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  موضوع مــورد بررسی (دستور کار)

   دستورکار :

 :   طرح مهارت آموزي در محیط کار واقعی کار موانع موجود براي اجراي 

 شامل : بررسی ، دستور العمل اجرایی طرح مهارت آموزي ، دستورالعمل نحوه صدور مجوز آموزشی مهارت آموزي  

شنبه مورخ  سه  صبح روز    8قانون احکام دائمی ) در ساعت    12جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوي ( کمیته بند (ب) ماده    شتمین  ه
پیرامون بررسی بعضا موانع     252 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزي واقع در بلوار وکیل آباد بین سامانیه و هنرستان پالك    2در ساختمان شماره    1400/ 8/ 25

ي استان  گر ي کارطرح مهارت آموزي در محیط کار واقعی با حضور مدیران و معاونین و کارشناسان دستگاه هاي اجرایی ذیربط ، تشکل هاي بخش خصوصی و تشکل ها
 برگزار شد که پس از بحث و تبادل نظر توافق زیر حاصل گردید:

 
 ضابطه مند طرحضرورت نظارت بر اجراي  

 ی» در خراسان رضوي کار واقع طیدر مح  ي«مهارت آموز
 
ضابطه مند و    د یبا  » یکار واقع  ط یدر مح  ي طرح «مهارت آموز  يگفت: اجرا   خراسان رضوي   برنامه توسعه   یقانون احکام دائم  12بند «ب» ماده    ی استان  ته یکم  سیرئ

 . مدنظر بود، محقق گردد  ي کار ماهر و توامان  ایجاد اشتغال دنبال شود تا اهدافی که ذیل این عنوان براي تربیت نیرودر سطح استان و کشور قانونمند 
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  ن ی. ایاست نه تحکم  رخواهانهیکار خ  یواقع   ط یدر مح  ياظهار کرد: طرح مهارت آموز   استان  ي و حرفه ا  یفن محترم  کل    ریمد   این نشست، خطاب به در    ی»اکبر لباف  یعل«
و نظارت  کند    يرو یاز ضابطه پ  د یطرح حتما با  ن یا  يخواهد شد. اجرا   یی و کارفرما  ي جامعه کارگر  مول مش  آن نیز که آثار و برکات    تعریف شده بازار کار    از یطرح منطبق با ن

 کافی نیز بر این موضوع صورت پذیرد. 
  ن یموضوع داشتند. در واقع مقاوله نامه ها در سازمان ب نیبه ا  یمتفاوت   ي کردهایرو ی شد منتها برخ  مطرح   » يشاگرد  _طرح تحت ابتدا عنوان «استاد  نیکرد: ا  ح یتصر  ي و

طرح   نیاآمد.  حاصلآن  یشیآزما پایلوت و  فازدر   زین  یخوب اریبس جیشد و نتا ییدر گناباد اجرا 90طرح در سال  نیکند. ا دایپ ر ییعنوان تغ  نیکار سبب شد که ا یالملل
  ی واقع  ط یطرح آموزش در مح  قتی . در حقد یاشتغال کشور رس   یعال  ي شورا  بیبه تصونهایتا هم  و    گردید ها دچار تحول    هی ها، دستورالعمل ها و رو  نامهدر بخش  راتییبا تغ

 دارد باید برطرف گردد. اجرا است ولی موانعی که سر راه  ه است و در حال و ابالغ شد  ه د یرس  بیکار به تصو
  ي خدمت به جامعه کارگر   کسویاز  نانه ینگاه واقع ب کیطرح با   ن یا ي خاطرنشان کرد: اجرااستان برنامه توسعه  یقانون احکام دائم  12بند «ب» ماده  ی استان ته یکم  سیرئ

در    يمساله ا  نیبازار کار است که متاسفانه در حال حاضر چن  ازیبر ن  یتن است، آموزش مب  تیاست. آن چه که امروز حائز اهم  ییخدمت به جامعه کارفرما   گرید  ي و از سو
 کند.  یجامعه ما صدق نم

