
 

 طوسيطوسيطوسيطوسي    خيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيربنياد بنياد بنياد بنياد 

    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<<

 :يكارگاه نيب و كارگاه جوار يكارآموز مركز جاديا نامه نييآ 

 27/10/1371مصوب  

 يكارآموز مراكز جاديا نامه نييآ ران،يا ياسالم يجمهور كار قانون )110( ماده) 2( تبصره استناد به  و ياجتماع امور و كار وزارت

 :نمودند بيتصو ريز شرح به را يكارگاه نيب و كارگاه جوار

 :يكارگاه نيب و كارگاه جوار يكارآموز مركز جاديا نامه نييآ 

 يروين نيتأم و يا حرفه و يفن يآموزشها گسترش منظور به و رانيا ياسالم يجمهور كار قانون) 110( ماده ياجرا در - 1 ماده 

 نيب و كارگاه جوار آموزش مراكز جاديا در مكلفند يخدمات و ديتول ،يصنعت يواحدها انيفرما كار هيكل از،ين مورد ماهر يانسان

 .آورند عمل به را الزم يهمكار ياجتماع امور و كار وزارت يا حرفه و يفن آموزش سازمان با يكارگاه

 نيب اي كارگاه جوار مركز و "سازمان " ياجتماع امور و كار وزارت يا حرفه و يفن آموزش سازمان نامه نييآ نيا در - تبصره 

 .شوند يم دهينام "مركز " يكارگاه

 به واحد كي و بوده ديتول انيجر از مستقل يآموزش زاتيتجه لحاظ از كه است يمركز كارگاه جوار مركز - الف - 2 ماده 

 .ندينما اداره و سيتأس را آن توانند يم اشتراك به واحد چند اي ييتنها

 .شود يم انجام ديتول خط امكانات از استفاده با آموزش امر آن در كه است يمركز يكارگاه نيب يمركز - ب

 از شيب كه يخدمات و يديتول ،يصنعت يواحدها انيكارفرما از،ين مورد يآموزش يها دوره ياجرا و يزير برنامه منظور به - 3 ماده 

 .ندينما مصوب و انتخاب آموزش مسئول عنوان به را يا حرفه و يفن يآموزشها امر به مطلع يفرد ديبا دارند، كارگر نفر 36

 :است ريز شرح به آموزش مسئول فيوظا - تبصره 

 تبادل و سازمان مصوب ياستانداردها تيرعا و يآموزش يها دوره ياجرا در يهماهنگ منظور به سازمان با مستمر ارتباط - الف 

 .يكيتكنولوژ و  يتخصص يفن اطالعات نيآخر



 فاقد كارگران يبرا يآموزش يها دوره ياجرا و يزير برنامه جهت اقدام و مربوط واحد يآموزش يازهاين مستمر يبررس - ب

 .مهارت

 .يتكنولوژ و صنعت رشد با متناسب شاغل كارگران مهارت يارتقا جهت ديجد يآموزش يها دوره ياجرا و يزير برنامه - ج

 .مربوط صنعت ازين مورد يآموزش ياستانداردها نيتدو و هيته در سازمان با يهمكار - د 

 .متوسطه ديجد نظام دانش و كار طرح ياجرا در يهمكار - ه

 يروين تيترب و يآموزش يتهايفعال در شتريب مشاركت به يخدمات و يديتول ،يصنعت مختلف يواحدها قيتشو منظور به - 4 ماده 

 :شود يم ليتشك ريز بيترك با ،"عيصنا در آموزش "نام به يا تهيكم يانسان

 ياجتماع امور كار ريوز ندهينما - 1

 .سازمان ارياالخت تام ندهينما اي كشور يا حرفه و يفن آموزش سازمان سيير - 2

 .ربطيذ يصنعت وزارتخانه ندهينما - 3

 .مورد حسب مربوط وزارتخانه يمعرف با) ربطيذ يخدمات و يديتول واحد اي كارخانه، شركت، ( كارفرما ندهينما نفر كي - 4

 .است معتبر آراء تياكثر با آن ماتيتصم و افتهي تيرسم اعضا هيكل حضور با تهيكم جلسات - 1 تبصره 

