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شورای عالی اشتغال
ثبت وام در
ساماوه

مقدمه

ثِ هٌػَساخشایی ًوَدى ثٌذ  2سیبستْبی کلی اضتغبل اثالغی اص سَی همبم هؿػن سّجشی ،
ثٌذ  5سیبست ّبی کلی التػبد همبٍهتی ٍ هػَثِ خلسِ ّفتبد ٍ ضطن ضَسای ؾبلی
اضتغبل هَسخ ً ، 96/12/12سخِ سبل « 97طشح هْبست آهَصی دس هحیط کبس ٍالؿی» ثب
سٍیکشد ایدبد ثستشّبی الصم ثشای اضتغبل هَلذ ٍ پبیذاس ٍ ّوچٌیي استوشاس ٍ تثجیت اضتغبل
فشغت ّبی هَخَد ٍ هَسد ًیبص خبهؿِ ثِ ٍیژُ دس هطبغل خشد ٍ کَچک ثب استفبدُ اص
غشفیت ثخص ّبی غیش دٍلتی دس تَسؿِ آهَصش ّبی هْبستی ٍ ًیض ثشای استفبدُ اص غشفیت

ّبی آهَصضی هَخَد دس هحیط ّبی کبسگبّی ٍ دس ساستبی تَسؿِ ٍ تٌَؼ الگَّبی آهَصضی
تذٍیي گشدیذُ است.

ثبت وام در
ساماوه

ماده  : 1اهداف
افشایش اشتغال پذیزی ویزوی کار اس طزیق:

 -1-1آضٌبیی ثب هحیط کست ٍ کبس ،تدشثِ ٍ آهبدُ سبصی ٍ ایدبد خَدثبٍسی دس هْبست آهَص
ثشای ٍسٍد ثِ ؾشغِ اضتغبل ٍ کبسآفشیٌی.
 -2-1حفع ٍ پبیذاسی هطبغل سٌتی ٍ ثَهی خػَغب دسغٌبیؽ دستی
 -3-1کوک ثِ ثٌگبّْبی فؿبل ثِ هٌػَس ضٌبسبیی ٍ خزة ًیشٍی کبسهستؿذ ٍ تَاًوٌذ.

 -4-1کبّص ّضیٌِ ّبی خزة ٍ ثکبسگیشی ًیشٍّبی فبلذ هْبست.
 -5-1استفبدُ اص غشفیت ٍ تَاى آهَصضی ؾولی ثٌگبّْبی التػبدی.

ثبت وام در
ساماوه

ماده  : 2اصطالحات و تعاریف

 -1-2اداره کل  :اداسات کل آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای استبى ّب
 -2-2ساسمان  :سبصهبى آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای کطَس
 -3-2مزکش مهارت آموسی ( واحد مشمول طزح )  :یکی اص هشاکض آهَصضی یب کبسگبّی
است کِ ثش اسبس هبدُ  108لبًَى کبس ٍ دس ساستبی ایدبد ٍ تَسؿِ هشاکض هْابست
آهَصی ثب هدَص سبصهبى هی تَاًذ ًسجت ثِ تشثیت ٍ حشفاِ ای هْابست آهاَص  ،دس
حشفِ ّبی آهَصضی هدبص الذام ًوبیذ.
 -4-2حزفه آموسشی مجاس  :حشفِ یب ضبیستگی کِ دس لبلت اساتبًذاسد آهَصضای
سبصهبى هػَة گشدیذُ است
ثبت وام در
ساماوه