  ی سند توسعه اشتغال  یاست. حت  فتادهی در حوزه آموزش اتفاق ن  یازسنجیاما تاکنون ن  ردیصورت بگ   یازسنجیکرده تا ن  د یمساله تاک   ن یکرد: قانون گذار بر ا  حیتصر  یلباف
 . ردیبازار کار صورت بگ  ازیبرحسب ن د یبا یو مهارت  ينظر  ي بر آن داشت که آموزش ها د یاستان ها مطرح شد تاک ریدر استان خراسان و سا 91 ی ال 90که در سال 

و حرفه   ی است که سازمان فن ی کار بر حسب مدت زمان  ی واقع  ط یشد: آموزش در مح ادآوریجامعه خواهد شد،  ب یطرح نص ن یا ي قطعا آثار و برکات اجرا  نکهیا ان یبا ب ي و
خواهد بود.    یدستمزد به صورت توافق  ماا  انجام شود    حوادث  مهیب  د یمدت با  نیدر او  شده است    ینیب  شیپ  کسالیروز تا    کیمدت زمان از    نیکند که ا  یم   نییتع  يا

 اخذ خواهد شد. ز یدوره مهارت ن ی گرفته خواهد شد و گواهدوره آزمون   انینکته قابل توجه آن است که از مهارت آموزان پس از پا
طرح،    نیمشارکت در ا  يتواند برا  یبودن م  فرما   شیو خو  رویبرنامه توسعه اظهار کرد: کارگاه ها فارغ از تعداد ن  یقانون احکام دائم   12بند «ب» ماده    ی استان  تهیکم  سیرئ

  ن یداده خواهد شد تا مشخص شود که ا ییکد و تابلو یتو صنع  یصنف ،يد یتفاهم نامه به آن واحد تول نیامضا کنند و در قالب ا يو حرفه ا ی با سازمان فن يتفاهم نامه ا 
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طرح    نیحکمفرما باشد، منتها دستمزد در ا  د یواحدها و کارگاه ها با  نیدر ا  يو حرفه ا   یاست. ضوابط فن  ي و حرفه ا  یتحت نظر سازمان فن  ي کارگاه محل مهارت آموز
 را مدنظر قرار داده است.  يا  مهیب يز بحث ها یاز کار ن یبه لحاظ حوادث ناش  يو حرفه ا   یاست. سازمان فن یتوافق 
از رشته ها ممکن    ی. البته در برخد یآموزش خواهد د  کسال یروز تا    ک یاز  مورد نظر،  با توجه به نوع حرفه    به استناد رویه تعیین شده در این طرح و  کرد: فرد   حیتصر  یلباف

  ي و کار  زمجوز باشند و براساس سا ي دارا  ي و حرفه ا  یاز نظر مرکز آموزش فن د یآموزش کم باشد. نکته قابل توجه آن است که کارگاه ها با يبرا  کسال یاست، مدت زمان 
 کنند.   تیکرده فعال  فیتعرمذکور که سازمان 

بتواند انتقال    ط یمح  نیالزم برخوردار باشند تا در ا  يمجوز الزم را داشته و از استانداردها  ي و حرفه ا  ینگاه سازمان فن  از  د یکارگاه ها با  نیافزود: البته ناگفته نماند ا   يو
 .فتد یامشخص اتفاق ب ی تجربه و مهارت در بازه زمان

 ی اجتماع يها  تیمسئول يایدر قالب اح  یصنعت  يکار در جوار واحدها  ي رویآموزش ن  ضرورت*
بالغ بر    یفعل  ط یکرده در شرا  لیتحص  کارانیعنوان کرد: متاسفانه آمار بدر سخنانی    ي خراسان رضو  يو حرفه ا  یکل آموزش فن   ریگل خندان، مد   یمیرح  نیادامه، افش  در
درخواست کرده تا تحت عنوان    عیصنا  رانیاز مد   يو حرفه ا  ی. امروز سازمان آموزش فنمیمساله بهره ببر  نیحل ا  ي ها برا  تیظرف  یاز تمام  د ینفر است، لذا با  ونیلیم  5

