان بند  -1تبصره 
   .مي نمايند مي شوند و يا داوطلباني باشند كه شاغل نيستند و راساً به مراكز كارآموزي مراجعه

وطلبان مذكور در بند (ب) با پيشنهاد دا ،حقوق و تكاليف دوره كارآموزي ،دستورالعمل هاي مربوط به شرايط پذيرش -2تبصره 
   .شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي رسد

از  ،براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مـي شـوند   112كارگران شاغلي كه مطابق تبصره يك ماده  -113ماده 
  حقوق زير برخوردار خواهند بود: 

   .گر در مدت كارآموزي قطع نمي شود و اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب مي شودرابطه استخدامي كار -الف
   .مزد كارگر در مدت كارآموزي از مزد ثابت يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود -ب
پرداخـت   كمك ها و فوق العاده هايي كه براي جبران هزينه زندگي و مسئوليت هاي خانوادگي به كارگر ،مزاياي غير نقدي -ج

   .مي شود در دوره كارآموزي كماكان پرداخت خواهد شد
 ،و از اين طريق خسارتي بـه كـارگر وارد گـردد    ،بدون دليل موجه مانع ادامه كارآموزي شود ،چنانچه كارفرما قبل از پايان مدت

   .كارگر مي تواند به مراجع حل اختالف مندرج در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايد
  مكلف است:  ،براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي شود 112ماده  1كارگري كه مطابق تبصره  -114ده ما

تاپايان مدت مقرر به كارآموزي بپردازد و بطور منظم در برنامه هاي كارآموزي شركت نموده و مقررات و آئين نامـه هـاي    -الف
   .ارآموزي را با موفقيت به پايان برساندواحد آموزشي را مراعات نمايد و دوره ك

   .حداقل در برابر مدت كارآموزي در همان كارگاه به كار اشتغال ورزد ،پس از دوره كارآموزي -ب
كارفرما مي تواند براي مطالبه خسارت  ،در صورتيكه كارآموز پس از اتمام كارآموزي حاضر به ادامه كار در كارگاه نباشد -تبصره

   .رداد كارآموزي به مراجع حل اختالف موضوع اين قانون مراجعه و تقاضاي دريافت خسارت نمايدمندرج در قرا
ايـن   84الـي   79تابع مقررات مربوط به كارگران نوجوان مـذكور در مـواد    112كارآموزان مذكور در بند (ب) ماده  -115ماده 

   .نخواهد كردولي ساعت كار آنان از شش ساعت در روز تجاوز  ،قانون خواهند بود
  قرارداد كارآموزي عالوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب ذيل باشد :  -116ماده 
  تعهدات طرفين  -الف
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  سن كارآموز -ب
  مزد كارآموز -ج
  محل كارآموزي -د
  تعليم داده خواهد شد  ،حرفه يا شغلي كه طبق استاندارد مصوب -هـ
  شرايط فسخ قرارداد (در صورت لزوم)  -و
   .ر نوع شرط ديگري كه طرفين در حدود مقررات قانوني ذكر آن را در قرارداد الزم بداننده -ز

اين قانون) در صورتي مجاز است كـه از حـدود    80سال تمام (موضوع ماده  18كارآموزي توام با كار نوجوان تا سن  -117ماده 
   .نباشد توانائي آنان خارج نبوده و براي سالمت و رشد جسمي و روحي آنان مضر

مراكز كارآموزي موظفند براي آموزش كارآموز وسايل و تجهيزات كافي را مطابق استانداردهاي آموزشي وزارت كـار   -118ماده 
و امور اجتماعي در دسترس وي قرار دهند و بطور منظم و كامل حرفه مورد نظـر را بـه او بياموزنـد و بـراي سـالمت و ايمنـي       

   .كانات الزم را فراهم آورندكارآموز در محيط كارآموزي ام
  

  138كميسيون موضوع اصل  17/02/1370مورخ  22/ت 126156تصويب نامه شماره 
  اجتماعي و فرهنگي ،قانون برنامه اول توسعه اقتصادي 26آئين نامه اجرايي تبصره 

ه بـه اختيـار تفويضـي    باتوجـ  25/1/1370اكثريت وزراي عضو كميسيون امور زير بنائي و صنعت هيات دولت در جلسه مـورخ  
قـانون برنامـه اول    26بنا به پيشنهاد وزارت كار و اموراجتماعي و به اسـتناد تبصـره    15/1/1369هيات وزيران در جلسه مورخ 

آئين نامه اجرايـي تبصـره مزبـور را بـه شـرح زيـر        1368اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب  ،توسعه اقتصادي
  : تصويب نمودند

  
  

  اجتماعي و فرهنگي ،قانون برنامه اول توسعه اقتصادي 26ين نامه اجرايي تبصره آئ
  جمهوري اسالمي ايران

خدماتي و صنفي در كليه بخش هاي اقتصادي موظفنـد   ،صادر كنندگان هرگونه مجوز و پروانه كار در مشاغل توليدي -1ماده 
به كساني بدهند كه دوره ويژه آموزش هاي فني و حرفه اي مـورد   اولويت را ،در زمان صدور مجوز و پروانه كار براي متقاضيان

   .نياز را طي نموده و به اخذ گواهينامه نايل شده باشند
 ،تشخيص معتبر بودن گواهينامه هاي آموزشي فني و حرفه اي حسـب مـورد بـا وزارتخانـه هـاي آمـوزش و پـرورش        -2ماده 

   .و سازمان اموراداري و استخدامي كشور استوزارت كار و اموراجتماعي  ،فرهنگ و آموزش عالي
نياز به نظريه ساير سـازمان هـاي    ،رشته هايي كه تشخيص معتبر بودن گواهينامه هاي آموزش فني و حرفه اي آنها -1تبصره 

   .ذيربط دارد وزارت كار و اموراجتماعي نظريه الزم را اخذ خواهد نمود
دوره هاي خاص ارتقـاء   د براي متقاضياني كه مهارت آنان در حد استاندارد نيستوزارت كار و اموراجتماعي مي توان -2تبصره 

   .مهارت ايجاد نمايد
خـدماتي و   ،اين آئين نامه) براي كسب مجوز پروانه كـار در مشـاغل توليـدي    1معرفي آموزش ديدگان (موضوع ماده  -3ماده 

   .صنفي توسط وزارت كار و اموراجتماعي انجام خواهد شد
اين آئين نامـه چنانچـه بخواهنـد بـراي متقاضـياني كـه دوره        1كليه صادر كنندگان مجوز پروانه كار مذكور در ماده  -4ماده 

آموزش مربوطه را طي نكرده اند مجوز و پروانه كار صادر نمايند موظفند با رعايت قانون نظام صنفي و ساير قوانين مربوط قبال 
  يط از وزارت كار و اموراجتماعي استعالم نمايند. در مورد فرد يا افراد متقاضي واجد شرا
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وزارت كار و اموراجتماعي موظف است با همكاري ساير دستگاه هاي ذيربط براي متقاضيان مجوز پروانه كـار موضـوع    -5ماده 
   .داين آئين نامه دوره هاي آموزش فني و حرفه اي برگزار نمايد و هزينه اين دوره توسط متقاضيان پرداخت مي گرد

   .هزينه هاي دوره آموزشي و آزمون مطابق جدولي كه به تاييد وزير كار و اموراجتماعي ميرسد مشخص خواهد شد -1تبصره 
از نظام آموزشگاه هاي آزاد نيـز اسـتفاده    5وزارت كار و اموراجتماعي مي تواند براي برگزاري دوره هاي مذكور ماده  -2تبصره 
  .نمايد

   .به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است 17/02/1370يخ اين تصويب نامه در تار 
  معاون اول رئيس جمهور

  
  

   هيات وزيران 28/09/1371تاريخ  444/ت27763تصويب نامه شماره 
  وزارت كار و اموراجتماعي - وزارت آموزش و پرورش

  در اجراي نظام جديد آموزش متوسطه سازمان ها و مراكز توليدي و آموزشي ،آئين نامه همكاري وزارتخانه ها
وزارت آمـوزش و پـرورش و بـه     13/3/1371مورخ  4663/120بنا به پيشنهاد شماره  6/8/1371هيات وزيران در جلسه مورخ 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و در اجراي مصوبه شوراي عالي انقـالب فرهنگـي دربـاره تغييـر نظـام       138استناد اصل 
جديـد   سازمان ها و مراكز توليـدي و آموزشـي در اجـراي    ،همكاري وزارتخانه ها "آئين نامه  ،آموزش و پرورش دوره متوسطه

  را بشرح زير تصويب نمود :  "آموزش متوسطه 
  آيين نامه همكاري وزارتخانه ها، سازمانها و مراكز توليدي و آموزشي در اجراي نظام

 جديد آموزش متوسطه
شـود كـه اسـباب ايجـاد      مـي  دانش) به آموزشـهايي گفتـه   -كار  هاي مشمول نظام جديد آموزش متوسطه ( آموزش – 1ماده  

آموزان و جوانان در سن تحصيل را فـراهم آورده و آنـان را بـراي     دانش استعدادهاي نهفته الزم و به فعليت درآمدنهاي  مهارت
و دانـش آنهـا را    ماهر و كارداني آماده سازد، يـا مهـارت   و كسب و كار مشخص در سطوح كارگر ماهر و نيمه احراز شغل، حرفه

  .بخشد سطوح مطلوب افزايشبراي انجام كاري كه به آنان محول شده است تا 
  هاي مشمول قانون كار آموزش –فصل اول  
كه مشمول قانون كـار و قـانون    هاي مشمول اين فصل عبارت است از كليه آموزشهاي مهارتي و كوتاه مدتي آموزش – 2ماده  

   .دنشو اجتماعي به اجرا گذاشته مي وزارت كار و امور كارآموزي بوده و توسط يا با نظارت
  :يكي از انواع زير باشد تواند نامه مي مراكز آموزش مهارت براي اجراي آموزشهاي موضوع اين آيين - 3ه ماد 
  .) قانون كار108مراكز آموزش مهارت موضوع ماده ( -الف  

ــاده (    -ب  ــاس م ــر اس ــه ب ــرورش ك ــوزش و پ ــارت وزارت آم ــوزش مه ــز آم ــين10مراك ــن آي ــه ) اي ــهاي  نام ــري آموزش   مج
  .كار دانش گردند

  .باشد اي آزاد كه داراي پروانه مربوط هاي فني و حرفه مؤسسات كارآموزي و آموزشگاه -ج 
  .كارآموزي ها يا مؤسسات توليدي و خدماتي مشمول قانون مراكز آموزش مهارت جوار كارخانه -د  

ديگر بـه تربيـت كـارآموز    هاي مناسب  شيوه يا شاگردي –كليه مؤسسات و واحدهاي توليدي و خدماتي كه به شيوه استاد  -ه 
  .آموزشي مناسب با فعاليت و نياز آنها باشد هاي برنامه  همت گمارند، مشروط بر آن كه

شود. در مـواردي كـه اسـتاندارد     مي استانداردهاي مهارت در سطوح مختلف توسط وزارت كار و امور اجتماعي تعيين - 4ماده  
آموزش و پرورش تهيه و به تصويب مرجـع قـانوني آن در وزارت كـار و امـور      الزم توسط وزارت مهارت وجود ندارد استاندارد و

  .رسد مي اجتماعي
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وزارت كـار و   منـاطقي كـه    شود. براي مي آزمونهاي مهارت موضوع اين فصل توسط وزارت كار و امور اجتماعي برگزار - 5ماده  
با همكاري و نظارت وزارت كار و امـور اجتمـاعي بـه     وظيفهامور اجتماعي امكانات الزم براي برگزاري آزمون مهارت ندارد، اين 

  .وزارت آموزش و پرورش است  عهده
  صدور گواهينامه مهارت با وزارت كار و امور اجتماعي است. -تبصره

بـراي نيـل بـه اسـتانداردهاي مهـارت       هاي آموزشي و تعيين مواد و كتابهاي آموزشي و كمـك آمـوزش   تدوين برنامه - 6ماده  
نماينـد بـر    آموزي اقدام مي هاي مهارت پرورش كه نسبت به اجراي دوره مؤسسات آموزش و اين فصل، براي آن گروه از موضوع

هـاي   در برنامـه  هاي بتوانند در صـورت لـزوم تغييـرات الزم را    دستگاه و پرورش است، تا بر اساس آن ساير عهده وزارت آموزش
  .آموزشي خود اعمال نمايند

نيازهـاي منطقـه بـراي جوابگـويي بـه       هاي مهارت آموزي و انتخاب روشهاي متناسب با ها و رشته انواع زمينهتعيين  - 7ماده  
هـاي مصـوب بـر عهـده      نامـه  چارچوب قـوانين، مقـررات، سياسـتها و آيـين     توسعه منطقه در هاي نيازهاي نيروي انساني برنامه

  .است اي كشور هماهنگي آموزش فني و حرفه  راي عالياي استان وابسته به شو آموزش فني و حرفه كميسيون هماهنگي
آموزان شاخه  را براي پذيرش دانش وزارت كار و امور اجتماعي موظف است بخشي از ظرفيت مراكز آموزشي تابع خود - 8ماده  

  .اختصاص دهد كار دانش جهت مهارت آموزي
الزم را بـراي توسـعه مراكـز كـارآموزي و      و بودجه همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه - 1تبصره  

  .اجتماعي به عمل خواهند آورد امور تربيت مربي مورد نياز وزارت كار و
هـاي آمـوزش و پـرورش و كـار و امـور       وزارتخانه دستورالعمل چگونگي پذيرش اين افراد در مراكز كارآموزي توسط - 2تبصره  

  .گردد اجتماعي تهيه مي
پـرورش، توسـط مراكـز موضـوع      در ازاي پذيرش هر كارآموز درس تحصيلي معرفي شده از جانـب وزارت آمـوزش و   - 9ماده  

هاي آموزش و پـرورش   وسيله كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه سرانه آموزش كه به  )، هزينه3د) و (ه) ماده ( بندهاي (
الذكر پرداخت  به مراكز فوق طريق وزارت كار و امور اجتماعي گردد از يين مياجتماعي و سازمان برنامه و بودجه تع و كار و امور
  .خواهد شد

ترتيب مقتضي در ذيـل اعتبـارات مربـوط بـه      سازمان برنامه و بودجه همه ساله اعتبار مورد نياز اجراي اين ماده را به -تبصره  
  .نمايد آموزش و پرورش منظور مي

اي آزاد، نسـبت   هاي فني و حرفه آموزشگاه نامه نحوه تشكيل و اداره تواند بر اساس آيين مي وزارت آموزش و پرورش - 10ماده  
نامـه   از واحدهاي آموزشي تابع خود كه داراي امكانات و تسـهيالت موضـوع آيـين    در آن دسته به اخذ پروانه تأسيس آموزشگاه

  .باشد، اقدام نمايد مي مذكور
براي انجام مفاد مقررات اين فصل بـه ادارات   ور اجتماعي و آموزش و پرورش اختيارات الزم راهاي كار و ام وزارتخانه - 11ماده  

  .نمايند كشور برابر مقررات مربوط تفويض مي مناطق كل و مراجع ذيربط در استانها و
  ها ساير آموزش -فصل دوم  
  :آموزشهاي مشمول اين فصل عبارتند از - 12ماده  

  .اي و دوره كارداني پيوسته نظام جديد متوسطه ني و حرفههاي شاخه متوسطه ف موزشآ - 1
  .مدتي كه مشمول قانون كار و قانون كارآموزي نيستند هاي مهارتي و كوتاه آموزش - 2
هـاي كـار ارائـه     دانشـجويان در محـيط   آموزان و هاي درسي مصوب براي كارورزي دانش هايي كه بر اساس برنامه آموزش - 3

  .شود مي
  .شود مي وتاه مدت كه براي روستاييان، كشاورزان و دامداران برگزارهاي ترويجي ك  آموزش - 4
  هاي مراكز آموزش روستايي و جهاد سازندگي آموزش - 5
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  .آموزشهاي هنرستانهاي كشاورزي و دبيرستانهاي دامپروري - 6
هاي موضـوع ايـن   استانداردهاي مهـارت آموزشـ   هايي كه متولي آموزشهاي اين فصل هستند، ها يا دستگاه وزارتخانه - 13ماده  

 استاندارد مهارت وجود نـدارد، وزارت آمـوزش و پـرورش اسـتاندارد الزم را تهيـه و بـه       كه كنند. در مواردي فصل را تعيين مي
  .رساند تصويب مرجع ذيربط مي

موضـوع   آزمونهاي مهارت مربوط به آموزشـهاي  هايي كه متولي آموزشهاي اين فصل هستند، ها يا دستگاه وزارتخانه - 14ماده  
 هاي ياد شده، امكانات الزم را براي برگـزاري آزمـون مهـارت    ها يا دستگاه وزارتخانه مناطقي كه كنند. در اين فصل را برگزار مي

  .است وزارت آموزش و پرورش  ندارند، اين وظيفه با همكاري و نظارت دستگاه ذيربط، بر عهده
  .فصل بر عهده دستگاه ذيربط است صدور گواهينامه مهارت آموزشهاي موضوع اين -تبصره  
   ساير مقررات -فصل سوم  
مهارتي در مراكز آموزش موضوع  افرادي كه واجد شرايط تحصيل در دوره متوسطه هستند و براي كسب آموزشهاي - 15ماده  

توانند براي كسـب سـاير    ينامه استفاده كنند، م موضوع فصل دوم اين آيين يا از آموزشهاي  نامه ثبت نمايند، ) اين آيين3ماده (
از دبيرستانهاي روزانه  درسي الزم را به طور همزمان در يكي دانش)، واحدهاي -كار  نياز شاخه مهارت آموزي ( آموزشهاي مورد

در دبيرستانهاي نوبت دوم  توانند واحدهاي درسي الزم را مهارت مي هاي يا نوبت دوم اخذ نمايند. همچنين دارندگان گواهينامه
  .رندبگي

كـاردانش) اعطـا    مقررات، ديپلم مهـارت (  ها و واحدهاي ياد شده را با موفقيت طي كنند، بر اساس به كساني كه دوره -تبصره  
  .گردد مي

نامه ثبـت نـام نماينـد يـا از      اين آيين (3آموزاني كه براي كسب يا تكميل مهارت در مراكز موضوع ماده  كليه دانش - 16ماده  
آمـوزان دوره   كنند، در مدت مهارت آمـوزي از مزايـاي مشـابه سـاير دانـش      نامه استفاده آيين فصل دوم اينآموزشهاي موضوع 
  .هستند متوسطه برخوردار

كـه از ايـن پـس دسـتگاه      -تابع آنهـا   ها و سازمانهاي دولتي، همچنين مؤسسات توليدي و خدماتي كليه وزارتخانه - 17ماده  
تسهيالت الزم را براي همكاري در اجراي نظام جديد آموزش متوسطه در واحدهاي  امكانات و  مكلفند ،شوند اجرايي ناميده مي

ريـزي و اجـراي امـور     برنامـه  دار وظيفـه  يا سازمان را كه عهده  خود سازماندهي كنند و يك نفر از معاونان وزارت تحت پوشش
  .پرورش معرفي نمايند ه به وزارت آموزش ونام آيين ) اين20آموزشي است به عنوان عضو مدعو شوراي موضوع ماده (

آموزشـي مناسـب هسـتند، مكلفنـد      هاي اجرايي كه داراي مركز آموزش، آموزشگاه يا مؤسسات مشابه كليه دستگاه - 18ماده  
متوسطه منطبق و ظرفيت آموزشي خود را بر حسب مـورد بـراي    مربوط را با نظام جديد  ظرف سه سال نظام آموزشي دستگاه

