
 

 

 

 گروه هدف:
  سال 51باالتر از کارجویان جوان شغل اولی 

 تامین اجتماعی های دارای کد کارگاهیکارگاه 
 

 شرایط کارجو:
  سال تمام باشد. 51سن مهارت آموز حداقل 

 .تابعیت ایرانی داشته باشد 

  توانایی الزم متناسب با استاندارد آموزشی مربوط را شرایط و

 داشته باشد.

 شرایط کارگاه: 

 برخورداری از مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی ذیربط 

 برخورداری از حداقل شرایط حفاظت و ایمنی الزم 

 گذشتن حداقل یکسال از مجوز فعالیت واحدپذیرنده 

 فرآیند صدور تایید اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در 

 مجوز مهارت آموزی

 سازو کار اجرایی طرح:
  ثبت نام کارجویان جوان و کارفرمایان متقاضی مشارکت در طرح

ای کشور و آموزی سازمان آموزش فنی و حرفهدر سامانه مهارت

 آموزانعقاد قرارداد آموزشی مطابق توافق کارفرما و مهارت

 ردهای آموزشی آموزی مطابق با استانداشروع دوره مهارت

های اقتصادی خصوصی و تعاونی دارای سازمان مذکور در بنگاه

 صالحبرداری از مراجع ذیپروانه کسب یا بهره

 سایر موارد: 
آموزی، در طول دوره، کننده در طرح مهارتکارجویان شرکت

باشند و تحت پوشش ن کار و تأمین اجتماعی نمیمشمول قوانی

 خواهند گرفت.بیمه مسئولیت مدنی قرار 

 آموزی در محیط کار واقعی:نشانی الکترونیکی سامانه مهارت
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 آموزی در محیط کار واقعی:کلیات طرح مهارت 

ست 2در اجرای بند سوی مقام سیا شتغال ابالغی از  های کلی ا

معظم رهبری و تصووویب نامه سووی و شووشوومین جلسووه سووتاد 

ومصوووبه جلسووه هفتاد و شووشووم  فرماندهی اقتصوواد مقاومتی

شوووورایعالی اشوووتغال، طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی 

ساله صت حداکثر یک  ست. در این طرح فر شده ا ای به تدوین 

های شووود تا به داوطلبان واجد شوورایط، مهارتکارفرما اعطا می

آموز شغلی را در محیط کار انتقال دهد. در این طرح، مهوووووارت

های آموزشووی مجاز، کافی در یکی از حرفه پس از کسووب دانش

گاه نده وارد بن ما و فرد آموزش گیر کارفر های براسووواو توافق 

ز برداری ااقتصادی خصوصی و تعاونی دارای پروانه کسب یا بهره

صووالح خواهند شوود و تحت نظارت مرکد یادگیری و مراجع ذی

 ای کشور درمطابق مقررات آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه

واحدهای مشمول طرح توسط فردی که تجربه، توان فنی، شغلی 

و مهارتی وی مورد تایید صووونا یا صووونعت مربوطه بوده و در 

 شودآموزی میباشد، مشغول مهارتکارگاه شاغل می

  

 

 

 

 طرح مهارتآموزی در محیط کار واقعی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 زمان اجرای طرح:
 (5931-5011های برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )سال

 

 اهداف طرح:
  آشنایی با محیط کسب و کار، کسب تجربه و آماده سازی و ایجاد خودباوری

 در مهارت آموز برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی

  حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بومی 

  کمک به بنگاه های فعال به منظور شناسایی و جذب نیروی کار مستعد و

 توانمند

  کاهش هدینه های تولید و خدمات از طریق جذب و بکارگیری نیروهای

 مهارت آموخته

 واقعی بنگاه های  استفاده از ظرفیت و توان آموزشی عملی در محیط کار

 تعاونی اقتصادی خصوصی و

  معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

و توسعه اشتغال دفتر سیاستگذاری   




