
 کارورزی  طرح 

 فارغ التحصیالن دانشگاهی

 (نفر 3200سهمیه استان )



اطالق کار جویای دانشگاهی آموخته دانش فرد به کارورز؛ 

 چارچوب در و دستورالعمل این براساس که شود می

 آن ارتقاء یا مهارت گرفتن فرا به آموزشی استانداردهای

 .نماید می مبادرت پذیرنده واحد در
 



که است (ماه 6 تا 4) معینی زمانی دوره کارورزی؛ دوره 

  ارتقاء و تجربه کسب دانش، تبادل به نسبت کارورز آن طی

 آموزشی استانداردهای طبق پذیرنده واحد در مهارت

 .نماید می اقدام کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان



های بخش در فعال اقتصادی بنگاه پذیرنده؛ واحد 

 کارورز پذیرش به نسبت که است تعاونی و خصوصی

 .نماید می اقدام مهارتی آموزش جهت

اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت ناظر؛ دستگاه 
 
 



 
 

و دولتی موسسات ها، وزارتخانه کلیه اجرایی؛ دستگاه 

 مدیریت قانون 5 ماده دولتی غیر عمومی نهاد یا موسسه

 خصوصی های بخش در فعالیت مجوز که کشوری خدمات

 .نمایند می صادر را تعاونی یا
 

قالب در که است وجوهی کارورزی؛ آموزشی هزینه کمک 

 به دولت توسط و کارورزی دوره طول در آموزشی هزینه

 جبران عنوان به وجوه این میشود، پرداخت کارورز

 .گردد نمی محسوب خدمات



 شرایط احراز دانش آموخته دانشگاهی

کاردانی تحصیلی مقطع برای سن سال25 حداکثر، 

 28کارشناسی مقطع برای سن سال، 

 33دکتری ارشدو کارشناسی تحصیلی مقطع برای سن سال. 

کار جویای دانشگاهی آموختگان دانش سن حداکثر به  

  اضافه سال دو اند گذرانده را وظیفه نظام خدمت که ذکوری

 . شود می



 شرایط احراز دانش آموخته دانشگاهی

از قبل سال 2 طول در که دانشگاهی آموخته دانش 

 بیشتر یا ماه 3 مدت به کارورزی، سامانه در نام ثبت

 ( کشوری خدمات یا و اجتماعی تامین) ای بیمه سوابق

 .باشد می خارج طرح این شمول از دارد

سپری دانشگاهی مدرک اخذ تاریخ از سال 5 از کمتر 

 .باشد شده

 

 



 شرایط احراز دانش آموخته دانشگاهی

رایب معافیت یا خدمت پایان کارت بودن دارا 

 .ذکور متقاضیان

کارورزی دوره در سابقه عدم. 

