
   و اشتغال  ـ آموزش  پنجم فصل

     ـ كارآموز و مراكز كارآموزي  اول مبحث

  ـ مراكز كارآموزي۱

،   كــارگران  فــني  دانــش   كار و نــيز بـاال بــردن        مولد و مستمر جويندگان       منظور اشتغال    و به   اساسي   قانون    اهداف   در اجراي   ـ ۱۰۷  ماده 

 . سازد  را فراهم  الزم  آموزشي  امكانات  است  مكلف  كار و امور اجتماعي وزارت

 .باشند  مي  كار و امور اجتماعي  با وزارت  الزم  همكاريهاي  به  موظف  ذينفع ها و سازمانهاي وزارتخانه  ـ تبصره 

 كشـور     مختلف    موجود در نقاط      صنعت    استقرار نوع    به  نياز و با توجه        برحسب    است   موظف   كار و امور اجتماعي     وزارت  ـ۱۰۸   ماده 

 : نمايد  اقدام  مهارت  مختلف  در سطوح  ذيل  مراكز كارآموزي  ايجاد و توسعه براي

  غيرماهر  و كارجويان  كارگران  آموزش  براي  پايه ـ مراكز كارآموزي الف 

 و    كــارگران   بــه  پيشرفته    تخصصهاي     و تعليم    ، ارتقاء مهارت      بازآموزي    براي   موردي   و تخصصهاي    مهارت   تكميل   ـ مراكز كارآموزي     ب 

   اي  حرفه  آموزش ماهر، ماهر و مربيان  نيمه كارجويان

    مراكز كارآموزي  مربيان  آموزش  براي  مربي ـ مراكز تربيت ج 

   و آمـوزش    ، درمان    بهداشت  مانند وزارت (   ذيربط   ها و سازمانهاي      وزارتخانه     با همكاري    و جانبازان       معلولين    خاص  دـ مراكز كارآموزي     

 ...) و  ، بنياد شهيد، بنياد جانبازان پزشكي

 زيـر    طور مسـتقل     به   عمومي   محاسبات    قانون   با رعايت     و اداري    از نظر مالي      قانون  اين ۱۰۸   مذكور در ماده      مراكز آموزش    ـ۱۰۹   ماده 

 .  خواهند شد  اداره  كار و امور اجتماعي نظر وزارت

 مكلفنــد  ماهر مورد نياز خويش     كارگر ماهر و نيمه     در امر آموزش    منظور مشاركت    به  و خدماتي    ، توليدي     صنعتي واحدهاي  ـ۱۱۰  ماده 

 . آورند عمل  به  كار و امور اجتماعي  را با وزارت  الزم ، همكاريهاي  كارگاهي  و يا بين  جوار كارگاه  ايجاد مراكز كارآموزي  به نسبت

   و بيــن    جـوار كارگـاه         در مراكــز كـارآموزي        امـر آمـوزش       بــه  مربوط  ، استانداردها و جزوات     كار و امور اجتماعي     وزارت  ـ۱   تبصره 

 .نمايد  مي  مراكز مزبور اقدام  مربيان  و تأمين  و در مورد تعليم  را تهيه كارگاهي

 پيشنهاد وزير كـار      مورد به   برحسب  كارگاهي   و بين   جوار كارگاه      ايجاد مراكز كارآموزي    به  مربوط  دستورالعملها و مقررات   ـ۲  تبصره 

 .  خواهد رسيد  وزيران  هيأت  تصويب  به و امور اجتماعي
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منظــور   آزاد نـيز بــه     اي  و حرفـه     فــني ، آموزشــگاه    كار و امور اجتمــاعي       وزارت   توسط  كارآموزي   مراكز   بر تشكيل    عالوه  ـ۱۱۱   ماده 

 .شود  مي  تأسيس  كار و امور اجتماعي  از وزارت  پروانه ، با كسب  يا حقوقي  حقيقي  اشخاص وسيله ، به  معين  يا حرفه  صنعت آموزش