 -5-2مهارت آموس  :فشدی کِ هطبثك لسوت دٍم تجػشُ  1ریل هبدُ  112لبًَى کبس ضبغل ًیست ٍ
سأسبً ثِ هشاکض هْبست آهَصی هشاخؿِ هی ًوبیٌذ ٍ پس اص کست داًص کبفی دس یکی اص حشفِ ّبی
آهَصضی هدبص ثِ هٌػَس کست هْبست ثب سضبیت ٍ اختیبس خَد ( دس هَسد اضخبظ صیش  18سبل ثب اطاالؼ
ٍ سضبیت کتجی ٍلی ) تحت ًػبست هشکض یبدگیشی ٍ هطبثك همشسات آهَصضی سبصهبى دس ٍاحذّبی
هطوَل طشح ثش اسبس ایي دستَسالؿول هطغَل آهَصش هی ضَد.
 -6-2مزبی ( استادکار) :فشدی کِ تدشثِ ،تَاى فٌی  ،ضغلی ٍ هْبستی ٍی هَسد تأییذ غٌف یب
غٌؿت هشثَطِ ثَدُ ٍ دس کبسگبُ ضبغل هی ثبضذ ٍ داسای پشٍاًِ کست یب ثْشُ ثشداسی اص هشاخؽ ریػالح
است.

 -7-2مهارت آموسی در محیط کار واقعی  :یکی اص سٍش ّبی آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای است کِ طی
آى هْبست ٍ ضبیستگی ّبی هَسد ًیبص اص هشثی ثِ هْبست آهَص ّن صهبى ثب فشآیٌذ تَلیذ هحػَل ٍ اسائِ
خذهت هٌتمل هی گشدد.

ثبت وام در
ساماوه

ماده  : 3شزایط مهارت آموس

 -1-3هْبست آهَص ؾاللِ هٌذی ٍ توبیل خَد سا کتجبً ٍ یب اص طشیك سبهبًِ اؾالم ًوبیذ.
 -2-3سي هْبست آهَصحذالل  15سبل توبم ثبضذ.

 -3-3تبثؿیت ایشاًی داضتِ ثبضذ.
 -4-3ضشایط ٍ تَاًبیی الصم هتٌبست ثب استبًذاسد آهَصضی هشثَطِ سا داضتِ ثبضذ.

 -5-3ضبغل ًجبضذ.
 -6-3دس پَستبل سبصهبى آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای ثِ ًطبًی الکتشًٍیکی
 http:// www.portaltvto.comثجت ًبم ضذُ ثبضذ.

ثبت وام در
ساماوه

ماده  : 4شرایط مربی(استادکار)

 -1-4حذالل داسای پٌح سبل ٍ دسغَست داضتي گَاّیٌبهِ هْبست داسای سِ سبل
سبثمِ کبس هشتجط (دس ّوبى ضغل) ثبضذ.

 -2-4حسي ضْشت  ،سطح تخػع ٍ تَاى حشفِ ای ٍی هَسد تبییذ غٌف یب غٌؿت
هشثَطِ ثبضذ.
 -3-4غالحیت ؾوَهی ٍ تَاًوٌذی اًتمبل هطبلت ثِ هْبست آهَصاى سا داضتِ ثبضذ.

ثبت وام در
ساماوه

ماده  : 5شرایط آموزش

 -1-5آهَصش دس هشکض یبدگیشی تؿییي ضذُ ٍ دس سبؾبت هؿوَل کبس اخشا گشدد.
 -2-5صهبى آهَصش حذاکثش یکسبل ثبضذّ .وچٌیي حذالل هذت صهبى آهَصش دس ّش صهبى
ًجبیذ کوتش اص ّطتبد سبؾت ثبضذ.

 -3-5آهَصش ثبیستی هتٌبست ثب حشفِ هشثَطِ ثبضذ.
 -4-5هْبست آهَص هی تَاًذ دس پبیبى دٍسُ ثِ هٌػَس اخز آصهَى ّبی هشثَطِ ثِ هشاکض
یبدگیشی هؿشفی هی ضَد.

ثبت وام در
ساماوه

 -5-5هشثی (استبدکبس) حیي اخشای آهَصش اخبصُ کبّص تؿذاد یب اخشاج کبسگشاى هطوَل
ثیوِ تبهیي اختوبؾی ًسجت ثِ صهبى ضشٍؼ اخشای طشح سا ًذاسد ( .تؿذاد ثیوِ ضذگبى

ٍاحذّبی هطوَل ًجبیذ کبّص یبثذ).
 -6-5طشفیي حك هطبلجِ ّیچگًَِ ٍخْی ثبثت اخشای دٍسُ آهَصضی سا ًذاسًذ.