مرکز در نام ثبت از ماه دو حداقل شدن سپری 

 .شغلی مشاوره و کاریابی



 شرایط واحد پذیرنده  

ذیربط اجرایی دستگاه از فعالیت مجوز دارای باید پذیرنده واحد 

 یا ای حرفه و فنی آموزش سازمان از کارورزی آموزش مجوز و

 . باشد استان اجتماعی رفاه و کار ، تعاون اداره

به مجاز صرفاً ،شده بیمه شاغل نفر 3 هر ازای به پذیرنده واحد 

 .باشد می کارورز نفر یک پذیرش



 شرایط واحد پذیرنده  

(جهاد وزارت از فعالیت مجوز دارای پذیرنده واحدهای  

  معاونت از مجوز دارای بنیان دانش های شرکت و کشاورزی

 کمتر های استان همچنین و جمهوری ریاست فناوری و علمی

 یک پذیرش به مجاز شده بیمه شاغل نفر 2 هر ازای به برخوردار

 .(باشند می کارورز نفر



 شرایط واحد پذیرنده 

داشته شده بیمه شاغل نفر 2 یا 1 پذیرنده واحد چنانچه 

 .باشد می کارورز نفر یک پذیرش به مجاز صرفا باشد،

باشد می کسب پروانه دارای که ای پذیرنده واحد ،  

 .باشد گذشته آن صدور تاریخ از سال 1 باید حداقل



 مدت دوره کارورزی  

ماه 6 حداکثر و ماه 4 حداقل کارورزی؛ دوره طول 

 آموزشی های استاندارد با متناسب کارورز هر برای

 .گردد می تعیین مهارت
 



است کاربردی و عملی آموزش دوره یک کارورزی؛ طرح 

 واحد برای تعهدی و کارورز برای حقی هیچگونه و

 و دائمی یا موقت استخدام و جذب جهت کارورز پذیرنده

 . کند نمی ایجاد اجتماعی تامین و کار قوانین شمولیت

 



 وزارت در مستقر کارورزی سامانه در نام ثبت 

 :نشانی به اجتماعی رفاه و تعاون کار

  ir.gov.mcls.karvarzi//:https 
 



 طرح مشوق های بیمه کارفرمایی 

 (نفر 6400سهمیه استان )



قانون (3) ماده تعریف طبق که است حقوقی یا حقیقی شخص ؛کارفرما 

 اجتماعی تامین قانون (2) ماده (4) بند و 1369 سال مصوب کار

  به را اداری دستور این موضوع موسسات و کارگاه اداره 1354 مصوب

 .دارد عهده

در 97 سال در که دانشگاهی آموخته دانش افراد ؛جدید کار نیروی  

  می ذیل شرایط دارای و شده گرفته بکار موصوف های کارگاه از یکی

 .باشند



 شرایط احراز دانش آموخته دانشگاهی

ثبت از ماه سه حداقل که باالتر و کارشناسی مدرک دارای بیکاران 

 .است شده سپری ای مشاوره و کاریابی مراکز در آنها نام

نام ثبت از قبل سال یک از بیش اجتماعی تامین بیمه سابقه عدم. 

مجوز دارای خصوصی کاریابی مراکز در نام ثبت . 

 

 



 شرایط احراز دانش آموخته دانشگاهی

تمام سال (25) کارشناسی مقطع برای سن حداکثر،   

تمام سال (28) ارشد کارشناسی مقطع برای، 

است سال (32) دکترا مقطع برای.  

خدمت دوره که پسر کار جویای آموختگان دانش سن حداکثر به  

 .شود می اضافه سال دو اند، گذرانده را وظیفه نظام

یا و خدمت پایان کارت بودن دارا به پسر آموختگان دانش الزام 

 .وظیفه نظام خدمت از معافیت

 

 



 شرایط احراز کارفرمایان

کشور، رسمی مراجع از معتبر فعالیت مجوز دارای  

بیمه پوشش تحت نفر 2 حداقل و کارگاهی بیمه کد دارای، 

این شمول از طرح، اجرای زمان در جدیدالتاسیس های کارگاه 

   .بود خواهند مستثنی طرح

 

 



نسبت مازاد کار نیروی اساس بر ،جدید کار نیروی تعداد 

 از قبل آخر ماهه سه در شدگان بیمه تعداد بیشترین به

 .جدید کار نیروی گیری بکار زمان

مشوق مشمول کارگاه یک طریق از منحصراً کار نیروی هر 

 .باشد می ای بیمه

صرفاً ،شده بیمه نفر دو هر ازای به مشمول های کارگاه 

 مدرک دارای کار نیروی نفر یک استخدام به مجاز

 .هستند دانشگاهی

 



نیروی گیری بکار صورت در مشمول های کارگاه کارفرمایان کلیه  

 پایان تا (کارفرما بیمه حق درصد 20) ای بیمه مشوق از جدید کار

 مطابق مقرر بیمه حق پرداخت و لیست ارسال به مشروط 97 سال

 .بود خواهند مند بهره اجتماعی تامین قانون 39 و 28 مواد

 