  فهرست          ۳          ۲          ۱
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   نظـارت    و نــيز نحــوه    و مربيـان     مســؤول   آزاد و صالحيت    كارآموزي   و موسسات     فني   صالحيت    تشخيص     به   مربوط  نامه آئين  ـ تبصره

 .  خواهد رسيد  وزيران  هيأت  تصويب  به  با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي  موسسات  بر اين  كار و امور اجتماعي وزارت

  

   ـ كارآموز و قرارداد كارآموزي۲

 : شود  اطالق مي  افراد ذيل ، كارآموز به  قانون  اين  مقررات از لحاظ  ـ۱۱۲  ماده 

   و يا آموزشگاههاي       در مراكز كارآموزي      معين   مدت   براي   يا ارتقاء مهارت     ، بازآموزي     خاص   حرفه   فراگرفتن    براي   فقط   كه ـ كساني  الف 

 .بينند  مي آزاد آموزش

 نباشــد، در    زايــد بـر ســه ســال     كــه  معيـن    مــدت ، براي    خاص  اي  حرفه  منظور فراگرفتن    به  قرارداد كارآموزي   موجب  به  كه  ـ افرادي  ب 

 . بيشتر نباشد  تمام سال ۱۸ و از   كمتر نبوده سال ۱۵ آنها از   سن  بر آنكه  دارند، مشروط  با كار اشتغال  توام  كارآموزي  به  معين كارگاهي

   معرفـي   مراكــز كـارآموزي    بـا كارفرمــا بــه     منعقده   كتبي   توافق  مطابق   باشند كه   كارگراني  است  ممكن)  بند الف(  كارآموزان  ـ۱  تبصره 

 .نمايند  مي  مراجعه  مراكز كارآموزي  نيستند و رأساً به  شاغل  باشند كه شوند و يا داوطلباني مي

بـا پيشــنهاد    »  ب« مـذكور در بنــد      داوطلبــان   كــارآموزي  دوره  ، حقوق و تكـاليف     پذيرش    شرايط  به  مربوط  دستورالعملهاي  ـ۲  تبصره 

 .رسد  مي  وزير كار و امور اجتماعي  تصويب  كار، به شورايعالي

شـوند، از حقـوق         مي  پذيرفته    از مراكز كارآموزي   در يكي   كارآموزي   براي ۱۱۲   ماده   يك  تبصره    مطابق   كه  شاغلي  كارگران  ـ۱۱۳  ماده 

 : زير برخوردار خواهند بود

 .شود  مي  كارگر محسوب  جزء سوابق  از هر لحاظ  مدت شود و اين  نمي  قطع  كارآموزي  كارگر در مدت  استخدامي ـ رابطه الف 

 . و يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود  از مزد ثابت  كارآموزي ـ مزد كارگر در مدت ب 

  شود در دوره    مي  كارگر پرداخت    به  خانوادگي   و مسئوليتهاي    زندگي    هزينه   جبران   براي  كه هايي ، كمكها وفوقالعاده      غيرنقدي   ـ مزاياي  ج 

 . خواهد شد  پرداخت  كماكان كارآموزي

 كــارگر وارد گـردد، كارگـر       به  خسارتي   طريق   شود و از اين     كارآموزي    ادامه  مانع  موجه   دليل  ، بدون   مدت  از پايان    كارفرما قبل   چنانچه 

 . نمايد  خسارت  و مطالبه  مراجعه  قانون  در اين  مندرج  اختالف  حل  مراجع تواند به مي

  فهرست          ۳          ۲          ۱
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 :  است شود مكلف  مي  پذيرفته  از مراكز كارآموزي  در يكي  كارآموزي براي ۱۱۲  ماده) ۱(   تبصره  مطابق  كه كارگري  ـ۱۱۴  ماده

 واحــد  هــاي نامه  و آئين   و مقررات   نموده    شركت   كارآموزي   هاي  در برنامه    طور منظم   بپردازد و به     كارآموزي    مقرر به   مدت ـ تا پايان   الف 

 . برساند  پايان  به  را با موفقيت  كارآموزي  نمايد و دوره  را مراعات آموزشي

 . ورزد كار اشتغال  به  كارگاه  در همان  كارآموزي  دو برابر مدت ، حداقل  كارآموزي  دوره  از طي ـ پس ب 

