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  كاراستاد – 2-2
وي به تاييد  عموميصالحيت  و وي مورد تاييد صنف يا صنعت بوده و مهارتي شغلي ،توان فني ،كه تجربهاست  يفرد

  .باشد كارگاه شاغل مييك و در رسيده  اداره كل
  
  كارگاه – 2-3
آمـوزش بـه روش ايـن    ، محصول و يا ارائه خـدمت تحـت نظـر يـك صـنف و يـا صـنعت        توليدضمن است كه  كانيم

  .گيردصورت مي دستورالعمل 

  
  نوين شاگردي –استاد به روش آموزش -2-4

به شاگرد  كارستادا شغل از مربوط به يكهاي  شايستگيفني و حرفه اي است كه طي آن  آموزشهاي  يكي از روش
      .منتقل مي گردد كارمحل اشتغال استادطي يك دوره آموزش در 

  
  شرايط شاگرد ـ3 ماده

  .تمايل خود را كتباً اعالم نمايد عالقه مندي وشاگرد  - 1- 3
  .باشدسال  15حداقل  شاگردسن   - 2- 3
  ).شد عمل خواهد يمملكت در مورد اتباع بيگانه مطابق قوانين جاري( تابعيت ايراني داشته باشد  - 3- 3
  .را داشته باشد مورد نظرآموزش متناسب با  الزمتوانايي   - 4- 3
  

  شرايط استاد كار -4 ماده
  .دباش) در همان شغل( سال سابقه كار سهصورت داشتن گواهينامه مهارت داراي  سال و در پنجحداقل داراي  -4-1
  .مورد تائيد صنف مربوطه باشدوي حسن شهرت  -4-2
  . برسدكل  به تائيد اداره وي براي انتقال مطالب به شاگردانتوانمندي صالحيت عمومي و  -4-3
  

  نوين شاگردي - تاداس به روش شرايط آموزش  -5ماده 
  .كارگاه اجرا گرددعادي و در ساعات فعاليت ين شده يعتآموزش بايستي در كارگاه  -5-1
 ،براي مشاغل فاقـد اسـتاندارد   .آموزش بايستي مطابق تمام يا بخشي از استاندارد آموزشي سازمان صورت گيرد -5-2

  .سازمان با مشاركت متخصصين صنف يا صنعت نسبت به تهيه و تدوين استاندارد اقدام مي نمايد
بـديهي اسـت    .باشدمي  سال دو سقف تاان مندرج در استانداردهاي آموزشي و زمبرابر  دوزمان آموزش حداقل  -5-3

  .بستگي دارد) و شاگرد كارتاداس(به توافق طرفين در اين بازه زماني دوره  مدت زمان اجراي
  . باشدشغل آموزش بايستي در حد امور متناسب با آن   -5-4
آخـرين   يـا  حـق بيمـه و   احراز آن براساس آخرين ليست واريـز ( كارگران فعلي كارگاه مزبور نباشد ءجز شاگرد -5-5

  ). ين اجتماعي صورت مي گيردگزارش تام
  . دمعرفي مي شو هاي مربوطه آزمون مراكز معين به منظور اخذ  پايان دوره بهدر  شاگرد -5-6
ع از شمول قانون كار و قانون تامين اجتماعي خارج بـوده و موضـو   شاگردان در مدت زمان آموزشبديهي است  -5-7

  .تصريح مي گردد آموزشي مربوطهدر قرارداد 
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  .و شاگرد بايستي يكسان باشد كاراستاد جنسيت -5-8
قبل زمان نسبت به  ان مشمول بيمه تامين اجتماعي را اجازه كاهش تعداد كارگر آموزشاستادكار حين اجراي  -5-9

  .ندارداز اجراي طرح 
مبلغي تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط اسـتاد كـار    هيچ ،دستورالعملاين بودن به جهت آموزشي  -5-10

