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  ..............شماره                                                               

  ...............تاریخ                                                                                                                    

قانون برنامه پنج ساله ) 71(موضوع آیین نامه اجرایی ماده  التحصیالن دانشگاهی دستورالعمل اجرایی دوره کارورزي فارغ
  ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

موضوع  ،قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران) 71(به استناد آئین نامه اجرایی ماده 
 طولو در اجراي قوانین بودجه سنواتی کشور در  هیئت محترم وزیران 21/03/1398مورخ  هـ 55959ت /  32726یب نامه شماره تصو

) 18(بند الف تبصره ) 1(و جزء ) 1397(قانون بودجه سال ) 18(تبصره ) الف(آیین نامه اجرایی بند ) 6(اجراي برنامه ششم از جمله ماده 
به شرح ذیل جهت اجـــرا ابالغ  کل کشور، دستورالعمل اجرایی دوره کارورزي فارغ التحصیالن دانشگاهی )1398(قانون بودجه سال 

  .  رددگمی

  تعاریف و مفاهیم؛ : 1بخش 
  :روددر این دستورالعمل اصطالحات و تعاریف در معانی مشروحه زیر بکار می :1ماده 

راکز آموزش عالی داخل و خارج از کشور که مدرك تحصیلی آنها مورد تأیید ها و مدانش آموخته دانشگاه :فارغ التحصیل دانشگاهی
  .باشدمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

سال تمام سن ) 35( از کمترشخص حقیقی داراي مدرك تحصیلی دانشگاهی حداقل کارشناسی که در زمان ثبت نام : کارورز  -
 .در چارچوب این دستورالعمل جذب شودداشته و 

قانون تأمین ) 2(ماده ) 3(قانون کار جمهوري اسالمی ایران و بند ) 4(کارگاه هاي خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده  :کارگاه -
 اجتماعی

) 2(ماده ) 2( قانون کار جمهوري اسالمی ایران و بند) 3(اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ماده  :کارفرمایان و کارآفرینان  -
 .قانون تأمین اجتماعی تعریف شده و اداره کارگاه را برعهده دارند

 شهرستانی/ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهاي استانی :دستگاه هماهنگ کننده -

ء مهارت در ساله است که طی آن کارورز به منظور تبادل دانش، کسب تجربه و ارتقا) 2(دوره زمانی حداکثر  :دوره کارورزي  -
  .کارگاه مشغول است

ماهه که کارورز به منظور آمادگی براي جذب در کارگاه صرفاً براي یک ) 3(سه دوره زمانی حداکثر  :دوره مقدماتی کارورزي  -
 .نمایددوره سپري می
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کارورز پرداخت ، توسط دولت به آنوجهی است که در پایان دوره مقدماتی کارورزي و متناسب با مدت  :کمک هزینه کارورزي -
 . شودمی

  برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی :برنامه ششم  -
هاي داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران که براي ها، موسسات مالی و اعتباري و صندوقبانک :موسسه عامل  -

  .باشندستگاه هماهنگ کننده میاجراي دوره کارورزي، داراي قرارداد عاملیت با د

درصد  20(قانون برنامه ششم که صرفاً شامل سهم بیمه کارفرما ) 71(معافیت حق بیمه سهم کارفرما موضوع ماده  :معافیت  -
شودکه توسط دستگاه هماهنگ کننده به نمایندگی از دولت در قانون تأمین اجتماعی می) 28(ماده ) 1(موضوع تبصره ) مزد

  .کندپرداخت می ،ن دستورالعمل به سازمان تامین اجتماعیچارچوب ای

  اهداف؛ : 2بخش 

 :اهداف اجراي این دوره عبارتند از :2ماده 

  .افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار براي ورود به بازار کار -الف
 .  آموختگانر در دانشایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کا -ب

 آموختگان اي دانشارتقاء اخالق و صالحیت حرفه -ج

  . آموخته به کارگاهاز دانش فراهم ساختن زمینه انتقال دانش - د 
 کاهش هزینه بکارگماري نیروي کار براي کارفرما –ه 

  دامنه پوشش؛ : 3بخش 

- شناسی، جویاي کار و متقاضی کارورزي تحت پوشش  این دوره میآموختگان دانشگاهی داراي حداقل مدرك کارتمامی دانش :3ماده 

  .باشند
  .باشنددانشجویان در حال تحصیل از شمول این دوره خارج می : 1تبصره  
هاي گروه علوم پزشکی و متعهدین به اشتغال در                   اتباع خارجی، موظفین به گذراندن طرح کارورزي در رشته :2تبصره 

