
 آیین نامه نظام صالحیت حرفه اي

 اي نامه نظام صالحیت حرفه آیین 27/08/1391هـ 48530ت/168318 شماره
  

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
  وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  زي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیوزارت آموزش و پرورش ـ وزارت جهاد کشاور
  ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور معاونت برنامه

  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
 بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و 23/7/1391هیئت وزیران در جلسه مورخ 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران ) 21(ري اسالمی ایران و در اجراي ماده هشتم قانون اساسی جمهو
  :اي را به شرح زیر تصویب نمود نامه نظام صالحیت حرفه  ـ آیین1389ـ مصوب 

   اي نامه نظام صالحیت حرفه آیین
  :روند ینامه در معانی مشروح مربوط به کار م ـ اصطالحات زیر در این آیین1ماده

اي  آموزش مهارت و فناوري، صالحیت حرفه«نظام جامع مهارت و فناوري شامل سه زیر نظام : الف ـ نظام مهارت و فناوري
  .»و شرایط احراز اشتغال
ها شامل دانش، مهارت و نگرش که به تناسب هر شغل یا حرفه تعیین و  اي از شایستگی مجموعه: اي ب ـ صالحیت حرفه
اي  هاي آموزشی، کاري و جامعه کسب شده و تبدیل به رفتار حرفه یندهاي آموزشی و تجربی در محیطتوسط فرد در فرآ

  .شود می
ها و  مشی ها، خط هاي الزم را براي تحقق سیاست اي از عناصر و فرآیندها که زمینه مجموعه: اي ج ـ نظام صالحیت حرفه

  .کند اي نیروي انسانی فراهم می رفهاستانداردهاي صالحیت به منظور اعتبار بخشی به صالحیت ح
اي نیروي انسانی در  ها و معیارهاي احراز سطوح صالحیت حرفه شامل روش: اي د ـ استاندارد سطوح صالحیت حرفه

  .باشد هاي مختلف صنعت، خدمات، کشاورزي، فرهنگ و هنر می بخش
  . یریت خدمات کشوريقانون مد) 5(هاي اجرایی موضوع ماده  دستگاه: هاي اجرایی هـ ـ دستگاه
نامه شماره  تصویب) 7(ریزي سازمان ملی مهارت و فناوري موضوع ماده  شوراي سیاستگذاري و برنامه: و ـ شورا

  .اي است گیري در نظام صالحیت حرفه  که عالیترین مرجع تصمیم15/8/1390هـ مورخ 47334ت/162733
  .باشد مستقر میتبصره ـ دبیرخانه شورا در سازمان ملی مهارت و فناوري 

  :باشد اي به شرح زیر می ـ اهداف و مأموریتهاي نظام صالحیت حرفه2ماده
هاي انسانی جهت  اي و ارزیابی توانمندیهاي سرمایه هاي حرفه الف ـ ایجاد بستر مناسب براي گسترش و ارتقاي شایستگی



  .اي براي کسب شایستگی احراز شغل پیشرفت مستمر در سطوح مختلف صالحیت حرفه
  .المللی اي در سطوح ملی و بین هاي حرفه ب ـ رسمیت بخشی به انواع صالحیت

هاي آموزشی، مدارك تحصیلی و تجربیات مستند جهت احراز  نامه ج ـ استانداردسازي فرایندهاي مرتبط با ارزیابی گواهی
  .اي صالحیت حرفه

  .اي ارتی و سطوح مختلف صالحیت حرفهد ـ انطباق و تعیین ارتباط منطقی بین سطوح مختلف آموزش نظري و مه
  .هـ ـ بهبود ارتباط مستمر و اثربخش بین نظام شرایط احراز اشتغال، نظام آموزش نظري و نظام آموزش مهارت و فناوري

اي   به منظور تهیه و تصویب استانداردهاي صالحیت حرفهسازمان ملی مهارت و فناوريهاي مختلف با  و ـ هماهنگی دستگاه
  .رتبطمشاغل م

  .اي   هاي بهبود کیفیت در سطوح مختلف صالحیت حرفه ز ـ تعیین معیارها و شاخص
  .اي هاي صالحیت حرفه ح ـ تعیین دستورالعمل و راهنما براي ارزیابی نیاز فراگیران در حوزه

ان ملی مهارت بندي مشاغل کشور توسط سازم اي براساس نظام طبقه ـ استانداردها و معیارهاي سطوح صالحیت حرفه3ماده
  .شود و فناوري حداکثر ظرف شش ماه تدوین و ابالغ می

نامه شماره  ریزي درسی نظام آموزش مهارت و فناوري موضوع تصویب ـ استانداردهاي آموزش و برنامه4ماده
اي  ها و معیارهاي استانداردهاي سطوح صالحیت حرفه  باید براساس شاخص15/8/1390مورخ  هـ 47334ت/162733
  .شود نامه تدوین  ع این آیینموضو
هاي صنعت،  هاي بخش مورد نیاز هر یک از حرفه» دانش، مهارت و نگرش«اي متناسب با  هاي حرفه  ـ صالحیت5ماده

