به نام خدا
دستترالعمل ا عایع

تفاهم نامه ش ت ال  100/12392مالخ  1400/05/16ف مابین ستتااما آمااش فن وحیفه عی

ک شال و عتحاد ه تلاون های تامین نیاا ع سرادکالع و کالگیع

ساخر ان و ف صل ک شال دل اهت آمااش و علتقا

مهالت نییوی کال صنلت ساخر ا و ع سرفاد بهینه عا ظیفیت ت شکا های صنف کالگیع

ساخر ان دل بخش

تلاو (تلاون های صنف )
فصل اول -تعاریف
در این دستورالعمل اصالحات زیر در معانی مشروحه بکار می روند:
عمف :عتحاد ه :اتحادیه تعاونی های تامین نیاز صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی کشور
ب :تلاون  :تعاونی های تامین نیاز صنفی ا ستادکاران و کارگران ساختمانی شهر ستان (تعاونی هایی که مورد تائید اتحادیه و
نماینده کارگروه کشوری اتحادیه می باشند)
ج :سااما  :سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور
د :عدعل کا فن وحیفه عی :اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان
میکزآمااش ثابت :واحد آموزشی است که براساس ضوابط و مقررات به منظور ایجاد و ارتقای مهارت افراد به ارائه آموزشهای
رایگان بصورت دولتی اقدام می نماید.
آماا شگا فن و حیفه عی آاعد  :واحد آموز شی غیر دولتی ا ست که با مجوز سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور نسبت به
ارائه آموز شهای فنی وحرفه ای مطابق با ا ستانداردهای سازمان با اخذ شهریه های م صوب اقدام می نماید .مجوز آموز شگاههای
فنی وحرفه ای آزاد توسط سازمان آموزش فنی وحرفه ای بر اساس ضوابط و شرایط آخرین دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه
تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزادسازمان مذکور صادر می شود.
مجیی آمااش :شخص حقیقی/حقوقی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای یا آموز شگاه فنی و حرفه ای آزاد ا ست و دارای مجوز
فعالیت وفق مفاد این دستورالعمل بوده و امور آموزشی مرتبط شامل ثبتنام ،برگزاری دوره آموزشی ،را انجام میدهد.
آاما عدوعلی :آزمونی استتت که بصتتورت دوره ای برای ستتنجت و تعیین مهارت متقاضتتیانی که به هرنحو ممکن مهارتی را
کسب کرده اند براساس استاندارد آموزش مهارت سازمان  ،تقویم زمان بندی و ضوابط و مقررات سازمان آموزش فنی وحرفه ای
کشور برگزار میگردد.
مرقاض ت  :شتتخص حقیقی استتت که جهت آموزش ،صتتدور و تمدید گواهینامه و یا پروانه مهارت فنی و حرفه ای درصتتنعت
ساختمان از سوی تعاونی به مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور معرفی می گردد.
مهالت آماا :به شخ صی اطالق می شودکه در یکی از دوره های آموزش فنی وحرفه ای به منظور فراگیری مهارت شرکت می
نماید.
میب  :شخص حقیقی ا ست که صالحیت و توانمندی الزم را براساس ضوابط و مقررات برای ارائه و تفهیم مطالب آموز شی مورد
نظر سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور به مهارت آموزان را داشته باشد.

