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  وضوع مــورد بررسی )دستور کار(م

 آلمان و ایران شغلی دوگانه آموزش» و «واقعی کار محیط در آموزیمهارت» بررسی» 

 عنوان شد« و آلمان رانیا یآموزش دوگانه شغل»و  «یکار واقع طیدر مح یآموزمهارت» یبررسدر نشست 

 آموزیهای مهارتها و ظرفیتچالش

 

، ابعاد اجرای دو طرح و راهکارهای بهبود «و آلمان رانیا یو آموزش دوگانه شغل یکار واقع طیدر مح یدو طرح مهارت آموز یاجرا یروش ها یبررس»نشست در 

 عملکرد خراسان رضوی در این حوزه، واکاوی شد.

ظهار کرد: ا، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در ابتدای این نشست به ابالغ دستورالعمل تشکیل شورهای سازش از سوی وزارت کار اشاره و «یاکبر لباف یعل» 

اواخر  حرط نیقرار گرفت و ا یدر سطح مل نیسازش مورد قبول مسئول یشورا یایبر اح یمبن رضوی  خراسان یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا شنهادیپ

در قالب شورهای سازش تفاهم و گفت و گو  قیاز طر دیکار با طیاختالفات در مح ،اساس نای بر  .دیقانون کار ابالغ گرد 157ماده  یایاح یدر راستا هفته گذشته

در شرکت  رگیسازش بار د یرو شورا نیاز ا. دیاستان ها ابالغ گرد یشد و به تمام رفتهیتوسط سرپرست وقت وزارت کار پذ شنهادیپ نیحل و فصل شود. در واقع ا

حل  عراجکار حل و فصل نشد، به م طید و اگر اختالفات در محی گردشورا مطرح م نیابتدا در ا تیاشکا وکارگر و کارفرما فعال خواهد شد  ندگانیها در قالب نما

 .شود یبه مراجع حل اختالف منجر م اتیشکا یورود یدرصد 70طرح قطعا به کاهش  نیا یایاختالف قانون کار ارجاع داده خواهد شد. اح
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 یبنگاه ها که اگر بیترت نیبد ؛مورد موافقت قرار گرفت یدر سطح مل زین یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا گرید دهیکرد: ا حیتصر یو

درصد  30صندوق پرداخت کرده و  قیرا از طر مهبی حق درصد  70ند، دولت نانتخاب ک یکاریب مهیب رانیبگ یمقرر انیکار خود را از م یروید ننبتوان یاقتصاد

 .شود یینسبت به گذشته اجرا یشتریبا قوت ب دیطرح با نیپرداخت خواهد شد. ا یتوسط بنگاه اقتصاد

 آموزی در محیط کار واقعی*جزئیات طرح مهارت

 یها سال یشد: ط ادآورآموزی در محیط کار واقعی اشاره کرد و یوضعیت اجرای طرح مهارتبه استان  یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سیرئ

آغاز  91در گناباد در سال  لوتیطرح به صورت پا نای  شد.« کار یواقع طیدر مح یمهارت آموز»به طرح  لیتبد راتییتغ لیبه دل «یشاگرد -استاد»طرح  ریاخ

 یبهاماتا البته در برخی نکات طرحدر حال حاضر در حال اجراست.  وطرح متوقف شد  نیا یاما در مقطع ؛افتی یداشت و به کل کشور تسر یخوب جیکه نتا دیگرد

 .میاستفاده کن ییفرصت استثنا نیاز ا میبرطرف شود تا بتوان دیوجود دارد که با

و  یشود که با مجوز سازمان فن یموجود فرصت داده م یو بنگاه ها سیدالتاسیجد یاقتصاد یبه بنگاه ها «یکار واقع طیدر مح آموزی مهارت» طرح در افزود: یلباف

 نیمدت از شمول قانون کار و تام نیا یافراد ط نیا .آموزش دهند به آنان ماه 18کار جذب کنند و تا سقف  طیرا در قالب مهارت آموز در مح یافراد ،یحرفه ا

ه مشغول ب یگرید طیدر مح یو حرفه ا یپس از اخذ مجوز از سازمان فن ایتوانند در همان بنگاه مشغول به کار شوند  یارآموزان در ادامه مخارج هستند. ک یاجتماع

