
 

 شوراي عالي كار  72/01/0331آئين نامه كار آموزي و افزايش مهارت مصوب 

 شوراي عالي كار  72/01/93آئين نامه كار آموزي و افزايش مهارت مصوب 

 كليات : -فصل اول 

  0.ق  66/  23آ 110

 با كارگران اي حرفه و فني معلومات توسعه و مبتديان تعليم ‘ مهارت افزايش و آموزي كار از منظور – 0ماده 
 ميشود گذاشته آنها اختيار در كه وسايلي از بهتر استفاده و كميت و كيفيت لحاظ از كار بازده ازدياد جهت سابقه

 .  باشد مي ‘

  0.ق  66/  23آ 117

كه كار آموزان و ‘ بايد به نحوي تنظيم و تدوين گردد ‘ كار آموزي و افزايش مهارت  هاي برنامه – 7ماده 
به حرفه اي كه مي آموزند و به رموز رشته صنعت به خصوصي كه براي آن تحت تعليم قرار ميگيرند ‘ كارگران 

 آشنا شده و بتوانند موجبات پيشرفت كار و ترقي خود را فراهم سازند . 

  0 .ق 66/  23آ 119

 كارگاه هر فني مختلف هاي رشته هاي نيازمندي به توجه با بايد ‘ مهارت افزايش و كارآموزي برنامه – 9ماده 
 .  شود گذارده اجرا مورد به و تنظيم

  0.ق  66/  23آ 110

ر ه آموزش هاي برنامه به مربوط قواعد و ها ميزان ‘ حرف ارباب و فن كارشناسان وسيله به كار وزارت – 0ماده 
يك از حرف صنايع را در زمينه كار آموزي و توسعه مهارت تنظيم خواهد نمود و براي اجرا به اطالع مسئولين 

 مراكز آموزشي و كار فرمايان مربوطه خواهد رسانيد . 

  0.ق  66/  23آ 110

رفت ي و پيشفن ترقيات با مناسب كه گيرد صورت طريقي به بايد آموزش قواعد و ميزان در نظر تجديد – 0ماده 
در كارگاهها يا مراكز آموزشي وابسته به كار فرمايان بايد ‘ هر صنعت و حرفه اي باشد . اجراي برنامه هاي مزبور 

 تدريجا انجام يافته به قسمي كه متضمن وقفه كلي در عمليات توليدي صنعت يا حرفه مزبور نباشد . 

http://etvt.blogfa.com/post/15


وزش وزارت كار يا بنا به پيشنهاد كارفرمايان صنعت و اين تجديد نظر ممكن است مستقيما به وسيله اداره آم
 حرفه مربوطه و موافقت آن اداره انجام پذيرد . 

  0.ق  66/  23آ 116

 ‘ آزمايش از پس مدت آخر در كنند مي طي را مربوطه آموزش دوره كه كارگراني و آموزان كار به – 6ماده 
حرفه اي كه آموخته و ميتوانند انجام دهند قيد خواهد  و آموزي كار مدت آن در كه شود مي داده اي گواهينامه
 گرديد . 

  0.ق  66/  23آ 112

 از كه تدريج به و مشتركا تمايل صورت در و منفردا بايد كار وزارت تشخيص به ‘ كارفرمايان كليه – 2ماده 
طه و يا خارج از آن و با مربو كارگاه در را خود كارگران آموزش وسايل ميشود اعالم كارگاهها به كار وزارت طرف

 توجه به مقررات اين آئين نامه فراهم سازند . 

  0.ق  66/  23آ 110

 يا يك كار وزارت آموزش اداره تشخيص به بنا كارگاه چند به وابسته آموزشي مراكز يا كارگاه هر در – 0ماده 
ربوط به آموزش كارگاه يا مراكز م امور تا شد خواهد تعيين مربوطه كارفرمايان طرف از صالحيت واجد نفر چند

 اموزشي مربوطه تحت نظر آنها انجام گيرد . 