   خســارت  مطالبــه  توانـد بـراي     نباشد، كارفرما مي      كار در كارگاه        ادامه  حاضر به  كارآموزي    از اتمام    كارآموز پس   كه در صورتي   ـ تبصره 

 . نمايد  خسارت  دريافت  و تقاضاي  مراجعه  قانون  اين  موضوع  اختالف  حل  مراجع  به  در قرارداد كارآموزي مندرج

   قــانون ايـن  ۸۴  الــي ۷۹ مذكور در مواد     نوجوان    كارگران   به  مربوط   مقررات  ، تابع ۱۱۲  ماده»  ب« مذكور در بند      كارآموزان  ـ۱۱۵  ماده 

 . در روز تجاوز نخواهد كرد  ساعت  از شش  كار آنان  ساعت خواهند بود ولي

 : باشد  ذيل  مطالب  بايد حاوي  طرفين  بر مشخصات  عالوه قرارداد كارآموزي  ـ۱۱۶  ماده 

    طرفين ـ تعهدات الف 

  كارآموز ـ سن ب 

 ـ مزد كارآموز ج 

   كارآموزي دـ محل 

  خواهد شد  داده ، تعليم  استاندارد مصوب  طبق  كه  يا شغلي ـ حرفه ه 

 )  لزوم در صورت( قرارداد   فسخ وـ شرايط 

 . بدانند را در قرارداد الزم  ذكر آن  قانوني  در حدود مقررات  طرفين  كه  ديگري  شرط زـ هر نوع 

از حــدود     كــه  مجاز اســت   در صورتي  )   قانون   اين ۸۰   ماده  موضوع(   تمام   سال ۱۸   تا سن    با كار نوجوانان     توأم   كارآموزي  ـ۱۱۷  ماده 

 . مضر نباشد  آنان  و روحي  و رشد جسمي  سالمت  و براي  نبوده  خارج  آنان توانايي

 كــار و   وزارت  آموزشــي  استانداردهاي   را مطابق     كافي   و تجهيزات    كارآموز، وسائل     آموزش  موظفند براي   مراكز كارآموزي     ـ۱۱۸  ماده 

    تــأمين  مراكز مذكور بايد براي     همچنين.  او بياموزند    مورد نظر را به   ، حرفه    و كامل   طور منظم  قرار دهند و به   وي  در دسترس   امور اجتماعي 

 . آورند  را فراهم  الزم  امكانات  كارآموزي  كارآموز در محيط  وايمني سالمت

  فهرست          ۳          ۲          ۱
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    ـ اشتغال  دوم مبحث

مراكــز .  نمايـد     در سراســر كشــور اقــدام       اشتغال   ايجاد مراكز خدمات     به    نسبت   است   موظف   كار و امور اجتماعي     وزارت  ـ۱۱۹   ماده 

   به  بيكاران   و معرفي  نام  ثبت   به  نسبت    اشتغال   هاي  فرصت   براي  ريزي  ايجاد كار و برنامه     هاي  زمينه   شناسايي    مذكور موظفند تا ضمن      خدمات

 . نمايند  اقدام  و خدماتي ، كشاورزي ، صنعتي  مراكز توليدي  به و يا معرفي)   آموزش  نياز به در صورت(  مراكز كارآموزي

   معلـولين     از اشــتغال   و حمايت ريزي  دفتر برنامه   عنوان   تحت  ايجاد دفتري   به  در مراكز استانهاموظف     اشتغال مراكز خدمات  ـ۱  تبصره 

 .باشند  با دفاتر مزبور مي  همكاري  به  موظف  ماده  مذكور در اين  موسسات خواهند بود و كليه

يق        ، معلــولين  )  و توزيعـي     ، صنعتي    ، كشاورزي    توليدي(   تعاوني    تا در ايجاد شركتهاي       است   موظف  دولت  ـ۲   تبصره     اعطــاي   را از طر