گاعهینامه مهالت :مدرکی استتت که به افرادی اعطا می گردد که در بخت دولتی یا خصتتوصتتی دوره آموزشتتی را بر استتاس
استاندارد های مهارت طی می نماید و یا بعنوان داوطلب آزاد در آزمونهای کتبی و عملی بر اساس ضوابط سازمان موفق به کسب
نمره قبولی نهایی می شوند
آماا شهای فن وحیفه عی :مجموعه آموز شهای نظری و عملی ا ست که با هدف ارتقای دانت افراد و ایجاد مهارت های الزم و
به فعلیت رساندن استعدادهای نهفته در ایشان اجرا می گردد و مهارت آموزان را برای احراز شغل ،حرفه وکسب وکار در مشاغل
گوناگون تا سطوح مشخص آماده نموده و توانایی آنان را برای انجام کار و فعالیت در حرفه های مختلف ارتقا می دهد.
دول آمااش  :مجموعه آموزشهای نظری و عملی که در قالب استاندارد آموزشی با استفاده از تجهیزات و امکانات الزم توسط
مربی در یک زمان مشخص به مهارت آموز ارائه می شود.
عسراندعلد آمااش  :مجموعه ای از سرفصلهای آموزشی هر مهارت که به تفکیک مدت زمان نظری  ،عملی ،محدوده آموزش را
برای اجرا و ارزشیابی مشخص می نماید.
کد ع سراندعلد :مجموعه ای از اعداد قراردادی می با شد که تو سط سازمان بین المللی طبقه بندی م شاغل( )iscoبرای تفکیک
ر شته ها و زیرمجموعه هر ر شته تعیین شده ا ست .آخرین ن سخه محتوای ا ستانداردهای آموز شی ،جهت انتخاب دقیق دوره
آموزشتتتی مورد نظر از طریق ستتتا ما نه ملی استتت تا ندارد م هارت ستتتاز مان آموزش فنی وحر فه ای کشتتتور به نشتتتانی
 http://rpc.irantvto.ir/منتشرخواهد شد.
فصل دوم – چشم انداز اهداف آموزشی
حجم آمااش:
 جامعه هدف جهت آموزش در این د ستورالعمل شامل  500/000نفر از کارگران و ا ستادکاران ساختمانی سرا سر ک شور میباشد.
تب صره :پراکندگی ا ستانی و نحوه اجرای طرح در ا ستان ها در گروه های ملی و ستادی بر ا ساس اعالم نیاز سنجی اتحادیه انجام
می گیرد.
باا امان عایعی طیح:
بازه زمانی این دستورالعمل از زمان ابالغ تا پایان مدت تفاهم نامه مشترک ( )1402/5/13می باشد و در صورت رضایت طرفین و
تمدید تفاهمنامه قابل تمدید می باشد.
تلیفه آمااش:
تعرفه آموزش ها بر ا ساس جدول تعرفه های درآمدی قانون بودجه سال  ، 1401به ازای نفر روز (تا  4ساعت) برای حرفه های
خو شه صنعت (م شتمل بر حرفه های ساختمان) 215000 ،ریال می با شد .که در صورت افزایت در سال های بعد ،افزایت
خواهد یافت.
فصل سوم  -كليات :
عمف -عهدعف کل :
شنا سایی و معرفی متقا ضیان  ،ارتقا سطح مهارت و بازآموزی نیروی کار شاغل در صنعت ساختمان شامل سطوح کارگر و فن
ورز به منظورتوانمند سازی نیروی ان سانی با تاکید بر آموزش مهارتی و تعیین مهارت و بهبود کیفیت ساخت و ساز ساختمان و