 كارآموزي  -فصل دوم 

  0.ق  66/  23آ 113

 داد قرار امورز كار با فرما كار قبال آنكه مگر پذيرد انجام نميتواند ‘كارگاه در آموزي كار هيچگونه – 3ماده 
 .  باشد نموده منعقد كتبي كارآموزي

  0.ق  66/  23آ 1101

 موظفند نامه آئين اين 2 ماده به باتوجه به مربوط كارفرمايان كارگاهها در آموزي كار انجام براي – 01ماده 
 :  نمايند اجرا و رعايت خود كارگاه در را زير مراتب

 .  نظري دروس جهت كالس ايجاد –الف 

 مت هاي مختلف كارگاه . قس در عملي آموزي كار جهت الزم وسايل ساختن فراهم –ب 



 اين براي نظر مورد مدت ظرف در آموز كار كه نحوي به آموزي كار عملي و نظري هاي برنامه تنظيم –پ 
 كل اداره طرف از كه قواعدي و ها ميزان با بايستي برنامه اين ‘ باشد آماده نمايد مي آموزي كار كه منظور

 بوده و قبال به موافقت اداره مزبور برسد .  منطبق ميشود اعالم كار وزارت اي حرفه آموزش

 .  عملي و نظري آموزان كار براي دار صالحيت معلمين و مربيان تهيه –ت 

 هيچگونه كه نحوي به آموزي كار انجام براي الزم وسايل كليه نمودن فراهم –ث 
 .  نگردد ايجاد برنامه اجراي در اي وقفه

  0.ق  66/  23آ 1100

 ر داد كار آموزي موارد زير بايستي صراحتا تعيين شود : قرا در – 00ماده 

  آموزي كار مدت –الف 

 تكميل يا گرفتن فرا براي آموزي كار عالقه و استعداد تشخيص براي دوره اين ‘ آموز كار آزمايش دوره –ب 
 اوز نمايد . تج آموزي كار دوره اول ماه سه از نبايستي حال هر در آن مدت و بوده نظر مورد صنعت يا حرفه

 كارگر عنوان به كار شروع و آموزي كار دوره خاتمه از پس و آموزي كار دوره در آموز كار كه مزدي ميزان –ث 
 .  نمود خواهد دريافت

 .  شود مشغول فرما كار نزد بايستي اموزي كار انجام از بعد آموز كار كه مدتي حداقل –ت 

تعطيالت رسمي كار آموزان به نحوي كه از ميزان مقرر در قانون  و ساليانه مرخصي ‘ هفتگي تعطيل ايام –ث 
 كار جهت كار گران كمتر نباشد . 

 رمقر اجتماعي هاي بيمه قانون و كار قانون در آنچه از كمتر مزايايي نبايستي آموزي كار داد قرار در –تبصره 
 .  شود منظور شده

  0.ق  66/  23آ 1107

پس از انعقاد قرار داد منتهي در ظرف يك ماه يك نسخه از آن را به اداره كل  است موظف فرما كار – 07ماده 
 محل تسليم نمايد . 

  0.ق  66/  23آ 1109

 كار به آموزان كار كه هايي قسمت در را بهداشتي و حفاظتي مقررات كليه است مكلف كارفرما – 09ماده 
 .  نمايد اجرا ورزند مي اشتغال آموزي



  0.ق  66/  23آ 1100

 خواهد عمل به محل كار اداره نماينده نظارت با مربوط معلمين و مربيان توسط كارآموزي امتحانات – 00ماده 
 وزارت طرف از آموزي كار پايان گواهينامه برآيند آموزي كار پايان امتحان انجام عهده از كه آموزاني كار به آمد
 .  شد خواهد اعطا كار

  0.ق  66/  23آ 1100

 درجه در است موظف كارفرما ميشود اجرا شامل غير كارگران براي آموزي كار برنامه كه مواردي در – 00ماده 
 آزمايش از پس را شرايط واجد آموزان كار است مكلف مزبور اداره.  نمايد مراجعه محل كاريابي تهيه براي اول
 .  نمايد معرفي فرما كار به الزم

 افزايش مهارت كارگران  -فصل سوم 

  0.ق  66/  23آ 1106

 سطح بردن باال و كارگران مهارت افزايش به مربوط هاي برنامه اجراي منظور به موظفند كارفرمايان – 06ماده 
 اجراي وسايل ساختن فراهم و عملي و نظري هاي برنامه تنظيم در نامه آئين 0 و 2 مواد رعايت با آنان معلومات

 .  آورند بعمل الزم اقدامات آن

  0.ق  66/  23آ 1102

 حرفه هر وامكانات مقتضيات به توجه با كارگران مهارت افزايش منظور به آموزشي هاي برنامه اجراي – 02ماده 
  كار انجام ضمن آموزش – الف. گيرد صورت است زيرممكن طريق از يكي به صنعتي يا

  كار اوقات از خارج ولي كار محل در آموزش –ب 

در صورتيكه براي امر آموزش مناسب تر و ‘ از كارگاه ) در ساعات كار و يا خارج از كار (  خارج در آموزش –ج 
 مفيد تر تشخيص گردد . 