 .گردندکار 

 کار  یواقع طیدر مح یمهارت آموز یایمزا* 
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 پرداخت کار یواقع طیدر مح یمهارت آموز یایمزا نتری بیان مهمی، به رضو خراسان یو حرفه ا فنی آموزش کلریگل خندان، مد یمرحی نافشی ادامه نشست، در

 نیکه وارد ا یافراد صددر 50شود. براساس آمار، بالغ بر  یبرخوردار م زین و... یمال ،یابیبازار یاز مهارت ها ،یفن یفرد عالوه بر مهارت هاو گفت: در این طرح، 

 .کنند یم جادیمستقل ا یواحد ن،یکه به عنوان کارآفر نیا ایشوند  یمشابه مشغول به کار م یواحدها ایطرح شدند، در خود همان واحد 

ه ک یها وجود ندارد. در صورت ینگران نیا گریوجود داشت که خوشبختانه دو طرح  نیکردن ا ییاجرا یبرا ییها ینگران ریسال اخ 4 یال 3 طی خاطرنشان کرد: وی

 .استعالمات الزم را اخذ کنند یو حرفه ا یو سازمان فن یاجتماع نیتاماداره توانند از اداره کار،  یطرح دارند م نیبه ا رودو یبرا یدغدغه و نگران انیکارفرما

 عیانجام داده است، چنان که به صاحبان صنا یاقدامات زیدر خصوص مراکز جوار صنعت ن ریاخ یسال ها یط یو حرفه ا فنی سازمان شد: اداوریگل خندان  یمیرح

قدام کار ا یروین یمهارت آموز هافتتاح کنند و نسبت ب ی، مراکز آموزشی خودصنعتواحد ارائه کرده تا بتوانند در جوار  هاییدر حوزه دام، خودرو، پوشاک و... مجوز

 .میکار استفاده کن یروین یتوانمندساز یبرا یبخش خصوص یها تیظرف یاز تمام میدر تالش بود ما. ندینما

 ای به صاحبان صنایع در جهت اجرای طرحمراکز فنی و حرفه*واگذاری 

به در راستای اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی،  زین یو حرفه ا فنی آموزش مرکز تعدادی از افزود: یرضو خراسان یو حرفه ا فنی آموزش کل ریمد

 یواگذار شده تا آموزش ها کیالکترون انین شرکت درصد به 90 یکیزیف شرفتیتوس با پ یدر شهرک صنعت یمرکز ،به طور مثال. واگذار شده است یبخش خصوص

واگذار  یوصبه بخش خص زین مانیفر یشهرک صنعت و شابورین یها رستاندر شه یمراکز مشابه ،نیکار ارائه شود. عالوه بر ا یایجو یرویبه ن کیالکترون یتخصص

د. نکن یاقدام م زیکار ن یرویو تعهد خود نسبت به آموزش ن تیمراکز و بسته به ظرف نیا زیخود، با تجه یدیتول تیشده است. در واقع صاحبان صنعت در کنار فعال

 .شود یواگذار م به آنها عیصاحبان صنا یگذار هیبه نوع سرما با توجهسال  30 یال 3مراکز از  نیا
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به بخش  ی مطلوب،دسترسدارای  یو حرفه ا یآموزش فن یرگاه های، امکان واگذاری کاو حرفه ا یبه اداره کل فن طی ابالغیه اخیر گل خندان ادامه داد: یمیرح

 یال 9با نرخ  یالتیتسه 18ه الزم باشد، دولت از محل تبصر زاتیکه کارگاه فاقد تجه یدر موارد. است زاتیکارگاه ها گاها بدون تجه نی. البته اجود داردو یخصوص

 .کند یارائه م عیدرصد به صاحبان صنا 12

 یدر خراسان رضو 96در سال یو حرفه ا یآموزش فن جیتوسعه و ترو نیریمجموعه خ ناولی ی با اشاره به راه اندازیرضو خراسان یو حرفه ا فنی آموزش کل ریمد

 .نشده است جادیا آنمشابه  یمراکز یاستان چیهنوز در ه واستان شکل گرفته است  این و اشتغال در یمرکز وقف مهارت آموز نیاول ،نیهمچنگفت: 