در  اختصاص دهند. دستورالعمل چگـونگي پـذيرش ايـن افـراد     دانشجويان مشمول نظام جديد متوسطه آموزان يا دانش پذيرش
  .رسد نامه مي ) اين آيين20مؤسسات آموزشي به تصويب شوراي موضوع ماده (

ايـد. در غيـر اينصـورت    استخدام موكـول نم  تواند پذيرش اين افراد را به سپردن تعهد خدمت و دستگاه اجرايي مي - 1تبصره  
  .آموزشي تعهد استخدامي براي دستگاه ذيربط ايجاد نخواهد كرد واحدهاي پذيرش افراد مشمول اين ماده در

ها مجازند در طول  اجرايي است. دستگاه تأمين نيروي انساني براي اجراي دوره آموزشي موارد فوق بر عهده دستگاه - 2تبصره  
برقـرار   اي براي آنـان  استادكاران خود براي امور آموزشي استفاده نمايند و امتيازات ويژه ربيان وم ساعات موظف، از كارشناسان،

  .كنند
باشـند، بـر حسـب امكانـات و تسـهيالت       مـي  هاي اجرايي و واحدهاي تابع آنها كه فاقد واحد آموزشي كليه دستگاه - 19ماده  

ظام جديد آموزش متوسطه بـراي كـارورزي در واحـدهاي مـرتبط     مشمول ن آموزان دانش موجود خود مكلفند نسبت به پذيرش
مـورد بـا توافـق     آموزان مشمول اين طرح حسب دانش انجام كارورزي آنان را نظارت و سازماندهي نمايند. اقدام و امور آموزشي



  21مرتبط با آموزش هاي فني و حرفه اي هاي مجموعه قوانين، مصوبات، آئين نامه ها و دستورالعمل 
 

 
 

ول ايـن مـاده و   مشـم   ن مؤسسـات يگيرد. تعي مي دستگاه ذيربط و وزارت آموزش و پرورش طي سال تحصيلي با تابستان انجام
  .شود ) انجام مي20ماده ( تهيه دستورالعملهاي الزم توسط شوراي موضوع

با وزارت آمـوزش پـرورش در اجـراي     هاي اجرايي به منظور ايجاد هماهنگي و تسهيل شرايط براي همكاري دستگاه - 20ماده  
ر اجتمـاعي، جهـاد سـازندگي و مسـكن و     حضـور وزيـران كـار و امـو     شوراي علمي و كاربردي بـا  ،نظام جديد آموزش متوسطه
  :شود زير تشكيل مي شهرسازي براي انجام وظايف

  .تأمين امكانات و تسهيالت براي اجراي نظام جديد آموزش متوسطه -الف  
و ميزان مشاركت هر يك از  هاي دولتي و غير دولتي جهت مشاركت در اجراي طرح و تعيين سهم جلب همكاري دستگاه -ب 

  .اجرايي هاي دستگاه
متوسـطه و حـدود و وظـايف هـر      هاي هماهنگي با ساير شوراها و نهادهاي مسئول اجراي نظام جديد آموزش تعيين شيوه -ج 
  .يك

  .تأييد و تصويب دستورالعملهاي مورد نياز براي اجراي مفاد اين طرح -د  
مراكـز آموزشـي و آموزشـگاه در جـوار      نـدازي ا به منظور اعمال سياستهاي تشـويقي و تسـهيل در امـر ايجـاد و راه     - 21ماده  

هاي غير دولتي، سازمان برنامه  مؤسسات آموزشي مستقل با همكاري بخش يا تأسيس  ها و واحدهاي توليدي و خدماتي كارخانه
سـاس  دهد تا بـر ا  مي اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار بيني و به صورت كمك در اي را پيش سال اعتبار ويژه و بودجه در هر

  .هاي مورد نياز هزينه گردد نامه  موافقت نامه و انعقاد ) اين آيين20دستورالعملهاي شوراي موضوع ماده (
آمـوزش متوسـطه، همچنـين ارتقـاي      براي استفاده بهينه از امكانات و تجهيزات مراكز آموزشي مشمول نظام جديد - 22ماده  

هاي اجرايي تا حد امكان به هنگام انعقاد قرارداد براي ايجـاد   كليه دستگاه ،استادكاران مربوط دانش و مهارت معلمان، مربيان و
بـراي انجـام امـور     بينـي و كسـب تسـهيالت الزم    به پـيش   هاي خارجي نسبت عمراني و صنعتي با كشورها و شركت تأسيسات

) تهيه 18موضوع ماده ( ر توسط شورايبراي انجام اين ام آموزشي و تأمين نيروي انساني ماهر اقدام كنند. دستورالعملهاي الزم
  .شود و پس از تصويب ابالغ مي

  :هاي صنعتي مكلفند كليه شهرك - 23ماده  
اي مورد نيـاز بـراي تـأمين نيـروي      حرفه بيني زمين مناسب براي ايجاد آموزشگاه يا واحد آموزش فني و نسبت به پيش -الف  

  .ايندنم شهرك اقدام هاي انساني ماهر به تناسب برنامه
هـاي مـرتبط را از    اقـدام و هزينـه   نسبت به ايجاد تأسيسات فيزيكي و تجهيز آموزشگاه به تناسب پيشرفت امـور شـهرك   -ب 

  .دريافت نمايند مشاغل شهرك به تناسب خريداران زمين و صاحبان حرف و
رد نياز براي انجام ايـن امـر توسـط    مو ها يا مؤسسات نيازمند ايجاد آموزشگاه مستقل هستند زمين در مواردي كه كارخانه -ج 

  .شود مي ذيربط دريافت  شهرك تأمين و هزينه آن از كارخانه
  .رسيد هاي مورد نياز براي تحقق اين امر به تصويب هيأت وزيران خواهد نامه آيين -تبصره  
از افـرادي كـه متقاضـي    دسـته   وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلفند براي آن - 24ماده  

باشند، تسهيالت ويژه قائل شده و كليه  نامه مي موضوع اين آيين اي آموزشهاي فني و حرفه ايجاد مؤسسات آموزشي براي اجراي
  .نيز تعميم دهند گيرند به اين گونه مؤسسات در نظر مي  هاي آزاد توسعه مدارس غير انتفاعي و آموزشگاه تسهيالتي را كه براي

آمـوزان در دوره   ظرفيت پذيرش دانـش  %) از25وزارت آموزش و پرورش مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه حدود ( - 25ماده  
اي اختصاص يابد. سازمان برنامـه و بودجـه بـر اسـاس ميـزان       فني و حرفه ساله به آموزشهاي پنج  متوسطه تا پايان برنامه دوم

اي  مراكز آموزش فني و حرفه گذاري دولت براي توسعه سرمايه  ه تعيين سهمهاي دولتي و غير دولتي، نسبت ب دستگاه مشاركت
  .نمايد مي  اقدام و منابع مورد نياز را تأمين متناسب با ميزان مشاركت هر دستگاه در تحقق اين برنامه
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ستادكاران و افراد نظير هنرمندان، ا وزارت آموزش و پرورش مجاز است با دعوت از متخصصان فاقد مدرك تحصيلي - 26ماده  
نامـه   ارائه خدمات آموزشي فني باشند جهت انجام آموزشهاي موضوع ايـن آيـين   توانايي كافي براي مشابه كه داراي صالحيت و

   .نمايد اقدام
دسـتورالعملهاي الزم جهـت    سازمان امور اداري و استخدامي كشور و شـوراي حقـوق و دسـتمزد نسـبت بـه تصـويب       -تبصره 

   .نمايد دارندگان مدارك تحصيلي اقدام مي اساس درجات همطراز با مزاياي اين افراد بر پرداخت حقوق و
براي تأمين سـازمان و تشـكيالت و اعتبـار     سازمان امور اداري و استخدامي و سازمان برنامه و بودجه همكاري الزم - 27ماده  

   .كار و امور اجتماعي به عمل خواهند آوردرت وزا آموزش و پرورش و با وزارت نامه را مناسب براي اجراي اين آيين
  حسن حبيبي 

 معاون اول رييس جمهور
  

  مركز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي نامه ايجاد آيين 
  328 -  1371,11,12 - ه 511ت52162. -  1371,10,27

وزارت كار و امور اجتماعي و به  1371,10,22مورخ  68295بنا به پيشنهاد شماره  1371,10,27هيأت وزيران در جلسه مورخ  
نامه ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي را  اسالمي ايران، آيين قانون كار جمهوري )110) ماده (2استناد تبصره (

   شرح زير تصويب نمودند: به
   "نامه ايجاد مركز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي آيين "
اي و تأمين  آموزشهاي فني و حرفه ) قانون كار جمهوري اسالمي ايران و به منظور گسترش110ي ماده (در اجرا -  1ماده  

واحدهاي صنعتي، توليد و خدماتي مكلفند در ايجاد مراكز آموزش جوار كارگاه و  فرمايان نيروي انساني ماهر مورد نياز، كليه كار
  به عمل آورند. اجتماعي همكاري الزم را كار و امور اي وزارت كارگاهي با سازمان آموزش فني و حرفه بين

و مركز جوار كارگاه يا بين  "سازمان " اي وزارت كار و امور اجتماعي نامه سازمان آموزش فني و حرفه در اين آيين -تبصره  
   شوند. ناميده مي "مركز "كارگاهي 

جريان توليد بوده و يك واحد به  ت آموزشي مستقل ازمركز جوار كارگاه مركزي است كه از لحاظ تجهيزا - الف  -  2ماده  
   تأسيس و اداره نمايند. آن را توانند تنهايي يا چند واحد به اشتراك مي

  شود. توليد انجام مي مركزي بين كارگاهي مركزي است كه در آن امر آموزش با استفاده از امكانات خط - ب 
واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي كه بيش  هاي آموزشي مورد نياز، كارفرمايان ريزي و اجراي دوره به منظور برنامه - 3ماده  

  اي را به عنوان مسئول آموزش انتخاب و مصوب نمايند. امر آموزشهاي فني و حرفه مطلع به نفر كارگر دارند، بايد فردي 36از 
   وظايف مسئول آموزش به شرح زير است: - تبصره  
استانداردهاي مصوب سازمان و تبادل  هاي آموزشي و رعايت ان به منظور هماهنگي در اجراي دورهارتباط مستمر با سازم - الف  

   و تكنولوژيكي. آخرين اطالعات فني تخصصي
هاي آموزشي براي كارگران فاقد  دوره ريزي و اجراي بررسي مستمر نيازهاي آموزشي واحد مربوط و اقدام جهت برنامه - ب 

  مهارت.
  متناسب با رشد صنعت و تكنولوژي. هاي آموزشي جديد جهت ارتقاي مهارت كارگران شاغل و اجراي دورهريزي  برنامه - ج 

   همكاري با سازمان در تهيه و تدوين استانداردهاي آموزشي مورد نياز صنعت مربوط. - د  
   همكاري در اجراي طرح كار و دانش نظام جديد متوسطه. - ه 

در فعاليتهاي آموزشي و تربيت  ي مختلف صنعتي، توليدي و خدماتي به مشاركت بيشتربه منظور تشويق واحدها -  4ماده  
  شود: تركيب زير تشكيل مي ، با"آموزش در صنايع "اي به نام نيروي انساني كميته
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  نماينده وزير كار امور اجتماعي - 1
  االختيار سازمان. اي كشور يا نماينده تام رييس سازمان آموزش فني و حرفه - 2
  نماينده وزارتخانه صنعتي ذيربط. - 3
   معرفي وزارتخانه مربوط حسب مورد. شركت، كارخانه، يا واحد توليدي و خدماتي ذيربط) با يك نفر نماينده كارفرما ( - 4
  آراء معتبر است. جلسات كميته با حضور كليه اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت -  1تبصره  
موظفند نماينده خود را كتباً معرفي  هاي ذيربط تشكيل و دستگاه - حسب مورد  - ميته به دعوت سازمان جلسات ك -  2تبصره  

  نمايند.
  رسد. كميته مي نامه داخلي است كه به تصويب اعضاي نحوه تشكيل جلسات كميته طبق آيين - 3تبصره  
  وظايف و اختيارات كميته آموزش در صنايع به شرح زير است: -  5ماده  

  هاي كارآموزي مراكز جوار كارگاه و بين كارگاهي. نظارت بر حسن اجراي برنامه - 1
  مراكز جوار. بررسي و اظهار نظر در خصوص درخواستهاي صاحبان صنايع و كارفرمايان جهت تأسيس -  2
  قانون كارآموزي. هاي كارآموزي در مراكز جوار جهت اعمال معافيتهاي موضوع بررسي و مطالعه هزينه -  3
اندازي مركز جوار و  احداث و راه بررسي و اظهار نظر درباره ميزان مشاركت كارفرما و سازمان جهت تسهيل و تسريع در -  4

  كارآموزي. اعمال معافيتهاي موضوع قانون
  تصويب ضوابط مربوط به آموزشهاي ضمن كار. - 5
تأييد كميته آموزش در صنايع و مجوز  است كارفرما وتوانند با درخو كليه واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مي -  6ماده  

  نامه الزامي است. اين آيين 3رعايت مفاد ماده  اقدام نمايند. كتبي سازمان نسبت به ايجاد مركز
كارشناسان مربوط در ارائه اطالعات فني و انجام  سازمان در مراحل مختلف احداث و تجهيز مركز بر حسب نياز با اعزام - تبصره  

  هاي نمايد.كارفرما، پس از پايان عمليات احداث و تجهيز، با هماهنگي سازمان شروع دوره مي وره با كارفرما همكاريمشا
  كند. آموزش و افتتاح مركز را اعالم مي

 و در مورد تعليم و تأمين مربيان با هاي مورد نياز مركز را تهيه سازمان، استانداردهاي مهارت و آموزشي و جزوه -  7ماده  
  نمايد. كارفرما همكاري مي

ريزي و در مقاطع مختلف  هاي آموزشي كه از طرف سازمان،برنامه مسئول و مربيان مركز موظف به شركت در دوره - تبصره  
  مربوط هستند. شود، و اخذ گواهينامه اعالم مي

و ارتقاي مهارت كارگران ماهر و استادكاران  هاي كارآموزي بايد به منظور آموزش كارگران غير ماهر، يا بازآموزي برنامه -  8ماده  
  و سرپرستان اجرا گردد.

اي از امكانات و فضاهاي  نامه توافق توانند بر اساس سازمان و كارفرمايان واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مي -  9ماده  
  آموزشي يكديگر استفاده نمايند.

همكاري جهت برگزاري آزمون و  هاي كارآموزي مراكز و بر دوره سازمان مكلف است ضمن نظارت و كنترل مستمر -  10ماده  
  نمايد. شدگان گواهينامه مهارت اعطا قبول تعيين صالحيت فني، به

هاي مهارت را در نظر بگيرد.  گواهينامه بندي مشاغل، كارفرما مكلف است به هنگام تعيين امتيازات مربوط به طبقه - تبصره  
  آورد. منظورداشتن اين امتيازات اقدامات قانوني الزم را به عمل مي  ر زمينهوزارت كار و امور اجتماعي د

  تأييد كميته آموزش در صنايع است. انحالل مركز و يا هر گونه تغيير ساختار در سيستم كارآموزي منوط به -  11ماده  
هايي كه  ريها، نهادها و بنيادها و ساير دستگاهشهردا ها، سازمانها، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، كليه وزارتخانه -  12ماده  

  نامه همكاري نمايند. نام است، موظفند حسب درخواست سازمان در اجراي اين آيين ذكر شمول مقررات بر آنها مستلزم
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 معاون اول رييس جمهور -حسن حبيبي 
  

  25/10/1372مصوب  قانون تعطيلي آموزشگاه هاي غيرمجاز
اشخاصي كه بدون اخذ مجوز از مراجع قانوني اقدام به ايجاد موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي  -ماده واحده

 ،مدرسه و آموزشگاه كه از وظايف وزارتخانه هاي فرهنگ و آمـوزش عـالي   ،موسسه آموزش عالي يا تحقيقاتي ،از قبيل دانشگاه
بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسـالمي نماينـد و بعـد از صـدور      ،جتماعيكار و امورا ،آموزش و پرورش

دستور انحالل طبق ضوابط مقرر موسسه يا واحد مربوطه را داير نگاه دارند در حكم كالهبردار محسـوب و در صـورت شـكايت    
   .وزارتخانه مربوطه تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت

موسسات و مديران عامل و هيات مديره و يا باالترين مقام اجرايي تحت تعقيب و مجـازات   ،د اشخاص حقوقيدر مور -1تبصره 
   .قرار خواهند گرفت

موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي و ساير عناوين مشابه كه قبل از تصويب اين قانون بدون اخـذ   -2تبصره 
ش ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون جهت اخذ مجوز اقدام ننماينـد مشـمول   مجوز ايجاد شده اند چنانچه ظرف مدت ش

   .اين قانون خواهند بود
آئين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارتخانه هاي ذيربط ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهـد   -3تبصره 
   .رسيد

جلسه علني روز سه شنبه مورخ هفتم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتـاد و دو  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در 
   .به تاييد شوراي نگهبان رسيده است 15/10/1372مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  
  

  هيات وزيران 15/4/1373مورخ  128/ت2351مصوبه شماره 
  آئين نامه اجرايي قانون تعطيلي موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه

  بدون مجوز قانوني داير شده و مي شود
فرهنـگ و   -و تاييد وزارتخانه هـاي  2/2/1373مورخ  52983بنا به پيشنهاد شماره  18/3/1373رخ هيات وزيران در جلسه مو

بهداشت درمان و آموزش پزشكي و فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي بـه اسـتناد       ،كار و اموراجتماعي ،آموزش و پرورش ،آموزش عالي
و فرهنگي كه بدون مجوز قانوني داير شده و مـي   ماده واحده قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي 3تبصره 

  آئين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :  1372شود مصوب 
فرهنـگ و   ،بهداشت درمـان و آمـوزش پزشـكي    ،آموزش و پرورش ،در اين آئين نامه وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي )1

ي و تحقيقـاتي و فرهنگـي و سـاير عنـاوين مشـابه و قـانون تعطيـل موسسـات و         ارشاد اسالمي و موسسات و واحدهاي آموزش
موسسات  ،واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون مجوز قانون داير شده و مي شود به ترتيب به اختصار وزارتخانه ها

  .شوند مي  و واحدها و قانون ناميده
واحدهاي غير مجاز اقدام نموده و دستور انحالل را صـادر نماينـد و در    وزارتخانه ها موظفند نسبت به شناسائي موسسات و )2

داير كنندگان را  ،موسسه يا واحد مربوط غير مجاز داير باشد ،قانون 2صورتيكه پس از صدور اين دستور و با رعايت مفاد تبصره 
آموزشي و تحقيقـاتي و فرهنگـي آنـان را     از طريق مراجع ذيصالح قانوني تحت پيگرد قانوني قرار دهند و تقاضاي توقف فعاليت

  .بنمايند
منفرداً يا مشتركاً به عنوان شـاكي عليـه موسسـات و واحـدهاي غيرمجـاز در       ،هر يك از وزارتخانه ها مي تواند حسب مورد )3

 .مراجع صالحه طرح شكايت نمايند
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  .مي باشدتشخيص وزارتخانه ها در غير مجاز بودن فعاليت اينگونه موسسات و واحدها معتبر  )4
داير كنندگان موسسات و واحدهاي موضوع اين آئين نامه مكلفند با مـامورين اعزامـي از وزارتخانـه هـا همكـاري نمـوده و        )5

   .مدارك و اطالعات الزم را در اختيار آنان قرار داده و رونوشت مدارك مورد مطالبه را تحويل دهند
ت بازرسي معتبر عكس دار به امضاي باالترين مقام مسئول ذيربط و ممهـور  مأمورين اعزامي بايد داراي حكم و يا كار -1تبصره 