 نفر را آموزش دهند.  100  ی ال 50در جوار صنعت، ساالنه   یاجتماع ي ها تیمسئول
و دغدغه فعاالن    یاما نگران  می هست  يدر حال همکار  زی ن  یصنف   يخاطرنشان کرد: با واحدها  م، یرا در دستور کار دار  یمرکز آموزش   104  يدر سال جار  نکهیا  انیبا ب  يو

 مواجه شوند. یاجتماع نی طرح با مشکالت حوزه تام ن یا يدر اجرا   يهمکار ل یآن است که مبادا به دل ي اقتصاد
  ي ه پس از سپرگرفت  پلم یاست که فرد د  یدر حال  نیسال قابل اجراست. ا24تر از    نییافراد پا  يبرا   ی کار واقع  ط ی در مح  ي خندان خاطرنشان کرد: طرح مهارت آموز  گل

ندارد. حال ممکن است    را به استناد مندرجات این طرح  ي مهارت آموز  ط یشرا  گریسال تمام است و د  24دانشگاه،    یدر دوره کارشناس   لی و تحص   ي کردن دوران سرباز
 باشند. ی رده سن ن یتر از ا  نییاز افراد پا یبرخ
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در این طرح  سال سن  24از  شیکرده ب ل یتحص کاریب  ون یلیم  5  يشد: نکته قابل توجه آن است که جامعه آمار   ادآور ی يخراسان رضو  ي و حرفه ا  یکل آموزش فن  ریمد  
 . میکن  ی آموزش ها محروم م نیاز جامعه هدف را از ا یما بخش بزرگ  گر ید ان ی. به باز قلم افتاده اند 

  ی م  همکاري دولت    ا ب  تحقق این برنامهواحدها در    نیدر نظر گرفته شود، چرا که ا   ی مشوق  د یبا  مذکور   مشارکت کننده در طرح   ی و صنعت  ی واحد صنف  ي کرد: برا  حیتصر   ي و
  ین یب  شیپ  يآموز  رتشده اما در بحث مها  ده ید  يمبحث در طرح کارورز  نیا  خواهد بود ومطلوب    اریدر نظر گرفته شود، بس  ز یکارآموز ن  ي برا  یکنند. البته اگر مشوق

 نشده است.

 طرح حذف شده است  یسن  تیمحدود*
نامه و    نییکه در آ  ی سن  ط یعنوان کرد: شرادر سخنانس    ي خراسان رضو  یاجتماع  ن یاداره کل تأم  ي ا  مه یمعاون ب  ر، یبص  ر یادگینشست، غالمرضا  این  از    ي گریبخش د  در

 .  د یز حذف گردی تعداد مهارت آموزان ن  تیمحدود  نیشده بود، از اواخر سال گذشته طبق قانون حذف شد. عالوه بر ا ی نیب ش یپ يطرح مهارت آموز ي بخشنامه ها
 آموزش کشور است. صهیطرح لطف صاحبان صنعت به نق نیا يگذاشته است و اجرا  عیدوش صاحبان صنا  يطرح، بار را بر رو  يکرد: دولت در اجرا بیان  يو

در صورت ایجاد دانشگاه هاي صنعتی در  شد:    ادآور ی »؛ م؟ یندار ی چرا دانشگاه علوم صنعت ؛« سوال که ن یبا طرح ا ي خراسان رضو یاجتماع نی تأم اداره کل  ي ا مه یب معاون 
کنند    ت یمتعلق به دانشگاه فعال  ي در کارخانه ها  آن ها نیز می توانند داشته باشند و دانش آموختگان    ت یعالتحت نظارت وزارت صنعت ف  کشورمان، این مراکز می توانند 

