
 

 اسناد باالدستی آموزش گروه های هدف دفتر راهبری اجرای آموزش

 متن قانون سند باالدستی عنوان گروه هدف ردیف

1 

مهارت آموزی در 

حوزه زندان ها و 

 ندامت گاه ها

   قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

10/11/95 

تربيتی کشور مکلف است با همکاری  سازمان زندان ها و اقدامات تأمينی و: 2 –بند ج  ـ ۳۸ماده

به منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات  نهاد، مردم و عمومی مؤسسات ،دستگاههای اجرائی

ـ آموزش زندانيان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان  2بند  زیر را انجام دهد

 آموزش فنی و حرفه ای کشور

2 

مهارت آموزی 

سکونتگاه ساکنان 

های غیر رسمی و 

محدوده بازآفرینی 

شهری و حاشیه 

 شهرها

به استناد  27/5/95مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 

( قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی 16ماده )

 بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری

ای کشور( در  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )سازمان آموزش فنی و حرفه  -بند ت 10ماده 

راستای باال بردن سواد مهارتی و توانمندسازی حرفه ای شغلی در جهت کاهش بيکاری ساکنان 

محدوده محالت هدف در بافت های ناکارآمد شهری با بهره گيری از ظرفيت های اجتماعی و موجود 

 .این محله ها نسبت به انجام آموزش های الزم اقدام نماید

احیاء، بهسازی و نوسازی و سند ملی راهبردی 

 توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری

  

سياست ها: توسعه آموزش های فنی و حرفه ای، مهارت های پایه و ایجاد  6از راهبرد  2بند 

 اشتغاالت خرد و پایدار به منظور تقویت بنيه اقتصادی خانوارهای ساکن

 ششم پنجساله برنامه قانون  59 ماده الف بند

  توسعه

 های برنامه سهم از درصد ۳0 حداقل موظفند شهری بازآفرینی ملی ستاد عضو دستگاههای کليه

 شهرداری و توسعه ششم پنجساله برنامه قانون 59 ماده الف محالت بند به را شهرها در خود اجرایی

 ستاد مصوب بازآفرینی تکليفیهای  برنامه اجرای برای را خود افزوده ارزش سهم درصد 50 مکلفند ها

 نمایند. هزینه و اختصاص شهری پایدار بازآفرینی ملی
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مهارت آموزی 

بهبودیافتگان مواد 

 مخدر

 5/4/90تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه مورخ 

( نفر 25000سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است ساالنه بيست و پنج هزار )" -۳بند 

بهبود یافته معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه های علوم پزشکی، از معتادان 

خدمات بهداشتی و درمانی و سازمان زندان ها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور را تحت پوشش دوره 

 ."های آموزش فنی و حرفه ای خود قرار دهد

قانون حمایت از حقوق معلوالن مصوب مجلس آموزش افراد دارای  4
ای کشور مکلف است رأساً یا با جلب مشارکت بخش ـ سازمان آموزش فنی و حرفه1۴ ماده

سازی و توسعه مراکز غيردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلوليت نماید و از طریق مناسب



 اسناد باالدستی آموزش گروه های هدف دفتر راهبری اجرای آموزش

 متن قانون سند باالدستی عنوان گروه هدف ردیف

ای افراد های فنی و حرفهها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مهارت زشگاهموجود و یا تأسيس آمو 20/12/96شورای اسالمی به تاریخ  معلولیت

آموزی های الزم و تأمين تجهيزات تخصصی مهارتدارای معلوليت اقدام کند و به ارائه حمایت

 .هزینه این افراد را پرداخت نمایدمتناسب با شرایط کارآموزان دارای معلوليت، کمک

5 
طرح مهارت آموزی 

 محیط کار واقعیدر 

  مقاومتی اقتصاد کلی سیاستهای
توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش،  بری عادالنه عوامل در زنجيرهسهم - 5بند 

 .بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقيت، کارآفرینی و تجربه

 اشتغال عالی شورای ششم و هفتاد جلسه مصوبه

 (12/12/96 مورخ

 -وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت کشور به منظور تسهيل ورود مهارت -5بند 

