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 مقدمه:
، 11/11/1997اشتغال مورخ  يعال يشورا 67مصوبه جلسه  بهت يبا عنا       

 ين دستور العمل براي"، اي"طرح مهارت آموزي در محيط کار واقع يدرباره 

ط دوگانه متشکل يط و شرايده در محيهمزمان و در هم تن يمهارت آموز ياجرا
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کسو و ياز  يو حرفه ا يآموزش فن يو کارگاهها مراکز يآموزش ياز فضا

صنف و صنعت از  ياقتصاد يدر بنگاهها يواقع يت اقتصاديکار و فعال يفضا

 م شده است.يگر، تنظيد يسو

از يبه ن ييپاسخگو يمناسب و اثربخش برا يآموزش يها ياز الگو يکيشک  يب

موجود، از  يشغل يبر فرصت ها يکسب و کار و مبتن بازار يشغل يمهارت ها

آموزش و کار  يايا دنيط ين دو محيب يو مکان يق کم نمودن فاصله زمانيطر

ا به حداقل يو ن فاصله حذف شده يا ين روش آموزشي. در اشود يحاصل م

کسب و  يط واقعيط و محيدر شرا يو حرفه ا ياز آموزش فن يو بخشرسد يم

شود. امروزه کارشناسان اتفاق نظر دارند که نه تنها  يکار، انجام م

ز ين يفن يست، بلکه مهارتهايبه اشتغال راهگشا ن يابيدست يدانش صرف برا

، قادر نخواهند يشغل ينرم آمادگ يو بدون توجه به مهارت ها ييبه تنها

 ييارويو رو يرياشتغال پذ يبرا يزان کافيکار را به م يايراد جوبود که اف

مهارت  يد. الگويط کسب و کار، توانمند نمايمح يبا اقتضائات و چالش ها

از توانمند يمورد ن ين است که بسته مهارتهايدوگانه در صدد ا يآموز

ا ي، متوسطه و يالن دانشگاهيدگان کار اعم از فارغ التحصيجو يساز

منسجم و همزمان  يو حرفه ا يل را با برنامه آموزش فنيدگان از تحصبازمان

آموزش  يو توجه به هر دو محور اصل يو کار واقع يط مهارت آموزيدر دو مح

 د. يل نمايتوام با کسب تجربه، تکم يو عمل ينظر يمبان يها

 اهداف: -1ماده 

ط يان ) مدرسان محين مربيب يو فن يات عمليتبادل دانش و تجرب -1-1

 ط کار(يمح يان تجربيآموزش( و استاد کاران ) مرب

 يآموزش يت هايظرف ييو هم افزا ير ارتقاء هماهنگيحرکت در مس -1-1

 ط کاريمحو 

هدفمند و ارائه  يو حرفه ا يفن يآموزش ها يش اثربخشيافزا -1-9

 بازار کار يو درآمد يشغل يبر فرصت ها يشده مبتن

ق ياز طر يشغل سک مخاطراتيد، خدمات و ريهاي تولکاهش هزينه -1-4

 جذب و بکارگيري نيروهاي مهارت آموخته 

ت، شناسايي و يفعال به منظور ترب ياقتصاد يکمک به بنگاهها -1-5

 ب نيروي کار ماهر مستعد و توانمند جذ

 يشغل يجاد آمادگيآشنايي با محيط كسب وكار، کسب تجربه و ا -1-7

 در مهارت آموختگان

موختگان براي ايجاد خودباوري و اعتماد به نفس در مهارت آ -1-6

 ورود به عرصه اشتغال و كارآفريني

 کار يايکار و جو يروين يت حرفه ايارتقاء اخالق و صالح -1-8

 م:يف و مفاهي: تعار 2ماده 
که در آن تحقق هدف  يطرح :يط کار واقعيدر مح يطرح مهارت آموز -2-1