ها و نهادهاي دولتی از دامنه پوشش این ها، سازمانها و نهادهاي انقالب اسالمی و بورسیه کلیه دستگاههاي اجرایی، سازماندستگاه
  .باشنددوره خارج می

  شرایط احراز؛ : 4بخش 

  :آموخته دانشگاهی براي برخورداري از مزایاي دوره کارورزي باید داراي شرایط زیر باشددانش :4ماده 
  .   ثبت نام کرده باشد دستگاه هماهنگ کنندهدر سامانه کارورزي  -الف
  . داراي مدرك تحصیلی دانشگاهی حداقل کارشناسی باشد -ب
 .سال تمام سن داشته باشد) 35(در زمان ثبت نام در سامانه کارورزي کمتر از  -ت

 .اشندمتقاضیان ذکور، داراي کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه ب -د
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   .نداشته باشد) ماه 24دوره مقدماتی و برخورداري از معافیت مجموعاً تا سقف (سابقه کامل در دوره کارورزي  -هـ
کارورزانی که کمتر از یک ماه از شروع دوره مقدماتی کارورزي انصراف کتبی خود را اعالم کرده باشند، براي یک بار از  :1تبصره  

   .شندبا مستثنی می) هـ(موضوع بند 
متقاضی کارورزي در صورتی که در طول دو سال قبل از ثبت نام داراي سوابق بیمه اي به مدت سه ماه یا بیشتر بوده  :2تبصره   

شود، داشته باشد، مشمول این دستورالعمل و یا سابقه بیمه پردازي در شغلی که بابت آن طی دوره کارورزي جذب کارگاه می
   .باشدنمی

  .باید در سامانه کارورزي ثبت نام کرده باشد کارگاه :5ماده 

از ادامه هماهنگ کننده چنانچه کارگاه پس از گذشت یک ماه از شروع دوره مقدماتی، بدون دلیل موجه و مورد تأیید دستگاه  : 6ماده 
  .گرددیهمکاري با کارورز امتناع نماید تا مدت یک سال از پذیرش کارورز جایگزین براي دوره مقدماتی محروم م

هاي دایر داراي لیست بیمه و بازرسی تأمین اجتماعی، بر اساس میانگین تعداد بیمه مبناي تعیین تعداد کارورز در کارگاه :7ماده 
   .باشدماه گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی می) 12(شدگان 

شوند، تعداد کارکنان مندرج در هاي جدیدالتأسیس که در طول برنامه ششم ایجاد میورز در کارگاهمبناي تعیین تعداد کار: 8ماده 
لیست ارسالی کارفرما و کارآفرین به سازمان تأمین اجتماعی پس از حداقل سه ماه فعالیت و یا بازرسی انجام شده توسط سازمان 

   .باشدمذکور می
- ست ارسالی کارفرما و نتیجه بازرسی تأمین اجتماعی، نظر بازرسی معیار عمل قرار میدرصورت وجود مغایرت بین لی :1تبصره   

   .گیرد
یا انتقال مالکیت بنگاه، نیروي کار قبلی به ) حقیقی یا حقوقی(در صورت وقوع هرگونه تغییر در نوع شخصیت کارفرما : 2تبصره        

  . گرددمنزله نیروي کار موجود محسوب می

صورت جابجایی کارورز و جایگزینی کارورز یا کارورزان دیگر طی دوره برخورداري از مزایاي این دستورالعمل، مدت در  :3تبصره 
زمان برخورداري کارفرما از معافیت به ازاي کارورز جایگزین با احتساب مدت معافیت بابت کارورز قبلی، مجموعاً از سقف دو سال 

  .نباید بیشتر شود

دستگاه ر دلیل تعداد بیمه شدگان کارگاه پس از برقراري معافیت، کاهش یابد و فرد یا افرادي که طبق تأییدیه چنانچه به ه :9ماده 
اند از صورت مزد ارسالی کارفرما حذف گردند، کارگاه یا نماینده آن به عنوان کارورز در کارگاه شاغل شده )شهرستان(هماهنگ کننده 

  .شودخارج می به نسبت کاهش کارورز از شمول معافیت

در صورتیکه به هر طریقی محرز شود کارورز معرفی شده در کارگاه شاغل نیست یا بدون رعایت شرایط این دستورالعمل : 10ماده
و سازمان تامین اجتماعی مکلفند طبق قوانین و مقررات مربوط  )شهرستان/ استان(دستگاه هماهنگ کننده مشغول بکار شده است، 