 شودیم یساختار یکاریآلمان منجر به کاهش ب -رانیا یآموزش دوگانه شغل طرح*

طرح آموزش دوگانه ی، در خصوص خراسان رضو یمعادن و کشاورز ،عیصنا ،یآموزش و پژوهش اتاق بازرگان مرکز ریمد ،یدیرش امپی از نشست، یگریبخش د در

 و آموزشگاه یو حرفه ا یفن یآموزش ها یها تیاز ظرف واست  یو مهارت یو حرفه ا یفن یبر هدفمند کردن آموزش ها تنیمب گفت: این طرح آلمان -رانیا یشغل

 جادیکار ا طیارتقا مهارت در مح بیترت نیشود تا بد یرائه ما یاقتصاد یبنگاه ها ازیبراساس ن . آموزشهاشود یاستفاده م ،سازمان هستنداین که تحت نظر  ییها

 .شود

 یادارائه شود و راهکار آن است که بنگاه اقتص یاقتصاد یبنگاه ها ازیمتناسب با ن دیاز آن است که آموزش ها با یشد: تجربه موفق کشور آلمان حاک ادآوری یدیرش

 یایها هدفمند خواهد بود و افراد جو آموزشاساس  نیربط ارائه کند. بر ا یذ یکار و نهادها یایجو یرویرا به ن ازیمورد ن یخود را اعالم کند و آموزش ها یازهاین

 .را تجربه خواهد کرد یکاریب زانیم نیکار کمتر یایجو یرویصورت است که ن نی. در انندیبب یآموزش م یبنگاه اقتصاد ازیمتناسب ن زیکار ن
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که  بیترت نیصاحبان صنعت را برطرف کرده است؛ بد ینگران یکار واقع طیدر مح یخاطرنشان کرد: طرح مهارت آموز مشهدآموزش و پژوهش اتاق  مرکز ریمد

و  یفن یهارا در آموزشگاه  یاز آموزش مهارت یجذب کنند و قسمت ازیمورد ن یخود را براساس رشته ها و مهارت ها یتوانند کارآموزها یم یاقتصاد یبنگاه ها

 .را داشته باشد یبهره ور نیشتریکار ب یرویشود که ن یمهم سبب م نای  آموزش دهند. یو قسمت عمده آن را در بنگاه اقتصاد یحرفه ا

مذکور وجود دارد  یدر خصوص طرح ها یهستند. حال اگر ابهام گریکدیمکمل  «یکار واقع طیدر مح یمهارت آموز»و  «یآموزش دو گانه شغل»افزود: دو طرح  یو

 .کند یشتریمذکور استقبال ب یاز طرح ها یبرطرف شود تا بخش خصوص یمتول یتوسط دستگاه ها دیبا

 یو کارآموز به طرح مهارت آموز یاقتصاد یورود بنگاه ها طیشرا*

دارا حضور در طرح،  یدرخواست کتب ،یرانیا تیتابع ازبرخورداری عنوان کرد:  یخراسان رضو یو حرفه ا یمعاون اداره کل آموزش فن خان،یمشا میادامه، مر در

در  یمهارت آموز»در طرح  کارآموز طیشرا نیاز مهم تر یقبل مهیسابقه ب نداشتنسال و  55 داشتن حداقل سن ،یالزم متناسب با استاندارد آموزش طیشرابودن 

 .است «یکار واقع طیمح

ورداری از برخ ،یاجتماع نیاز سازمان تام ی(، کد کارگاهیصنف یاتاق اصناف )واحدها ای (یصنعت ی)کارگاه ها ییاجرا یاز دستگاه ها تیخاطرنشان کرد: مجوز فعال یو

و ماهر  مربوط، کادر متخصص ییدستگاه اجرا صیالزم به تشخ تیو اهل یاخالق تیحصال ،یاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع دییالزم با تا یمنیو ا یحفاظت طیشرا

از جمله  ی،و حرفه ا یاز پورتال سازمان آموزش فند اختصاصی کدارای اخذ مجوز  و به مهارت آموز یآموزش و انتقال مهارت آموز تیولئبه عهده گرفتن مس یبرا