 .  نمود خواهد توصيه مربوطه فرمايان كار به را فوق طريق از يك هر اتخاذ كار وزارت آموزش اداره –تبصره 

  0.ق  66/  23آ 1100

سط اداره آموزش وزارت كار و با معرفي كار فرما از بين كارگران كارگاههاي تو مهارت افزايش مربيان – 00ماده 
مربوطه انتخاب ميشوند . مربيان مزبور پس از طي دوره آموزش در مراكز آموزشي براي تعليم كارگران به 

 كارگاههاي مزبور عودت داده خواهند شد . 



  0.ق  66/  23آ 1103

 فزايش مهارت انتخاب ميشوند بايد داراي شرايط زير باشند : ا تعليم براي كه مربياني – 03اده م

  الزم عمومي اطالعات و فني صالحيت –الف 

 تجربيات كافي براي تعليم حرفه  -ب 

  بزرگساالن به حرفه تعليم صالحيت –ج 

  نباشد سال 70 از كمتر سن –د 

  0.ق  66/  23آ 1171

ترقيات هر صنعتي در مواقع لزوم در تجديد آموزش و تكميل  به توجه با كار وزارت آموزش اداره – 71ماده 
 اقدام الزم بعمل خواهد آورد . ‘ اطالعات مربياني كه براي افزايش مهارت كارگران انتخاب ميشوند

  0.ق  66/  23آ 1170

خواهد  محسوب آنان مزد از استفاده با كار ساعات جزو دارند اشتغال آموزش به كارگران كه ساعاتي – 70ماده 
 گرديد . 

  0.ق  66/  23آ 1177

 مربوطه فرماي كار طرف از باشند مي تحصيل مشغول آموزشي مراكز در كه مادام مربيان دستمزد – 77ماده 
 .  شد خواهد پرداخت

  0.ق  66/  23آ 1179

به  وابسته آموزشي مراكز يا كارگاه هر آموزشي هاي كالس مربيان التدريس حق يا دستمزد – 79ماده 
 كارفرمايان از طرف كار فرما يا كارفرمايان مربوطه پرداخت خواهد شد . 

  0.ق  66/  23آ 1170

 .  آمد خواهد بعمل الزم امتحان ‘ كارآموز كارگران از مهارت افزايش آموزشي دوره هر پايان در – 70ماده 

 مشمول مقررات مزد طبقه مربوطه خواهند بود . ‘ كارگراني كه از عهده امتحانات مربوطه بر آيند از لحاظ مزد 

 شوراي عالي و كميته كارآموزي و افزايش مهارت  -فصل چهارم 



  0.ق  66/  23آ 1170

 :  زير افراد از مركز در مهارت افزايش و كارآموزي عالي شوراي – 70ماده 

 . معاون فني وزارت كار 0

 . معاون فني وزارت فرهنگ 7

 . معاون فني وزارت صنايع و معادن 9

 . مدير كل آموزش وزارت كار0

 . مدير كل مشاغل و كاريابي 0

 تشكيل خواهد گرديد . ‘ . يك نفر نماينده كارفرما و يك نفر نماينده كارگر به انتخاب شوراي عالي كار 6

  0.ق  66/  23آ 1176

ته اي به نام كميته هماهنگي برنامه هاي كار كمي دارد وجود مستقل كار ادارات كه مراكزي در – 76ماده 
نماينده اداره صنايع و معادن و نماينده ‘ رئيس دفتر كاريابي ‘ آموزي و افزايش مهارت از رئيس اداره كار محل 

 سنديكاهاي كارفرمائي و كارگري تشكيل خواهد شد . رياست اين كميته به عهده رئيس اداره كار خواهد بود . 

اطي كه هنوز سنديكا تشكيل نشده نماينده مزبور از بين نمايندگان كارگران و كارفرمايان در نق در –تبصره 
 شوراي كارگاه و به اكثريت آرا همان نمايندگان انتخاب خواهند شد . 

  0.ق  66/  23آ 1172

 – 72ماده 

يق آنها با ميزان ها و الف : وظيفه شوراي عالي كار آموزي و افزايش مهارت تصويب برنامه هاي آموزشي و تطب
 قواعدي است كه از طرف وزارت كار اعالم خواهد گرديد . 

 حرف هاي نيازمندي همچنين و بوده آموزشي هاي برنامه اجراي حسن در نظارت هماهنگي كميته وظيفه –ب 
نظريات  و داده قرار بررسي مورد آموزي كار مختلف هاي رشته نظر از را شهرستان و استان در موجود صنايع و

خود را براي توجيه برنامه هاي آموزشي به وسيله اداره كل آموزش وزارت كار به اطالع شوراي عالي كار آموزي و 
 افزايش مهارت خواهد رسانيد 

 