  . زم را انجام دهنداقدامات قانونی ال

  .باشددرصد نیروي کار موجود می 50سقف بهره مندي هر کارگاه براي استفاده از کارورز معادل حداکثر  :11ماده 
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در صورت کاهش نیروي کار بیمه شده کارگاه به هر دلیل بجز فوت، بازنشستگی و از کار افتادگی در طول مدت مشارکت  :1تبصره
   .سال حق مشارکت در دوره کارورزي را نخواهد داشتکارگاه یاد شده براي مدت دودر اجراي دوره کارورزي، 

چنانچه کارگاه پس از دو دوره متوالی یا سه دوره متناوبِ دوره مقدماتی نسبت به افزایش نیروي کار خود اقدام ننماید از  :2تبصره
  .  ص افزایش نیروي کار، لیست بیمه کارگاه استمالك تشخی. شودشمول مشارکت کنندگان اجراي دوره کارورزي خارج می

  مدت دوره کارورزي؛ : 5بخش 
   .باشدماه می) 24(حداکثر ) شامل دوره مقدماتی و معافیت(طول دوره کارورزي  :12ماده 

ساعت ) 8(و حداکثر ) 4(ساعت و در روز حداقل ) 100(مدت حضور کارورز در کارگاه براي دوره مقدماتی، هر ماه حداقل  :تبصره
  .گرددتعیین می) 20الی  6در حد فاصل ساعت (

  ها؛ حمایت: 6بخش 

گر مورد تایید هاي بیمهدستگاه هماهنگ کننده براساس مقررات جاري صنعت بیمه و در قالب قرارداد با یکی از شرکت :13ماده 
  .نمایدقدام میبیمه مرکزي کشور نسبت به پوشش بیمه مسئولیت و حوادث کارورز در دوره مقدماتی ا

گر طرف قرارداد براساس فرایند اجرایی دوره و انقضاي شرایط پوشش در مواردي که هزینه پرداخت شده به شرکت بیمه :تبصره
بیمه کارورز مازاد باشد، مبلغ مازاد بر حق بیمه قابل پرداخت متناسب با تعداد کارورزان دوره مقدماتی به دستگاه هماهنگ کننده 

  .شودمیبرگشت داده 

)  5.000.000(سقف کمک هزینه کارورزي ، به تناسب مقطع تحصیلی و حضور کارورز در کارگاه براي مقطع کارشناسی تا  :14ماده  
گردد و در پایان دوره ریال به صورت ماهیانه تعیین می) 7.000.000(ریال و دکتري تا ) 6.000.000(ریال، کارشناسی ارشد تا 

   .شودمقدماتی پس از تائید دستگاه هماهنگ کننده به حساب کارورز واریز می
باشد و میزان آن هر سال توسط دستگاه هماهنگ ماه قابل پرداخت می) 3(کمک هزینه کارورزي حداکثر براي مدت  :1تبصره 

  . شودغ میتعیین و ابال ،کننده متناسب با منابع اعتباري تخصیص داده شده
کارفرمایان و کارآفرینان در دوره مقدماتی مجازند بر اساس توافق با کارورز، مبلغی را به عنوان کمک هزینه به کارورز  :2تبصره 

   .پرداخت نمایند
معرفی  اند، در اولویتمتقاضیان دوره کارورزي که درسامانه کارورزي عدم نیاز به دریافت کمک هزینه را اعالم نموده :3تبصره 

   .گیرندبراي جذب در واحدهاي اقتصادي قرار می

چنانچه ارتباط کارورز و کارگاه قبل از اتمام دوره مقدماتی کارورزي به هردلیلی به استثناء جذب و اشتغال کارورز قطع : 15ماده 
   .گردد، کمک هزینه کارورزي به کارورز تعلق نخواهد گرفت

دوره آموزش عملی و کاربردي است و هیچگونه حقی براي کارورز و تعهدي براي کارگاه جهت  دوره مقدماتی کارورزي یک: 16ماده  
   .کند جذب و استخدام موقت یا دائمی کارورز و شمولیت قوانین کار و تامین اجتماعی براي وي ایجاد نمی

ما به مدت حداکثر دو سال، تا پایان برنامه کارفرمایان و کارآفرینان در صورت جذب کارورز، از معافیت حق بیمه سهم کارفر :17ماده 
  .شوندششم، برخوردار می
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کارفرمایان و کارآفرینان در صورت جذب کارورز حداکثر تا یک هفته از تاریخ جذب، مکلفند نسبت به اعالم رسمی اتمام : 18ماده 
منظور برقراري معافیت، مشخصات کارورزِ اقدام نموده و به  )شهرستان( دستگاه هماهنگ کنندهدوره مقدماتی و جذب کارورز به 