 .است یحاضر در طرح مهارت آموز یبنگاه اقتصاد طیشرا نیترمهم

ا شغل داشته مرتبط ب یانتقال مهارت حرفه ا ییو توانا یعموم تیباشد: در کارگاه شاغل باشد، صالح بیترت نیبد دیبا زیاستاد کار ن طیشد: شرا ادآوری خانیمشا

 دیسال سابقه کار مف 3با  پلمیفوق د یلیمدرک تحص ،دیسال سابقه کار مف 2با  سانسیمدرک ل ید، یاسال سابقه کار مف 1با  سانسیفوق ل یلیباشد، مدرک تحص



24/05/1401 

 

 
  

 9     ساعت شروع:        08/08/1401   : تاریخ جلسه                  مرکز فنی و حرفه ای استان مرکز آموزش اتاق مشهد-مشترک دبیرخانه شورا شماره جلسه:

 32 عداد اعضا حاضر در جلسه:ت                                                                  (  صنایع، معادن و کشاورزی مشهد اتاق بازرگانی)  کیل جلسه:محل تش

سال سابقه کار  6با  ییپنجم ابتدا یلیمدرک تحصیا مرتبط  دیسال سابقه کار مف 5با  کلیس یلیمدرک تحص ،دیسال سابقه کار مف 4با  پلمید یلیمدرک تحص ،مرتبط

 .مرتبط داشته باشد دیمف

مدت زمان همچنین، باشد.  می ماه 18و حداکثر  یروز کار 25حداقل  یادامه داد: طول دوره مهارت آموز یخراسان رضو یو حرفه ا یاداره کل آموزش فن معاون

 یکارگاه ها یتعداد مهارت آموز براو  ساعت 8ساعت و حاکثر  4در هر روز حداقل  یساعت باشد. مدت آموزش عمل 100کمتر از  دیآموزش در هر دوره نبا

 .نفر باشد 5حداکثر  سیدالتاسیفاقد کارگر و جد یکارگاه ها یشده و برا مهیحداکثر تا سقف تعداد افراد ب ،مهیب ستیل یدارا

مجوز  ،در طول مدت طرح رندهیکار واحد پذ یرویبابت آموزش ندارند. در صورت کاهش ن یگونه وجه چیقرارداد آموزش حق مطالبه ه نیعنوان کرد: طرف یو

 10از  شیدر ب رندهیمهارت آموز در واحد پذ رموجهیغ بتید. غنباش یدستورالعمل خارج م نیاز شمول ا یکار مانیو پ یفصل یگردد. کارگاه ها یواحد ابطال م

صراف با مهارت آموز، ان یآموزش یبر قطع همکار یمبن رندهیواحد پذ یاعالم کتب رنده،یدائم واحد پذ یلیتعط ایماه و  کیاز  شیب یلیتعط ،یدرصد از دوره آموزش

از  ایفوت  و رندهیواحد پذ یآموز، لغو مجوز آموزش تتوسط مهار رندهیواحد پذ یشو آموز یمقررات انضباط تیمهارت آموز از ادامه شرکت در دوره، عدم رعا یکتب

 .است رندهیمهارت آموز و واحد پذ نیماب یف یفسخ قرارداد آموزش طیاز جمله شرا ،مهارت آموز یکارافتادگ

 -یصنف یدهاواح انیدر کارفرما یکاف زهینبود انگ ،یاجتماع نیاز تام یکد کارگاه افتیبه در سیدالتاسیجد یواحدها انیکارفرما لیکرد: عدم تما حیتصر خانیمشا

 .ودش دهیشیاند یریبآن تد یبرا دیمشکالت طرح است که با نیاز مهمتر مایصداوسو  دیدر جرا غینبود اعتبار جهت تبل و جهت مشارکت در طرح یصنعت

ثبت درخواست طرح مهارت  سامانه اگر کرد: حیتصر یخراسان رضو یاجتماع نیکل تأم اداره مهیحق ب وصول اداره سیرئ ،یسادات نیحسدسی نشست، ادامه در

 .کرد میخواه یکد کارگاه نیگزیمقوله را جا نیداشت و ا میرا خواه یهمکار تینها نهیزم نیمورد قبول واقع شود، ما در ا یباشد که مجوز صنف یبترتی آموزی به