   .به مهر وزارتخانه هاي مربوط باشند
   .اعتبار كارت بازرسي از تاريخ صدور براي مدت يكسال تعيين مي شود -2تبصره 
ادر شده توسط وزارتخانه هاي مأمورين به هنگام مراجعه به موسسات و واحدها مي بايست حكم و يا كارت بازرسي ص -3تبصره 

   .ذيربط را جهت معرفي خود همراه داشته باشند
 ،متقاضيان ثبت موسسات و شركت هايي كه در اساسنامه آنها فعاليت آموزشـي و تحقيقـاتي و فرهنگـي ذكـر شـده اسـت       )6

  .ثبت شركت ها تسليم نمايند مكلفند مجوز الزم را از وزارتخانه هاي ذيربط كسب و به همراه ديگر مدارك مورد نياز به اداره
  معاون اول رئيس جمهور

  
  1374 اسفندماه مصوب ساختمان كنترل و مهندسي نظام قانون

 اشـتغال  نمايـد،  اعـالم  مـورد  حسب محل هر در كشور وزارت از نظر كسب با شهرسازي و مسكن وزرات كه تاريخي از ـ4 ماده
 تعيـين  شـده  يـاد  وزارت توسـط  كـه  شهرسـازي  و سـاختمان  بخشـهاي  در فني امور از دسته آن به حقوقي و حقيقي اشخاص

 در و مهندسي كار به اشتغال پروانه طريق زا مهندسان مورد در صالحيت اين. است اي حرفه صالحيت داشتن مستلزم شود، مي
 پروانـه  طريق از ماهر كارگران مورد در و تجربي يا كارداني كار به اشتغال پروانه طريق از تجربي معماران و فني كاردانهاي مورد

  . شود مي احراز فني مهارت
 صـدور  مرجع و شهرسازي و مسكن وزارت جربيت و كارداني كار به اشتغال پروانه و مهندسي كار به اشتغال پروانه صدور مرجع
 صـالحيت  مـدارك  تغيير و ابطال تمديد، صدور، ترتيب و شرايط .گردد مي تعيين اجتماعي امور و كار وزارت فني مهارت پروانه
 نونقـا  ايـن  اجرايـي  نامـه  آئين در آنها، دارندگان اشتغال ظرفيت و صالحيت حدود تعيين، چگونگي و ماده اين موضوع اي حرفه
  .شود مي معين
 قـانون  اين ابالغ تاريخ از سال 10 ظرف موظفند مورد حسب اجتماعي امور و كار وزارت و شهرسازي و مسكن وزارت ـ1 تبصره

 ماده اين اجراي دامنه بخشها اين در شاغل صنفي و اي حرفه تشكلهاي و سازمانها و مهندسان شهرداريها، همكاري از استفاده با
 بـه  بخشـيدن  سـامان  و اشخاص آزمون و آموزش براي موردنياز بودجه و امر اين اي مرحله اهداف. دهند وسعهت كشور كل به را

   .شد خواهد بيني پيش مربوط اجرايي دستگاه ساليانه بودجه در ساله همه بخشها اين در شاغل فني حرف و صنوف
 موقت اي حرفه صالحيت مدارك بايد قانون اين وعموض خدمات انجام جهت غيرايراني حقوقي و حقيقي اشخاص كليه ـ2 تبصره
   .دارند دريافت

  اي براي اشتغال به كار آموزشهاي فني و حرفه قانون الزام فراگيري 
  21/03/1376تاريخ تاييد شوراي نگهبان : 11/03/1376تاريخ تصويب مجلس شوراي اسالمي : 

گذاريهاي انجام شده وارتقـاي كيفـي توليـدات و تنظـيم مهارتهـاي       يهتر از سرما گيري هرچه كامل به منظور بهره -ماده واحده  
كار گواهينامه مهارت فني ه واحدهاي صنعتي،توليدي، خدماتي و صنفي موظفند از متقاضيان اشتغال ب  موجود، كليه كارفرمايان

 يمه ماهر خويش را فراهم نمايند.زمينه ارتقاي آموزش كارگران ساده و ماهرو ن  اي از مراجع ذيصالح مطالبه و همچنين وحرفه
هـاي زمـان    اند براسـاس برنامـه   الذكراشتغال يافته زمينه ارتقاي آموزش ضمن كار كارگراني كه قبالً در واحدهاي فوق -1تبصره  

 خواهد بود. اي آموزش فني و حرفه بندي شده سازمان
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اي از مراكـز آمـوزش فنـي و     حرفـه  گواهينامـه مهـارت   كليه دستگاههاي ذيربط موظفند در برابر صدور پروانـه كـار،   -2تبصره  
 هنرستانها و امثال آنها را مطالبه نمايند.،دانشگاهها كار و امور اجتماعي و يا اي وابسته به وزارت حرفه

در شرايط مذكور مقدور نبـوده و يـا    از زمان تصويب اين قانون به مدت شش ماه فهرست مشاغلي كه آموزش در آنها -3تبصره  
گردد توسـط سـازمان آمـوزش     اشكاالتي در امر توليد و نوسانات بازار كار مي ريزي قبلي موجب بروز برنامه لزام به آموزش بدونا

 رسد. مي شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي  اي كشور تهيه و پس از تاييد حرفه فني و
به منظور رفع مشكالت احتمالي زنان  است با استفاده از امكانات موجوداي كشور موظف  سازمان آموزش فني و حرفه -4تبصره  

 اي بانوان را فراهم نمايد. متناسب با فرصتهاي شغلي زمينه آموزش فني و حرفه كليه مراكز استانها و شهرستانها جوياي كار در
خـود در ابتـداي هـر دوره در     زشـي هـاي آمو  اي كشور موظف است ضمن اعـالم برنامـه   سازمان آموزش فني و حرفه -5تبصره  

دوره نسبت به ثبت نام از متقاضيان آموزش كه توسط كارفرمايـان   اطالع مديران مورد نظر در پايان هر هاي گروهي جهت رسانه
دريافـت   قـانون كـارآموزي در صـورت    14كارفرمايان متخلف از مفاد اين قانون و همچنين مـاده   . نمايند شوند اقدام معرفي مي

) 1) ماده (3و( )2هاي ( بصرهتنقدي موضوع  پرداخت اصل بدهي به جريمه  اي كشور ضمن ر از سازمان آموزش فني و حرفهاخطا
مشمول قانون تأمين اجتمـاعي كـه ظـرف مهلـت مقـرر        از كارفرمايان كارگاههاي ) قانون دريافت جرايم نقدي6) و (3و مواد (
 گردند. حكوم مي) م1373,5,9مصوب(نمايند  و حق بيمه مربوط اقدام نميارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان  نسبت به

   گردد. شود تأمين مي به خزانه واريز مي ) كه5بديهي است بار مالي ناشي از اجراي اين قانون از محل اخذ جرايم موضوع تبصره ( 
  

  شوراي عالي انقالب فرهنگي 483ه مصوب
  11/7/1380- 16485نقل از شماره   ها، حدود وظايف و نحوه فعاليت مراكز مجري آموزشهاي آزاد كشور سياست

  :) فرهنگي شوراي عالي انقالب 23/05/1380مورخ  483مصوب جلسه  ( 10/06/1380 ش د  1799شماره   روزنامه رسمي
دولتي در تالش  مشاركت بخش غير به منظور ساماندهي مراكز مجري آموزشهاي آزاد كشور و ايجاد بستري مناسب براي جلب 

هـا، ضـوابط زيـر تعيـين      ام از دسـتگاه عالئق و استعدادهاي نسل جوان و نيزتعيين حيطه مسؤليت هر كـد   براي رشد و پرورش
  گردد: مي

  فصل اول: تعريف 
شـود مكـاني اسـت كـه بـه منظـور        مي ناميده» مؤسسه آموزشي «يا » آموزشگاه «مركز آموزشي آزاد كه در اين مصوبه  -1ماده  

منجـر بـه صـدور مـدرك      بي آنكه و تخصصي و يا كسب مهارتهاي فني، به افزايش توان علمي  مند تربيت و آموزش افراد عالقه
حقيقـي يـا    هنجارهاي اسالمي و با رعايت مقررات اين مصوبه توسط افـراد  دركشور گردد، براساس شؤن و يجرسمي تحصيلي را

  گردد. حقوقي تأسيس مي
كاركنـان  بانوان را به تفكيك برگزار كنند و  ها يا مؤسسات آموزشي بايد كالسهاي آموزشي مربوط به آقايان و آموزشگاه -2ماده  

  هاي مخصوص بانوان منحصراً زن باشند. منحصراً مرد و در آموزشگاه مخصوص آقايان بايد  هاي شاغل در آموزشگاه
  فصل دوم: حدود وظايف و نحوه فعاليت 
هاي آموزشي آزاد در قالب برگزاري كالسهاي تجديدي،تكدرس، تقويتي و كنكور، برگزاري آزمـون،   صدور مجوز فعاليت -3ماده  
براساس سرفصل دروس مصوب وزارت آموزش و پرورش از سطح مبتـدي تـا قبـل از     آموزش زبانهاي خارجي اي و نكور مكاتبهك

و اختيـارات وزارت   علمي آزاد و نظارت بر آنهـا از وظـايف   يحضوري تحت عنوان آموزشگاهها صورت حضوري و غير دانشگاه به
  باشد. آموزش و پرورش مي

هاي تخصصي و كاربردي كوتـاه مـدت    هاي آموزش عالي آزاد ودوره هاي آموزشي آزاد در قالب دوره ليتصدور مجوز فعا -4ماده  
هـاي كارشناسـي ناپيوسـته و كارشناسـي ارشـد و       كالسهاي كنكور بـراي دوره  متوسطه و همچنين برگزاري باالتر از سطح دوره

آمـوزش عـالي آزاد و    كي و پزشكي تحت عنـوان مؤسسـه  مربوط به گروه غير پزش ها، مؤسسات آموزش عالي دانشگاه دكتري در
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تحقيقـات و فنـاوري وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي        علوم، نظارت بر آنها حسب مورد از وظايف و اختيارات وزارت
  باشد. مي

براسـاس  حرفـه و رشـته معينـي     هـاي فراگيـري مهـارت،    هـاي دوره  هـاي آموزشـي آزاد در قالـب    صدور مجوز فعاليت -5ماده  
اي آزاد و نظـارت بـر آنهـا از وظـايف و اختيـارات       فني و حرفه هاي مشاغل تحت عنوان آموزشگاه استانداردهاي مهارت آموزشي

  باشد. كشور) مي اي سازمان فني و حرفه ( وزارت كار و امور اجتماعي
هاي  منظوره براي آموزش در زمينه ندهاي چ هاي آزاد متقاضي تأسيس آموزشگاه در صورتي كه مؤسسين مراكز آموزش -6ماده  

  هاي ذيربط الزامي است. مجوز از هر يك از دستگاه مختلف باشند كسب
هـاي   معرفـي هـر يـك از وزارتخانـه     صدا و سيما، مطبوعات و جرايد كثيراالنتشار كشور فقط در صورت تأييد رسمي و -7ماده  

باشند و مؤسس يـا مؤسسـين ملـزم بـه اخـذ مجـوز الزم از        تبليغاتي ميمجاز به تبليغ و انتشارآگهي   ذيربط براي فرمهاي ويژه
  باشند. مربوط مي وزارتخانه

هـاي ذيـربط    ارائه مجـوز از وزارتخانـه   هاي آزاد را با اداره ثبت شركتها مكلف است ثبت مراكز متقاضي فعاليت آموزش -8ماده  
  انجام دهد.

  مرجع صدور مجوز صورت پذيرد. ايد با اطالع و موافقت وزارتخانههرگونه تغيير در اساسنامه اين مراكز ب -تبصره  
هـاي مختلـف    شـته ركه متقاضي فعاليـت در   ها، سازمانها، نهادها و ارگانهايي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، وزارتخانه -9ماده  

ضوابط و مقررات دريافت نماينـد،   فعاليت در هر رشته را از دستگاه ذيربط برابر موظفند مجوز رسمي  باشند هاي آزاد مي آموزش
تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشـي و   نيروي انتظامي موظف است طبق قانون غير اين صورت فعاليت آنها غيرمجاز بوده و در

نامـه اجرايـي آن    مجلس شوراي اسالمي) و آيـين  1372,10,7مصوب تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائرشده (
رسـيدگي بـه دادگـاه     خاطيان را جهت  هيئت وزيران) اقدام و عنداالقتضاء فعاليت آنان را تعطيل و پرونده1373,3,18مصوب  (

  صالحه ارجاع دهد.
باشـند   مجاز به فعاليت آموزشي مي دسته از نهادهاي علمي، آموزشي و فرهنگي كه در چارچوب شرح وظايف خود آن –تبصره  

و الزم است متناسب با  هاي خود را به اطالع دستگاه ذيربط برسانند فعاليت بايستي اين نوع ازكن يندارند ل نيازي به كسب مجوز
  نظارت بر فعاليت آنها را خواهد داشت. بط را رعايت نمايند و دستگاه ذيربط نيز حقير فعاليت، مقررات و ضوابط دستگاه ذ نوع

بـاالترين مرجـع    ها و سازمانهاي ذيربط تهيه و پـس از تأييـد   رتخانهنامه اجرايي اين مصوبه توسط هر يك از وزا آيين -10ماده  
  گردد. ابالغ مي ها يا سازمان وزارتخانه گيري در آن تصميم

و » آنهـا  فرهنگـي و نظـارت بـر فعاليـت     هاي ضوابط تأسيس مراكز و مؤسسات، كانونها و انجمن «با توجه به مصوبات  -11ماده  
شوراي عالي انقالب فرهنگـي) مفـاد    1380,1,21و  1375,8,8مصوب  » (هنري هاي آزاد شگاهبر آموز ضوابط تأسيس و نظارت «

  شود. هاي مزبور نمي آموزشگاه تأسيس مؤسسات و اين مصوبه شامل
ر نهادها و... الزم االجراست و ساير مصوبات مغـاي  ها، ها، سازمان تبصره براي كليه وزارتخانه 2ماده و  11فصل و  2اين مصوبه در  

  گردد. مي با آن ملغي اعالم
  سيدمحمد خاتمي

  رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي  
      

  
  20/12/1381مورخ  شوراي عالي انقالب فرهنگي 513همصوب

مصـوب جلسـة    آزاد كشـور   هاي مراكز مجري آموزش فعاليت ها، حدود وظايف و نحوة تكميل و تفسير مصوبة سياست  صالح،ا
  شوراي عالي انقالب فرهنگي 20/12/1381مورخ  513
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آموزش و پرورش و بهداشت، درمـان و   هاي به پيشنهاد وزارتخانه 20/12/81مورخ  513لسه شوراي عالي انقالب فرهنگي در ج
هاي آزاد كشـور را   ها، حدود وظايف و نحوة فعاليت مراكز مجري آموزش سياست آموزش پزشكي اصالح، تكميل و تفسير مصوبة

   :تصويب كرد به اين شرح
از وظايف و اختيارات وزارت آموزش  جي از سطح مبتدي تا قبل از دانشگاهـ صدور مجوز آموزشهاي زبانهاي خار4مادة  1تبصرة 

وزارتين مزبـور حـداكثر ظـرف     .باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي و پرورش و براي دوره هاي عالي (دانشگاهي) بر عهده
  .اند، اقدام نمايند تطبيق داده را با شرايط مورد نظر آنان ماه نسبت به صدور مجوز براي مؤسساتي كه وضعيت خود 6مدت 

 …جهـانگردي و  ،نگـاري، خبرنگاري  هاي كاربردي ـ تخصصي مانند هتل داري، روزنامـه   ـ مراكز براي سرفصل4مادة  2تبصرة 
هـاي مراكـز خـارج از حـوزة      نمايند. به منظور پيشگيري از تخلف و فعاليت دريافت مجوز اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت از بايد

  .اقدام نمايد بط فرمهاي صدور مجوز و ضوابط نظارت را بازنگري و نسبت به رفع ابهاميردستگاه ذ ده،تعيين ش
شعبه يـا شـعبات در همـان شـهر يـا       ـ اعطاي مجوز به يك مركز آموزش آزاد، موجب و مجوزي براي دائر نمودن6تبصرة ماده 

  .شهرهاي ديگر نمي گردد
خود مجاز به فعاليـت آموزشـي    لمي، آموزشي و فرهنگي كه در چارچوب شرح وظايفـ آن دسته از نهادهاي ع9مادة  1تبصرة 

هاي مسئول، تداخل يا همساني  دامنة فعاليت و مسئوليت وزارتخانه مي باشند جهت دائر نمودن دوره هاي آموزشي خاص كه با
 بر فعاليت آنها را خواهـد  بط نيز حق نظارتيرذ بط را اخذ نمايند و وزارتخانةيراز اقدام، موافقت وزارتخانة ذ دارد الزم است قبل

  .داشت
دستگاه يا دستگاههاي صادر كننده  ـ دوره هاي آموزش و مؤسسات برگزاركنندة آموزش هاي آزاد تحت نظارت9مادة  2تبصرة 

  .مجوز مي باشند
به، آيين نامة اجرايي خـود  مصو ـ دستگاههاي مجري آموزشهاي آزاد موظفند حداكثر يكسال پس از تصويب اين10تبصرة مادة 

هيئـت محتـرم    28/1/1379اي آزاد (مصوب جلسه مـورخ   فني و حرفه را براساس آيين نامة نحوه تشكيل و ادارة آموزشگاههاي
هـاي كشـور كـه دردبيرخانـه شـوراي عـالي        هاي اجرايي آموزش نامة الگو، در كميتة هماهنگي آيين نامه آيين وزيران) به عنوان
  .گردد، بصورت نهايي هماهنگ و تنظيم نمايند و با حضور نماينده دستگاههاي مجري تشكيل مي انقالب فرهنگي

برگزاري دوره يا تأسيس آموزشگاه بر  ـ دستگاههاي مجري آموزشهاي آزاد موظفند پيش از صدور هرگونه مجوزي براي12مادة 
ت محترم دولـت) و  اهي 23/3/1363اماكن عمومي (مصوب آيين نامه نظارت بر  3، 2، 1قانون ناجا و مواد  4ماده  14طبق بند 

  .نسبت به كسب نظر موافق ناجا در مورد صالحيت موقعيت انتظامي مكان اقدام نمايند هاي آن، تبصره
فعاليت مراكز مجري آموزش هاي آزاد را  ماه ضوابط و نحوة نظارت بر 3بط مي بايست ظرف مدت يرـ وزارتخانه هاي ذ13مادة 

  .ندتهيه نماي
مؤسسه آموزشي زبان خارجي اقدام  2200با توجه به اينكه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نسبت به صدور مجوز تأسيس حدود 

نسبت به برگزاري دوره هاي تخصصي كـاربردي در حـدود وظـايف و     نموده است، به مؤسسات مذكور اجازه داده شود كه صرفاً
رعايـت كليـه    سال به باال بـا  20براي افراد جوياي كار و شاغلين در دوره هاي سني ارشاد اسالمي و  اختيارات وزارت فرهنگ و

  .مقررات و ضوابط اقدام نمايند
  سيدمحمد خاتمي
  رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي

  
   15/7/1382مورخ  شوراي عالي انقالب فرهنگي 526 همصوب

مورخ  526جلسه  مصوب  هاي آزاد كشور آموزش مراكز مجري نحوه فعاليت ها، حدود وظايف و سياست 9ماده  1اصالح تبصره 
  شوراي عالي انقالب فرهنگي 15/7/1382
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ونحـوة فعاليـت    مصوبة سياستها، حدود وظائف 9ماده  1تبصره  15/7/1382مورخ  526شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسة 
  اد دانشگاهي) را به شرح زير تصويب كرد:جه 24/4/82مراكز مجري آموزش هاي آزاد كشور(نامة مورخ 

 آموزشي فعاليت وظائف خود مجاز به آن دسته از نهادهاي علمي، آموزشي و فرهنگي كه در چارچوب شرح - 1تبصره :  9ماده 
 مسؤول، تداخل يا همسـاني  هاي ارتخانهوز با دامنة فعاليت و مسئوليت هاي آموزشي خاص كه مي باشند جهت دائر نمودن دوره

حق نظارت بـر فعاليـت آنهـا را     بط نيزيربط را اخذ نمايند و وزارتخانة ذيرقبل از اقدام، موافقت كلي وزارتخانة ذ دارد الزم است
انـد، از شـمول ايـن حكـم      مصوبه مشغول فعاليت بـوده  وضع اين خواهد داشت. مراكز تحت پوشش جهاد دانشگاهي كه قبل از

    باشند. مستثني مي
  سيدمحمدخاتمي
 رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي

  
  25/8/1384مصوب  27/11/1380 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

راه و ترابـري، ارتباطـات و فنـاوري     هاي كشور، صنايع، بازرگاني، نفت، نيـرو، مسـكن و شهرسـازي، تعـاون،     وزارتخانه -17ماده 
هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلين  اطالعات و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز

ــه شــاغلين بخشــهاي تعــاوني و    ي مجــازو گردشــگر ــه آمــوزش ب ــه منظــور ارائ ــارات مصــوب خــود ب  هســتند از محــل اعتب
اي كشـور و جهـاد    و حرفـه  خصوصي مرتبط با حرف و مشاغل تحت پوشش خود از طريق عقد قرارداد با سازمان آمـوزش فنـي  

هـا   اي كشـور و پرداخـت هزينـه    فني و حرفهسازمان آموزش  دانشگاهي و ساير مؤسسات آموزشي غير دولتي مجاز با هماهنگي
  .اقدام نمايند

مشابه  ،مدارس شبانه روزي و مراكز شبانه روزي سازمان آموزش فني و حرفه اي وابسته به وزارت كار و اموراجتماعي -33ماده 
  دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانه اي مي باشند. 