    .جذب شده را در لیست ارسالی خود به شعبه تأمین اجتماعی درج و نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارگر اقدام نمایند
ایر منظور جذب کارورزانی که دوره مقدماتی را در ستوانند بهکارفرمایان و کارآفرینان پس از ثبت نام در سامانه، می :تبصره
دستگاه هماهنگ کننده مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی و یا دفاتراند از طریق معرفی اند و جذب نشدهها گذراندهکارگاه

   .اقدام نمایند ،)شهرستان(

صورت شود که به نحوه ارائه آموزش عملی در دوره مقدماتی از سوي کارگاه به کارورز در قالب قرارداد آموزشی تنظیم می :19ماده 
  .گیردقرار می) ، کارگاه، کارورز و سازمان تامین اجتماعی)شهرستان(دستگاه هماهنگ کننده (الکترونیکی در اختیار ذینفعان 

 منابع مالی؛ : 7بخش 

  :باشدبل تأمین می منابع مالی مورد نیاز اجراي دوره کارورزي از موارد زیر قا :20ماده 
 کارورزي و معافیت ی برنامه ششم براي کمک هزینهمنابع اشتغالزایی بودجه سنوات) الف

پذیري دانش آموختگان دانشگاهی موضوع این بودجه سنواتی دستگاه هاي اجرایی ملی یا استانی براي توانمندسازي و اشتغال) ب
 .دستورالعمل

  .واحدهاي اقتصاديویا  دولتینهادهاي عمومی غیر ،هاي حمایتی، موسسات خیریههاي بالعوض مردمی، سازمانکمک)ج

  موارد توقف و فسخ قرارداد دوره کارورزي؛ : 8بخش 

  .شوددر صورت تعطیلی موقت کارگاه براي حداقل یک هفته و حداکثر یک ماه، دوره کارورزي بطور موقت، متوقف می :21ماده 

ظرف مدت حداکثر دو هفته بعد از دستگاه هماهنگ کننده در صورت اعالم مراتب فوق از سوي کارگاه یا کارورز به  :تبصره  
  .تعطیلی، مدت توقف به طول دوره کارورزي اضافه خواهد شد

  :گردددر موارد زیر قرارداد دوره مقدماتی کارورزي بین کارورز و کارگاه فسخ می : 22ماده 
 .احراز اشتغال همزمان کارورز در کارگاه دیگر -الف

 .روز ) 5(ز غیبت غیر موجه کارورز از کارگاه بیش ا -ب 

 .تعطیلی بیش از یک ماه یا دائم کارگاه- ج  

 . )شهرستان(دستگاه هماهنگ کننده اعالم کتبی کارگاه مبنی بر توقف دوره مقدماتی کارورزي به  -د

 .انصراف کتبی کارورز از ادامه شرکت در دوره مقدماتی -هـ

  . عدم رعایت مقررات انضباطی از سوي کارورز و کارگاه -و
  .و از کار افتادگی کارورز فوت - ز
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   ؛ )پایش و ارزیابی(اجراو نظارت : 9بخش 

کارفرمایان و کارآفرینان مشمول دستورالعمل پس از جذب کارورز، اطالعات مربوط به برقراري معافیت را بر اساس فرایند : 23ماده 
پس از تایید،  جهت برقراري ه ارائه می نمایند تا اجراي دستورالعمل و در قالب فرمها و کاربرگهاي پیوست، به دستگاه هماهنگ کنند

   . به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایدمعافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما 

گزارش سه ماهه میزان معافیت و تعداد کارورز مشمول  پس از برقراري معافیت بیمه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است :24ماده 
  . جهت کنترل و نظارت به دستگاه هماهنگ کننده ارایه نمایدستانی و ملی در سطوح امعافیت را 

محاسبه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، متناسب با اعتبار تخصیص یافته از سوي دولت به دستگاه هماهنگ  :تبصره 
  .باشدساب سازمان تأمین اجتماعی میکننده و بر اساس گزارش اعالمی از سوي سازمان تأمین اجتماعی بصورت واریز نقدي به ح

سازي هاي پایش و ارزیابی و پیاده موظف است موارد مربوط به تأمین کمک هزینه کارورزي، هزینه هماهنگ کنندهدستگاه  :25ماده 
را رورزي و معافیتافزاري مورد نیاز دوره کارورزي، بیمه مسئولیت و حوادث دوره مقدماتی کااندازي و پشتیبانی سامانه نرمشامل راه

   .بینی و جهت تصویب و تخصیص اعتبار به سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم نمایددر الیحه بودجه سنواتی پیش

گیري از ه استان در راستاي اجراي صحیح و دقیق این دستورالعمل با بهرهــریزي و توسعنداران و اعضاي شوراي برنامه استا :26ماده 
 هاي  تعاونی وخصوصی، اتاقها و دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی، تشکلاي اجرایی و کارگروه تخصصی مربوطههظرفیت دستگاه