 یشدن طرح مهارت آموز ییاجرا یالزم برا یها رساختیز فقدان*
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کار  طیدر مح آموزی مهارت طرح عنوان کرد: یخراسان رضو یمتیق یهاانجمن طال، جواهر، نقره و سنگ سریی مرصع، ی، شهرام اسدجلسهاز  یگریبخش د در

 رساختیقدان زف لیطرح به دل نیاز آن است که ا یها حاک ینیب شیپ نتایج مثبتی را برای کشوری چون آلمان به دنبال داشته است؛ امااست که  یموفق اریمدل بس

 .ابدیدست ن واهدلخ جهیبه نتدر ایران الزم  یها

 دیموارد با نیگردد. ا مهیتوسط دولت ب دیکارآموز با یروین نیتوسط دولت پرداخت شود. همچن دیو حقوق او با بگیردحقوق  دیشد: کارآموز با ادآوریمرصع  یاسد

 نیا یمحترم شمرده نشود، اجرا یو ماد یمعنو تیحقوق مالک مادامی که. ردیگ یموارد توسط دولت آلمان انجام م نیا یشود، چرا که تمام ینیب شیطرح پ نیدر ا

 .نخواهد برد ییطرح راه به جا

 یابیفروش و بازار یبه حوزه ها یمهارت آموز یتسر ضرورت*

به  حفظ نیروبلکه  ستین یاقتصاد یهامشکل بنگاه رویجذب ن نکهیا انیبا بنیز  یخراسان رضو یو مهندس یصادرکنندگان خدمات فن هیاتحاد ریدب ،یمحسن پورقاسم

ماهر  یانیم رانیمد تیترب یشده اما در حال حاضر برا ینیب شیپ یفن یرشته ها یبرامهارت آموزی،  های شد: طرح ادآوریشده است،  لیبنگاه ها تبد یبرا یمعضل

 زیکنند ن ارزش افزوده خلق و مثمرثمر واقع شوند ستمیس یکه بتوانند برا ابیماهر و بازار یروین تیاز ترب نی. همچنمیبا چالش مواجه هست یاقتصاد یدر بنگاه ها

 .شود تیتقو زیحوزه ها ن نیدر ا یمهارت آموز دیباو  هستند بانیاست که واحدها با آن دست به گر یمسائل نیاز مهم تر یابی. فروش و بازارمیعاجز مانده ا

کنند. ما در پروژه  یو... کسب م یکارگر ،یکار در حوزه مهندس یرویخود را از صادرات ن یاز درآمد ارز یادیعنوان کرد: پاکستان و بنگالدش بخش ز یقاسمپور

ازمان کنند. حال ضرورت دارد که س دایپ ستد یالملل نیب ینتوانستند به استانداردها یرانیا یروهایچرا که ن م،یندار یاطراف سهم یدر کشورها یو مهندس یفن یها

 .وارد عرصه شود زین روهاین نیآموزش ا یبرا یو حرفه ا یفن

 یدانشگاه ها در طرح مهارت آموز گاهیجا فیتعر ضرورت
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 انیکه دانش بن یفن یو شرکت ها یت یآ های شرکت در خاطرنشان کرد: یخراسان رضو یمتیق هایسنگ و نقره جواهر، طال، انجمن عضو ،یمیادامه، رضا ابراه در

 .ودش دهیشیمهم اند نیا یبرا یا ژهیو ریطرح تداب نیدر ا دیکارفرما و کارآموز منعقد شود. با انیم مستحکمی یقراردادها دیهستند با

نند. ک فایا یجذب کارآموز نقش موثر نهیبتوانند در زم دیشا فعالند و یانسان یرویاستارت اپ فعال در حوزه ن 5 یال 4 رضوی خراسان استان در خاطرنشان کرد: یو

 .کرده است واردنوع از کسب و کارها  نیرا به ا یریصدمات جبران ناپذ نترنتیا یالبته قطع

ص متخص یرویاز ن دیاست که با یدر حال نینشده است ا ینیب شیپ یدر طرح مهارت آموز یدانشگاه های تشکل و ها دانشگاه نقشخاطرنشان کرد:  یمیابراه

