
 

 طوسيطوسيطوسيطوسي    خيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصير    بنيادبنيادبنيادبنياد

    آيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاآيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاآيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاآيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها

 >>سواد آموزي –پروانه مهارت فني  -آموزشهاي فني و حرفه اي<<

  

 :كار قانون مشمول كارگران يسوادآموز نامه نييآ

 و ياجتماع امور و كار وزارت 19/4/1370مورخ 58233 شماره مشترك شنهاديپ به بنا 30/1/1370 مورخ جلسه در رانيوز أتيه 

 به را كار قانون مشمول كارگران يسوادآموز نامه نييآ 29/8/1369 مصوب كار قانون )155( ماده استناد  به و يسوادآموز نهضت

 :نمودند بيتصو ريز شرح

 بخش از اعم انيكارفرما هيكل شود يم دهينام قانون اختصار به نامه نييآ نيا در كه كار قانون) 155( ماده ياجرا در - 1 ماده 

 به نسبت نامه نييآ نيا در شده نييتع ضوابط مطابق و ياجتماع امور و كار وزارت اعالم  حسب موظفند يدولت و يخصوص

 .ندينما اقدام خود كارگران يسوادآموز

 و ياجتماع امور و كار وزارت يسو از شده صادر يها بخشنامه و دستورالعملها و نامه نييآ نيا ياجرا حسن منظور به - 2 ماده 

 موظف ياجتماع امور و كار وزارت كارگران، يسوادآموز امر در الزم يها يهماهنگ جاديا و  موانع رفع و يسوادآموز نهضت

 ندگانينما تيعضو با يصنعت يشهرها و استانها مراكز در را  يسوادآموز يها تهيكم و مركز در را كارگران يسوادآموز ستاد است

 ،يسوادآموز نهضت فلزات،  و معادن ،يبازرگان ،يسازندگ جهاد ،يكشاورز ن،يسنگ عيصنا ع،يصنا يها وزارتخانه ارياالخت تام

 .دهد ليتشك انيكارفرما يصنعت يانجمنها كانون و كارگران ياسالم يانجمنها كانون

 نهضت سرپرست ارياالخت تام ندهينما آن ريدب و بوده ياجتماع امور و كار ريوز مربوط معاون عهده به ستاد نيا استير - تبصره 

 نهضت سرپرست ها تهيكم ريدب و استان هر ياجتماع امور و كار كل ريمد با استان، يها تهيكم استير. باشد يم يسوادآموز

 .باشد يم استان همان يسوادآموز

 در ياساس اختالل موجب اي نباشد كارگاه تيفعال زمان و نحوه با متناسب نامه نييآ نيا ياجرا كارفرما اعالم به بنا چنانچه - 3 ماده 

 با و يبررس را موضوع كارفرما ندهينما از دعوت با مورد حسب كارگران يسوادآموز تهيكم اي ستاد گردد، مربوط كارگاه كار روند

 .نمود خواهد ميتم اتخاذ نامه نييآ ياجرا نحوه به نسبت تياكثر يرأ

 از چه و يكم جهت از چه خود كارگران يسوادآموز امر در استان يسوادآموز تهيكم صيتشخ به بنا كه يانيكارفرما - 4 ماده 

 .گرفت خواهند قرار قيتشو و ريتقد مورد يسوادآموز ستاد دستورالعمل چارچوب در باشند، داشته يبهتر يهمكار يفيك جهت



 قصور يسوادآموز يكالسها ليتشك منظور به الزم التيتسه جاديا اي نامه نييآ نيا ياجرا در ينحو به كه يانيكارفرما - 5 ماده 

 .شد خواهند مجازات قانون) 173( ماده طبق دنيورز

 سيتدر ساعات جمع مورد در و گردد يم نييتع هفته در ساعت) 10( ده حداقل يعاد طور به يسوادآموز آموزش مدت - 6 ماده 

 .شد خواهد عمل يسوادآموز نهضت يآموزش نامه نييآ طبق ت،يتقو و يديتجد مدت احتساب با دوره هر

 مرتب طور به كار اضافه اوقات اي كار يعاد ساعات يط بتوانند سوادآموزان كه ندينما اتخاذ يبيترت مكلفند انيكارفرما - 7 ماده 

 مورد حسب آن از خارج اي  كار يعاد ساعات يط كالس در يسوادآموز شركت اوقات ندينما  شركت يسوادآموز يكالسها در

 .شود يم محسوب يو كار اضافه اي  كار ساعات جزء

 در. گردد يم نييتع كارفرما صيتشخ و اريآموزش گزارش به بنا يسوادآموز يكالسها از سوادآموز موجه ريغ بتيغ - 8 ماده 

 .بود خواهد عمل مالك محل يسوادآموز نهضت مسئول نظر اختالف، بروز صورت

 صورت در. دينما شركت يليتكم اي يمقدمات از اعم يسوادآموز دوره هر در تواند يم مرتبه دو حداكثر سوادآموز هر - 9 ماده 

 اوقات از استفاده با تا كند يم نييتع يسوادآموز يبرا را يگريد فرصت بار نيآخر يبرا محل يسوادآموز نهضت ت،يموفق عدم

 يسوادآموز نهضت دينما قصور مجدداً مذكور سوادآموز كه يصورت در. دينما اقدام يقبول يگواه ارائه و اخذ به نسبت يشخص