ثبت وام در
ساماوه

ماده  : 6شرایط مرکس مهارت آموزی

 -1-6داسای پشٍاًِ کست یب ثْشُ ثشداسی هؿتجش ثبضذ.
 -2-6تشخیحبً هدَص آهَصضی هشثَطِ سا اص اداسُ کل داضتِ ثبضذ.
 -3-6دستَسالؿول ّبی ایوٌی ٍ حفبغت فٌی ٍ ثْذاضت کبس دس هشکض یبدگیشی سؾبیت ضذُ
ثبضذ.
 -4-6دستگبُ ّب ٍ تدْیضات هشکض هْبست آهَصی هتٌبست ثب ًَؼ حشفِ ٍآهَصش ثبضذ.

 -5-6دس پَستبل سبصهبى آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای ثِ ًطبًی الکتشًٍیکی:
 http:// www.portaltvto.comثجت ًبم ضذُ ثبضذ.
 -6-6هشکض هْبست آهَصی هی تَاًذ سأسبً ًسجت ثِ ثجت ًبم هْبست آهَص ٍاسدُ دس سبهبًِ
الذام ًوبیذ.

ثبت وام در
ساماوه

ماده  :7وظایف سازمان و اداره کل
 -1-7اخز آصهَى پبیبى دٍسُ ٍ غذٍس گَاّیٌبهِ هطبثك استبًذاسد آهَصضی یب تبییذیِ
ثشای لجَل ضذگبى دس غَست توبیل آًْب .

 -2-7تذٍیي ٍ ثشٍص سسبًی استبًذاسدّبی آهَصضی هَسدًیبص دٍسُ ّبی آهَصضی.
ً -3-7ػبست کلی ثش اخشای دٍسُ ّبی آهَصضی.
 -4-7غذٍس کبست ضٌبسبیی ثشای هشثی ٍ هْبست آهَص.

 -5-7ثشگضاسی دٍسُ تَخیْی ثشای هْبست آهَصاى لجل اص ضشٍؼ آهَصش ٍ تجییي اّویت
اخشای دٍسُ ( دس غَست توبیل )
 -6-7استفبدُ اص هشثی(استبدکبس)ثِ ؾٌَاى آصهًَگش ٍ طشاح سَاالت آصهَى ّبی کتجی ٍ
ؾولی ضغل هشثَطِ (دس غَست لضٍم).

ثبت وام در
ساماوه

 -7-7ثشلشاسی پَضص ثیوِ هسئَلیت هذًی ثشای هْبست آهَصاى طی دٍسُ آهَصضی
( ًػیش هْبست آهَصاى هشاکض آهَصضی فٌی ٍ حشفِ ای ) .

 -8-7ثشگضاسی دٍسُ آهَصضی سٍش ٍ فٌَى تذسیس ثشای هشثی ( استبدکبس) لجل اص ضشٍؼ
دٍسُ آهَصضی (دس غَست توبیل آًْب)
 -9-7طشاحی ٍ ثکبسگیشی سبهبًِ سایبًِ ای هٌبست ثشای ضٌبسبیی،ثجت ًبم،ثشسسی ،هؿشفی
ٍ سبیش هشاحل اخشایی طشح ثِ هٌػَس تسْیل اهَس هتمبضیبى ٍ دستگبُ ّبی دست اًذسکبس
دستَسالؿول ٍ حسي ًػبست ثش فشآیٌذ اخشای طشح هطبثك ثب دسخَاست هشکض هْبست آهَصی
تبصزه :هٌبثؽ هَسد ًیبص ثشای ثیوِ هسئَلیت هذًی هْبست آهَصاى ّوِ سبلِ تَسط سبصهبى
ثشًبهِ ٍ ثَدخِ کطَس تبهیي خَاّذ ضذ.
ثبت وام در
ساماوه

ماده  :8وظایف کمیته اجرایی استان

ّ -1-8ذایت ٍ ًػبست ثش اخشای ثْیٌِ طشح

 -2-8پیطٌْبد حشفِ ّبی آهَصضی هدبص ثب دس ًػش گشفتي اٍلَیت هطبغل سٌتی ٍ
غٌبیؽ دستی.
 -3-8پیطٌْبد هیضاى تؿْذات آهَصضی خْت تػَیت تَسط کویتِ ساّجشی هلی ثِ
غَست سبالًِ.
ً -4-8ػبست ثش اخشای غحیح دستَسالؿول ٍ اسائِ گضاسش فػلی ثِ کویتِ ساّجشی هلی.
ایه دستورالعمل اس تارید ابالغ السم االجزا می باشد.