آموز توسط  هزار نفر مهارت 722سازی آموزش حداقل  آموزان به محيط واقعی کار و زمينه

آموزی در محيط کار  ارتشرایطی را فراهم نماید تا در قالب طرح مه ،2761کارفرمایان در سال 

آموز از شمول قوانين کار و تامين اجتماعی  ، افراد مهارت(آموزش حين کار شاگردی/ -ستاد)اواقعی 

 .معاف باشند

 طرح کارورزی 6

 جمهوری توسعه ششم پنجساله برنامه قانون

  ایران اسالمی

 التحصيالن دبيرستانها، هنرستان ت ـ افزایش مهارت و تخصص نيروی کار به ویژه فارغبند  ۴ماده 

های مهارتی، تخصصی و  ها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزش ها تا مقطع کارشناسی دانشگاه

 پرچم وکارورزی دانشجویان های خدمت زیر ای با استفاده از ظرفيت فنی و حرفه

 جمهوری توسعه ششم پنجساله برنامه قانون

 ایران اسالمی

ترغيب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نيرویکار جوان، ـ برای 71ماده

التحصيالن دانشگاهی با مدرک حداقل  چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ

سال از تاریخ  کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بيمه کارفرما برای مدت دو

 .ف ميباشندشروع به کار معا

 عالی شورای جلسه پنجمین و هفتاد تصویب نامه

  5/11/95 تاریخ به اشتغال

وزارت غال رسيد. تشورای عاالی اش به تصویب ادیهنشمل پيعبه همرا دستورال کارورزیطرح  -۸بند 

 ای به شورای هگزارشهای دور و ارایهاجرای طرح  زیابیش و اریاجتماعی مکلف به پا تعاون، کار و رفاه

کليه ی دستگاه های اجرایی مشارکت کننده در طرح کارورزی موظف همچنين  ،عالی اشتغال است

هستند در قالب دستورالعمل پيشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمينه اجرای این طرح را 

 در قالب سامانه کارورزی فراهم آورند.

در چارچوب  1۳96. سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگير در سال ۳ماده  فرماندهی ستاد جلسه ششمین و سی تصویب نامه



 اسناد باالدستی آموزش گروه های هدف دفتر راهبری اجرای آموزش

 متن قانون سند باالدستی عنوان گروه هدف ردیف

 با ارتباط در 18/2/96 تاریخ به مقاومتی اقتصاد

 فراگیر اشتغال برنامه

، نسبت به تخصيص منابع و تامين 1۳96های ذی ربط در قانون بودجه های اجرایی تبصرهنامهآیين

های های کارورزی، مهارت آموزی در محيط کار واقعی، مشوقمورد نياز برای اجرای طرحاعتبار 

بندی هزار ميليارد ریال اقدام و برنامه زمان 5های منتخب به ميزان کارفرمایی و توسعه رسته

 .اعالم نماید 1۳96تخصيص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تيرماه 

7 
آموزان آموزش دانش

 زهای خاصبا نیا
 اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی

آموزان استثنایی متناسب با توانایيهای ای دانشریزی های الزم در جهت آموزش حرفهبرنامه  -۸بند 

توانبخشی الزم برای مراکز آموزشی از طریق  ای وذهنی و جسمی آنان و تأمين وسایل فنی، حرفه

 .واحدهای ذیربط به منظور اشتغال
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 های آموزش توسعه

 در ای حرفه و فنی

 روستایی مناطق

و  8دستورالعمل اجرایی بند ب ماده اصالحیه ) 

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و  9ماده 

ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و 

عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 

وزارت  13/3/97مورخ  49192ابالغیه شماره 

 متبوع(

: سازمان آموزش فنی و حرفه ای 1با موضوع پياده سازی برنامه های اشتغال روستایی تبصره  5ماده 

کشور با استفاده از ظرفيت واحدهای استانی خود موظف به تشکيل کميته آموزش اشتغال روستایی 

 برای انجام اقدامات و سازو کارهای آموزشياین ماده می باشد.
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 های آموزش توسعه