 .دانشگاه به نحو احسن استفاده شود

 یو حرفه ا یآموزش فن نیریمجمع خ نکهیا انیبا بنیز  یرضو خراسان یو حرفه ا فنی های آموزش جیتوسعه و ترو نیریخ جمعم رعاملمدی ،ینیالحس فیمنصوره شر

 یکرد: در کشور آلمان نوجوانان در هنرستان ها حیکند، تصر کمکمردم همراه با حفظ کرامت  شتیبه مع یو آموزش مهارت آموز ییدارد که با راهنما یآمادگ

 .ستموثر بوده ا اریآموزش بس تیفیمساله بر ک نیکه ا نندیب یجوار صنعت آموزش م

خاطرنشان کرد:  ،ندیآموزش بب عیصنا ازیکار متناسب با ن یایجو هایروینتا  میمنعقد کرد یبا دانشگاه فردوس یما تفاهم نامه ا نکهیبا اشاره به ا ینیالحس فیشر

ه وجود حوز نیکنند، چرا که قانون و مقررات در ا دایحوزه ورود پ نیفعال شوند و به ا یاتاق بازرگان ارتتحت نظ گریکدیدر کنار  دیصنف ها، مجامع و ... با یتمام

 .شود ینم یین است که به طور هماهنگ در کشور اجراآ کرد، طرح وارد نیبه ا میتوان که یرادیدارد. لذا تنها ا

 *کمبود نیروی کار در بخش صنعت

است  یطرح مطلوب یشاگرد -مانند طرح استاد یخاطرنشان کرد: طرح مهارت آموز یخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضو ریزاده، دب یخان نیادامه، حس در

 است؟یطرح مه نیا یاجرا یها رساختیز ایمساله را مدنظر قرار داد که آ نیا دیاما با
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 یصنعت یاز واحدها یکار مواجه هستند. متاسفانه برخ یرویوجود ندارد بلکه با چالش کمبود ن یکاریصنعتگران متفق القول هستند که بحران ب یکرد: تمام حیتصر یو

 ی باشد.مکه در کشور حاکم  تاس ی مربوطغلط یها و نظام آموزش رساختیمساله به فقدان ز نیعمده ا لیدل ،کار ساده مواجه هستند. در واقع یرویبا کمبود ن یحت

 .را ندارد یصنعت یدر کارگاه ها و واحدها تیبه فعال لیشود اما تما یجوان در کشور ما حاضر است که وارد بازار دالل یروین

 تیشغول فعالم ینترنتیا یها یکنند و در تاکس ینم تیاند که متناسب با آموزش خودشان فعال هدیکار آموزش د یروین یادیشد: متاسفانه تعداد ز ادآوریزاده  یخان

 .هستند

 مهارت آموزی درهدف طرح  هجامع نکهیا انیبا ب یخراسان رضو یداخل ونیچوب و مبلمان و دکوراس عیصنا یانجمن صنف سیمقدم، رئ یکاظم یادامه، محمدتق در

 فه هدباشد بلک ییارائه آمار اشتغالزا دیطرح صرفا نبا نیا یکرد: هدف از اجرا حیخواهند وارد بازار کار شوند، تصر یهستند که م یآموزاندانش محیط کار واقعی، 

 .گرددشود تا نواقص آن برطرف  ییاجرا لوتیبه صورت پا دیطرح با نیباشد. ا یمهارت آموز دیبا یاصل

 یدر حال نیا گفت: شده اند، لیتعط یکز آموزش کشاورزااز مر یاریبس ی با بیان اینکهبخش کشاورزفعال اقتصادی پور،  یاز نشست، صفر موس یگریبخش د در

از  تیحکا رد،دا عاتیدرصد ضا 30از  شیباینکه امروز بخش کشاورزی کردند.  یاز روستا اقدام م روینسبت به جذب ن یسنج ازیمراکز براساس ن نیاست که ا

 است. شخباین آموزش در ضعف 

مهم محقق  نیشود. اگر ا جادیا یشبکه آموزش کشاورز دیشود، خاطرنشان کرد: با یالزم ارائه نم یآموزش ها یسوال که چرا در بخش کشاورز نیبا طرح ا وی 

 .خواهد شد یاقتصاد کشاورز در یشود، قطعا نقش موثر



24/05/1401 

 

 
  