 يمعرف كتباً را خود ندهينما موظفند ربطيذ يها دستگاه و ليتشك - مورد حسب - سازمان دعوت به تهيكم جلسات - 2 تبصره 

 .ندينما

 .رسد يم تهيكم ياعضا بيتصو به كه است يداخل نامه نييآ طبق تهيكم جلسات ليتشك نحوه - 3 تبصره 

 :است ريز شرح به عيصنا در آموزش تهيكم اراتياخت و فيوظا - 5 ماده 

 .يكارگاه نيب و كارگاه جوار مراكز يكارآموز يها برنامه ياجرا حسن بر نظارت - 1

 .جوار مراكز سيتأس جهت انيكارفرما و عيصنا صاحبان يدرخواستها خصوص در نظر اظهار و يبررس - 2

 .يكارآموز قانون موضوع يتهايمعاف اعمال جهت جوار مراكز در يكارآموز يها نهيهز مطالعه و يبررس - 3

 و جوار مركز يانداز راه و احداث در عيتسر و ليتسه جهت سازمان و كارفرما مشاركت زانيم درباره نظر اظهار و يبررس - 4

 .يكارآموز قانون موضوع يتهايمعاف اعمال

 .كار ضمن يآموزشها به مربوط ضوابط بيتصو - 5

 يكتب مجوز و عيصنا در آموزش تهيكم دييتأ و كارفرما درخواست با توانند يم يخدمات و يديتول ،يصنعت يواحدها هيكل - 6 ماده 

 .ندينما اقدام مركز جاديا به نسبت سازمان

 .است يالزام نامه نييآ نيا 3 ماده مفاد تيرعا



 انجام و يفن اطالعات ارائه در مربوط كارشناسان اعزام با ازين حسب بر مركز زيتجه و احداث مختلف مراحل در سازمان - تبصره 

 آموزش يها دوره شروع سازمان يهماهنگ با ز،يتجه و احداث اتيعمل انيپا از پس كارفرما، .دينما يم يهمكار كارفرما با مشاوره

 .كند يم اعالم را مركز افتتاح و

 كارفرما با انيمرب نيتأم و ميتعل مورد در و هيته را مركز ازين مورد يها جزوه و يآموزش و مهارت ياستانداردها سازمان، - 7 ماده 

 .دينما يم يهمكار

 اعالم مختلف مقاطع در و يزير برنامه سازمان، طرف از كه يآموزش يها دوره در شركت به موظف مركز انيمرب و مسئول - تبصره 

 .هستند مربوط  نامهيگواه اخذ و شود، يم

 استادكاران و ماهر كارگران مهارت يارتقا و بازآموز اي ماهر، ريغ كارگران آموزش منظور به ديبا يكارآموز يها برنامه - 8 ماده 

 .گردد اجرا سرپرستان و

 يآموزش يفضاها و امكانات از يا نامه توافق اساس بر توانند يم يخدمات و يديتول ،يصنعت يواحدها انيكارفرما و سازمان - 9 ماده 

 .ندينما استفاده گريكدي

 و آزمون يبرگزار جهت يهمكار و مراكز يكارآموز يها دوره بر مستمر كنترل و نظارت ضمن است مكلف سازمان - 10 ماده 

 .دينما اعطا مهارت نامهيگواه شدگان قبول به ،يفن تيصالح نييتع

 وزارت. رديبگ نظر در را مهارت يها نامهيگواه مشاغل، يبند طبقه به مربوط ازاتيامت نييتع هنگام به است مكلف كارفرما - تبصره 

 .آورد يم عمل به را الزم يقانون اقدامات ازاتيامت نيا داشتن منظور نهيزم در ياجتماع امور و كار

 .است عيصنا در آموزش تهيكم دييتأ به منوط يكارآموز ستميس در ساختار رييتغ گونه هر اي و مركز انحالل - 11 ماده 

 كه ييها دستگاه ريسا و ادهايبن و نهادها ها،يشهردار دولت، به وابسته و يدولت يشركتها سازمانها، ها، وزارتخانه هيكل - 12 ماده 

 .ندينما يهمكار نامه نييآ نيا ياجرا در سازمان درخواست حسب موظفند است، نام ذكر مستلزم آنها بر مقررات شمول

 جمهور سيير اول معاون - يبيحب حسن 

 