 در ای حرفه و فنی

 عشایری مناطق

مورخ  123871/53710پیرو مصوبه شماره 

 هیأت محترم وزیران  07/10/95

، در خصوص ـ طرح توانمندسازی مستمر عشایر کشور از طریق آموزش های فنی و حرفه ای 

  برنامه جامع ارتقاء سطح سواد، دانش و مهارت در مناطق عشایریهمچنين 

10 

به آموزش 

دانشجویان و فارغ 

ن الالتحصی

 دانشگاهی

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری 

 اسالمی ایران

 ها، هنرستان التحصيالن دبيرستان ت ـ افزایش مهارت و تخصص نيروی کار به ویژه فارغبند  ۴ماده 

تخصصی و های مهارتی،  ها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزش

 های خدمت زیرپرچم وکارورزی دانشجویان ای با استفاده از ظرفيت فنی و حرفه

 (ششم ساله پنج برنامه قانون آموزش در پادگان ها 11
 ها، هنرستان التحصيالن دبيرستان ـ افزایش مهارت و تخصص نيروی کار به ویژه فارغ ۴ماده  تبند 

های مهارتی، تخصصی و  آموزش عالی با ارائه آموزش ها و مؤسسات ها تا مقطع کارشناسی دانشگاه



 اسناد باالدستی آموزش گروه های هدف دفتر راهبری اجرای آموزش

 متن قانون سند باالدستی عنوان گروه هدف ردیف

دولت مکلف است  .های خدمت زیرپرچم وکارورزی دانشجویان ای با استفاده از ظرفيت فنی و حرفه

های برنامه و بودجه و محاسبات و  ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کميسيون در سه

 المی ارائه نمایدآموزش، تحقيقات و فناوری مجلس شورای اس

  1397 سال بودجه قانون 
 ()پرسنل های مهارتی کارکنان )ب( جهت آموزش از اعتبار بند( %5) درصد ج ـ پنجبند  -11تبصره 

 .ای اختصاص مييابد ها به سازمان آموزش فنی و حرفه وظيفه در پادگان

12 

مهارت آموزی دانش 

آموزان شاخه 

 کاردانش

وزیران به شماره تصویب نامه هیئت 

و اصالحیه ماده  28/9/71مورخ  444ت//27763

هیأت وزیران در جلسه آئین نامه مصوبه مذکور ) 9

بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و  1/11/74مورخ 

هشتم  پرورش، به استناد اصل یکصد و سی و

اسالمی ایران و با توجه به  قانون اساسی جمهوری

ها، وزارتخانه همکاری"نامه ( آیین25ماده )

مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای  ها وسازمان

  "آموزش متوسطه نظام جدید

های دولتی و  شرکت ها وها، سازمانپنجاه درصد از ظرفيت پذیرش مراکز آموزشی تابع وزارتخانه

دانش آموزان شاخه کار دانش برای پذیرش ای وزارت کار و امور اجتماعیسازمان آموزش فنی و حرفه

های یاد وزارت آموزش و پرورش و دستگاه یابد تا بر اساس ضوابط و مقرراتی که توسطاختصاص می

 آموزان اقدام نماینددانش شود، نسبت به پذیرشمیشده تعيين

13 

 های آموزش توسعه

 در ای حرفه و فنی

 مکران منطقه

 توسعه ششم پنجساله برنامه قانون

محور در مورد توسـعه سواحل مکـران، اروند و بازآفرینی  مکان ب ـ موضـوعات خاصبند  2ماده 

 های فرسوده(، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی )حاشيه شهرها و بافت های ناکارآمد شهری بافت

14 

توسعه آموزش های 

فنی و حرفه ای در 

 مناطق مرزی 

انداز جمهوری اسالمی ایران در افق سند چشم

1404 

 هایی خواهد داشت:انداز چنين ویژگیدر افق این چشمی ایرانی جامعه

توسعه یافته، متناسب با مقتضيات فرهنگی، جغرافيایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخالقی و 

های آزادی ،عدالت اجتماعی ،ساالری دینیمردم های اسالمی، ملی و انقالبی، با تأکيد برارزش

 .امنيت اجتماعی و قضایی مندی ازو بهره هاحفظ کرامت و حقوق انسان ،مشروع

 -- ویژه مناطق مرزیکار -مصوبات شورای امنیت ملی
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