) اص سطح خبرگان خ1 سطح عالی و 4 سطح پایه، 5(سطح ) 10(خدمات، کشاورزي و فرهنگ، حداکثر مشتمل بر 
یابی به هر سطح صالحیت مطابق جداول پیوست که به  هاي دست اي و شاخص سطوح صالحیت حرفه. شود بندي می طبقه
  .باشد تأیید شده است، می» دفتر هیئت دولت«مهر 
ن باشد که دستورالعمل اجرایی آ از طریق شرایط خبرگی نیز قابل احراز می) 9(و ) 8(، )7(اي  ـ سطوح صالحیت حرفه1تبصره

  .شود توسط شورا تصویب و ابالغ می
توانند  شوند می در قانون مدیریت خدمات کشوري محسوب می» مقام«هاي مدیریت سیاسی که به عنوان  ـ سمت2تبصره

  .دستورالعمل نحوه اعطاي این سطح توسط شورا تصویب و ابالغ خواهد شد. را کسب نمایند) 10(سطح صالحیت 
هاي  اي توسط دستگاه اي بر مبـناي اسـتانداردهاي سطوح صالحیت حرفه صالحیـت حرفه ـ استانداردهاي سنجـش 6ماده
  .ربط تهیه و پس از تصویب شورا ابالغ خواهد شد ذي
اي هر یک از سطوح صالحیت براساس  اي افراد مطابق استاندارد سنجش صالحیت حرفه ـ سنجش صالحیت حرفه7ماده

هاي علمی و عملی به صورت کتبی و یا شفاهی و میزان تاثیرگذاري آنها  تبر، آزمونسوابق تحصیلی، سوابق تجربی مستند و مع
ها توسط سازمان ملی مهارت و فناوري با همکاري  هاي اجرایی که براي هر یک از حرفه ها و دستورالعمل نامه مبتنی بر آیین

  .رسد، انجام خواهد شد ربط تهیه و به تصویب شورا می هاي ذي دستگاه



اي و صنفی و بخشهاي تعاونی و  اي تمامی مشاغل در دستگاههاي اجرایی و سازمانهاي حرفه ـ سنجش صالحیت حرفهتبصره 
  .پذیرد اي صورت می خصوصی براساس نظام صالحیت حرفه

  .شود اي بر مبناي سطح صالحیت کسب شده توسط سازمان ملی مهارت و فناوري صادر می هاي صالحیت حرفه  ـ گواهینامه8ماده
اي و صنفی و بخشهاي تعاونی و خصوصی موظفند جهت جذب نیروي انسانی  ـ دستگاههاي اجرایی و سازمانهاي حرفه9ماده

  .اند، استفاده نمایند اي مرتبط را کسب نموده هاي صالحیت حرفه مورد نیاز خود از نیروهایی که گواهینامه
هاي  هاي جمهوري اسالمی ایران باید گواهینامه الیت در پروژهالمللی جهت فع هاي داخلی و بین ـ پیمانکاران و شرکت10ماده

  .سطوح صالحیت نیروي کار خود را به تأیید سازمان ملی مهارت و فناوري برسانند
اي صادر شده توسط سایر کشورها را  هاي صالحیت حرفه ـ سازمان ملی مهارت و فناوري موظف است گواهینامه11ماده

  .المللی ارزیابی و سطح بندي نماید اي و بین طقههاي من نامه براساس مقاوله
اي  اي، ساز و کارهاي الزم را به گونه هاي حرفه ـ سازمان ملی مهارت و فناوري به منظور ارزیابی و سنجش صالحیت12ماده

اي و یا ملی از طریق مراکز مجري  را به صورت منطقه) 7(هاي سنجش صالحیت موضوع ماده  طراحی نماید که آزمون
  .هاي اجرایی فراهم نماید سنجش صالحیت در دستگاه

اي و صنفی متناسب با مخاطبان و  هاي اجرایی و سازمانهاي حرفه اي در دستگاه  ـ مراکز مجري سنجش صالحیت حرفه13ماده
اي افراد جهت احراز  هاي هدف با کسب مجوز از سازمان ملی مهارت و فناوري مسئولیت سنجش صالحیت حرفه گروه
هاي الزم از امـکانات واحدهاي صنعتی و  ها با هماهنگی این مراکز جهت برگزاري آزمون. ل مرتبط با دستگاه را دارندمشاغ

  .نمایند فضاهاي مراکز آموزشی دستگاه مربوط استفاده می
ي ها اي و شهریه دوره اي از محل دریافت برگزاري بخش صالحیت حرفه ـ منابع درآمدي نظام صالحیت حرفه14ماده

تحصیلی، هدایا و کمکها و موقوفات اشخاص حقیقی و حقوقی، عواید حاصل از فروش اموال و حق دانش فنی، سهم دستگاههاي 
شود و براساس مصوبات هیئت امناي سازمان ملی  اجرایی در آموزش و پژوهش و همچنین تسهیالت اعتباري تأمین می

  . معامالتی مربوط و قوانین برنامه پنجساله توسعه قابل هزینه استهاي مالی و نامه مهارت و فناوري و در چارچوب آیین
اي براساس  هاي صالحیت حرفه اي و صدور گواهینامه هاي برگزاري آزمونهاي سنجش صالحیت حرفه تبصره ـ هزینه

  .هاي مصوب هیئت امناي سازمان ملی مهارت و فناوري، از متقاضیان اخذ خواهد شد تعرفه
  

مهور ـ محمدرضا رحیمی ج معاون اول رئیس



  
  



 