 مواجه خواهند بود.   يو حرفه ا  یو نه با مسائل فن مه یصورت نه با مشکل ب نیکه در ا
و تداوم کارآمدي    اردالزم را د  یو همراه  يهمکار  يو حرفه ا  یبا سازمان فن   طرح مهارت آموزي محیط کار واقعی،  يدر اجرا  یاجتماع  نیادامه داد: سازمان تام  ر یبص  ریادگی

 طرح مذکور، منوط به حضور و نقش آفرینی موثر سازمان فنی و حرفه اي است. 
مساله    نیبه ا  د یاست اما با  ی» طرح خوب  یکار واقع  ط ی در مح  ي استان عنوان کرد: «مهارت آموز  یی کانون کارفرما  ر یو دب  ره یمد   ئتیادامه، احمد عبداهللا زاده، عضو ه  در

 شد. میمواجه خواه  ي اریطرح قطعا با مشکالت و مسائل بس نیکردن ا یی واقف بود که در اجرا
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ت دانشجو و فن آموز  وي مشکل را در عدم استقبال از بعضی رشته هاي فنی و حرفه اي تخصص دانست که متقاضیان کمتري دارند و عدم ایجاد همخوانی در جذب و تربی
 آینده کشور برشمرد.   را چالشی براي بازار کار

 شود  یمنته  یی و کارفرما  يکارگر   يتشکل ها   اختالفبه   دیطرح نبا  نیا ياجرا*

  ي کالن کشور  ياز ساختارها  ی ناش   ي کاریعنوان کرد: معضل ب  ي کار خراسان رضو  ی اسالم  ي کانون شوراها  ره یمد   اتیعضو ه  ، یزارع  ی نشست، مجتب  این   از  ي گر یبخش د  در 
واضح و مبرهن است    ، ظرفیت هاي جذبی خود را به کار می گیرد.کار در جامعه  ي رو ین  رش یپذ   تیبدون توجه به ظرفامروز کشورمان    سیستم آموزشیمتاسفانه    و  است

  ی خصوص در کشور انجام نم  ن یر اد  ی مدون  ي زیشود. در واقع برنامه ر  یبازار کار باب م   ازیبدون توجه به ن  یو شغل  ی لی رشته تحص  ک یبه    ل یتما  ، یزمان  رهه که در هر ب
 . ردیگ
  گر یماهر د  یساتیو بولدوزر و تاس   دریما، راننده گر  يکرد: در حوزه کار  حیتصر  د،یایکار ب   يکار پا  یواقع  ط یدر مح  يطرح مهارت آموز   يدر اجرا  د یدولت با  نکهیا  انیبا ب  يو

 حوزه ها وجود نداشته است. نیدر ا  ی وجود ندارد، چرا که آموزش 
از    د یبه طور مثال دولت با  د،یایکار ب  يپا  د یبا  یواقعکار    ط یدر مح  يمهارت آموز  ياجرا  يافزود: دولت برا  يکار خراسان رضو  یاسالم  يکانون شوراها  رهیمد   اتیه  عضو

 شود.  ییو کارفرما ي ارگرک  يتشکل هااختالف به  ی طرح منته ن یا ياجرا د ینبا نیبستاند. بنابرا يکمتر  ات یطرح مال نیمشارکت کننده در ا انیکارفرما
  د یطرح و ... با  شیباشد، در خصوص نحوه نظارت، پا  یکارشان با دستمزد توافق  ي روین  نیتام  يبرا  انیکارفرما  ي برا  يز یدستاو  د یطرح نبا  نی: ابار دیگر تاکید کرد  يو