تعاوني و خصوصـي (نظيـر    ،آموزشي و ورزشي دولتي و غير دولتي ،برق و گاز مصرفي مراكز فرهنگي ،تعرفه هاي آب -37 ماده
 ،مراكز آموزش فنـي و حرفـه اي   ،دانشگاه ها ،ارگانهاي دانش آموزان ،مدارس ،كودكستانها ،مهدكودك ها ،موزه ها ،كتابخانه ها

اههاي ورزشي و مراكز شبانه روي نگهداري معلوالن) بر مبناي تعرفه هاي آموزشي باشگ ،حسينيه ها ،مساجد ،حوزه هاي علميه
  محاسبه و پرداخت خواهد شد. 

اجازه داده مي شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهي كاركنـان دولـت منظـور در قـوانين بودجـه سـنواتي بـراي ارائـه          -40ماده 
ديگـر براسـاس موافقتنامـه هـايي كـه بـا        ته صورت نقدي يا صـور تسهيالت رفاهي و تشويق كاركنان و كمك هزينه مسكن ب

  .سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان مبادله خواهد شد استفاده شود
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران       145در اجراي بند (ب) ماده  - 47ماده 

قانون مذكور موظفند بـه منظـور كـاهش حـداقل سـه درصـد از تصـديهاي اجتمـاعي،          160ع ماده دستگاه هاي اجرائي موضو
را براي توسعه فعاليتهـاي بخـش    ونظاير آنها حداقل يك ونيم درصد از اعتبارات تخصيص يافته خود فرهنگي،توليدي، خدماتي

  حقق اين بند فراهم گردد.خدمات از اينگونه بخشها اختصاص دهند به نحوي كه امكان ت غيردولتي و خريد
  آئين نامه اجرائي اين ماده بنابه پيشنهاد سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

  
  هيات وزيران 18/05/1385هـ مورخ 32865/ت56508مصوبه شماره 

  1385ه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مصوب سال آئين نام
  فصل اول : كليات و تعاريف 

  : در اين آئين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :  1ماده 
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   .سازمان : سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور وابسته به وزارت كار و اموراجتماعي -الف
آموزشگاه : آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد كه در آن يك يا چند رشته براساس برنامه هاي مصوب و مطابق با استانداردهاي  -ب

   .سازمان آموزش داده مي شود
با  ،موسس : شخص حقيقي يا حقوقي كه پس از طي مراحل ذكر شده در اين آئين نامه از سازمان پروانه تاسيس آموزشگاه -پ

  .ساله دريافت مي نمايداعتبار پنج 
شرايط و ضوابط صدور پروانه تاسيس و ساير مجوزها به كاركنان شاغل در وزارتخانـه هـا و موسسـات و شـركت هـاي       -تبصره

   .دولتي برابر ضوابط سازمان تعيين مي گردد
   .موزشگاه شناخته مي شودپروانه تاسيس آموزشگاه : مجوز تاسيس و بهره برداري از آموزشگاه است و دارنده آن مسئول آ -ت
) اين آئين نامه كه از طرف موسس يا دارنده پروانـه تاسـيس جهـت    5مدير آموزشگاه : فردي است حائز شرايط مفاد ماده ( -ث

   .حضور در آموزشگاه و اداره آن به سازمان معرفي مي شود
و داراي شرايط مندرج در فصـل سـوم ايـن    مربي آموزشگاه : فردي است كه تدريس دروس نظري و عملي را به عهده دارد  -ج

   .آئين نامه است
  حرفه يا رشته معيني در آموزشگاه ثبت نام مي كند.  ،كارآموز : فردي است كه به منظور فراگيري مهارت -چ
مقـررات   قرارداد كارآموزي : قراردادي كه بين دارنده پروانه تاسيس و يا مدير آموزشگاه و كارآموز به منظور آموزش براساس -ح

   .اين آئين نامه منعقد مي شود
   .باشد مهارت : مجموعه اطالعات نظري و توانايي هاي عملي الزم براي انجام يك حرفه معين يا بخشي از آن مي -خ
   .حرفه : مجموعه مهارت هاي مورد نياز يك شغل مي باشد -د
   .م خانواده مي باشدرشته : مجموعه برنامه هاي آموزشي مربوط به فراگيري چند حرفه ه -ذ
   .دوره : مدت زمان آموزش هاي نظري و عملي برابر استاندارد مصوب سازمان است -ر
تدوين و پيشنهاد اصالح آئين نامه و تعيين ضوابط مربوط  ،هيات نظارت مركزي : هياتي است كه به منظور تعيين خط مشي -ز

هنگي و نظارت بر فعاليت هيات هاي نظارت استان ها تشكيل مي گردد به امور آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد و ايجاد هما
   .و باالترين مرجع نظارت و تصميم گيري بر امور مراكز آموزشي بخش خصوصي مي باشد

موضوع بند (ز)  ،هيات نظارت استان : هياتي است با شرح وظايف و حدود اختيارات مشخص شده براي هيات نظارت مركزي -ژ
   .) اين آئين نامه كه رسيدگي به امور آموزشگاه هاي استان را به عهده دارند2اده (اين ماده و م

   .تصويب و ابالغ نمايد ،دستورالعمل ها و جداول مربوطه را تدوين ،: هيات نظارت مركزي مي تواند در موارد زير ضوابط 2ماده 
   .شرح وظايف و مسئوليت ها و تركيب اعضاي هيات هاي استان -الف
   .) اين آئين نامه15) و (5تشخيص صالحيت هاي فردي موضوع بند (پ) مواد ( -ب
   .آئين نامه تخلفات و مجازات ها -پ
   .جداول مربوط به تخلفات و مجازات ها -ت
   .مدير و مربي و كارآموز ،شرح وظايف و مسئوليت هاي موسس -ث
   .صدور و تمديد مجوزها به اشخاص حقيقي و حقوقي -ج
  .اداري و مالي ،موزشيضوابط آ -چ
   .مراكز آموزشي غيرمجاز -ح
   .رسيدگي به امور آموزشگاه هاي آزاد -خ
   .احراز صالحيت فني و حرفه اي مدير و مربي آموزشگاه -د
   .نظام تشويق و تنبيه و رسيدگي به اعتراض متقاضيان به تصميمات هيات هاي نظارت استان -ذ
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   .) در اين آئين نامه كه تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت مي باشد2و شماره ( )1ضوابط مربوط به جداول شماره ( -ر
   .كارت هاي مديريت و مربيگري) ،تعيين و تغيير مدت اعتبار مجوزها (پروانه تاسيس -ز
   .تعيين و تغيير وجوهات مندرج در آئين نامه -ژ

اي آن بـه پيشـنهاد رئـيس سـازمان و تاييـد وزيـر كـار و        ساير وظايف و اختيارات هيات نظارت مركزي و تركيب اعضـ  -تبصره
   .اموراجتماعي تعيين مي گردد و اعضاي هيات مذكور با حكم رئيس سازمان منصوب مي شوند

   .: تاسيس آموزشگاه منوط به صدور اجازه از طرف سازمان مي باشد 3ماده 
ج از كشور و همچنين موسسات و مراكـز كـارآموزي آزاد   خار در ايراني آزاد كارآموزي موسسات آموزشي فعاليت مجوز –تبصره 

صـدورگواهينامه هـا و اسـتانداردهاي     ،مسئوليت تطبيق صدور مجوز فعاليـت  .خارجي در ايران توسط سازمان صادر خواهد شد
   .آموزشي نمايندگي هاي خارجي در داخل كشور براي اجراي آموزش هاي مهارتي غيررسمي به عهده سازمان است

%) كـارآموزان  60: ميزان بازدهي قابل قبول هر دوره آموزشي آموزشگاه عبارت است از قبـولي حـداقل شصـت درصـد (     4ماده 
   .شركت كننده در آزمون پايان دوره كه توسط سازمان انجام مي شود. ميزان فوق قابل تغيير توسط سازمان مي باشد

  وزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد فصل دوم : شرايط موسس و مدير آموزشگاه و صدور پروانه آم
  : موسس و مدير آموزشگاه بايد داراي شرايط ذيل باشند :  5ماده 
   .تابعيت ايران -الف
   .مسلمان يا پيرو يكي از اقليت هاي ديني شناخته شده و ملزم به پيروي از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -ب
ي و عدم وابستگي به رژيم گذشته (براساس تشخيص هيات نظارت مركزي) و سياسي و فرهنگ ،دارا بودن صالحيت اخالقي -پ

   .نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و برخورداري از حسن شهرت
) پيوست اين آئين نامه كه تاييد شـده بـه مهـر    1دارا بودن مدرك تحصيلي (براي مدير آموزشگاه) براساس جدول شماره ( -ت

   .دفتر هيات دولت مي باشد
   .دم اعتياد به مواد مخدر و داشتن سالمت جسمي در طول فعاليت آموزش به تشخيص مراجع مورد تاييد سازمانع -ث
   .دارا بودن برگ پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان -ج
  .التزام به رعايت كلي مفاد اين آئين نامه -چ
   .سال سن 25دارا بودن حداقل  -ح

مي تواند شـرايط سـني    ي كه متقاضي با شرايط سني موضوع اين بند كم باشد يا وجود نداشته باشد سازمانمناطق – 1تبصره 
   .پايين تر را بپذيرد

پروانه تاسيس آموزشگاه به نام اشخاص حقوقي در صورت معرفي مدير آموزشگاه و مربي واجد شرايط اين آئين نامـه   -2تبصره 
   .صادر خواهد شد

وزشگاه و مربياني كه از سوي دستگاه ها و سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي تاييـد و معرفـي   مدير آم -3تبصره 
   .معاف مي باشند 15ت و ث اين ماده و بندهاي پ و ت ماده  ،شده اند از مفاد بندهاي پ

ه هاي فني و حرفه اي آزاد اداره ثبت شركت ها مكلف است درخصوص ثبت آموزشگاه هاي متقاضي فعاليت آموزشگا -4تبصره 
   .با ارائه مجوز از سازمان اقدام نمايد

اين آئين نامه پس از ارائه مدارك الزم به سازمان بايـد نسـبت بـه معرفـي      5: موسس در صورت دارا بودن شرايط ماده  6ماده 
   .مدير آموزشگاه و مربي واجد شرايط اقدام نمايد

اين آئين نامـه بايـد در    5عهده دار اداره آموزشگاه باشد ضمن احراز شرايط ماده  موسس در صورتي كه بخواهد خود -1تبصره 
آزمون مديريت آموزشي شركت نمايد و در صورت موفقيت در آزمون كارت مديريت آموزشگاه با اعتبار پنج ساله و قابل تمديـد  

   .به وي اعطاء مي شود
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   .لغو و تمديد نخواهد شددر صورت عدم استمرار شرايط ماده ياد شده كارت مزبور 
ايـن   15موسس در صورتي كه بخواهد خود عهده دار امر آموزش كارآموزان نيز باشد بايد ضمن احراز شـرايط مـاده    -2تبصره 

   .آئين نامه در آزمون صالحيت فني و حرفه اي در حرفه مورد تقاضا شركت نمايد
 1گاه الزم است جهت شركت در آزمون هاي موضوع تبصره هاي متقاضيان دريافت كارت مديريت و مربيگري آموزش -3تبصره 

   .) ريال به حسابي كه سازمان تعيين مي كند واريز نمايند40000اين آئين نامه مبلغ چهل هزار ( 6ماده  2و 
  : وظايف موسس به شرح زير تعيين مي شود :  7ماده 
   .و تحويل مدارك الزم درخواست صدور و تمديد پروانه تاسيس آموزشگاه از سازمان -الف
   .معرفي مدير آموزشگاه و مربي واجد شرايط به سازمان -ب
   .معرفي محل آموزشگاه و فراهم آوردن تجهيزات آموزشي مورد تاييد كارشناس سازمان و منطبق با استانداردهاي آموزشي -پ

مه كه ظرف مدت مقرر شده محل و تجهيزات اين آئين نا 6و  5: سازمان مكلف است به موسس واجد شرايط مفاد مواد  8ماده 
   .پروانه تاسيس آموزشگاه اعطا نمايد ،مورد تاييد سازمان را معرفي و آماده نموده است

با معرفي مدير آموزشگاه و مربيان واجد شرايط و كسـب مجـوز از    ،تبصره : موسس آموزشگاه مي تواند براساس ضوابط سازمان
   .را اجراء نمايدسازمان دوره هاي آموزشي مختلف 

: پروانه تاسيس صادره به مدت پنج سال اعتبار دارد كه در صورت استمرار شرايط صدور آن و پرداخت هزينه مندرج در  9ماده 
   .مي گردد  اين آئين نامه كه تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت مي باشد تمديد 2جدول شماره 

اين آئين نامه و انجام تعهدات قانوني دارنده آن معتبر  5بودن شرايط مندرج در ماده  دارا زمان تا صادره تاسيس پروانه –تبصره 
   .نيروهاي انتظامي از ادامه فعاليت آموزشگاه جلوگيري مي كنند ،است و در صورت لغو اعالم آن توسط سازمان

    شـگاه بـه عهـده دارنـده پروانـه تاسـيس       : مسئوليت رعايت كليه مقررات و ضوابط اين آئين نامه و نظارت بر امور آموز 10ماده 
   .مي باشد

حضـور و غيـاب و آمـار و ثبـت نتـايج امتحانـات براسـاس         ،تهيه و نگهـداري دفـاتر بازرسـي    ،آموزشي ضوابط اجراي –تبصره 
 شركت در جلسات توجيهي كه از طرف سازمان تشكيل مي گردد و نظارت مستمر بر اجراي صحيح برنامه ،دستورالعمل سازمان

   .هاي آموزشي از وظايف مدير آموزشگاه مي باشد
نمايـد كـه مـدت     : دارنده پروانه تاسيس آموزشگاه قرارداد استخدامي منعقده با مربي و مدير را به صورتي تنظيم مـي  11ماده 

ز در فاصله دو دوره به نحوي كه جابجايي مربي و مدير نيز ج ،تمديد استخدام يا قرارداد در فاصله پايان دوره آموزشي قرار گيرد
   .آموزشي انجام نپذيرد

        : دارنده پروانه تاسيس موظف است موجبـات شـركت كـارآموزاني را كـه دوره را طبـق قـرارداد كـارآموزي بـه پايـان           12ماده 
   .مي رسانند در آزموني كه توسط سازمان برگزار مي گردد فراهم نمايد

نظرات و پيشنهادات كارآموزان و مربيان آموزشگاه رسيدگي  ،ه موظف است به شكايات: دارنده پروانه تاسيس آموزشگا 13ماده 
   .نمايد
) ريـال بـه   40000: كارآموزان موظفند پس از پايان دوره آموزشي به منظور شركت در آزمون مبلغ چهل هزار ريـال (  14ماده 

   .واريز نمايند ،حسابي كه از سوي سازمان تعيين مي گردد
رآموزان آموزشگاه هاي وابسته يا تحت پوشش دستگاه هاي دولتي و موسسات عام المنفعه خصوصي كه هيچگونـه  كا -1تبصره 

   .شهريه اي دريافت نمي كنند از پرداخت مبلغ فوق معاف مي باشند
اسـت   افرادي كه هزينه آموزش آنها در آموزشگاه هاي خصوصي از طرف دستگاه هاي دولتي ارگان ها پرداخت شـده  -2تبصره 

از پرداخـت مبلـغ يـاد شـده      ،مي بينند يا با معرفي سازمان آموزش فني و حرفه اي به طور رايگان در اين آموزشگاه ها آموزش
   .معاف هستند. بديهي است در صورت پرداخت شهريه مبلغ مذكور از شهريه مقرر كسر مي گردد
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  شرايط اشتغال و مسئوليت آنها  ،فصل سوم : مربيان
  ربيان بايد حائز شرايط زير باشند : : م 15ماده 
  تابعيت ايران  -الف
  مسلمان يا پيرو يكي از اقليت هاي ديني شناخته شده و ملزم به رعايت قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  -ب
و  سياسي و فرهنگي و عدم وابستگي به رژيم گذشته (براساس تشخيص هيات نظارت مركزي) ،دارا بودن صالحيت اخالقي -پ

   .نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و برخورداري از حسن شهرت
   .عدم اعتياد به مواد مخر و دارا بودن سالمت جسمي متناسب با حرفه مورد آموزش به تشخيص مراجع مورد تاييد سازمان -ت
   .دارا بودن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي مردان -ث
اين آئين نامه كه تاييـد شـده بـه     1تحصيلي مرتبط با رشته يا حرفه مورد آموزش براساس جدول شماره دارا بودن مدرك  -ج

   .مهر دفتر هيات دولت مي باشد
: متقاضيان مربيگري در صورتي كه در آزمون صالحيت فني و حرفه اي كه توسط سازمان برگزار مي گردد قبول شوند  16ماده 

مـي شـود درصـورت عـدم اسـتمرار شـرايط        ت اعتبار آن پنج سال است از سوي سازمان صادربراي آنها كارت مربيگري كه مد
 ،اين آئين نامه اعتبار كارت مزبور تمديد نمي شود و در صورت تغيير اسـتاندارد مربـوط و يـا بخشـي از آن     15مندرج در ماده 

   .ودصاحب كارت خواهد ب -تمديد كارت منوط به بررسي مجدد صالحيت فني و حرفه اي
: مربياني كه بدون عذر موجه از ادامه آموزش در طول دوره خـودداري نماينـد حسـب اعـالم دارنـده پروانـه تاسـيس         17ماده 