مسکن  ،ساماندهی نیروی کار شاغل در صنعت ساختمان در راستای اجرای تفاهم نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و
اتحادیه تعاونی های تامین نیاز استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی کشور به شماره  100/12392مورخ  1400/5/16که بر
این ا ساس م شمولین این د ستورالعمل ،طبق ماده  2مو ضوع تفاهم نامه ،ا ستادکاران ،کارگران و افراد شاغل واجد شرایط در
صنعت ساختمان که توسط تعاونی های تامین نیاز صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی شناسائی و به سازمان و ادارات کل
آموزش فنی وحرفه ای معرفی می گردند.
تبصره :تعاونی ها صرفا مسئولیت شناسایی و معرفی کارگران و استادکاران ساختمانی به مراکز آموزش فنی و حرفه ای را عهده
دار بوده و ثبت نام ،و مراجعه کارگران دارای پروانه مهارت ساختمانی جهت تمدید ،تعویض و  ...براساس ضوابط و مقررات سازمان
آموزش فنی وحرفه ای کشور انجام خواهد شد.
ب -عناو ن مشاغا مش ال طیح :
مشاغل مشمول تفاهم نامه عبارتنداز :آرماتوربند– بتن ساز و بتن ریز– قالب بند و کفراژبند– جوشکار اسکلت فلزی– بنای سفت
کار– تاسیسات برقی ساختمان(برق کار ساختمان) -تأسیسات مکانیکی ساختمان (لوله کشی گاز خانگی و تجاری)  -لوله کشی
و نصاب وسایل بهداشتی– عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه– کارگرنگهداری بتن– کارگر نقشه بردار– گچ کار– سنگ کار–
کا شی کار– درب و پنجره ساز فلزی– درب و پنجره سازن صاب ورقهای کامپوزیت آلومینیومی -اپراتور د ستگاه  UPVCپروفیل
آلومینیومی  -درب و پنجره ساز پروفیل  -سیمان کار -تخریب کار ساختمان -کانال ساز تهویه -عملیات خاکی -چاه کن(مقنی)
 نقاش ساختمان – آسانسور ساز و غیره می باشند.تبصره  : 1حرفه های مشمول پروانه مهارت کارگران ساختمانی عبارتند از :سنگ کار ،بتن ساز و بتن ریز ،لوله کت گاز خانگی و
تجاری ،کاشی کار ،آرماتوربند ،نقشه بردار ،برقکار ساختمان ،نقاش ساختمان ،در و پنجره ساز پروفیل آهنی ،عایق کار رطوبتی و
آسفالت کار ابنیه ،گچ کار ،اسکلت ساز ،بنای سفت کار ،قالب بند و کفراژ بند و لوله کت و نصاب وسایل بهداشتی .و برای سایر
حرفه ها فقط گواهینامه مهارت صادر می گردد.
تب صره  : 2گواهینامه یا پروانه مهارت (عناوین مهارتی) متقا ضیان بر ا ساس ضوابط و مقررات سازمان آموزش فنی و حرفه ای
کشور صادر خواهد شد .
فصل چهارم  -اجرای تفاهم نامه
جهت اجرای تفاهم نامه مشترک کارگروه های راهبری در دو سطح ملی و استانی به شرح ذیل تشکیل می گردند:
عمف -کالگیو لعهبیی مل
به منظور انجام هماهنگی های الزم ،برنامه ریزی مناستتب و فرفیت ستتازی و همکاری فیمابین کارگروه ملی با حضتتور اعضتتا
کارگروه راهبری تفاهم نامه و یا نمایندگان تام االختیار دفاتر زیر تشکیل می گردد:
 – 1مدیرکل دفتر نظارت ،بهسازی و هدایت شغلی سازمان ( دبیر کارگروه)
 – 2مدیر کل دفتر سنجت مهارت و صالحیت حرفه ای
 -3مدیرکل دفتر پژوهت ،طرح و برنامه های درسی
 -4مدیر کل دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت های مردمی

 -5مدیرعامل اتحادیه کشور
 -6عضو هیات مدیره اتحادیه کشور
 -7بازرس اتحادیه کشور

وظا ف کالگیو لعهبیی مل :
 -1ابالغ شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی
 -2دریافت گزارشهای دوره ای فصلی از عملکرد ادارات کل آموزش فنی وحرفه ای استانها
 -3نظارت بر حسن انجام اجرای تفاهم نامه
 -4بررسی پیشنهادات دریافتی از کارگروههای راهبری استانی
ب -کالگیو لعهبیی عسران
به منظور انجام هماهنگی ها ،برنامه ریزی ،فرفیت سازی و سامانده ،کارگروه استانی به ریاست مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای
و اعضا زیر تشکیل می گردد:
 -1معاون آموزش و پژوهت استان (دبیرکارگروه)
 -2مسئول حوزه سنجت و ارزشیابی مهارت اداره کل استان
 -3رئیس اداره آموزش و پژوهت استان
 - 4رئیس اداره آموزشگاههای آزاد استان
 -5دو نفر نماینده اتحادیه کشور در استان
 -6نماینده کمیته انضباطی اتحادیه در استان
تبصره :ابالغ کارگروه راهبری استانی توسط مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان صادر میگردد.