 فراهم نشود.  انیکارفرمابعضی سوء استفاده  ي برا يشود تا بستر  نیتدو  ینیقوان

 می طرح هست  نی ا  ي از اجرا  یاحتمال يسوء استفاده ها   نگران*
  ي از اجرا  یاحتمال  يفقط نگران و دغدغه مند سوء استفاده ها  ي : جامعه کارگردر سخنانی بیان کرداستان    يو کارگر  یصنف  يهاکانون انجمن  ر یدب  رمقدم، یم  ی ادام، عل  در

 مرتفع شود.   زیها ن ی نگران نی، اابعاد آن  يجلسات و شفاف ساز يرود با برگزار   یم  د یطرح است که ام نیا
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کمبود    نسبت به  یشد، خاطرنشان کرد: نگران  میطرح کمال مساعدت داشته باشد، قطعا موفق خواه  نیا  يدر اجرا  یاجتماع  نیحال اگر سازمان تام  نکهیبا اشاره به ا  يو
 شوند.  هی رابطه توج نیدر اآن ها باید و   داشتحل و فصل خواهد   قابلیتاصناف  یاهنگ و هم ياز مشاغل با همکار یدر برخ  روین

فرهنگ کار و مهارت    :عنوان کردنیز در همین خصوص    يخراسان رضو  یاجتماع  ن یکار و کانون کارگران بازنشسته سازمان تام  یاسالم  هايشوراکانون    ریدب  ،ینلیز  د یحم
  ازین  يهر کاردر این حوزه به شمار می آید.    یرکن اصل  کیاز شرکت ها در مجموعه خودشان واحد آموزش دارند. آموزش    ياریاز دانشگاه ها شروع شود، بس  د یبا  يآموز

 . ستین ي شک و شبهه ا چیه ي مطلب جا نی دارد و در ا  يبه مهارت آموز 
پس به موازات اجراي   در سطح جامعه انجام نگرفته است ال الزم در خصوص کار و اشتغ ي نه فرهنگ سازبه کار با گذشته متفاوت است، متاسفا د ی: نگاه نسل جد وي افزود

 این طرح، این فرهنگ نیز باید ترویج گردد. 
  ورود به بازار کار   ي قشر را برا  نیا  زه یانگ   تال، یجی د  ياز کار در کارخانه است، به طور مثال ورود جوانان به حوزه ارزها  شیدر مشاغل کاذب ب   يد یاظهار کرد:متاسفانه عا  ي و

 گرفته است.   واقعی

 متحول شود   دی دانشجو  با  رشیپذ  ساختار*
به سمت مهارت    د یکرد: دانشگاه با  حیتصرنیز در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و    ي خراسان رضو  یع یو منابع طب  ي کشاورز  ینظام صنف  ییاجرا  ر یدب  ،يمهدو   د یمج

از    ش یو مسائل ب  تقطعا مشکال  م یکن  ت یفعال  ستمیس   ن یکند، اگر مقرر باشد با هم  دایپ  ر ییتغ  ی مهم منوط به آن است که ساختار نظام آموزش   ن یبروند، تحقق ا  ي آموز
 گذشته خواهد بود. 

  رشیساختار پذ   ن ی. عالوه بر استند یاز مهارت الزم در حوزه مرتبط با دانش خود برخودار ن  ز ین  د یاسات  ی بلکه حت   ینه نه تنها دانش آموختگان دانشگاهافزود: متاسفا  ي و
 . میکن دایورود پ  يبه حوزه مهارت آموز  ي و دامپرو  يکه در حوزه دامدار م یدار  یآمادگ ز یمتحول شود، ما ن د یبا ز یدانشجو ن
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حل    يو حرفه ا   یاز نگاه سازمان فن   ی سن  ط یمانند شرا  یی ها  تیکرد: محدود  حیتصردر سخنانی    ي خراسان رضو  ي و حرفه ا  ی اداره کل فن  نده ینما  نش،یادامه جواد ب  در
  ت ی را لحاظ نکرده بود. محدود  ی سن  ت یرا به دستورالعمل اضافه کرد، محدود  يریکه با شهرستان ها داشت و تفاس   ي مکاتبه ا  در   یاجتماع  نی تام  در این میان،    شده بود. 