  .آورندمی هماهنگی، همکاري و مساعدت الزم را بعمل 

ها بر عهده حسن اجراي این دستورالعمل در استاننسبت به ) پایش(عملیاتیرسانی و نظارت مسئولیت هماهنگی، اطالع: 27ماده 
  .نظارت عالیه نیز به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد و شهرستانی آن/ دستگاه هماهنگ کننده و واحدهاي استانی

  سایر موارد : 10بخش 

از شمول قانون برنامه ششم ) 71(آیین نامه اجرایی ماده ) 5(کارورزان موضوع این دستورالعمل بر اساس تبصره ذیل ماده : 28ماده    
باشند و در صورت بروز اختالف در سایر موارد بین کارفرمایان و کارآفرینان با کارورزان موضوع توسط مراجع قانون بیمه بیکاري خارج می

   .ذیصالح قانونی رسیدگی خواهد شد

اي متشکل از کارورزي، نظر کمیتهدر صورت بروز هر گونه اختالف بین کارفرمایان و کارآفرینان با کارورز در دوره مقدماتی  :29ماده 
  .استان، دستگاه اجرایی، کارفرما و کارآفرین و کارورز الزم االجرا خواهد بوددستگاه هماهنگ کننده نمایندگان 

در صورت بروز اختالف بین کارفرمایان و کارآفرینان با کارورز پس از جذب کارورز موضوع توسط مراجع ذیصالح قانونی  :30ماده 
   .خواهد شدرسیدگی 

  . باشدتبصره ذیل برنامه سیاستهاي فعال بازار کار تنظیم شده و از تاریخ  ابالغ الزم االجرا می17ماده و 30این دستورالعمل مشتمل بر 
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ثبت نام و عضویت در سامانه و اخذ کد 
 رهگیري توسط داوطلب

  و مدارك متقاضیان بررسی شرایط 

واجد کارورزي داوطلب 
می باشد؟شرایط   

دستگاه هماهنگ کننده  توسط داوطلب با تایید انتخاب کارگاه
 بااستفاده از ظرفیت دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی راساً یاشهرستان 

  غیردولتی

دستگاه هماهنگ سامانه توسط  در کارورزيتنظیم، امضاء و بارگذاري قرارداد 
 شهرستان کننده

 

کارفرما و  کارورزي داوطلبتوافق 
 س از مصاحبه پ

تأمین اجتماعی  به شعبهتأیید شده  کارورزيتصویر قرارداد همزمان  ارسال الکترونیکی 
هنگ  دستگاه هماسط تو استان دستگاه هما هنگ کننده و کارورز، شهرستان، کارگاه

  شهرستان کننده

 بلی

 کارورزي اعالم به داوطلب

 کارگاه داوطلب              

 بلی

  خیر

  خیر

  شروع دوره کارورزي 

ثبت نام و عضویت در سامانه و اخذ کد 
 کارگاه رهگیري توسط داوطلب

  بررسی شرایط و مدارك متقاضیان 

واجد  کارگاه داوطلب
؟باشدشرایط می  

بررسی فهرست داوطلبان کارورزي و انتخاب 
 داوطلبان واجد شرایط اولیه توسط کارگاه

 کارگاه اعالم به داوطلب

  خیر

 بلی

 داوطلب کارورزي

  دوره کارورزي فلوچارت مراحل اجراي): 1(پیوست شماره 
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بدون شرکت در دوره ( جذب در کارگاه  دوره مقدماتی کارورزي
  )مقدماتی

برقراي پوشش بیمه مسئولیت و حوادث براي 
  کارورز

تأیید حضور و عملکرد کارورز بصورت ماهانه توسط 
دستگاه و هرستان هماهنگ کننده ش دستگاهکارگاه، 

  استانهماهنگ کننده 

 کارگاهاعالم اتمام دوره کارورزي توسط 

هنگ کننده  دستگاه هماتأیید نهایی اجراي دوره توسط 
 هنگ کننده استانی دستگاه هماو هرستان ش

صدور گواهینامه شرکت در دوره کارورزي براي دوره 
 استانی کنندههماهنگ دستگاه توسط مقدماتی

  پایان دوره مقدماتی کارورزي و جذب کارورز

هنگ کننده  هما دستگاه نظارت بر اجراي دوره توسط
  استانی

  شروع دوره کارورزي
 

  برقراري معافیت بیمه اي براي کارفرما

  پرداخت کمک هزینه آموزشی به کارورز 

 پرداخت هزینه برقراري معافیت