آشنايي با محيط كسب وكار، کسب تجربه و آماده سازي و ايجاد خودباوري 

ان ( را براي ورود به عرصه اشتغال يان مهارت و شغل ) کارجويدر متقاض

) يط کار واقعيدر مح يمهارت آموز يدوره ها يق اجرايو كارآفريني از طر

کنند،  ياً به آنها، مراجعه مکه راس يکارآموزان ي( برا ياقتصاد يبنگاهها

 شود. يم يريگيمطابق با دستورالعمل ابالغ شده، پ

آن درصدد است  يبا اجراکه سازمان  يطرح دوگانه: يطرح مهارت آموز -2-2

در  يند کارآموزيهدفمند و هوشمندانه از طرح فوق و فرا يبيکه با ترک

اثربخش تر را به ق تر، ير، عمکارآمدت يخدمات آموزش ها ،يآموزشمراکز 

 يبنگاهها و منافع د که مشارکتيارائه نما يبه گونه اندگان کار يجو

 لحاظ گردد.  ياقتصاد
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 يد ميکه تاک يکتب يمدرک دو گانه: يحضور در دوره آموزشه يدييتا -2-3

ط کار مطابق با ضوابط ) با ذکر يط آموزش و محيکند که کارآموز در مح

 يآن حاکمندرج در  ينيتکو يابيج ارزشينتاک( حضور داشته و يساعت به تفک

ن ثبت يت و همچنيورود به عرصه فعال يبراد مهارت و تجربه الزم ييتا از

د مرکز آموزش و يين مدرک مورد تاي. اباشد يمنام در آزمون هماهنگ، 

 رد.يگ يرنده کارآموز قرار ميپذ يبنگاه اقتصاد

در دوره افرادي كه سازمان که به  يرسممدرک  نامه مهارت:يگواه -2-9

 هيدييتاو  شرکت نمودهبه روش دوگانه بر اساس استاندارد مهارت آموزشي 

 صورت شرکت در ، درندينما يافت ميرا در دو گانه يحضور در دوره آموزش

سازمان  ينامه رسميگواهو كسب نمره قبولي، عملي سنجش آزمون هاي كتبي و 

 ند.ينما يافت ميرا دردر حرفه مربوطه 

 

 :دوگانه يمهارت آموزطرح  يوه اجراي: ش 3ماده 
ه يانجام فراخوان به اتحادبا  يو حرفه ا يمرکز آموزش فن : مرحله اول

 يحرفه ا ي، اصناف، انجمن هاياقتصاد يبنگاه ها، يها، اتاق بازرگان

 يکار و طرح مهارت آموز يط واقعيدر مح يکارآموز ح طرحينسبت به تشر

 ،يهمکار يمتقاض يآن اقدام و نسبت به ثبت نام واحد ها يايو مزا دوگانه

 د.ينما يکار اقدام م يط واقعيدر مح يمطابق با دستورالعمل کارآموز

کار  يط واقعيدر مح يسامانه ثبت نام کارآموز بهکارآموز  مرحله دوم :

در  يکار آموز يمراجعه و به عنوان فرد آماده برا karvarzi.tvto.irبه آدرس 

 د. ينما يکار ثبت نام م يط واقعيمح

 ،يجار يدوره ها يط يبرا يکارآموزان مراجعه کننده به مراکز آموزش تذکر:

در  يدر سامانه ثبت نام کارآموز ،ت مرکزيهدامشاوره و توانند با  يم

ند و ينما يآموزش خود را ط ،و به روش دوگانهکار ثبت نام  يط واقعيمح

در سامانه مذکور ثبت مًا يمستق  ،مراجعه به مرکز بدونکه  ين افراديهمچن

 يم ،کارشناس مرکز ييم قرارداد با راهنماينام نموده اند در زمان تنظ

 توانند از روش دوگانه بهره مند گردند.