 قــرار   مــورد حمايـت     آنان   از توليد يا خدمات        كار و حمايت     انجام    تسهيالت    و برقراري    الزم   و آموزشهاي     دراز مدت   الحسنه  قرض  وامهاي

 . نمايد يابند اقدام  در آنها حضور مي  معلولين ها كه  و تبصره  ماده  اين  مراكز موضوع  در كليه  معماري  موانع  رفع  به  و نسبت داده

   مــورد نيــاز معلـولين      رفاهي     تسهيالت    برقراري   را در جهت      الزم  هاي نامه  تا آئين     است   مكلف   كار و امور اجتماعي     وزارت  ـ۳  تبصره 

   وزيــر كــار و امــور اجتمـاعي        تصويب    و به   كشور تهيه      بهزيستي    و سازمان    ايران   معلولين     از جامعه    كار با نظرخواهي     در مراكز انجام    شاغل

 .برساند

  فهرست
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    بيگانه  اتباع  ـ اشتغال  سوم مبحث

   ثانياً مطابق     بوده   كار مشخص    رواديد ورود با حق       اوالً داراي   كار شوند مگر آنكه     به  مشغول   توانند در ايران   نمي   بيگانه  اتباع ـ ۱۲۰  ماده 

 . دارند  كار دريافت ، پروانه  مربوطه هاي نامه  و آئين قوانين

 : باشند نمي ۱۲۰   ماده  مقررات  مشمول  ذيل  بيگانه اتباع  ـ تبصره 

 .  امور خارجه  هستند با تأييد وزارت  و كنسولي  ديپلماتيك  مأموريتهاي  منحصراً در خدمت  كه اي  بيگانه الف ـ اتباع 

 .  امور خارجه  آنها با تاييد وزارت  به  وابسته  متحد و سازمانهاي  ملل  سازمان  و كارشناسان ـ كاركنان ب 

 .  و ارشاد اسالمي  فرهنگ  و تأييد وزارت  متقابل  معامله  شرط  به  خارجي  خبرگزاريها و مطبوعات ـ خبرنگاران ج 

باع      بــراي  كار مشـخص     در صدور رواديد با حق      ذيل   شرايط   با رعايت    كار و امور اجتماعي     وزارت  ـ۱۲۱  ماده   و   موافقــت   بيگانـه    ات

 : كار صادر خواهد كرد پروانه

 و   واجــد تحصـيالت   كــار افـراد داوطلــب    بــه  آماده   ايراني  اتباع    در ميان    كار و امور اجتماعي    موجود در وزارت   اطالعات   الف ـ مطابق    

 . باشد  وجود نداشته  مشابه تخصص

 .كار مورد نظر باشد  به  اشتغال  براي  كافي  و تخصّص  اطالعات  داراي  بيگانه ـ تبعه ب 

 . شود  استفاده  افراد ايراني  بعدي  و جايگزيني  آموزش  براي  بيگانه  تبعه ـ از تخصص ج 

   آنهــا و نحـوه     انتخــاب   تعداد اعضاء و شـرايط       به  مربوط  ضوابط.   است   اشتغال  فني  با هيأت  ماده  در اين    مندرج احراز شرايط   ـ تبصره 

 .رسد  مي  وزيران  هيأت  تصويب  به  كار و امور اجتماعي  با پيشنهاد وزارت  خواهد بود كه اي نامه  آئين موجب ، به  هيأت  جلسات تشكيل

 : نمايد  اقدام  كار افراد ذيل  صدور، تمديد و تجديد پروانة  به تواند نسبت  مي  كار و امور اجتماعي وزارت  ـ۱۲۲  ماده 

 .  باشد  داشته  اقامت  در ايران  مداوم  سال  ده  حداقل  كه اي  بيگانه ـ تبعه الف 

 . باشد  همسر ايراني  كه اي  بيگانه ـ تبعه ب 

 و   و يا پناهندگي    معتبر مهاجرت    كارت   داشتن   شرط  به  سياسي   و پناهندگان      اسالمي  خصوصاً كشورهاي     بيگانه   كشورهاي ـ مهاجرين   ج 