  .به شاگرد پرداخت نمي شود
  

  آن و تجهيزات آموزشي كارگاهشرايط  -6 ماده
  . كارگاه داراي پروانه كسب يا بهره برداري معتبر باشد -6-1
  .مورد تاييد اداره كل را داشته باشد مربوطهشغل آموزش  برايكارگاه فضاي مناسب  -6-2
  .هاي ايمني و حفاظت فني و بهداشت كار در كارگاه رعايت شده باشد دستورالعمل -6-3
  .)جز مشاغل خانگي داراي مجوز فعاليته ب( آموزش مستقل از محل سكونت باشد كارگاه محل -6-4
  .باشد يآموزش شغلمتناسب با نوع كارگاه ها و تجهيزات  دستگاه -6-5
  

  وظايف استادكار -7 ماده
  .بر اساس استاندارد شغل هاي آموزشي رعايت سرفصل -7-1
  .اداره كل در دفتر مخصوص براي بررسي توسط نماينده صنف يا  حضور و غياب شاگردثبت -7-2
  .دورهپايان ن پايان دوره به مركز معين اداره كل بالفاصله بعد از براي آزمو معرفي شاگرد -7-3
  .هاي ارايه شده از تشكل صنفي يا صنعتي درخصوص شاگردان مدارك و فرم ،تكميل و تحويل اسناد -7-4
تشكل هاي صـنفي يـا صـنعتي مربوطـه درخصـوص اجـراي        و طرف اداره كل همكاري با عوامل معرفي شده از -7-5

  .آموزش
  .)وييا ولي (شاگرد  و كاربين استادمنعقدشده  آموزشی قراردادرعايت تمام مفاد  -7-6
  .ي كتبي و عملي پايان دوره آموزشيها همكاري در اخذ آزمون -7-7
  .مربوطهو اداره كل صنعتي  ،ه تشكل هاي صنفيب اعالم ترك دوره شاگرد -7-8
امـور   ،فروش ،از جمله بازار يابي(هاي شغلي  هاي كسب و كار به همراه مهارت در مهارت توانمند سازي شاگرد -7-9

  .در حد متعارف شغل مربوطه و رعايت كرامت انساني )اخالق حرفه اي و بانكي
  .ديگرانخودداري از محول نمودن آموزش به  -7-10
  

  وظايف شاگرد -8 ماده
  .خواهد بود يآموزشموظف به اجراي قرارداد آموزشي شاگرد تا آخر مدت قرارداد  -8-1
  .تعيين شده توسط استادكار در محل آموزش حاضر شود آموزشيشاگرد بايد طبق برنامه  -8-2
مـدارك   همـراه اسـناد و  بـه  در اسرع وقت ب را مراتموظف است  )...و بيماري  به علت(در صورت غيبت شاگرد  -8-3

  .اطالع دهد استادكاربه مربوطه 
  .را رعايت كندزشي كارگاه و آمو، ايمني شاگرد بايد كليه مقررات انضباطي -8-4
  .شركت كندد در آزمون هاي پايان دوره شاگرد باي -8-5
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  و شاگرد كاروظايف مشترك استاد - 9 ماده
  ...معامله و ،شراكت ،شهادت ،عدم اجبار به امور غير آموزشي از جمله ضمانت -9-1
  .تجهيزات و مواد مصرفي طرفين ،مال ،تالش حداكثري براي حفظ جان ،داري تامان -9-2
  .اخالقي و اجتماعيات رعايت شئون -9-3
اجـراي بهينـه دوره و    بـراي مربوطـه  صنفي و صـنعتي   تشكل ،يآموزشز كمر، رائه اطالعات الزم به ولي شاگردا -9-4

  .دستورالعملاجراي  محل مطلوبيتحفظ 
از توقـف   بعدروز  15 زشي الزم است مراتب را كتبا حداكثرطرفين در صورت توافق براي توقف اجراي دوره آمو -9-5

  .تشكل صنفي يا صنعتي مربوطه اعالم نماينداداره كل، اجراي دوره آموزشي به 
در صـورت  . مي باشدتشكل صنفي يا صنعتي مربوطه  ،استادكار و شاگردآموزشي مرجع رسيدگي به اختالفات  :تبصره
  .مي گردد معرفي اداره كل يكز آموزشامرشاگرد به ، حصول نتيجهعدم 