پس از توافق و  ين مرحله مهارت آموز و بنگاه اقتصاديدر امرحله سوم :

شهرستان  يو حرفه ا يفنآموزش گر، درخواست آنها به  مرکز يانتخاب همد

تواند توسط کارشناس  يز مين موضوع نيا يهماهنگ گردد. يمربوطه ارسال م

 رد.يمرکز صورت گ

ار گرفتن کارآموز با يان در اختيست در جريبا يم يتذکر: بنگاه اقتصاد

 رد.يآموزش دوگانه قرار گ

نک ير لخود د يکارشناس مرکز با استفاده از کد کاربر مرحله چهارم : 

، بخش ثبت مشخصات را انتخاب نموده و پس از يم قرارداد مهارت آموزيتنظ

نسبت به انتخاب  يمرب يوه اجرا، با هماهنگين آموزش دوگانه در شييتع

حضور در کارگاه  ين روزهايو همچن يط واقعيحضور کارآموز در مح يروزها

 د.ياقدام نما يآموز

دوره مورد  يکد استاندارد برا يدارا يحرفه آموزش ،ن مرحلهي: در ا1تذکر

 ينامه رسميان دوره و گواهيپا يو عمل يشود و آزمون کتب ينظر انتخاب م

 ن اساس صورت خواهد گرفت.  يسازمان، بر ا

ط کار يو مح يکارآموز در مرکز آموزش ين سهم ساعت آموزشييتع: 1تذکر

و بر اساس برنامه  يمرب يباشد که با هماهمگ يبر عهده مرکز م يواقع

 مشخص خواهد شد.در کارگاه مرتبط صورت گرفته  يزير

ک از مراکز در يکارشناسان هر يبرا ي: امکان اضافه نمودن کد کاربر9تذکر

 باشد. يت کاربران فراهم ميريبخش مد

شهرستان  يو حرفه ا يد قرارداد توسط مرکز فنييپس از تا مرحله پنجم :

د کارت ي" نسبت به خريچاپ کارت مهارت آموز" الزم است داوطلب از بخش 
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د. سپس يد و مشخصات آن را در سامانه ثبت نماياقدام نما يمهارت آموز

تواند  يابدو همزمان مي يشان بطور خودکار به پورتال انتقال مياطالعات ا

 د.يافت نمايخور را از سامانه در يکارت مهارت آموز

 

 :ط مهارت آموزي: شرا 4ماده  

ط يشرا ،يو حرفه ا يکارآموزان مراکز آموزش فن يط عموميبر شراعالوه 

ک متناسب ي( هر يط کار واقعيدر مح يدستورالعمل کارآموز 9مندرج در ماده 

ز صادق يدوگانه ن ير در روش مهارت آموزي، به شرح زيط متقاضيبا شرا

 است.
 ضرورت دارد. يرانيت ايداشتن تابع -4-1

چگونه ين مفهوم که هيبد .ست کارجو باشديبا يدوره حتما م يمتقاض -4-1

 ل(ينداشته باشد ) عدم اشتغال به کار و تحص ياشتغال

مطابق با  يلياز تحصيش نيو پ يط الزم به لحاظ جسمانيت شرايرعا -4-9

 است. يالزام ياستاندارد دوره آموزش

 باشد. سال تمام 15د کمتر از ينباسن کارجو  يبطور کل -4-4

  :يو حرفه ا يط مرکز آموزش فني: شرا 5ماده 
ت ضوابط و يشعب آنها با رعاو  يو حرفه ا يآموزش فن يمراکز دولت يتمام

دوگانه  يطرح مهارت آموز يتوانند مجر يم ت خود،يمقررات مربوط به فعال

 باشند.

 

 : دوگانه( ي) شرکاء مهارت آموز رنده کارآموزيپذ يبنگاه اقتصادط ي: شرا 6ماده 
در  يلعمل کارآموزدستورا 7ط مندرج در ماده يشرا ر،يموارد زعالوه بر 

در  به بنگاه شده يمعرف يط متقاضيک متناسب با شرايهر  ،يط کار واقعيمح

 دوگانه معتبر است. يقالب مهارت آموز
صالح داشته ياز مراجع ذ يکيمعتبر از  يا بهره برداريپروانه کسب و  -7-1

 باشد.