 .  كشور و امور خارجه هاي  وزارتخانه  كتبي  از موافقت پس

   و يا افراد بــدون    از دول   بعضي  اتباع   متقابل   معامله عنوان  و يا به   ضرورت تواند در صورت  مي  كار و امور اجتماعي   وزارت  ـ۱۲۳  ماده 

 صــدور،    حق   از پرداخت   وزيران  هيأت    و تصويب     امور خارجه    از تأييد وزارت     پس)  نباشد    ارادي  آنان    وضعيت   بر آنكه  مشروط( را   تابعيت
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 . نمايد  كار معاف  تجديد پروانه  تمديد و يا حق حق

 .شود  صادر يا تمديد و يا تجديد مي  سال  يك  مدت  حداكثر براي  قانون  مواد اين  كار با رعايت پروانه  ـ۱۲۴  ماده 

  فهرست          ۲          ۱
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 روز،    پــانزده    ظــرف  اســت شود كارفرما مكلــف   مي  با كارفرما قطع     بيگانه   تبعه   استخدامي   رابطه    هر عنوان     به  كه در مواردي   ـ۱۲۵  ماده

   كار خود را در برابر اخذ رسيد، به           روز پروانه     پانزده     ظرف   است   نيز مكلف    بيگانه  تبعه.  كند   اعالم    كار و امور اجتماعي       وزارت  را به   مراتب

   درخواست     ذيصالح    را از مراجع      بيگانه   تبعه    اخراج   لزوم    در صورت     كار و امور اجتماعي     وزارت.  نمايد    تسليم    كار و امور اجتماعي     وزارت

 .كند مي

   را بــه    مراتب   كند، وزير مربوطه      ايجاب  طور استثنايي    را به    بيگانه   تبعه    فوري   كشور اشتغال      صنايع   مصلحت   كه  در مواردي    ـ۱۲۶  ماده 

   رعايـت     بــدون  كــار موقــت  ، پروانــه    بيگانـه    تبعــه   براي   وزير كار و امور اجتماعي      نمايد و با موافقت     مي  اعالم   كار و امور اجتماعي    وزارت

 .، صادر خواهد شد  كار مشخص  صدور رواديد با حق  به  مربوط تشريفات

 . خواهد بود  بيگانه  اتباع  اشتغال  فني  تأييد هيأت  مستلزم  و تمديد آن  است ماه  حداكثر سه  كار موقت  اعتبار پروانه مدت  ـ تبصره 

   و مــيزان   خــدمت   و مدت    تابعيت     با درنظر گرفتن    مورد نياز دولت      بيگانه   فني   و متخصصين    كارشناسان    استخدامي  شرايط  ـ۱۲۷  ماده 

   و اســتخدامي   امور اداري    و سازمان   كار و امور اجتماعي      نظر وزارت    و اعالم   از بررسي  ، پس   داخلي    كارشناس    نيروي   به مزد آنها و با توجه     

   مجلـس    از تصويب    ، در هر مورد پس       خارجي   كارشناسان     استخدام    كار جهت    پروانة.  خواهد بود     اسالمي    شوراي   مجلس  كشور، با تصويب   

 . صادر خواهد شد  كار و امور اجتماعي  وزارت  از طرف  اسالمي شوراي

 كــار   شود، نظر وزارت    مي  بيگانه   كارشناسان     استخدام    موجب    كه   قراردادي   عقد هرگونه     به   از اقدام    مكلفند قبل     كارفرمايان  ـ۱۲۸   ماده 

 . نمايند  استعالم  بيگانه  تبعه  اشتغال  اجازه  را در مورد امكان و امور اجتماعي

   انتخاب  كار و نيز شرايط  صدور، تمديد، تجديد و لغو پروانه  نحوه  از جمله  بيگانه  اتباع  اشتغال  به  مربوط  اجرائي هاي نامه آئين  ـ۱۲۹  ماده 

 خواهد   وزيران  هيأت  تصويب  به ، با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي  قانون اين ۱۲۱   مذكور در ماده  بيگانه  اتباع  اشتغال  فني اعضاء هيأت

 .رسيد

  فهرست          ۲          ۱
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