  
  اداره كل و وظايف سازمان - 10 ماده
  .نوينشاگردي  -استاد آموزش به روشصدور مجوز براي گيري در خصوص بررسي و تصميم  -10-1
             بــراييـا تاييديـه   مطـابق اسـتاندارد آموزشـي    اخـذ آزمـون كتبـي و عملـي پايـان دوره و صـدور گواهينامــه        -10-2

  .قبول شدگان
  .هاي آموزشي فاقد استانداردتدوين استاندارد براي دوره  -10-3
  .ي آموزشي نظارت بر اجراي دوره ها -10-4
  .و استادكار شناسايي براي شاگردصدور كارت  -10-5
بـراي اسـتادكاران قبـل از شـروع دوره آموزشـي      و ارتقاء مهارت فنون تدريس روش و  يبرگزاري دوره آموزش -10-6

  ).لزومدرصورت (
             همربوطــ شــغلهــاي كتبــي و عملــي  اســتفاده از اســتادكاران بــه عنــوان آزمــونگر و طــراح ســؤاالت آزمــون -10-7

  .)لزومدر صورت (
نظيركـارآموزان مراكـز   ( در طي اجراي دوره آموزشيكليه شاگردان قراردادن  مدني تحت پوشش بيمه حوادث -10-8

  .)آموزش فني و حرفه اي
درصـورت  (دسـتورالعمل  تبيين اهميـت اجـراي   راي شاگردان قبل از شروع آموزش و برگزاري دوره توجيهي ب -10-9

  .)ضرورت
معرفي و ساير مراحل اجرايـي   ،بررسي ،ثبت نام ،شناسايي برايناسب رايانه اي مسامانه رگيري طراحي و بكا -10-10

  .دستورالعملهاي دست اندركار  تسهيل امور متقاضيان و دستگاه به منظورطرح 
 دستورالعملكميته راهبري استان توسط  هر محدوده مشاغل مشمول اين طرح با توجه به شرايط بومي -10-11

  .تعيين و ابالغ مي گردد
  

  دستورالعملكميته راهبري  -11 ماده
كميته راهبـري آمـوزش بـه    كميته اي به نام  ،آموزشي روشنظارت بر اجراي اين  وگذاري، هدايت  به منظور سياست

  :شاگردي نوين در سازمان با تركيب زير تشكيل مي شود -روش استاد



٥ 

 

 .)كميته رييس(سازمان   تساري -
 .)كميتهدبير(معاون آموزش  -
 .تعاون، كار و رفاه اجتماعينفر نماينده وزارت يك  -
 .تامين اجتماعي  صندوقه يك نفر نمايند -
 .شوراي عالي اصنافيك نفر نماينده  -
 .چهارنفر از مديران كل استاني به انتخاب رئيس سازمان -
 .از مديران كل حوزه معاونت آموزشي سازمان به انتخاب معاون آموزشنفر  دو -

 

و نيـز  دسـتورالعمل  اجـراي   و نحوه صدور مجوز، نظارت بر دوره هاي آموزشـي تعيين رشته هاي آموزشي،  -12 ماده
  .انجام مي شودتوسط شوراي راهبري مستقر در سازمان فرم هاي الزم  طراحي

  
  شاگردي نوين   –كميته آموزش به روش استاد  -13ماده 

شاگردي نوين كميته اي با تركيـب زيـر    -اجراي دوره هاي آموزشي به روش استاد برنظارت  وبه منظور صدور مجوز  
  :ها تشكيل مي شود  در تمام استان

 ).كميتهرئيس (استان مدير كل  -

 ).دبيركميته(پژوهش و برنامه ريزي  معاون آموزش، -

 .مسئول حراست اداره كل -
 .نماينده اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان -
 .نماينده اداره كل تأمين اجتماعي استان -
 .نماينده شوراي اصناف استان -
 .نتخاب مدير كل استاناسه نفر از روساي مراكز آموزشي به  -
  .پژوهش و برنامه ريزي اداره كل آموزش،رئيس اداره  -

  
ه و از تاريخ تصويب الزم به تصويب رسيد....................  در تاريخ و يك تبصره ماده 14در دستورالعمل اين  -14ماده 

  .االجرا مي باشد
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