 از اداره کل استان داشته باشد. يو حرفه ا يمجوز ارائه آموزش فن -7-1

ت از صنف مربوطه يه فعاليدييخرد ) اصناف( تا ياقتصاد يبنگاهها -7-9

 داشته باشند.

 باشد. ين اجتماعيمه تاميب يکد کارگاه يدارا -7-4

هاي ايمني و حفاظت فني و بهداشت کار در مرکز مهارت دستورالعمل -7-5

 رعايت شده باشد. يآموز

 دوگانه( يک مهارت آموزي) شر يبنگاه اقتصادها و تجهيزات دستگاه -7-7

 متناسب با نوع حرفه و آموزش باشد.

 

  ط کار(:يمح يان تجربي) مرباستادکار  طي: شرا7ماده 

 يبنگاه اقتصادط کار )يشاغل و فعال در مح يتجرب يا مربياستاد کار و 

تجربه، توان فني، شغلي و مهارتي  ي( فردي است دارايک مهارت آموزيشر

 يها يستگين شايآن است و مقرراست ا يکه متصد يا حرفه اياز شغل يمورد ن

ن شده ييدر مدت تع يمنيت نکات ايخود را متناسب با استاندارد و با رعا

 ر را داشته باشد:يط زيست شرايبا يد. استادکار ميبه کارآموز منتقل نما

رش کارآموز بوده يمحل پذ ياستخدام بنگاه اقتصادا در يکارفرما و  -6-1

م و متناوب در رابطه با مهارت يت مستقيسه سال سابقه فعال يو حداقل دارا

 ا صنعت مربوطه( يد صنف ييمرتبط با شغل باشد.) مورد تا يحرفه ا يها

ا صنف و ياي وي توسط کارفرما و حسن شهرت، سطح تخصص و توان حرفه -6-1

 د باشد. ييصنعت، مورد تا
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ط کار يصالحيت عمومي و توانمندي انتقال مطالب به کارآموزان درمح -6-9

 ز باشد.مرکز محر يبرا

 

 : سنجش مهارت، تجربه و صدور مدارک: 8ماده  
 ينيتواند در مرحله آزمون تکو يمهارت دوگانه م يسنجش مهارت در دوره ها

 و استادکار و صدور  ين دوره توسط مربيح

سازمان و بنگاه  يو استادکار و با لگو يمرب يبا دو امضا يا هيدييتا

شرکت در آزمون  يبرا يابد. درصورت درخواست متقاضي، خاتمه ياقتصاد

ان يبه آزمون پا يعتا از حق معرفيطبنامه مهارت، يافت گواهيهماهنگ و در

، برخوردار خواهد يو متعاقب آن آزمون عمل يدوره و شرکت در آزمون کتب

 شد.