ثبت وام در
ساماوه

قانون کار

ماده ٍ : 108صاست کبس ٍ اهَس اختوبؾی هَغف است ثش حست ًیبص ٍ ثب تَخِ ثِ استمشاس
ًَؼ غٌؿت هَخَد دس ًمبط هختلف کطَس ثشای ایدبد ٍ تَسؿِ هشاکض کبسآهَصی ریل دس
سطَح هختلف هْبست الذام ًوبیذ:
هشاکض کبسآهَصی پبیِ ثشای آهَصش کبسگشاى ٍ کبسخَیبى غیش هبّش.
هشاکض کبسآهَصی تکویل هْبست ٍ تخػع ّبی هَسدی ثشای ثبصآهَصی  ،استمبی هْبست ٍ
تؿلین تخػع ّبی پیطشفتِ ثِ کبسگشاى ٍ کبسخَیبى ًیوِ هبّش  ،هبّش ٍ هشثیبى آهَصش
حشفِ ای .
هشاکض تشثیت هشثی ثشای آهَصش هشثیبى هشاکض کبسآهَصی.
هشاکض کبسآهَصی خبظ هؿلَلیي ٍ خبًجبصاى ثب ّوکبسی ٍصاستخبًِ ّب ٍ سبصهبى ّبی
ریشثط (هبًٌذ ٍصاست ثْذاضت  ،دسهبى ٍ آهَصش پضضکی  ،ثٌیبد ضْیذ  ،ثٌیبد خبًجبصاى
ٍ ....

ثبت وام در
ساماوه

قانون کار
ماده  – 112اص لحبظ همشسات ایي لبًَى ،کبسآهَص ثِ افشاد ریل اطالق هیضَد:
الف – کسبًی کِ فمط ثشای فشاگشفتي حشفِ خبظ ،ثبصآهَصی یب استمبء هْبست
ثشای هذت هؿیي دس هشاکض کبسآهَصی ٍ یب آهَصضگبُّبی آصاد آهَصشهیثیٌٌذ.
ة – افشادی کِ ثِ هَخت لشاسداد کبسآهَصی ثِ هٌػَس فشا گشفتي حشفِای
خبظ ثشای هذت هؿیي کِ صایذ ثش سِ سبل ًجبضذ ،دس کبسگبّی هؿیي
ثِکبسآهَصی تَأم ثب کبس اضتغبل داسًذ ،هطشٍط ثش آى کِ سي آًْب اص  15سبل
کوتش ًجَدُ ٍ اص  18سبل توبم ثیطتش ًجبضذ.
تجػشُ  – 1کبسآهَصاى ثٌذ الف هوکي است کبسگشاًی ثبضٌذ کِ هطبثك تَافك
کتجی هٌؿمذُ ثب کبسفشهب ثِ هشاکض کبسآهَصی هؿشفی هیضًَذ ٍ یب داٍطلجبًی
ثبضٌذ کِ ضبغل ًیستٌذ ٍ سأسبً ثِ هشاکضکبسآهَصی هشاخؿِ هیًوبیٌذ.
تجػشُ  – 2دستَسالؿولْبی هشثَط ثِ ضشایط پزیشش ،حمَق ٍ تکبلیف دٍسُ
کبسآهَصی داٍطلجبى هزکَس دس ثٌذ “ة” ثب پیطٌْبد ضَسای ؾبلی کبس،
ثِتػَیت ٍصیش کبس ٍ اهَس اختوبؾی هیسسذ.
ثبت وام در
ساماوه

ثبت وام در
ساماوه

جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در

((سامانه مهارت آموزی در محیط کار واقعی

))

اینجا کلیک کرده و یا به آدرس زیر مراجعه نمایید.
http://www.portaltvto.com/internship/main_page/main