 9     ساعت شروع:        08/08/1401   : تاریخ جلسه                  مرکز فنی و حرفه ای استان مرکز آموزش اتاق مشهد-مشترک دبیرخانه شورا شماره جلسه:

 32 عداد اعضا حاضر در جلسه:ت                                                                  (  صنایع، معادن و کشاورزی مشهد اتاق بازرگانی)  کیل جلسه:محل تش

کد  یه جاب ،یشد در طرح مهارت آموز شنهادیجلسه پ نیعنوان کرد: در اموضوعات این نشست  یدر جمع بند لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز

طرح  یاجرا لیمساله قطعا باعث تسه نید. انمو مهم موافقت نیبا ا یاجتماع نیکه اداره کل تام ردیمدنظر قرار گ یکد صنف س،یدالتاسیجد یدر واحدها یکارگاه

 .خواهد شد

 دایپ یکار تسر یواقع طیدر مح یبه طرح مهارت آموز دیبا یدانشگاه النیکارگر و کارفرما در جذب فارغ التحص مهیمربوط به حق ب یها تیادامه داد: معاف یو

خود را نسبت به  یاعضا ،جلسه یبا برگزار دیکه تشکل ها با بیترت نیشود. بد یریگیبا قوت تمام پ دیبانیز طرح  نیشدن ا ییدر خصوص اجرا یکند. اطالع رسان

 .دگرد یریگیپ زین مایدر صدا و س یاطالع رسان نیربط در جلسات حضور خواهند داشت. عالوه بر ا یذ نیمسئول زیطرح آگاه کنند. در صورت ضرورت ن نیمفاد ا

  

  

  

 

 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

 انمتقاضی جذب در خوبی های قابلیت از طرح کنون تا حاصله نتایج و شده مطرح گزارشات حسب اینکه به عنایت با

 مطرح شورا جلسه در زیر موارد شد مقرر موجود روند در تسهیل برای است بوده برخوردار کار اقعی و محیط در آموزش

 .گردد

 طرح قطری از گردید پیشنهاد دانشگاهی نالتحصیال فارغ جذب در کارفرما سهم بیمه حق به مربوط های معافیت 

 کند پیدا تسری کار واقعی محیط در آموزی مهارت طرح به گو و گفت شورای در

 

 

 

 دبیرخانه شورا

 

 

 

 

 

 جلسه شورا
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 اداره که گیرد قرار مدنظر صنفی کدجدیدالتاسیس  واحدهای در کارگاهی کد جای به آموزی، مهارت طرح در 

و مقرر شد ضمن طرح در جلسه شورا ظرف ده روز توسط دو دستگاه  .نمود موافقت مهم این با اجتماعی تامین کل

اجرایی فنی و حرفه ای و تامین اجتماعی  از طریق  دستگاههای مرکزی شان برای اصالحات نرم افزاری پیگیری 

 نمایند

 

  از  مومیع رسانی اطالع و تبلیغات جهت استان سیمای و صدا و جراید با الزم هماهنگی و اعتبار بینی پیشموضوع

 طریق طرح در شورا 

 

 شرایط واجد واحدهای معرفی و ،توجیه همکاری به صنعتی-صنفی مجوزهای کننده صادر دستگاههای الزام 

 طرح در نام ثبت جهت استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز به زیرمجموعه

 

 طرح در  از طریق دولتی اعتبار منابع از استفاده با آموزان کار نمودن بیمه جمله از طرح مشوقهای افزایش پیگیری

 جلسه شورا 

 

 واهینامهگ دارای آموزان کار و طرح کننده مشارکت واحدهای به بهره کم تسهیالت تخصیص منظور به الزم پیگیری 

 از طریق پیشنهاد طرح در جلسه شورا مستقل واحدشغلی ایجاد جهت طرح از دوره پایان

 
 

 

 

اداره کل فنی و حرفه 

 ای و تامین اجتماعی 

 

 دو دستگاه اجرایی

 

 

دستگاههای اجرایی 

 صادر کننده مجوز

 

 دبیرخانه شورا 

 

 

 دبیرخانه شورا

 

 

 

 ده روز

 

 مستمر

 

 

 مستمر

 

 

 

 

 جلسه شورا

 
 