تاکنون مکاتبات    96از سال    ولی ما اطالعی نداریم هرچند    مساله حل شده است   نی ا  می گویند    مطرح شده بود که در حال حاضر   یاجتماع  نیسال توسط تام   24  یسن
 مشکل را حل کنند. نیا تا  میداشت یرت کشور و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعبا وزا ياداره کل کار و استاندار ق یاز طر ي عددمت

هزار نفر ساالنه    5به    بی وجود ندارد. قر  يطرح مهارت آموز   ي در اجرا یسن  ت یاست که به شهرستان ها ابالغ شود که شرط و محدود  نیما ا ي خاطرنشان کرد: تقاضا  وي 
ما    يشده است و آنچه که وزارت کار و وزارت کشور برا   ییاجرا  یاقعکار و  ط یدر مح  ي، طرح مهارت آموزقرار می گیرند تحت آموزش    يو حرفه ا  یتوسط اداره کل فن

  تیبر ترب  ی مبن  یی و کارفرما  يکارگر   يکه مدنظر تشکل ها  ي سته اموارد، کار انحراف داشته و خوا  ی در برخ  د ی حال شا  . میکرده، مطابق با تعهداتمان عمل کرده ا  فیتکل
 بوده، محقق نشده است. ی کار فن ي روین
  نهیحوزه هز  نیو در ا  میانجام بده  قیرا دق  مانهاینظارت    م ینکرد و نتوانسته ا  دایپ  صی طرح تخص   ن یا  ياجرا  يبرا  ي رغم آنکه دولت اعالم کرده بود، اعتبار  یافزود: عل  يو

در سطح    ي و عملکرد  ي به لحاظ آمارو  تعهدات    ي به لحاظ اجرا  ي طرح صد در صد خواسته دولت را محقق نکرده باشد اما خراسان رضو  ن یا  يحال ممکن است اجرا.  میکن
در استان است که در حال حاضر    نفر تعهدات ما  2650  ي . به طور مثال در سال جارمی از تعهدات مان عملکرد داشته ا  ش یب  شه یبرتر بوده است و هم  ي کشور جزء استان ها

 است. یسال هنوز فرصت باق انیتا پا  هما  نیاست که چند  یدر حال  نینفر تاکنون تحت آموزش قرار گرفته اند، ا 2100
کرد: آنچه که مسلم است،    ح یشود، تصر  ده یمهارت آموزان تدارك د  ي برا  ی مراکز آموزش   د یدر جوار صنعت با  نکهیا  ان یبا ب  ي نیز خراسان رضو  ياستاندار  نده ینظافت، نما

از آن    تیبه تبع  ز یطرح ن  نیخطاست و ا  و   ی بر سع  یما مبن   ی شود. نظام آموزش   یمطرح م   يد یو در هر دولت تحت عنوان جد   ستین  يد یجد   برنامه  يطرح مهارت آموز 
 همراه است. و خطا یکسب و کار با سع  يدر بهبود فضا

طرح و محل    نیا  يهستند، خاطرنشان کرد: هدفگذار ینینش  زی کرده که همه به دنبال پشت م  تیترب يما نسل جوان را طور یآموزش   ستمی متاسفانه س   نکهیا  نایبا ب  يو
 بیشتر تالش نماید طرح  ن یا یدر اطالع رسان  يو حرفه ا  ی و مشخص شود. نکته قابل تامل آن است که سازمان فن ن ییتب قی به صورت دق د یبا آن  ياجرا
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که از نگاه    یاز موانع  ی: برخ استان در جمع بندي این موضوع گفتبرنامه توسعه    ی قانون احکام دائم  12بند «ب» ماده    یاستان  تهیکم  سی رئ  ،ی اکبر لباف  ی عل  انیپا  در
 .می باشد   ياتفاق فرخنده ا ن یا و کارآموز برطرف شده است ي رویسال و تعداد ن  24  یسن ت یوجود دارد مانند محدود ي مجر يادستگاه ه