   .آموزشگاه و تشخيص سازمان پس از يكبار اخطار كتبي كارت مربيگري آنان باطل مي گردد
  فصل چهارم : مقررات مربوط به كارآموزان 

   .سال تمام باشد 12شركت در دوره هاي آموزشي نبايد كمتر از  : سن كارآموز براي 18ماده 
؛ در موارد خاص بـا تصـويب وزيـر كـار و     1349قانون كارآموزي مصوب  2: حداقل سن كارآموز باتوجه به تبصره ماده  1تبصره 

   .اموراجتماعي قابل تغيير است
   .اجازه كتبي ولي يا قيم قانوني كارآموز استسال تمام منوط به ارائه  15: پذيرش كارآموزان كمتر از  2تبصره 
آموزش و صدور گواهينامه مهارت براي اتباع خارجي در آموزشگاه ها با ارائه مجوز اقامت از مراجـع ذيـربط    ،: پذيرش 3تبصره 

   .مجاز است
بوطه از طرف سـازمان  : حداقل ميزان سواد كارآموزان جهت شركت در دوره هاي آموزشي براساس استاندارد حرفه مر 19ماده 

   .تعيين مي گردد
  فصل پنجم : نظارت و بازرسي و مقررات مربوط به لغو پروانه تاسيس و تعطيل آموزشگاه 

: نظارت و بازرسي در امور آموزشگاه ها توسط افـرادي صـورت مـي گيـرد كـه داراي معرفـي نامـه (كـارت شناسـايي           20ماده 
   .اشندمخصوص بازرسي) صادره از طرف سازمان مي ب

   .: دارندگان پروانه تاسيس مكلفند مدارك و اطالعات مربوطه را هنگام مراجعه در اختيار بازرسان قرار دهند 21ماده 
  خارج كردن فتوكپي مدارك از آموزشگاه توسط بازرسان فقط با ارائه مجوز كتبي سازمان مجاز است.  -1تبصره 
ضـمن درج موضـوع در دفتـر بازرسـي آموزشـگاه       ،ي از مفاد اين آئين نامهبازرسين در صورت مشاهده هرگونه تخلف -2تبصره 

مراتب جهت اتخاذ تصميم در مورد تعطيل موقت و يا لغو پروانه  ،در صورت تكرار تخلف .مراتب را به سازمان گزارش مي نمايند
   .به هيات نظارت مركزي ارجاع مي شود ،تاسيس آموزشگاه

   .گزارش بازرسان مالك عمل خواهد بود ،تر بازرسي و مدارك و اطالعات مربوطهدر صورت عدم ارائه دف -3تبصره 
: حداكثر مدت زمان مجاز براي توقف فعاليت آموزشگاه با كسب اجازه قبلي دو سال مي باشد درصورتي كه اين مـدت   22ماده 

   .شودبيش از دو سال باشد الزم است براي بازگشايي آن اقدام به كسب پروانه تاسيس مجدد 
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: تعطيل آموزشگاه از طرف دارنده پروانه تاسيس قبل از اختتام دوره آموزشي ممنوع است مگر در صورت توافق كتبـي   23ماده 
سال توافق كتبي ولي يـا سرپرسـت قـانوني الزم بـوده و      15كليه كارآموزان با بازپرداخت شهريه آنان (براي كارآموزان كمتر از 

  خت مي گردد.) شهريه نيز به آنان بازپردا
  فصل ششم : مقررات عمومي 

   .: نسخه اصلي پروانه تاسيس بايد دردفتر آموزشگاه نصب گردد 24ماده 
: انتقال يا واگذاري پروانه تاسيس آموزشگاه به شخص يا اشخاص واجد شرايط اين آئـين نامـه بـا همـاهنگي و تاييـد       25ماده 

   .سازمان مجاز است
   .تاسيس موظفند برنامه كار و ساعات آموزش آموزشگاه را به طور دقيق به سازمان اعالم نمايند : دارندگان پروانه 26ماده 
اين آئين نامه و تحصيل موافقت سازمان مـي   8: تغيير محل آموزشگاه منوط به تحقيق مجدد شرايط مندرج در ماده  27ماده 
   .باشد
   .مرتبط با موضوع تاسيس آموزشگاه وجود داشته باشد: در محل آموزشگاه نبايد هيچ گونه فعاليت غير  28ماده 

خدماتي و توليدي كه امكانات آموزش كـارگران را در محـل كـار خـود      ،صنفي واحدهاي كليه براي تواند مي سازمان –تبصره 
   .فراهم نموده اند با رعايت مفاد اين آئين نامه پروانه تاسيس صادر نمايد

 .با فرهنگ اسالمي و ايراني مباينت نداشته و در تمـام مـدت فعاليـت آموزشـگاه حفـظ گـردد      : نام آموزشگاه مي بايد  29ماده 
   .مي باشد تغيير نام با هماهنگي سازمان توسط اداره كل مجاز .انتخاب نام آموزشگاه نبايد تكراري باشد

   .توافق كتبي سازمان انجام پذيرد: تعطيلي هر يك از حرفه هاي مورد آموزش يا فعاليت مجدد آنها لزوماً بايد با  30ماده 
: كليه آموزشگاه هايي كه قبل از تصويب اين آئين نامه موجوديت يافته اند موظفند از تاريخ ابالغ ظرف مـدت يكسـال    31ماده 

   .شرايط خود را با اين آئين نامه تطبيق دهند
اين آئين نامـه   1شماره  اه ها از شمول جدولشرايط حداقل مدرك تحصيلي دارندگان پروانه تاسيس اين گونه آموزشگ -تبصره

   .كه تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت مي باشد مستثني است
: موسس به هنگام دريافت پروانه تاسيس و تمديد آن و نيز مدير و مربي آموزشگاه به هنگام دريافت كـارت (مـديريت    32ماده 

) اين آئين نامه را كه تاييد شده به مهر دفتر هيات 2در جدول شماره ( مربيگري) و تمديد آن موظفند مبالغ مندرج -آموزشگاه
   .دولت مي باشد به حسابي كه از طرف سازمان تعيين مي شود واريز نمايند

تبصره : ايثارگران و اقوام درجه يك آنان و نيز مدير و مربيان و كارآموزان دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي دولتي و نهادهاي 
ب اسالمي كه آموزش در آنها به صورت رايگان مي باشد و همچنين كاركنان سازمان و ادارات كل و خانواده درجه يك آنان انقال
همسر و فرزند) و نيز بسيجيان فعال با ارائه معرفينامه معتبر از مراجع مربوطه از پرداخت هرگونـه وجـه مـذكور در     ،مادر ،(پدر

   .اين آئين نامه معاف مي باشند
: آزمون متقاضيان مديريت آموزشگاه و مربيگري حداقل سالي يكبار از طرف سازمان برگزار و تاريخ آن تا يك ماه قبل  33ده ما

   .از انجام توسط رسانه هاي عمومي اعالم مي گردد
نـان داده مـي   : پروانه تاسيس و كارت مديريت آموزشگاه براي آموزش مردان فقط به مردان و براي آموزش زنان بـه ز  34ماده 
   .شود

در مواردي كه رعايت الزام اين ماده به تشخيص سازمان ميسر نباشد سازمان مي تواند صـدور پروانـه را تـا زمـاني كـه       -تبصره
مشروط بر آنكه زنان و مردان به صورت مخـتلط نباشـند و متقاضـي از هـر جهـت       ،صالح بداند از مفاد اين ماده مستثني نمايد

   .ته باشدصالحيت الزم را داش
   .: آموزش كارآموزان زن فقط توسط مربيان زن و آموزش كارآموزان مرد فقط توسط مربيان مرد بايد انجام شود 35ماده 
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در صورت عدم وجود مربي واجد شرايط بنابه پيشنهاد اداره كل و تاييد سازمان آموزشگاه ها مي توانند در مدت زمـان   -تبصره
   .ل اين ماده مستثني شوندمشخص با نظارت سازمان از شمو

   .: مدت هر دوره آموزشي نبايد از مدت تعيين شده براساس استاندارد كمتر باشد 36ماده 
: نشرو پخش هرگونه آگهي و تبليغات در مورد آموزشگاه هاي آزاد در صورتي مجاز است ك دارندگان پروانـه تاسـيس    37ماده 

   .قبالً تاييد سازمان را كسب نموده باشند
   .: انجام آزمون پايان دوره كارآموزان و صدور گواهينامه مهارت به عهده سازمان است 38اده م

تبصره : در حرفه هايي كه سازمان لزوماً برگزاري آزمون و صدور گواهي نامه مهارت را الزم تشخيص ندهد ضمن اجراي آموزش 
   .اتب در اين خصوص قبالً به آموزشگاه ها ابالغ مي گرددو اعمال نظارت كلي سازمان آزمون برگزار نمي شود. بديهي است مر

: سازمان موظف است در تهيه و تدوين استانداردهاي مهارت و آموزشي مشاغل زير مجموعه رشته ها و حرف پزشكي  39ماده 
   .درمان و آموزش پزشكي دعوت نمايد ،و پيراپزشكي از نماينده وزارت بهداشت

   .سيس موظف است يك نسخه از اين آئين نامه را در دسترس و محل ديد عموم كارآموزان قرار دهد: دارنده پروانه تا 40ماده 
: ميزان شهريه ي كارآموزان توسط سازمان باتوجه به شرايط منطقه تعيين مي گردد و رعايت آن جهت استمرار پروانه  41ماده 

   .تاسيس الزامي است
ساله بر حسب نياز بازار كار و صنعت و پيشـنهاد سـازمان و تصـويب وزيـر كـار و      : رشته هاي آموزشي مي تواند همه  42ماده 

اموراجتماعي اصالح و حداقل و نوع مدرك تحصيلي متقاضيان كارت مديريت و مربيگري آموزشگاه بـه مـوازات بهبـود كيفيـت     
كسب  ،ور گواهينامه و المثني آنصد ،آموزش فني و حرفه اي در كشور تغيير يابد. افزايش هزينه هاي شركت در آزمون مهارت

تمديد پروانه تاسيس و كارت مديريت آموزشگاه و اخذ كارت مربيگري و تجديد آن باتوجه به شرايط اقتصادي و شاخص  ،پروانه
   .هاي بانك مركزي منوط به پيشنهاد سازمان و تصويب وزير كار و اموراجتماعي خواهد بود

قانون يا تصويب نامه هيات وزيران داراي آئين نامه خاص مي باشند از شمول ايـن آئـين   : آموزشگاه هايي كه بر طبق  43ماده 
   .نامه مستثني هستند

   .: اعضاي خانواده معظم شهدا و ايثارگران در دريافت مجوزهاي موضوع اين آئين نامه در اولويت خواهند بود 44ماده 
لغو  12/2/1379هـ مورخ  20799/ت4583و شماره  25/8/1370هـ مورخ  392/ت 47906: تصويب نامه هاي شماره  45ماده 

   .مي شوند
آموزشـگاه هـاي فنـي و     مدير و مربي ،عناوين رشته ها و دوره هاي آموزشي و ميزان مدرك تحصيلي موسس -1جدول شماره 
  حرفه اي آزاد

عناوين رشـته هـاي     رديف
  آموزشي

  عناوين دوره هاي آموزشي
  آموزشي سازمان برابر استانداردهاي مهارت و

  مدرك تحصيلي
  مربي  مدير

 -تـون آپ  -تعميركـار اتومبيـل سـواري    -تعميركار اتومبيـل گازسـوز    اتومكانيك  1
 -تعميركـار سـوخت رسـاني ديـزل     -تعميركـار بـرق خـودرو    -صافكار

تعميركار  -تعميركار موتورهاي بنزيني (قايق) -تعميركار موتورسيكلت
تعميركـار ترمـز    ،ورهاي ديزلي درياييتعميركار موت -موتورهاي ديزلي

تـودوز   -مكانيك تراكتـور و تيلـر   -سرويس و نگهداري تراكتور ،خودرو
  نقاش خودرو و... -خودرو

  فوق ديپلم و
  باالتر

فـــــوق ديــــــپلم  
  اتومكانيك و باالتر

  (مرتبط)

تعميركار تلويزيون رنگي و تعميركـار دسـتگاه    -الكترونيك كارعمومي  الكترونيك  2
تعميركار تلفن روميـزي و مكالمـه    -ابزار دقيق -و راديويي هاي صوتي

تعميركـار تلفـن    -تعميركار دورنگار (فكـس)  -تعميركار ويديو -داخلي

  فوق ديپلم و
  باالتر

فـــــوق ديــــــپلم  
  الكترونيك و باالتر

  (مرتبط)
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كـارگر مـاهر    -كابـل كـش مخـابرات    -الكترونيك كار صـنعتي  -همراه
ــر و نگهــداري دســتگاه هــاي پزشــكي و   -الكترونيــك صــنعتي تعمي

تعميركـار   -يـزات دندانپزشـكي  تعميركار دستگاه و تجه -آزمايشگاهي
  يونيت دندانپزشكي و...

متصـدي   -تلفنچـي  -انـديكاتور  -متصدي دبيرخانه -بايگان -كارگزين  اموراداري  3
  سرايدار و... -اطالعات و انتظامات

  فوق ديپلم و
  باالتر

ــوم   ــپلم عل ــوق دي ف
 اداري و بــــــــاالتر

  (مرتبط)
 -حسـابرس  -مسئول حقوق و دستمزد -انباردار -مامورخريد -حسابدار  امور مالي و بازرگاني  4

 -مسـئول صـادرات و واردات   -حسابدار صنعتي (مقدماتي و تخصصي)
بيمه هـاي   -بيمه گر -مدير فروش -نماينده فروش -مسئول سفارشات

  بازاريابي و... -بازرگاني

  فوق ديپلم و
  باالتر

پلم فـــــوق ديــــــ 
حســـابداري و يـــا  

  بازرگاني و باالتر
  (مرتبط)

برقكــار  -كــارگر شــبكه هــوايي -برقكــار صــنعتي -برقكــار ســاختمان  برق  5
 -تعميركـار لباسشـويي   -تعميركـار ماشـين هـاي الكتريكـي     -عمومي

تعميركـار لـوازم خـانگي گردنـده و حرارتـي       -خشك كن -ظرفشويي
  تعميركار لوازم خانگي سردكننده و... -برقي

  فوق ديپلم و
  باالتر

ــرق و  ــپلم ب فــوق دي
  باالتر

  (مرتبط)

ديــــــــپلم   پيرايشگر مردانه و... -آرايش و پيرايش زنانه  بهداشت و ايمني  6
  متوسطه

  ديپلم متوسطه

  فوق ديپلم و  آزمايشگر ارشد ميكروب شناسي آب و فاضالب و...  بيوتكنولوژي  7
  باالتر

فوق ديپلم تاسيسات 
  و باالتر

  (مرتبط)
لوله كش و نصاب دستگاه هاي حرارت  -لوله كش گاز خانگي و تجاري  يساتتاس  8

  كارور نيروگاه (ديگ بخار) و... -مركزي
  فوق ديپلم و

  باالتر
فوق ديپلم تاسيسات 

  و باالتر
  (مرتبط)

  فوق ديپلم و  اپراتور غلتك -اپراتور آب پاش -كارور جرثقيل ماشيني  حمل و نقل  9
  باالتر

فوق ديپلم تاسيسات 
  (مرتبط) باالتر و

  فوق ديپلم و  سرپرست صنايع و... -تعليمات سرپرستي  خدمات آموزشي  10
  باالتر

  فوق ديپلم و باالتر
  (مرتبط)

جوشـكاري زيـر    -جوشكاري پالستيك -جوشكار گاز -جوشكاري برق  صنايع جوشكاري  11
  پودري و...

  فوق ديپلم و
  باالتر

فوق ديپلم مكانيـك  
  و باالتر

  (مرتبط)
ماشـين   -ماشـينچي چـاپ اسـكرين    -ماشينچي افست ورقي -صحاف  ايع چاپصن  12

  نويسي فارسي و التين و...
  فوق ديپلم و

  باالتر
فوق ديـپلم چـاپ و   

  باالتر
  (مرتبط)

 -مـدل سـاز   -قـاب سـازچوبي   -خراط -منبت و معرق كار -درودگري  صنايع چوب  13
  رنگ كار چوب و... -خاتم كار -رنگ كار چوب

  فوق ديپلم و
  التربا

فــوق ديــپلم صــنايع 
  چوب و باالتر

  (مرتبط)
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 -جاجيم بـاف  -گليم باف -طراح سنتي فرش -رفوگر فرش -فرش باف  صنايع دستي و هنر  14
مليلـه سـاز    -فروشندگي طال و جـواهر  ،طالع و جواهرسازي -كبه باف

مليلـه   -سنگ شناسي سنگ هاي قيمتي -بازارياب طال از خاك -نقره
ذوب  -مدلساز فلزات قيمتي -ه گر فلزات قيمتيريخت -كار و زنجيرباف

جوشـكار و تعميركـار فلـزات     -طـال و جواهرسـاز   -كار فلـزات قيمتـي  
  قيمتي و...

 -نقاشـي روي شيشـه   -نقاشي روي پارچه -تذهيب -مينياتور -نقاشي
 -حصيرباف -مكرومه باف -مرواريد باف -گيپور باف -نقاشي روي چرم

معـرق   -تابلوساز تزئيني -صدف ساز -قبادوز -خاتم ساز -پوستين دوز
 -آئينـه كـار   -قالب باف چرم و جيـر  -عروسك دوز -كار الياف گياهي

معـرق   -خـاتم كـار   -مليله ساز نقره -حجم ساز -حجار (سنگ تراش)
  قلم زن و.. -كار

  تراشكار شيشه و كريستال و... -شيشه گري
ار برشـك  -پيش كار -پستايي ساز -توپ دوز چرمي طراح كيف و كفش

  رويه كفش ماشيني و...
 -سازنده ميـوه هـاي خميرچينـي    -سازنده گياهان مصنوعي ،گلسازي

  گلسازي گل هاي مصنوعي (خميرچيني)و...
  مسگر تزئيني و... -گل آرايي گل هاي خشك -شمع سازي

شـبكه   -سرمه (مليله) دوز -گالبتون دوز ،دوخت هاي تزئيني با دست
تكـه   -پولـك و منجـوق دوز   -د دوزمرواري -ابريشم دوز -پته دوز -دوز
قـالب دوز كـاموا و    -گالبتـون دوز  -قالب دوز كاموا و كوبلن دوز -دوز

تكه دوز بـا   -سوزن دوز بلوچ -گلدوز دستي -گالبتون دوز -كوبلن دوز
 -گرافيـك  -سفالگر -طراح دوخت هاي تزئيني -گلدوز ماشيني -چرخ

  متصدي البراتور عكاسي و... -عكاسي عمومي
  كمك طراح صنعتي -خانواده مديريت

ديــــــــپلم 
  متوسطه

  ديپلم متوسطه

كارگر آزمايشگاه فيزيك كاشـي   -آزمايشگر تست هاي شيميايي فلزات  صنايع شيميايي  15
  رنگرزپوست و... -آزمايشگر آزمايشگاه شيمي قند -سازي

  فوق ديپلم و
  باالتر

فوق ديپلم شـيمي و  
  باالتر

  (مرتبط)
كنترلــر  -كنترلــر ميكروبــي موادغــذايي -كنسروســازي كــارور صــنايع  صنايع غذايي  16

  كارور توليد فرآورده هاي گوشتي و... -شيميايي مواد غذايي
  آشپز هتل و... -شيريني پزي -طباخي -نانوايي

  فوق ديپلم و
  باالتر

فــوق ديــپلم صــنايع 
  غذايي و باالتر

  (مرتبط)
 -ورق كـار  -پروفيل آهنيدر و پنجره ساز  -در و پنجره ساز آلومينيوم  صنايع فلزي  17

  قفل و كليد ساز و... -چاقو ساز -كابينت ساز -اسكلت ساز فلزي
  فوق ديپلم و

  باالتر
فوق ديپلم مكانيـك  

  و باالتر
  (مرتبط)

 -جـوراب بـاف ماشـيني    -پتوبـاف  -چاپ پارچه -بافندگي -ريسندگي  صنايع نساجي  18
ن هـاي  مكانيـك ماشـي   -رفوگر پارچه پشمي و فاستوني -رنگرز پارچه

  فوق ديپلم و
  باالتر

فوق ديپلم نساجي و 
  باالتر
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 -بافندگي (دسـتي  -مكانيك ماشين هاي بافندگي -چند الكني فيتيله
  ماشيني) و...