 يکارآموزان در ط يکسب تجربه  يتالش برا و يريادگي يرفتار و نحوه  -1–8

مستمر  يابيو استادکار مورد ارز يانجام دوره آموزش دوگانه توسط مرب

ن دوره توسط يح يو عمل يکبار آزمون کتبين حداقل يرد و همچنيگ يقرار م

و  وارد يج آن در شناسنامه دوره آموزشيشود که نتا يشان برگزار ميا

 شود. يمستند م

از کل مباحث  يابيارزش يبرا ينين آزمون تکويز آخريان دوره نيدرپا -1–8 

 يبا همکار ومرکز  يمندرج در استاندارد، توسط مرب يها ييو توانا

جه مطلوب آن ضمن يرد و نتيگ يصورت م يدر محل کارگاه آموزشاستادکار 

نامه مهارت ياخذ گواه يبه آزمون هماهنگ برا ين کننده معرفيينکه تعيا

ه شرکت در دوره آموزش يديي، شرط اخذ تاکارآموز( ي) درصورت تقاضاباشد يم

سازمان و بنگاه  يز لگويو نو استادکار  يد مربييدوگانه با امضا و تا

 باشد. يمن ي) درصورت وجود ( و ممهور به مهر طرف

مهارت مطابق با استاندارد  نامهيان دوره و صدور گواهياخذ آزمون پا -9–8 

 باشد. يتابع ضوابط معمول سنجش مهارت م يآموزش

 يو اجرا م ي، طراحيپروژه عمل ياجرا يبر مبنا حاً يترج يآزمون عمل -8-4

بر  يفناورانه مبتن يت طرح هايبا اولو يستيگردد. پروژه آزمون با

 .د گرددييو تا يزيت بوده و توسط واحد آزمون ممي، ابتکار وخالقينوآور

رنده يپذ يتواند در محل بنگاه اقتصاد يان دوره ميپا يآزمون عمل -8-5

مرکز  يشده از سو يکارآموز توسط استادکار و با نظارت ناظر آزمون معرف

با استادکار در  يدر سنجش مهارت عمل يمرب يرد. تبعا همکاريانجام پذ

 ت است.يصورت امکان حائز اهم

 

 :ر موارديسا: 9ماده 
کارآموزان مهارت  يتمام يبرا« يشغل يآمادگ» يکردن دوره  يسپر -9-1

 1و1گدار کسب و کار  يمجاز يدوره هاگذراندن است.  يدوگانه الزام يآموز

  رد.يقرار گ يشغل ين دوره آمادگيگزيجاتواند  يز مين

کارآموز اقدام و در  يريادگيمستمر  يابيمرکز  نسبت به ارز يمرب -9-1

تواند  يم يط کار واقعيه شده در محيارا ياز آموزش هات يصورت عدم رضا

بعمل  يريجلوگ يط کار واقعيمرکز از حضور کارآموز در مح يبا هماهنگ

 آورد. 

دوگانه در کارگاه،  يزمان حضور کارآموزان دوره ها يزياگر برنامه ر -9-9

، کارآموز 4تعداد تا سقف کارگاه باشد  يعاد يدوره ها يهمزمان با اجرا

به س يه آموزش خواهد بود و پرداخت حق التدريکارگاه مجاز به ارا يمرب

که کار  يبالمانع است. در صورتست ساعت يتا سقف بت مازاد ين فعاليجهت ا

مرکز باشد  يک حرفه آموزشيو باالتر در  5آموزان آموزش دوگانه به تعداد 

و ختصاص دنسبت به ا يو نظارت آموزش يدفتر بهساز يبا هماهنگمجاز است 
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فت مجزا بر يا نسبت به اختصاص شيد و يبه آن کارگاه اقدام نما يمرب

 د.ياساس ساعت حضور کارآموزان در محل مرکز بنما

استادکار، کارآموزان  يملزم است برا يو حرفه ا يمرکز آموزش فن -9-4

معتبر  ييطرح، کارت شناسا ياجرادر مرکز  ان فعاليمرب ط دوگانه ويمح

 د.ينما يمصادر 
 يدر کارگاه ها« دوگانه  يمهارت آموز يمجر يکارگاه آموزش» يتابلو -9-5

 نصب گردد.  طرح يو شعب مجر مراکز يآموزش

 گردد. يوست ارسال ميند اجرا به پينمودار فرا -9-7

 

الزم به گردد،  يابالغ م 98ماده جهت اجرا در سال  9ن دستورالعمل در يا

در خصوص  5/1/96مورخ  16617ه شماره ه مفاد بخشناميت کليرعاذکر است 

ن يباشد و ارسال ا يم يالزامکار  يط واقعيدر مح يطرح کارآموز ياجرا

 باشد. ياز بخشنامه مذکور م يبانيدستورالعمل در پشت

 