وظا ف کالگیو لعهبیی عسران :
 - 1برنامه ریزی به منظور اجرای مصوبات و دستورالعمل های کارگروه ملی
 -2اطالع رسانی ذینفعان
-3نظارت بر اجرای دستورالعمل ها  ،مصوبات و فرآیندهای تفاهم نامه
 -4بررسی مشکالت و محدودیتها در اجرای فرآیند های تفاهم نامه و ارائه راهکار به کارگروه راهبری ملی
-5تشکیل کارگروه نظارت و بازرسی استانی
 -6تهیه فهرست مراکز آموزشی و تعاونی های تامین نیاز استانی و هماهنگی های الزم
ج -ه کالی های سااما دل لعسرای تسهیا عایعی تفاهم نامه:
 -1ارایه خدمات م شاور و هدایت آموز شی و شغلی به گروه های هدف در مراکز آموز شی سازمانهای فنی و حرفه ای بر ا ساس
ضوابط سازمان.
 -2بهره گیری از کارشناسان و متخصصان صاحب تجربه تعاونی ها در کمیته های تخصصی تدوین و بازنگری استانداردها ،اجرای
دوره های آموزشی و آزمون بر اساس دستورالعمل ها و قوانین سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

 -3ارز شیابی و سنجت مهارت بر ا ساس تقویم و برنامه زمان بندی ،ضوابط و مقررات سازمان آموزش فنی وحرفه ای و مطابق
استانداردهای آموزش شغل و ارائه گواهی نامه های معتبر
 -4برنامه ریزی در برگزاری دوره ها و کارکاه های آموز شی مورد نظر طرفین به منظور ارتقا مهارت فنی کارگران ساختمانی بر
اساس نتایج نیاز سنجی اعالم شده تعاونی ها
 -5تستتتریع در صتتتدور مجوز آموزشتتتگاه های فنی و حرفه ای آزاد و مراکز کار آموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی مرتبط با
آموزش کارگران ساختمانی به تعاونی های ع ضو اتحادیه بر ا ساس آخرین د ستور العمل اجرایی و آئین نامه نحوه ت شکیل و اداره
آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد
 -6برگزاری آزمون سنجت و مهارت کارگران ساختمانی معرفی شده از سوی تعاونی ها بر اساس ضوابط سازمان
د -وظا ف تلاونیهای تامین نیااصنف دل لعسرای عایعی تفاهم نامه :
 -1معرفی کارگران واجد شرایط جهت ثبت نام ،تمدید و ارتقا مهارت بر اساس ضوابط و مقررات سازمان
 -2تامین اعتبار ،مکان و تجهیزات و مصتتالح مورد نیاز جهت آموزش و آزمون های تعیین و ارتقا ستتطح مهارت و تحویل مصتتالح
طی صتتورتجلستته به مراکز آموزش فنی و حرفه ای در راستتتای تفاهم نامه و در خصتتود دوره هایی که خارا از برنامه متعارف
سازمان می باشد با هماهنگی ادارات کل آموزش فنی وحرفه ای استانها
 -3تاسیس و یا همکاری با آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد در راستای ارتقا مهارت کارگران ساختمانی طبق ضوابط سازمان.
 -4معرفی ا ستادکاران واجد شرایط جهت آزمون مربیگری و آزمونگری به مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی بر ا ساس ضوابط
و مقررات سازمان در صورت اعالم نیاز سازمان و ادارات کل اموزش و حرفه ای استان ها
-5کلیه کارآموزان معرفی شده جهت آزمون و آموزش این طرح تحت پو شت قرارداد بیمه م سئولیت مدنی که تو سط تعاونی ها
اعمال می گردد ،قرار می گیرند.
تبصره  :1افرادی که به عنوان آزمونگر به سازمان معرفی می گردند باید دارای کارت آزمونگری سازمان باشند این کارت براساس
شیوه نامه تعیین صالحیت آزمونگران سازمان برای افرادی که حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم دارند صادر خواهد شد.
تبصره  :2مسئولیت تایید هویت کارگران متقاضی در زمینه ثبت نام ،تمدید و ارتقا مهارت بر عهده تعاونی های تامین نیاز استانی
می باشد.
تبصره  :3شرایط آموزش و آزمون کارگران اتباع بیگانه مطابق شرایط و ضوابط و مقررات سازمان های ذیربط می باشد.
تب صره  :4سازمان آموزش فنی و حرفه ای ک شور در قبال مبالغ دریافتی از کارگران ساختمانی (نظیر حق ع ضویت و  )...خارا از
تعرفه های قانونی ،مسئولیتی نخواهد داشت.