دولت    يگفت و گو  يکار در شورا  یواقع  ط یدر مح  يطرح مهارت آموز ياجرا ي کرد: برا ح یبرنامه توسعه تصر یقانون احکام دائم 12بند «ب» ماده   یاستان ته یکم  سیرئ 
  ی استان انجام م  تیگفت و گو با حضور ارکان حاکم  ي در شورا ، یتوافقات جلسه فعل  یی طرح نها  قتی در استان توافقات الزم انجام خواهد گرفت. در حق ی و بخش خصوص

 . ردیگ
 مصوبات جمع بندي و

 مهلت پیگیري  مسئول پیگیري  مصوبات جلسه  ردیف

1 

یربط و اعضا بر اهمیت اجراي طرح مهارت آموزي در محیط کار واقعی تاکید  تگاه هاي اجرایی ذکارگري و کارفرمایی و دسبطور کلی تشکلهاي  
نمودن و لیکن به لحاظ بررسی هاي بیشتر براي اظهار نظر پیرامون موانع مطرح شده مقرر شد آخرین دستورالعمل ها و نمونه قراردادها طی 

دائمی توسعه خراسان   احکام    قانون      12بند ب ماده      (  یه شده و به دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار  دورروز کار از طریق فنی ته
ارسال گردد    شده    تحویل  )    يرضو  بویژه تشکلهاي کارگري و کارفرمایی  این    حداکثر ظرف ده روز دروتا براي کلیه اعضا حاضر در جلسه 

 نهایی توسط اعًضاء بعمل اید خصوص اظهار نظر 

اداره کل آموزش فنی و  

حرفه اي خراسان 

 رضوي 
 و 

کمیته  دبیرخانه استانی 

 حمایت ازکسب و کار 

 دو روز کاري 

2 

 حسب گزارش جناب آقاي مهندس بصیر معاون محترم اداره کل تامین اجتماعی استان : 
موضوع دستورالعمل اجرایی طرح مهارت آموزي در محیط کار  ،  سال در بخش دوم شرایط مهارت آموز 24الف ) موضوع محدودیت سنی سقف 

سقف سنی امکان پذیرش با رعایت   هربا    برطرف گردیده است لذا     4/10/96اي عالی اشتغال  شور    5/11/95  خ واقعی مربوط به مصوبه مور

اداره کل تامین  

 اجتماعی  

 و

 یک هفته  
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به اداره کل فنی و حرفه اي و همه دستگاه هاي  استان  اجتماعی نیر شد مراتب توسط اداره کل تامدستورالعمل وجود دارد که مقر  در  مندرجات
 بالغ شود.ذیربط و نمایندگی تامین اجتماعی در سراسر استان ا

ب)  محدودیت حداکثر سه نفر تعداد مهارت آموزان براي هر واحد مشمول به شرط داشتن وجود امکانات ، تجهیزات فضا و ایمنی کافی برداشته  
 شد به شرح بند الف ابالغ گردد. رشده که مقر

کارگاه هاي فاقد کار کن ، واحدهاي تخصصی هر   گاه هاي جدید ،پذیرش نیروي مهارت آموز توسط کارارائه شد امکان    ت ) به موجب گزارش  
 بخش از بنگاه هاي اقتصادي بزرگ صرفنظر از داشتن یک کد بیمه اي فراهم گردیده است که مقرر گردید به شرح بند الف ابالغ گردد. 

اداره کل فنی و  

 حرفه اي  

 و 

اداره کل تعاون ، 

کار و رفاه 

   اجتماعی

 و  

دبیرخانه کمیته 

 استانی 

 
 