  (مرتبط)

نـازك   -كاپشـن دوز  -شلواز دوز -ضخيم دوز مردانه -نازك دوز مردانه  طراحي و دوخت  19
طـراح لبـاس    -زبچه گانـه و دخترانـه دو   -ضخيم دوز زنانه -دوز زنانه

 -الگوساز و برشكار لبـاس زنانـه   -برشكار -راسته دوز -زنانه و بچه گانه
  پرده دوز و... -الگوساز و برشكار لباس مردانه

ديــــــــپلم 
  متوسطه

  ديپلم متوسطه

كاشـي   -گـچ بـر   -نقاش ساختمان -نقشه كش ساختمان -نقشه بردار  عمران  20
 -عـايق كـار   -گ كـار سن -گچ كار -بتون ريز -بندكش -قالب بند -كار

  ماكت ساز و... -آرماتوربند

  فوق ديپلم و
  باالتر

فوق ديپلم عمـران و  
  باالتر

  (مرتبط)
 -طراح و نقشه كش اتوكـد  -سخت افزار -cبرنامه نويس  -كارور رايانه  فناوري اطالعات  21

 V.Bبرنامه نويسي  -Foxporoبرنامه نويسي  -برنامه نويسي پاسكال
  و...
  

  فوق ديپلم و
  التربا

فوق ديـپلم رايانـه و   
  باالتر

  (مرتبط)

درجـه بنـدي    -رنگ ساز كاشي سـنتي  -ساخت كاشي -سراميك ساز  كاني هاي غيرفلزي  22
  چيني سازي و... -برشكار شيشه ايمني -كاشي

  فوق ديپلم و
  باالتر

  فوق ديپلم و باالتر
  (مرتبط)

  كشاورزي  23
  (امور زراعي و باغي)

 -چايكـار  -پسـته كـار   -ده قارچ خوراكيپرورش دهن -برنجكار -باغبان
  كشت كار گلخنه اي و... -سبزي كار -زعفران كار

  فوق ديپلم و
  باالتر

فوق ديپلم كشاورزي 
  و باالتر

  (مرتبط)
  كشاورزي  24

  (امور دامي و آبزيان)
پـرورش دهنــده   -پـرورش دهنـده بلـدرچين    -پـرورش دهنـده اسـب   

 -اوداري صـنعتي كـارگر فنـي گـ    -پرورش دهنده شترمرغ -زنبورعسل
  كارگر فني مرغداري صنعتي و...

  فوق ديپلم و
  باالتر

فوق ديپلم دامپروري 
  و باالتر

  (مرتبط)
  كشاورزي  25

(ماشــــــــين آالت 
  كشاورزي)

تعميركـار ماشـين هـاي ثابـت      -تعميركار ماشين هاي برداشت علوفه
 -كارور ماشين آالت و ادوات كشاورزي (ماشين هـاي كاشـت)   -زراعي

كـارور   -ن آالت و ادوات كشاورزي (ماشين هاي برداشـت) كارور ماشي
  ماشين آالت و ادوات كشاورزي (ماشين هاي خاك)و...

  فوق ديپلم و
  باالتر

  فوق ديپلم و باالتر
  (مرتبط)

 -مهماندار قطار -راهنماي تور خارجي -راهنماي تور داخلي -مدير تور  گردشگري  26
پرسـت فـروش بلـيط    سر -مدير دفاتر خدمات مسافرتي و جهـانگردي 

  مدير فني و فروش بليط و... -پروازهاي داخلي و خارجي

  فوق ديپلم و
  باالتر

فوق ديپلم مـديريت  
  و باالتر

  (مرتبط)
قالــب گيــر و ريختــه گــر مــواد تركيبــي   -رييختــه گــر -مــدل ســاز  متالوژي  27

  (كامپوزيت)و...
  فوق ديپلم و

  باالتر
  فوق ديپلم و باالتر

  (مرتبط)
ــت   28 ــيط زيسـ و  محـ

  منابع طبيعي
 -آماربرداري جنگل (در بخـش عمليـات دفتـري)    -بهره برداري جنگل

  آماربرداري جنگل (در بخش عمليات داخل جنگل) و...
  فوق ديپلم و

  باالتر
  فوق ديپلم و باالتر

  (مرتبط)
تعميـر كـار تلفـن     -تعمير كار تلفن روميزي و دستگاه مكالمه داخلـي   مخابرات  29

  تعميركار دورنگار (فكس) و... -ترال تلفنتعميركار سان -همراه
  فوق ديپلم و

  باالتر
  فوق ديپلم و باالتر

  (مرتبط)
  فوق ديپلم و  زمان سنج و... -سركارگر حمل مواد -سرپرست بسته بندي -كارآفرين  مديريت و صنايع  30

  باالتر
  فوق ديپلم و باالتر

  (مرتبط)
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  فوق ديپلم و  قشه كش معدن و...ن -كارگر استخراج ذغال -معدن كار عمومي  معدن  31
  باالتر

فوق ديپلم معـدن و  
   باالتر

  (مرتبط)
  

  .ساير عناوين رشته ها و دوره هاي آموزشي براساس فهرست استانداردهاي مصوب سازمان تهيه و اعالم خواهد شد )1
  .حداقل مدرك تحصيلي و معادل آن توسط هيات مركزي تعيين خواهد شد ،در موارد خاص )2
 ،شرايط كسب هر يك از عناوين مربيـان (مربـي   -مدارك تحصيلي مرتبط -تحصيالت و رشته تحصيلي حداقل سطح )3

استاد مربي) و سوابق تجربي الزم آنان حسب دوره هـاي آموزشـي بـه تفكيـك اسـتانداردهاي مهـارت و        ،سرمربي ،ارشد مربي
  .آموزش توسط سازمان اعالم خواهد شد

  
  
  
  

  حرفه اي آزاد    فني و مديد پروانه تاسيس و كارت مديريت و مربيگري آموزشگاه هايهزينه صدور و ت -2جدول شماره 
  هزينه تمديد  هزينه صدور  عناوين رشته هاي آموزشي

  -امورمالي و بازرگاني -اموراداري
صـنايع   -خدمات آموزشـي (مـديريتي)   -بهداشت و ايمني

  -دستي و هنر
  صنايع غذايي -هتلداري -گردشگري -طراحي و دوخت

375,000  
  ريال

190,000  
  ريال

190,000  
  ريال

90,000  
  ريال

90,000  
  ريال

90,000  
  ريال

  -كشاورزي (امور زراعي و باغي)
  -كشاورزي (اموردامي و آبزيان)

  محيط زيست و منابع طبيعي -ماشين آالت كشاورزي

500,000  
  ريال

250,000  
  ريال

250,000  
  ريال

250,000  
  ريال

125,000  
  ريال

125,000  
  ريال

ــرق -الكترونيــك -اتومكانيــك ــوژي -ب صــنايع  -بيوتكنول
 -صنايع شيميايي -صنايع چوب -چاپصنايع  -جوشكاري

 -صـنايع نسـاجي   -حمل و نقـل  -تاسيسات -صنايع فلزي
  -عمران

مــديريت و  -مخــابرات -متــالوژي -كــأني هــاي غيرفلــزي
  معدن -مكانيك -صنايع

625,000  
  ريال

300,000  
  ريال

300,000  
  ريال

300,000  
  ريال

150,000  
  ريال

150,000  
  ريال

  750,000  فناوري اطالعات
  ريال

375,000  
  ريال

375,000  
  ريال

375,000  
  ريال

190,000  
  ريال

190,000  
  ريال
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هــ مـورخ    32865/ت565آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي آزاد فنـي و حرفـه اي موضـوع تصـويب نامـه شـماره       
  به شرح زير اصالح مي شود :  ،از تاريخ اعالم ايراد رسمي 18/05/1385

  .) متوقف گردد32) و تبصره ماده (14) ماده (2) و (1هاي () و تبصره 2) ماده (14اجزاي بند ( )1
  ) مي گردد : 6) ماده (3متن زير جايگزين تبصره ( )2
) و 1متقاضيان دريافت كارت مديريت و مربيگري آموزشگاه الزم است جهت شركت در آزمون هاي موضوع تبصـره (  -3تبصره 

 .ريال به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريـز نماينـد  ) 000/40) اين آئين نامه مبلغ چهل هزار (6) ماده (2(
   .مدد جويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه معاف مي باشند

د خزانه داري كل  ) عبارت به حسابي كه از سوي سازمان تعيين مي گردد به حساب درآمد عمومي كشور نز32) و (14در مواد (
   .اصالح مي گردد

  پرويز داودي
  ون اول رئيس جمهورامع

  
  موادي از نقشه جامع علمي كشور مرتبط با سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 

  10/1389/ 14مصوب 
 فصل اول : ارزش هاي بنيادين و الگوي نظري نقشه جامع علمي كشور

  ويژگي هاي اصلي الگوي نظام علم و فناوري و نوآوري .  -1-2  
از آنجا كه علم و عمل توأمان، عامل پيشرفت همه جانبه و پايدار كشـور اسـت،   . تلفيق آموزش با تربيت و پژوهش و مهارت : 3

نظام فعلي علم و فناوري به سرعت در جهت الگويي تلفيقي تحول يابد. بدين منظـور ايـن تلفيـق     بايد الگوي تفكيكي حاكم بر
بايد از آموزش ابتدايي آغاز و در تمام دوره هاي آموزشي ادامه يابد و در نتيجه الگوي آموزشي حافظه مدار فعلي جـاي خـود را   

پرورش مهارت ها و پـژوهش بدهـد . در نظـام آمـوزش عـالي نيـز       به الگوي مبتني بر يادگيري دانش به همراه تربيت انسانها و 
  رويكرد پژوهش محوري تقويت خواهد شد . 

  فصل دوم : وضع مطلوب علم و فناوري 
  اهداف بخش نظام علم، فناوري و نوآوري كشور .  -2-3
يي بـه نيازهـاي جامعـه و    دستيابي به سطح دانش و مهارت نيروي كار كشور متناسب با معيار جهاني و در جهـت پاسـخگو   -4

  بازاركار داخلي و بين المللي . 
  فصل سوم : الويت هاي علم و فناوري كشور . 

   الويت هاي ب :(در علوم انساني و معارف اسالمي )
 كارآفريني و مهارت افزايـي  -غرب تناسي انتقادي -فلسفه -عرفان اسالمي -الهيات -اخالق اسالمي و مطالعات بين رشته اي آن

  . و..
 راهبردها و اقدامات ملي متناسب با راهبردهاي كالن توسعه علم و فناوري در كشور :  -4-2

  :  1راهبرد كالن 
اصالح ساختارها و نهادهاي علم و فناوري و انسجام بخشـيدن بـه آنهـا و هماهنـگ سـازي نظـام تعلـيم و تربيـت، در مراحـل          

  سياستگذاري و برنامه ريزي كالن .
   

  : راهبردهاي ملي 
  . سياستگذاري و ارتقاي هماهنگي و هم افزايي در بخش هاي مختلف كشور براي اجرايي كردن نقشه جامع علم و فناوري . 1
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  . تعيين حدود مديريت و مالكيت نهادهاي مرتبط با حوزه علم و فناوري . 3
  علم و فناوري كشور .  بازنگري، اصالح، يكپارچه سازي، ساده سازي و روزآمد كردن قوانين و مقررات نظام. 5
اجتمـاعي و نهادينـه كـردن     -. سازماندهي نظام هاي حرفه اي مبتني بر دانش علمي و فني بـراي اداره واحـدهاي اقتصـادي   8

  فرهنگ مهارت گرايي و پژوهش محوري و كارآفريني در نظام علم و فناوري و نوآوري . 
دوره آموزش رسمي عمومي، آموزش مهـارتي و حرفـه اي و آمـوزش     . ايجاد هماهنگي در سياستگذاري و برنامه ريزي در بين9

  عالي به منظور تداوم فرايند فعاليت هاي تعليم و تربيت . 
  . ايجاد هماهنگي ميان نظام تعليم و تربيت رسمي و غيررسمي در كشور و كاهش فاصله مرزهاي ميان آنها . 11

  اقدامات ملي : 
  ام علم و فناوري و كاهش تصدي گري دولت همزمان با تقويت ابعاد نظارتي آن . توانمندسازي بخش غيردولتي در نظ. 3

 :  3راهبرد كالن 
  جهت دادن چرخه علم و فناوري و نوآوري به ايفاي نقش مؤثرنر در اقتصاد . 

  اقدامات ملي : 
كشـور از بازارهـاي بـين    . حمايت از توسعه آموزش مهارت هاي پيشرفته با مشاركت بخش خصوصي، به منظور افزايش سهم 3

  المللي . 
  :  6اقدامات ملي راهبرد كالن  31بند 

   ايجاد سازوكارهاي سنجش توانمندي هاي دانش آموزان و معلمان و عملكرد مدارس، مستقل از موسسات مجري آموزش.
  :  8راهبرد كالن 

آفريني و خودباور و خالق و نوآور و توانا در توليد تربيت و توانمندسازي سرمايه انساني با تاكيد بر پرورش انسانهاي متقي و كار
  علم و فناوري و نوآوري متناسب با ارزش هاي اسالمي و نيازهاي جامعه . 

  راهبردهاي ملي : 
   بهبود هرم تركيب نيروي انساني نظام به منظور تحقق برنامه هاي رشد و توسعه نهادهاي آموزشي و پژوهشي .  .1

  
  دين آموزش و پرورش مرتبط با سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورموادي از سند تحول بنيا

 ،681 جلسات كه در " پرورش و آموزش بنيادين تحول سند" ايران، مصوبه اسالمي جمهوري تربيت و تعليم فلسفه سند تأييد با
 ،26/11/89،  12/11/89 ختـاري  697 و 696 ، 695 ، 694 ، 692 ، 691 ، 690،  688 ، 687 ، 686 ، 685 ، 684 ، 683 ، 682

3/12/89، 10/12/89، 17/12/89 ، 23/1/90  ،6/2/90 ، 20/2/90 ، 31/3/90 ، 14/4/90 ، 21/4/90 ، 4/5/90 ،15/6/90 ، 
 است. رسيده نهائي تصويب به انقالب فرهنگي عالي شوراي 5/7/90 و 22/6/90

 فصل دوم : بيانيه ارزش ها 
  هاي عام حرفه اي و مهارتي و هنري زمينه ساز كار مولد  روحيه كارآفريني، كسب شايستگي -24

  فصل هفتم : هدف هاي عملياتي و راهكارها   
  پرورش تربيت يافتگاني كه :  -1

داراي حداقل يك مهارت مفيد براي تامين معاش حالل باشند، به گونه اي كـه در صـورت جـدايي از نظـام تعلـيم و تربيـت       * 
  تأمين زندگي خود و اداره خانواده را داشته باشند . رسمي در هر مرحله، توانايي 

گسترش و تنوع دادن به حرف و مهارت هاي مورد نياز جامعه و تعليم متناسب و برنامه ريزي شـده آن در همـه    -1-6راهكار   
  دوره هاي تحصيلي و براي همه دانش آموزان . 
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تربيت با كيفيت مناسب باتوجـه بـه تفـاوت هـا و ويژگـي هـاي       تأمين و بسط عدالت در برخورداري از فرصت هاي تعليم و  -5
  دختران و پسران و مناطق مختلف كشور 

اولويت بخشي به تأمين و تخصيص منابع، تربيت نيروي انساني كارآمد، تدوين برنامه براي رشـد، توانمندسـازي و    -5-4راهكار 
  مناطق محروم و مرزي .  مهارت آموزي، ادامه تحصيل و حمايت مادي و معنوي دانش آموزان

 تنوع بخشي به محيط هاي يادگيري در فرآيند تعليم و تربيت رسمي عمومي  -6
تنظيم و اجراي برنامه جامع كارآفريني و مهارت آموزي براي تمام دوره هاي تحصيلي به ويژه دانش آمـوزان دوره   -6-5راهكار 

  موزشي متوسطه تاپايان برنامه پنجم توسعه در برنامه درسي و آ
  اجتماعي  -افزايش نقش مدرسه به عنوان يكي از كانون هاي پيشرفت محلي، به ويژه در ابعاد فرهنگي  -7

  پژوهشي بـا نظـام تعلـيم و تربيـت رسـمي عمـومي در سـطح ملـي و          -برقراري ارتباط سازمان يافته مراكز علمي -7-3راهكار 
   زه هاي علميـه و موسسـات آمـوزش عـالي و مراكـز آمـوزش فنـي و        منطقه اي و بهره مندي از پشتيباني علمي و تخصصي حو

  حرفه اي به ويژه دانشكده هاي علوم قرآني، علوم تربيتي و روانشاني در مدارس .
  بازنگري و بازمهندسي ساختارها و رويه ها و روش ها  -21

ر هدايت دانش آموزان به سوي رشـته هـا،   طراحي و استقرار نظام جامع هدايت تحصيلي و استعداديابي به منظو -21-3راهكار 
  حرف و مهارت هاي مورد نياز حال و آينده كشور متناسب با استعدادها، عالقه مندي و توانايي هاي آنان 

ارتقاء و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسي، مديريت و راهبردي آموزشـي و تربيتـي در نظـام تعلـيم و تربيـت رسـمي        -22
  عمومي  
  حرفه اي براي منابع انساني.  -طراحي و اجراي الگوي بالندگي شغلي -22-3راهكار 

  
   28/4/1390ي رهبرمقام معظم از سوي ابالغي سياست هاي كلي اشتغال مرتبط با سازمان آموزش فني و حرفه اي  

لي با بهـره گيـري از   كارآفريني و استفاده از توليدات داخلي به عنوان ارزش اسالمي و م ،توليد ،ترويج و تقويت فرهنگ كار )1
 نظام آموزشي و تبليغي كشور. 

ماهر و كارآمد متناسب با نيازهـاي بازاركـار (فعلـي و آتـي) و ارتقـاء تـوان كـارآفريني بـا          ،آموزش نيروي انساني متخصص )2
 آموزش فني و حرفه اي و آموزش عـالي) و تـوام كـردن آمـوزش و مهـارت و      ،مسؤوليت نظام آموزشي كشور (آموزش و پرورش

 جلب همكاري بنگاه هاي اقتصادي جهت استفاده از ظرفيت آنها. 
ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار با تاكيد بر استفاده از توسعه فنĤوري و اقتصاد دانش بنيان و آينده نگري نسبت به تحـوالت   )3

 آنها در سطح ملي و جهاني. 
 ايجاد نظام جامع اطالعات بازار كار.  )4
 ،بازاركـار  ،فرهنگـي و قضـايي و محـيط اقتصـاد كـالن      ،تقاء شاخص هاي آن (محيط سياسيبهبود محيط كسب و كار و ار )5

مقررات و رويه هاي ذيـربط   ،ماليات ها و زير ساخت ها) و حمايت از بخش هاي خصوصي و تعاوني و رقابت از راه اصالح قوانين
 در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. 