 .دينما يم اعالم استان يسوادآموز تهيكم به يريگ ميتصم جهت را مراتب

 را يسوادآموز از تيمعاف يتقاضا ره،يغ و عوض نقص ،يذهن يناتوان موارد ليقب از يپزشك ليدال به كه يكسان مورد در - تبصره 

 كارفرما و يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت ،يسوادآموز نهضت ندگانينما از مركب يونيكمس در موضوع دارند،

 .شود يم اتخاذ يمقتض ميتصم و يبررس

 از باشند ياخالق تعهد يدارا و سيتدر به قادر بوده، پلميد مدرك يدارا حداقل كه كارگاه هر ازين مورد ارانيآموزش - 10 ماده 

 .شوند يم يمعرف يسوادآموز نهضت به سيتدر روش  دوره يط جهت و نيتأم كارگاه يسو

 سيتدر به قادر يسوادآموز نهضت صيتشخ به كه يصورت در زين پلميد از كمتر يليتحص مدرك يدارا افراد يمعرف - 1 تبصره 

 .باشد يم مجاز باشند

 اريآموزش نيتأم به نسبت نهضت نباشد، مقدور كارگاه طرف از اريآموزش نيتأم نهضت، صيتشخ با كه يصورت در - 2 تبصره 

 .بود خواهد االجرا الزم نامه نييآ نيا) 2( ماده موضوع تهيكم ميتصم اختالف موارد در. نمود خواهد اقدام

 يسو از نهضت، يها نامه نييآ طبق ورزند اشتغال سيتدر به ها كارگاه در نهضت يسو از كه يارانيآموزش الزحمه حق - 11 ماده 

 .شد  خواهد پرداخت مربوط كارگاه

 يكالسها در اي نموده، سيتدر كار يعاد ساعات از خارج كارگاه مسئول نظر با كه ها كارگاه منتخب ارانيآموزش - 12 ماده 

 .كرد خواهند افتيدر مزد مذكور ساعات برابر دو كنند، شركت سيتدر روش

 تهيكم صيتشخ با خاص موارد در كه است روز) 30( يس نهضت يآموزش يها دوره از كي هر نيب فاصله حداكثر - 13 ماده 

 .شد خواهد عمل) 2( ماده موضوع



 پنج از كمتر كه ييها كارگاه. باشد يم نفر )5( پنج حداقل و نفر) 35( پنج و يس حداكثر كالس هر سوادآموزان تعداد - 14 ماده 

 ريغ در. دهند ليتشك كالس مشترك صورت به همجوار يها كارگاه با نهضت يهماهنگ اساس بر موظفند دارند، سوادآموز نفر) 5(

 .شوند يم يمعرف يسوادآموز نهضت يكالسها ريسا به سوادآموزان نامه نييآ نيا مفاد تيرعا با صورت نيا

 نهضت اعالم اساس بر شود يم ليتشك مشترك صورت به كالس كه يموارد در ارانيآموزش الزحمه حق زانيم - تبصره 

 .شود يم پرداخت مربوط يها كارگاه توسط كارگاه، هر سوادآموزان نسبت به و يسوادآموز

 نيا مفاد تيرعا با سال كي مدت ظرف حداكثر دارند، اشتغال كارگاه در كه را يسواد يب كارگران موظفند انيكارفرما - 15 ماده 

 .ندينما سواد با نامه نييآ

 توسط موضوع داشت خواهد يمنف ريتأث مربوط واحد ديتول در شده نييتع زمان كه كنند اعالم كارفرما كه يصورت در -تبصره

 .شد خواهد ابالغ كارفرما به مزبور تهيكم

 و لوحه و كتاب نيتأم و مربوط يكارفرما عهده به كالس ليتشك جهت مناسب يمحل هيته و يآموزش ليوسا نيتأم - 16 ماده 

 .باشد يم يسوادآموز نهضت عهده به مربوط جزوات

 فراهم كارگاه اي يسوادآموز يكالسها از نهضت يماتيتعل انيراهنما ديبازد جهت را الزم امكانات موظفند انيكارفرما - 17 ماده 

 .ندينما

 .باشد يم كارگران يسواد ستاد عهده به سواد يب انيكارفرما يسوادآموز يچگونگ به راجع يزير برنامه - 18 ماده 

 .است يالزام يسوادآموز يكالسها در سواد يب كارگران شركت - 19 ماده 

 صورت در و كنند شركت يسوادآموز نهضت يكالسها در موظفند كشور از خارج در شاغل يرانيا سواد يب كارگران - 20 ماده 

 يارگانها گريد و كار وابستگان تيحما از يسوادآموز يكالسها در ليتحص به اشتغال يگواه اي نهضت يقبول نامهيگواه ارائه

 محل كشور در كار وابسته يهماهنگ با ماده نيا موضوع يكالسها ليتشك محل شد خواهند مند بهره رانيا ياسالم يجمهور مربوط

 .بود خواهد كارگر اقامت

 نامه نييآ مطابق و يسوادآموز نهضت اعتبارات محل از ندينما يم سيتدر ماده نيا ياجرا در كه يارانيآموزش الزحمه حق - تبصره 

 .شود يم پرداخت نهضت يمال

 .بود نخواهد يخدمت يپاداشها پرداخت از مانع نامه نييآ نيا در مقرر يپاداشها - 21 ماده 

 جمهور سيير اول معاون - يبيحب حسن 

 

 