مبادله نيروي كار و دسترسي به بازارهاي خارجي كاال و خدمات از طريق تعامل موثر و  ،ع ماليسرمايه و مناب ،جذب فناوري )6
 سازمان ها و ترتيبات منطقه اي و جهاني.  ،سازنده با كشورها

ارزي و تجاري و تنظيم بازارهاي اقتصادي در جهت كاهش نرخ بيكاري  ،مالي ،هماهنگ سازي و پايداري سياست هاي پولي )7
 ارتقاء بهره وري عوامل توليد و افزايش توليد. توأم با 

 توليد و اشتغال مولد در بخش هاي خصوصي و تعاوني.  ،توجه بيشتر در پرداخت يارانه ها به حمايت از سرمايه گذاري )8
 گسترش و استفاده بهينه از ظرفيت هاي اقتصادي داراي مزيت مانند : گردشگري و حق گذر (ترانزيت).  )9
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 ،و توسعه صندوق هاي شراكت در سرمايه براي تجاري سازي ايده ها و پشتيباني از شركت هـاي نوپـا  حمايت از تاسيس  )10
 كوچك و نوآور. 

 برقراري حمايت هاي موثر از بيكاران براي افزايش توانمندي هاي آنان در جهت دسترسي آنها به اشتغال پايدار.  )11
 ط كشور. توجه ويژه به كاهش نرخ بيكاري استانهاي باالتر از متوس )12
 رعايت تناسب بين افزايش دستمزدها و بهره وري نيروي كار.  )13

  هيات وزيران 18/12/1390ن مورخ 47816/ت/257032مصوبه شماره 
  هزينه ثبت نام آزمون هاي ادواري سازمان آموزش فني و حرفه اي

كصدوبيسـت و  كارگروه كنترل بازار كه بـه اسـتناد اصـل ي    03/11/1390تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در جلسه مورخ 
  هفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اتخاذ شده است به شرح زير براي اجراء ابالغ مي شود : 

) آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفـه اي آزاد و آزمـون تعيـين مهـارت (آزمـون      14تعرفه موضوع ماده (
  ادواري) به شرح زير تعيين مي گردد : 

   .) ريال100000ثبت نام آزمون و برگزاري سنجش مهارت رشته هاي خدماتي ( هزينه -الف
   .) ريال150000هزينه ثبت نام آزمون و برگزاري سنجش مهارت رشته هاي فني ( -ب

درآمدهاي يادشده به حساب خزانه واريز و معادل آن از طريق درج در رديـف هزينـه اي مربـوط در لـوايح بودجـه سـنواتي در       
   .ازمان آموزش فني و حرفه اي كشور قرار مي گيرداختيار س

  محمدرضا رحيمي
  معاون اول رئيس جمهور

  
  

24/8/1396مصوب  قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي  
 

  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

و تربيت فني،  آموزش جامع نظام قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون) 123در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم(
اي و مهارتي به مجلس شوراي اسالمي تقديم  آموزش و تربيت فني و حرفه جامع نظام اي و مهارتي كه با عنوان طرح حرفه

و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ  1396/8/24گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 
 .گردد مي

ي ـ علي الريجانيرئيس مجلس شوراي اسالم  
   1396/9/25 118335شماره

  سازمان برنامه و بودجه كشور
آموزش و تربيت  جامع نظام قانون«در اجراي اصل يكصـد و بيـست و سوم قانون اساسي جمـهوري اسـالمي ايـران به پيوست 

هزار و سيصد و نود و شش مجلس كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم آبان ماه يك» اي و مهارتي فني، حرفه
 1396/9/19مورخ  28/78956طي نامه شماره  به تأييد شوراي نگهبان رسيده و 1396/9/8شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 .گردد مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي
جمهور ـ حسن روحاني رئيس  

  و مهارتي اي آموزش و تربيت فني، حرفه جامع نظام قانون
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قانون برنامه پنجساله پنجم )  21هاي كلي اشتغال و بندهاي (د) و (هـ) ماده( سياست) 2و () 1ـ در اجراي بندهاي (1ماده
منظور گسترش  هاي كالن و اسناد باالدستي به و با توجه به سياست 1389/10/15توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب 

اي و مهارتي، كاهش فاصله سطح شايستگي نيروي كار كشور با  زش و تربيت فني، حرفهاي، ارتقاي جايگاه آمو شايستگي حرفه
اي و مهارتي و تربيت  هاي فني، حرفه ريزي آموزش سطح استاندارد جهاني، هماهنگي در سياستگذاري كالن، مديريت در برنامه

شود و چهارچوب  ناميده مي «نظام» انوناي و مهارتي كه در اين ق آموزش و تربيت فني وحرفه نظام نيروي كار شايسته،
  :شود اي ملي براي تحقق اهداف زير ايجاد مي صالحيت حرفه

 اي مبتني بر ارزشهاي اسالمي و ملي ـ ترويج و تقويت فرهنگ كار، توليد، كارآفريني و اخالق حرفه1
 ار فعلي و آتي و ارتقاي توان كارآفرينيـ آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار ك2
اي و مهارتي در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ايجاد هماهنگي و تعامل  موزش و تربيت فني، حرفهـ افزايش نقش آ3

  هاي آموزشي و اقتصادينظام با ساير نظامبين اين
وي كار و كمك به افزايش اشتغال، خوداشتغالي و طريق توانمندسازي نير ه ازجامع ـ كمك به توليد ثروت و كاهش فقر در4

  كاهش بيكاري
اي ملي و كاهش فاصله ميان  اي و مهارتي مبتني بر چهارچوب صالحيت حرفه ـ ارتقاي كيفيت آموزش و تربيت فني، حرفه 5

   هاي مورد نياز فعلي و آتي بازار كار و شايستگي شاغالن در كشور سطح شايستگي
  يابي به عدالت آموزشي در حوزه شغل و حرفه جهت دست هجامع افرادالعمر  يادگيري مادام سازي زمينه ـ فراهم 6
اي در راستاي تعالي جمعيت با ايجاد سازگاري  هاي فني و حرفه هاي اجتماعي و فرهنگي آموزش كارگيري سودمندي ـ به7

  اي هاي عمومي و فني و حرفه تربيتي و آموزش هاينظام ميان
بري عادالنه در زنجيره توليد تا  سرمايه انساني از طريق آموزش، مهارت، خالقيت، كارآفريني و تجربه در سهمـ افزايش سهم  8

  مصرف
  وري در اقتصاد سازي نيروي كار در راستاي محور قرار دادن رشد بهره ـ توانمند9

  منظور توسعه كارآفريني هاي انساني به سازي سرمايه ـ فعال10
هاي نوآوري و كارآفريني در  ت تمهيدات الزم جهت آموزش و تربيت افراد جهت كسب شايستگيتبصره ـ دولت مكلف اس

هاي  سياست) 5و () 1هاي كلي اشتغال و بندهاي ( سياست) 2و () 1را در راستاي تحقق اهداف مذكور در بندهاي( نظام اين
  .نون تهيه و تصويب كنداالجراء شدن اين قا ماه از تاريخ الزم كلي اقتصاد مقاومتي، ظرف مدت شش

  :باشند كار رفته در اين قانون داراي معاني مشروح زير مي ـ اصطالحات به2ماده
هاي عملي، فهم و دانش مرتبط با حرَف و مشاغل بخشهاي  اي و مهارتي: كسب نگرشها، مهارت ـ آموزش و تربيت فني، حرفه1

  .مي استگوناگون اقتصادي و اجتماعي به همراه آموزش و تربيت عمو
شامل قوانين و مقررات، مديريت و  هانظاماي از اجزاء و زير اي و مهارتي: مجموعه آموزش و تربيت فني، حرفه نظام ـ2

 .نمايد صورت يكپارچه اهداف اين قانون را در كشور اجراء مي ريزي، نيروي انساني، پژوهش و ارزشيابي است كه به برنامه
ها را در  ها، مدارك و گواهينامه شده، صالحيت چوبي است كه بر اساس شاخصهاي توافقاي: چهار ـ چهارچوب صالحيت حرفه3

شوند.  دهد. همچنين مهارت و تجربه نيز در كنار دانش ارزشيابي مي صورتي منسجم به هم ارتباط مي سطوح و انواع مختلف به
  .در اين چهارچوب زمان و مكان يادگيري ارزش نسبتاً كمتري دارا است

نفعان اقتصادي،  اي ملي است كه مورد توافق ذي شده سطوح صالحيت و توسعه حرفه ـ منظور از شاخصهاي توافق تبصره
باشد و توسط شوراي عالي يا تحت نظر اين نهاد  آموزشي نظام خبره واي، كارشناسان  كنندگان آموزشهاي فني و حرفه ارائه

  .تدوين خواهد شد
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گذاري و مديريت در  اي و مهارتي: نهادي است ملي كه وظيفه هماهنگي در سياست حرفه ـ شوراي عالي آموزش و تربيت فني،4
  .اي و مهارتي كشور را برعهده دارد آموزش و تربيت فني و حرفه نظام ريزي برنامه

عالي اي: مركزي است وابسته به شوراي  هاي حرفه صالحيت اي و مهارتي و تعيين ـ مركز سنجش آموزش و تربيت فني، حرفه 5
اي  اي نيروي كار در سطح ملي و منطقه هاي موضوع اين قانون و تعيين صالحيت حرفه كه براي سنجش و ارزشيابي آموزش

  .(استاني) ايجاد و تجهيز شده است
خدماتي  اي و مهارتي: دستگاههاي حاكميتي، مردم، بنگاهها و مراكز توليدي و  در آموزش و تربيت فني، حرفه ه هدفجامع ـ 6
هاي  ها و مهارت ها هستند، كه از شايستگي ها، صنوف و تعاوني شهاي صنعت، خدمات، كشاورزي دولتي و غيردولتي، اتحاديهبخ

  .شوند مند مي ها بهره ايجادشده ناشي از اين آموزش
ا و بنگاههاي ه دهندگان دولتي، غيردولتي، تعاوني اي و مهارتي: تمام ارائه ـ دستگاههاي مجري آموزش و تربيت فني، حرفه7

  .نايافته هستند هاي رسمي و غيررسمي و سازمان دهنده آموزش ها، كه ارائه اقتصادي در قلمرو اين آموزش
اي و شغلي از دوره  هاي حرفه اي و مهارتي رسمي: آموزشي است كه جهت كسب شايستگي و حرفه ـ آموزش و تربيت فني  8

اي،  ش و پرورش و مؤسسات آموزش عالي از قبيل دانشگاه فني وحرفهآموزشي و باالتر توسط وزارت آموز نظام متوسطه
شود. اتمام  اي مربوط منجر مي و دانشگاه آزاد اسالمي ارائه و به اخذ مدرك تحصيلي و حرفه كاربردي علمي جامع دانشگاه
  .ها است آميز هر سطح به همراه تجارب واقعي دنياي كار مجوز ورود به سطح بعدي آموزش موفقيت

اي  آموزشي رسمي طبق برنامه نظام ازاي و مهارتي غيررسمي: آموزشي است كه در خارج  و حرفه ـ آموزش و تربيت فني 9
اي،  ها توسط سازمان آموزش فني و حرفه انجامد. اين آموزش مشخص ارائه و به اخذ گواهينامه شايستگي و صالحيت شغلي مي

نايافته جهت توسعه  صورت فردي و سازمان ها به شود. نوع ديگر اين آموزش مي دستگاههاي اجرائي و بنگاههاي اقتصادي ارائه
سازي با  ها قابل ارزشيابي و همسطح پذيرد. هر دو نوع اين آموزش اي صورت مي هاي شغلي و حرفه ها و صالحيت شايستگي

  .باشد هاي رسمي مي آموزش
اي از مشاغل است كه شباهت معقولي  است. حرفه نيز مجموعهها در سطح صالحيت ملي  اي از حرفه ـ واحد حرفه: مجموعه10

  .از نظر كارها، دانش، مهارت و نگرشهاي مورد نياز دارد
المللي،  دولتي (تعاملي) و مشاركت بين صورت آموزش دولتي، غيردولتي، نيمه اي و مهارتي به ـ آموزش و تربيت فني، حرفه3ماده

عالي  ها توسط شوراي گردد. مجريان اين آموزش حضوري و مجازي اجراء مي مههاي حضوري (مستقيم)، ني در قالب آموزش
 .شوند اين قانون نظارت و هدايت مي) 5ماده () 1اي و مهارتي مذكور در جزء( آموزش و تربيت فني، حرفه

  :جهت تحقق اهداف به شرح زير است نظام ـ وظايف4ماده
  ز در بخشهاي مختلف كشورـ آموزش و تربيت نيروي انساني كارآمد مورد نيا1
 اي ملي جهت تضمين كيفيت هاي حرفه كارگيري، نظارت و ارزيابي چهارچوب صالحيت ـ طراحي، استقرار، به 2
  هاي آموزشي و تربيتي ريزي فعاليت گذاري و مديريت در برنامه ـ ايجاد هماهنگي در سياست3
بندي حرَف و  المللي طبقه ي حرَف براساس استاندارد ملي و بينـ طراحي و تدوين استانداردهاي آموزشي، ارزشيابي و شايستگ4

 مشاغل
  اي هاي حرفه سازي فرصتهاي برابر براي كسب شايستگي ـ زمينه 5
  برداران در كليه مراحل و فرآيند آموزشي و تربيتي ـ ايجاد سازوكارهاي الزم جهت مشاركت بهره 6
  ها صيص منابع و تسهيالت به دستگاههاي مجري اين آموزشريزي و تخ ـ ايجاد هماهنگي و نظارت بر بودجه7

  :عبارت است از نظام ـ اركان 5ماده
  اي و مهارتي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه ـ شوراي1
  :دهندگان دولتي به شرح زير اي و مهارتي شامل ارائه ـ دستگاههاي مجري حاكميتي آموزش و تربيت فني، حرفه2
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  رشالف ـ وزارت آموزش و پرو
  ب ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
  ج ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

  .را برعهده دارند نظام اينهاي ديگري كه بر اساس قانون، وظيفه آموزش و تربيت متناسب با  ها يا سازمان د ـ وزارتخانه
  :دهندگان دولتي و غيردولتي به شرح زير ـ مجريان متصدي كارگزاري شامل ارائه3

  هاي دوره آموزش متوسطه الف ـ هنرستان
  اي، علمي ـ كاربردي و مهارتي دوره آموزش عالي ب ـ دانشگاههاي فني و حرفه

  اي، مؤسسات كارآموزي، آموزشگاههاي فني  قانون كار، مراكز آموزش فني و حرفه) 108ج ـ مراكز آموزش مهارت موضوع ماده (
  ارخانه، مراكز آموزش روستايي و جهاد كشاورزياي آزاد، مراكز آموزش مهارت جوار ك حرفه 

  د ـ بنگاههاي اقتصادي، مؤسسات توليدي و خدماتي مشمول قانون كار
  هـ ـ دانشگاههاي تربيت دبير فني و مراكز تربيت مربي

  يت كارآموز هاي ديگر بر اساس اين قانون به ترب و ـ مؤسسات و واحدهاي توليدي و خدماتي كه به شيوه استاد شاگردي يا شيوه
  .پردازند كارورز مي 
عالي آموزش و تربيت  نامه مصوب شوراي اي و شغلي كه بر اساس آيين اي و اتحاديه و صنوف حرفه هاي علمي حرفه ـ انجمن4

  .شوند اي و مهارتي تعيين مي فني، حرفه
خود را در چهارچوب اين قانون اي و مهارتي بايد مقررات آموزشي  تبصره ـ دستگاههاي مجري آموزش و تربيت فني، حرفه

  .اصالح نمايند
جمهور، بدون ايجاد تشكيالتي جديد  اي و مهارتي به رياست معاون اول رئيس ـ شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه 6ماده

 گري، تضمين كيفيت، طراحي و نظارت در ريزي كالن، تنظيم با نقش سياستگذاري در چهارچوب اسناد باالدستي، برنامه
شرح زير  شود و اعضاي آن به اي و مهارتي تشكيل مي اي و نظارت بر آموزش و تربيت فني، حرفه صالحيت حرفه نظام اجراي
 :است

ـ وزير تعاون، كار و رفاه 4ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري 3ـ وزير آموزش و پرورش 2جمهور(رئيس شورا)  ـ معاون اول رئيس1
ـ وزير بهداشت، درمان  8ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 7ـ وزير جهاد كشاورزي  6و تجارت ـ وزير صنعت، معدن  5اجتماعي 

ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي (يك نفر از 10ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور 9و آموزش پزشكي 
ـ رئيس اتاق تعاون 11عنوان ناظر  لس بهكميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري و يك نفر از كميسيون اجتماعي) با تصويب مج

ـ رئيس اتاق اصناف ايران 13ـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (بدون حق رأي) 12ايران (بدون حق رأي) 
حق اي و مهارتي و بازار كار (بدون  نظران در آموزش و تربيت فني، حرفه ـ سه نفر از متخصصين و صاحب14(بدون حق رأي) 

 )رأي
عالي انتخاب  به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي و تصويب اكثريت اعضاي داراي حق رأي شوراي) 14ـ افراد موضوع بند(1تبصره

  .شوند. انتخاب مجدد آنان بالمانع است جمهور براي مدت چهار سال منصوب مي و با حكم معاون اول رئيس
يروي انساني و امكانات موجود در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مستقر و ـ دبيرخانه شوراي مذكور با استفاده از ن2تبصره

 .شود دبير آن از ميان مديران مجرب دستگاههاي اجرائي توسط معاون اول رئيس جمهور(بدون حق رأي) منصوب مي
  .يابند ـ ساير وزرا حسب مورد به دعوت رئيس شورا (بدون حق رأي) حضور مي3تبصره
اي ملي را تهيه نمايد و به تصويب هيأت وزيران  وظف است با توجه به موارد زير چهارچوب صالحيت حرفهـ دولت م7ماده

  :برساند
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هاي فني، غيرفني از قبيل  اي شامل شايستگي هاي حرفه اي بايد مبتني بر شايستگي ـ طراحي چهارچوب صالحيت حرفه1
اي منسجم از دانش، مهارت و  اي بايد بر اساس مجموعه حرفههاي  هاي عمومي باشد. شايستگي اي و شايستگي اخالق حرفه

نگرش مبتني بر كارهاي درون يك حرفه تدوين گردد. اين طراحي بايد تا باالترين سطوح با توجه به نوع مشاغل و حرَف و بر 
  .بندي مشاغل و حرَف كشور انجام شود طبقه نظام اساس

  ميالدي 2008بندي مشاغل و حرَف مصوب سال  طبقه المللي بين نظام رينآخـ كدگذاري حرَف و مشاغل بايد بر اساس 2
  .سازمان جهاني كار انجام گيرد

پذيري افقي و عمودي در گروههاي بزرگ شغلي را تا  اي ملي بايد زمينه تحرك اي در چهارچوب صالحيت حرفه ـ توسعه حرفه3
  .پذير كند كانالعمر را ام طوح باال فراهم آورد و سنجش يادگيري مادامس
اي ملي انجام  هاي آموزش، ارزشيابي و شايستگي حرفه بايد براساس چهارچوب صالحيت حرفه ـ تدوين و تصويب استاندارد4

  .شود
اي ملي  اي و مهارتي بايد مبتني بر چهارچوب صالحيت حرفه آموزش و تربيت فني، حرفه نظام ها در ـ مدارك و گواهينامه 5

  .اعطاء گردد
  : اي ملي هشت سطح است، كه عبارت است از سطوح صالحيت حرفهـ  8ماده

  ـ سطح كارگر ساده1سطح 
  ـ سطح كارگر ماهر2سطح 
  اي از قبيل كمك تكنسين ـ سطح كمك كاردان حرفه3سطح 
   اي از قبيل تكنسين ـ سطح كاردان حرفه4سطح 
  اي از قبيل كمك مهندس ـ سطح كاردان ارشد حرفه 5سطح 
  اي اي از قبيل مهندس حرفه ناس حرفهـ سطح كارش 6سطح 
  اي اي از قبيل مهندس ارشد حرفه ـ سطح كارشناس ارشد حرفه7سطح 
  اي ـ سطح دكتراي حرفه 8سطح 
اي ملي انجام  اي و مهارتي براساس چهارچوب صالحيت حرفه و تربيت فني، حرفه آموزش نظام ـ تضمين كيفيت در9ماده
اي و شغلي، مراكز ملي سنجش زير نظر شوراي عالي  هاي حرفه ها و صالحيت ايستگيمنظور سنجش و تشخيص ش پذيرد. به مي

هاي شايستگي شغلي توسط اين مركز  اي و گواهينامه شود. مدارك صالحيت حرفه تشكيل مي اي هاي حرفهنظام و با مشاركت
  .گردد اعطاء مي

  .شود هارتي توسط مركز ملي سنجش تعيين مياي و م تبصره ـ صالحيت و شايستگي مجريان آموزش و تربيت فني، حرفه
اين قانون كه مستلزم بار مالي است، از محل بودجه ) 4در ماده ( ، مصرحنظام ـ اعتبارات اجراي آن بخش از وظايف10ماده

  .شود ربط مجري در چهارچوب وظايف قانوني آنها تأمين مي ستگاههاي ذيد
شود  ماه از تاريخ تصويب آن توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي ششنامه اجرائي اين قانون ظرف مدت  ـ آيين11ماده

  .رسد و به تصويب هيأت وزيران مي
ماه يكهزار و سيصد و  قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم آبان

  .به تأييد شوراي نگهبان رسيد 1396/9/8خ نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاري
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
29/11/1397مصوب  اي و مهارتينامه اجرايي قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفهآيين    

 وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
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مان برنامه و بودجه كشوروزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ ساز  
 

سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد  1397/4/16مورخ 179185به پيشنهاد شماره  1397/11/24هيأت وزيران در جلسه 
نامه اجرايي قانون مذكور را به ـ ، آيين 1396اي و مهارتي ـ مصوب و تربيت فني، حرفه آموزش جامع نظام قانون) 11ماده (

 :ويب كردشرح زير تص
 :روندنامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميـ در اين آيين1ماده

 . ـ1396اي و مهارتي ـ مصوب آموزش و تربيت فني، حرفه جامع نظامقانون الف ـ قانون: 
 .قانون) 2ماده () 2اي و مهارتي، موضوع بند (و تربيت فني، حرفه آموزش نظام :نظامب ـ 

 .قانون) 2ماده () 4اي و مهارتي، موضوع بند (عالي آموزش و تربيت فني، حرفهعالي: شورايرايپ ـ شو
 .عاليهاي ذيل شورايهاي تخصصي: كارگروهت ـ كارگروه

) 5اي، موضوع بند (هاي حرفهاي و مهارتي و تعيين صالحيتث ـ مركز سنجش: مركز سنجش آموزش و تربيت فني، حرفه
 .ونقان) 2ماده (

 .قانون) 2ماده () 7هاي مجري آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي، موضوع بند (هاي مجري: دستگاهج ـ دستگاه
 .عاليچ ـ دبيرخانه: دبيرخانه شوراي

ده شعالي بدون ايجاد تشكيالتي جديد با تركيب تعيينقانون، شوراي) 1مندرج در ماده ( ،نظاماهداف ـ به منظور تحقق 2ماده
 .شودقانون تشكيل مي) 6در ماده (

 .يابندـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور در جلسات شورا حضور مي1تبصره
سال سابقه كار در حوزه ) 10نظر و متخصص داراي حداقل (قانون، سه نفر صاحب) 6ماده () 1ـ در اجراي تبصره (2تبصره

 .شونداي و مهارتي و تجربيات بازار كار، انتخاب مي و تربيت فني، حرفهآموزش 
 .كندـ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در غياب رييس شورا جلسات را اداره مي3تبصره
 .عالي حداقل هر دو ماه يك بار تشكيل جلسه خواهد دادـ شوراي4تبصره
 .رسدعالي ميعالي، توسط دبيرخانه شورا تهيه و به تصويب شورايت شوراينامه نحوه تشكيل و اداره جلساـ آيين 5تبصره
 :عالي به شرح زير استـ وظايف و اختيارات شوراي3ماده

 .در چهارچوب اسناد باالدستي نظام گري و راهبريگذاري، تنظيمالف ـ هماهنگي در سياست
 .هاي صنفيادي و تشكلهاي اقتصهاي مجري، بنگاهب ـ برقراري تعامل بين دستگاه

 .هاي مجريپ ـ ايجاد هماهنگي و نظارت بر تخصيص منابع و تسهيالت به دستگاه
اي و مهارتي جهت ت ـ بررسي پيشنهاد اصالح ساختارها و بازنگري در قوانين و مقررات مرتبط با آموزش و تربيت فني، حرفه

 .ربطارايه به مراجع قانوني ذي
بندي حرف المللي طبقهاي آموزش، ارزشيابي و شايستگي حرف براساس نسخه استانداردهاي ملي و بينث ـ تصويب استاندارده

 .و مشاغل
 .برداران در كليه مراحل و فرايندهاي آموزشي و تربيتيج ـ تصويب سازوكارهاي الزم جهت مشاركت بهره

 .اي و مهارتيزش و تربيت فني، حرفهاي و نظارت بر آموحرفه صالحيت نظاماجراي چ ـ طراحي و نظارت بر 
 .قانون و ارايه آن به هيأت وزيران براي تصويب) 7اي ملي، موضوع ماده (ح ـ تأييد چهارچوب صالحيت حرفه

هاي نوآوري و كارآفريني، موضوع تبصره بند خ ـ تأييد سازوكارهاي الزم مربوط به آموزش و تربيت افراد جهت كسب شايستگي
 .قانون و ارايه آن به هيأت وزيران براي تصويب) 1ماده () 10(

 .اي ملياي مبتني بر چهارچوب صالحيت حرفههاي صالحيت حرفهد ـ تصويب سازوكار ارتباط بين مدارك و گواهينامه
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اي و آموزشي در هاي بزرگ شغلي تا سطوح باالي صالحيت حرفهپذيري افقي و عمودي در گروهذ ـ تصويب ضوابط تحرك
 .اي مليارچوب صالحيت حرفهچه

 .ايحرفه هاي نظامر ـ بررسي و تصويب ضوابط و معيارهاي تشكيل مراكز سنجش با لحاظ نقش 
 .صالحارايه گزارش به مراجع ذي و نظامز ـ تهيه و تصويب دستورالعمل پايش 

اي و شغلي جهت عضويت در اركان ف حرفهها و صنواي، اتحاديههاي علمي حرفهنامه تعيين انجمنژ ـ بررسي و تصويب آيين
 .نظام

 .هاي اجرايي مورد نياز در چهارچوب قانونس ـ تصويب دستورالعمل
هاي اجرايي توسط معاون اول عالي با پيشنهاد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از بين مديران مجرب دستگاهـ دبير شوراي4ماده

 .ودشرييس جمهور( بدون حق رأي) منصوب مي
 :ـ وظايف دبيرخانه به شرح زير است 5ماده

 .هاي تخصصيعالي و كارگروهريزي و هماهنگي تشكيل جلسات شورايالف ـ برنامه
هاي عالي با استفاده از نظرات كارگروهب ـ پشتيباني علمي، پژوهشي و كارشناسي براي اتخاذ تصميمات و وضع مصوبات شوراي

 .نظرانتخصصي و صاحب
 .هاهاي تخصصي و مستندسازي فعاليتعالي و نظارت بر كارگروهظارت مستمر بر حسن اجراي مصوبات شورايپ ـ ن

 .عاليهاي تخصصي و مراكز سنجش و ارايه آن به شورايهاي مجري، كارگروهت ـ تهيه گزارش ارزيابي عملكرد دستگاه
ها و ساير مقررات موضوع قانون جهت طرح و ها، دستورالعملنامهنويس آيينها در خصوص پيشث ـ دريافت پيشنهاد دستگاه

 .هاي تخصصيبررسي در كارگروه
 .نظاماستقرار هاي آنها در گيري از ظرفيتالمللي به منظور هماهنگي، تبادل و بهرهج ـ تعامل با مراكز بين

 .عاليشده از سوي شورايچ ـ ساير امور محول
 .شوداز نيرو و امكانات موجود در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مستقر ميـ دبيرخانه با استفاده 1تبصره
 ربط با رعايتهاي ذيهاي موجود دستگاهتواند از ظرفيتـ دبيرخانه مي2تبصره

 .قوانين و مقررات مربوط استفاده كند
به شرح زير بدون ايجاد تشكيالت جديد هاي تخصصي عالي، كارگروهـ به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شوراي 6ماده

 :شوندعالي تشكيل مياداري زير نظر شوراي
 .گذاريالف ـ كارگروه تخصصي راهبري و هماهنگي در سياست

 .ايب ـ كارگروه تخصصي صالحيت حرفه
 .پ ـ كارگروه تخصصي نظارت و سنجش

هاي يادشده يل جلسات و انتخاب رؤسا و دبيران كارگروههاي تخصصي از جمله نحوه تشكنامه داخلي كارگروهتبصره ـ آيين
 .رسدعالي ميتوسط دبيرخانه تهيه و به تصويب شوراي

 ـ7ماده
 :گذاري به شرح زير استالف ـ تركيب اعضاي كارگروه تخصصي راهبري و هماهنگي در سياست

 جتماعي،هاي تعاون، كار و رفاه اربط (درسطح مديركل) وزارتخانهـ نماينده ذي1
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازي، 
نيرو، جهادكشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسالمي، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ورزش و 

نگي، صنايع دستي و گردشگري، برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و  معاونت هاي ميراث فرهجوانان و سازمان
 .رييس جمهور در امور زنان و خانواده
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 .ـ رييس مركز آمار ايران2
 .ربط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران (در سطح مديركل) با معرفي رييس سازمانـ نماينده ذي3
 .يعالـ دبير شوراي4
 .هاي صنفي كارفرمايي ايرانـ رييس كانون عالي انجمن 5
 .ربط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با معرفي رييس اتاق مذكورـ معاون ذي 6
 .ربط اتاق اصناف ايران با معرفي رييس اتاق مذكورـ معاون ذي7
 .ق مذكورربط اتاق تعاون ايران با معرفي رييس اتاـ معاون ذي 8

-عالي با دعوت رييس كارگروه مينظر و متخصص كه يكي از آنها از بانوان باشد، به انتخاب دبير شورايتبصره ـ دو نفر صاحب
 .توانند متناسب با موضوعات مطرح شده در جلسات كارگروه شركت كنند

عالي در خصوص موارد زير دهاي الزم به شورايگذاري، تهيه و ارايه پيشنهاب ـ وظايف كارگروه راهبري و هماهنگي در سياست
 :است

 .اي و مهارتيو تربيت فني، حرفه آموزش نظامهاي مشي و اولويتهاي اجرايي، خطـ اهداف و سياست1
 .هاي صنفي هاي اقتصادي و تشكلهاي مجري، بنگاهـ برقراري تعامل بين دستگاه2
ريزي، اي در مراحل مختلف از جمله نيازسنجي، برنامهحرفه هاينظام رداران وبهاي الزم براي توسعه مشاركت بهرهـ سياست3

 .اي و مهارتيهاي تربيت فني، حرفهتدوين استانداردها، اجرا، ارزشيابي و پايش آموزش
 اطالعات نظاماطالعات بازار كار،  نظامـ سازوكارهاي الزم براي تقويت ارتباط بين 4

 .ايبندي مشاغل و صالحيت حرفهطبقه نظام ي و مهارتي واآموزش و تربيت فني، حرفه
 .اي و مهارتيـ ساختارها و ترتيبات نهادي (قوانين و مقررات) آموزش و تربيت فني، حرفه 5
 .پژوهيرويكرد آينده با نظامهاي پژوهشي مورد نياز در خصوص ـ اولويت 6
 ي و هدايت شغلي درهاي اجرايي به منظور اثربخشي هدايت تحصيلـ سياست 7

 .اي و مهارتي آموزش و تربيت فني، حرفه
 .ـ سازوكارهاي ايجاد هماهنگي و نظارت بر تخصيص منابع و تسهيالت به مجريان 8

 ـ 8ماده
 :اي به شرح زير استالف ـ تركيب اعضاي كارگروه تخصصي صالحيت حرفه

و پرورش (دو نفر از آموزش دوره متوسطه كارودانش و فني و  هاي آموزشربط (در سطح مديركل) وزارتخانهـ نماينده ذي1
اي)، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهادكشاورزي، حرفه

طات و فناوري تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسالمي، ورزش و جوانان، ارتبا
هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، برنامه و بودجه اطالعات، نفت، دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و سازمان

 .كشور و اداري و استخدامي كشور
 .اي با معرفي رييس دانشگاهربط دانشگاه فني و حرفهـ معاون ذي2
 .بردي با معرفي رييس دانشگاهعلمي ـ كار جامعدانشگاه ربط ـ معاون ذي3
 .اي كشور با معرفي رييس سازمانربط سازمان آموزش فني و حرفهـ معاون ذي4
 .ـ رييس مركز آمار ايران 5
 .هاي صنفي كارفرمايي ايرانـ رييس كانون عالي انجمن 6
 .اق مذكورربط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با معرفي رييس اتـ معاون ذي7
 .ربط اتاق اصناف ايران با معرفي رييس اتاق مذكورـ معاون ذي 8
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 .ربط اتاق تعاون ايران با معرفي رييس اتاق مذكورـ معاون ذي9
ها  هاي تخصصي و ساير دستگاهاي، سازمان حرفه هاينظام تواند از نمايندگانعالي برحسب موضوع، ميتبصره ـ دبير شوراي

 .آورددعوت به عمل 
 :اي، تهيه و ارايه پيشنهاد به شوراي عالي در خصوص موارد زير استب ـ وظايف كارگروه تخصصي صالحيت حرفه

 .اي مليهاي تعيين صالحيت حرفهاي و شاخصـ چهارچوب صالحيت حرفه1
ماده ) 10وع تبصره بند (هاي نوآوري و كارآفريني، موضـ سازوكارهاي مربوط به آموزش و تربيت افراد جهت كسب شايستگي2
 .قانون) 1(
هاي هاي رسمي، غيررسمي و آموزشسازي آموزشسطحـ سازوكار و چهارچوب تدوين ضوابط، معيارها، تطبيق، ارزيابي و هم3

 .اينايافته با همكاري كارگروه تخصصي نظارت و سنجش از طريق استقرار چهارچوب صالحيت حرفهسازمان
 .اي و حرف موجود در بازار كارآموزشي و سطوح صالحيت حرفه هاينظام و تعيين ارتباط بين سطوح ـ سازوكارهاي انطباق4
 .اي ملياي مبتني بر چهارچوب صالحيت حرفههاي صالحيت حرفهـ سازوكار ارتباط بين مدارك و گواهينامه 5
  .بندي حرف و مشاغلالمللي طبقههاي ملي و بينهاي حرف و مشاغل براساس استانداردـ استانداردهاي آموزشي و شايستگي 6
 .اي و آموزشيهاي بزرگ شغلي تا سطوح باالي صالحيت حرفهپذيري افقي و عمودي در گروهـ ضوابط تحرك7
 .ايـ ضوابط و معيارهاي مورد نياز جهت استقرار صالحيت حرفه 8
 .ايكارگيري ارزيابان صالحيت حرفههاي جذب و بهـ شيوه9

 ـ9ماده
 :الف ـ تركيب اعضاي كارگروه تخصصي نظارت و سنجش به شرح زير است

هاي آموزش و پرورش (دو نفر از آموزش دوره متوسطه كارودانش و فني و ربط (در سطح مديركل) وزارتخانهـ نماينده ذي1
 اي)، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح،حرفه

و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نيرو، صنعت، معدن و  علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان
هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسالمي، ورزش و جوانان و ارتباطات و فناوري اطالعات و سازمان

 .گردشگري، برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور
  .ـ كاربردي با معرفي رييس دانشگاه علمي جامعط دانشگاه ربـ معاون ذي2
 .اي با معرفي رييس دانشگاهربط دانشگاه فني و حرفهـ معاون ذي3
 .اي كشور با معرفي رييس سازمانربط سازمان آموزش فني و حرفهـ معاون ذي4
 .هاي صنفي كارفرمايي ايرانربط كانون عالي انجمنـ معاون ذي 5
 .ربط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با معرفي رييس اتاق مذكورون ذيـ معا 6
 .ربط اتاق اصناف ايران با معرفي رييس اتاق مذكورـ معاون ذي 7
 .ربط اتاق تعاون ايران با معرفي رييس اتاق مذكورـ معاون ذي 8

 .ها دعوت به عمل آورد اي و ساير دستگاهحرفه هاينظامندگان نمايتواند از عالي برحسب موضوع، ميتبصره ـ دبير شوراي
 :ب ـ وظايف كارگروه تخصصي نظارت و سنجش، تهيه و ارايه پيشنهاد به شوراي عالي در خصوص موارد زير است

-به سازي واي و مهارتي در سطح ملي، بوميآموزش و تربيت فني، حرفه نظامـ الگوي نظارت، سنجش و ابزارسازي در 1
 .روزرساني آنها

 .سازي الگوهاي سنجش، ارزشيابي و اعتبارسنجيـ راهكارهاي اجرايي براي پياده2
 .اي و مهارتيهاي تربيت فني، حرفهاي در سنجش آموزشحرفه هاينظامبرداران و بهرهـ طراحي سازوكارهاي مشاركت 3
 .بندي) آنهابندي (درجهسطحهاي نظارت بر مراكز سنجش و ـ طراحي، تدوين و تنظيم شاخص4
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 .هاي عملكردي مراكز يادشدهـ نظارت و ارزيابي مراكز سنجش و ارايه گزارش 5
 .بندي) مجريان در سطح ملي و استانيبندي (درجهـ چهارچوب اعتباربخشي، شيوه ارزيابي و سطح 6
 .نظام هايها و برنامهـ ارزيابي و نظارت بر تحقق اهداف، اجراي سياست7
 .نظام اي و شغلي جهت عضويت در اركانها و صنوف حرفهاي، اتحاديههاي علمي حرفهنامه نحوه تعيين انجمنـ آيين 8
 .ـ بررسي پايش عملكرد مجريان 9

 .قانون در سطح استان) 9ـ سازوكار اجراي ماده ( 10
عالي با شرح اي (استاني) وابسته به شورايطقهقانون، مراكز سنجش در سطح ملي و من) 9ـ در راستاي اجراي ماده (10ماده

 :شوداي تشكيل ميحرفه هاينظام وظايف زير و با مشاركت
 .هاي موضوع قانونالف ـ سنجش و ارزشيابي آموزش

 .(اي (استانياي نيروي كار در سطح ملي و منطقهب ـ تعيين صالحيت حرفه
 .و شغلي ايها و صالحيت حرفهپ ـ سنجش و تشخيص شايستگي

 .ت ـ تعيين صالحيت و شايستگي مجريان
 .هاي شايستگي شغلياي و گواهينامهث ـ اعطاي مدارك صالحيت حرفه

 .ايهاي رسمي در چهارچوب صالحيت حرفهنايافته با آموزشهاي فردي و سازمانسازي آموزشج ـ ارزشيابي و همسطح
 جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

 


