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 مقدمه:

ز سایر ا بدلیل شرایط خاص ایشان بیشتر در جامعه تمعلولی دارایافراد  برای بیکاری مشکل اجتماعی،از میان آسیب های 

عد بُ ناردر ک .کندمیایفا  این زمینهنقش به سزایی در  ،ود مهارتهای مورد نیاز بازار کارفقدان وج. است مشهود قشرها

 اهمیت فرهنگی به ویژه در رشد و بهبود فرهنگ کار حائز اقتصادی، نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در تحوالت اجتماعی و

زی ، بازسازی و نوساکاهش معضالت اجتماعی ،و تبعات منفی آن کاهش سطح بیکاریاین آموزش ها  نتایججمله  از. است

گی، به زند امید و بهتر، افزایش سالمت جسمی و روانیبرای زندگی  کارآموزان دارای معلولیتامکانات آموزشی، توانمندسازی 

مر ایت در موفق لذا به منظور می باشد. روابط اجتماعی و مناسبات انسانی های زندگی مانند کار و حرفه، بهبودتوسعه عرصه

 موزانآو عاطفی این دسته از مهارت  ، حسی، جسمانیویژگی های شناختیآموزش، توجه به محتوای آموزشی و انطباق آن با 

معه و شر از جاقهم افزایی ظرفیت و توان دستگاه ها و متولیان این  جهت بهدر همین راستا  از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

نظام ن، قانون حمایت از معلولی 14ای و براساس تکالیف معین در ماده ساماندهی مباحث مرتبط با آموزش های فنی و حرفه

 به شرح ذیل تدوین گردید. ای معلولیتنامه آموزش های مهارتی افراد دار

 تعاریف و اصطالحات -1ماده 

   :آموزش

غال در یک افراد دارای معلولیت )آموزش پذیر و قادر به اشت آموزش نظام چارچوب در شده ریزی برنامه های فعالیت مجموعه

 و تقویت ای، حرفه های مهارت و ها توانایی ارتقاء و ایجاد مهارت، سطح و دانش کیفیت هدف افزایش بافرصت شغلی( 

  بصیرتی و اخالق حرفه ای که به صورت حضوری و مجازی قابلیت اجرا دارد. اعتقادی، معنوی، تعالی

 :)ویژه( آموزشهاي خاص

اجرایـی ماننـد کمبود فضا، تجهیزات  -تقاضایی که بنا به عللی مانند فقدان استاندارد یـا علـل آموزشـید آموزشهای مور 

طریق برون سپاری  منابع انسانی و زمان اجرا درحال حاضر دارای محـدودیت هسـتند ولـی امکـان واگذاری آنها ازو 

نظـارت کیفـی برای این نوع آموزشها فراهم باشد و می توان آنرا  فرض امکان   آموزشی و علمی به مرجع غیرسازمانی با
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فنی و حرفه ای آزاد و خارج از آنها با استفاده ازتجهیزات و امکانات  آموزشگاههای درکارگاههای آموزشی مراکز دولتی و یا

 .خط تولیـد و بنگاههـای اقتصـادی اجرا نمود

 استاندارد شغل: 

های مورد نیاز برای عملکرد موثر در محیط کار را گویند در بعضی از موارد استاندارد ها و توانمندیمشخصات شایستگی

 شود.ای نیز گفته میحرفه

 : مهارت به افراد داراي معلولیت استاندارد آموزش

که توسط سازمان  ی افراد دارای معلولیتویژه های موجود در استاندارد شغلی یادگیری برای رسیدن به شایستگینقشه

 تهیه می شود.حقیقی و حقوقی  آموزش فنی و حرفه ای کشور با همکاری و مشارکت بهره برداران

 ارزشیابي : 

ری میم گینهایت تص یک فرآیند نظام مند جمع آوری تحلیل و تفسیر اطالعات برای قضاوت در مورد میزان مهارت افراد و در 

 و اقدام عملی در مورد پدیده بررسی شده می باشد.

 شایستگي : 

 ه طور موثر و کارا برابر استاندارد. بها و شرایط گوناگون توانایی انجام کار در محیط

 دانش : 

تواند شامل های ذهنی الزم برای رسیدن به یک شایستگی یا توانایی که میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه

 (، تکنولوژی و زبان فنی باشد. ، زیست شناسی، شیمی، فیزیک)ریاضی علوم پایه

 مهارت : 

 شود. های عملی ارجاع میمعمواًل به مهارت حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یک توانمندی یا شایستگی.
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 نگرش:

رفه ای حکار مورد نیاز است و شامل مهارت های غیرفنی و اخالق یک مجموعه ای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در 

 می باشد.

 ایمني : 

 شود.میمواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار 

   :آموزشي نیازسنجي

 موزی بهمهارت آف اهدا ع موجود کارآموزان دارای معلولیت وفرآیند نظام مند برای تعیین اهداف، شناسایی فاصله بین وض

 تنظیم برنامه آموزش است. تعیین اولویت ها برای  و نهایتاً  آنها بوده

  : آموزشي خدمات

 بخش آموزشی برای جامعه هدف صورت می گیرد.سیاستگذاری با رویکرد اثراز طریق آن دسته از حمایت هایی که 

 داراي معلولیت :  فرد یا کارآموز 

 نوایی(،بینایی، شر اثر اختالل و آسیب جسمی، حسی )با تایید سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت ها د کهشخصی است 

 می باشد مستمر در فعالیتهای روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجهذهنی، روانی و یا توام، با محدودیت قابل توجه و 

 معلوالن(.حقوق ) قانون حمایت از  

 مرکز آموزشي: 

 ،آزمایشـگاه ،کـالس هـا ،شامل کارگاه های آموزشیفضای آموزشی  ،مرکز آموزشی یا مرکز حرفه آموزی افراد دارای معلولیت 

 اساس ضوابط و مقررات ارتقاء مهارت و تخصص بـرای کـارگران شـاغل و یـا ایجـاد فضای اداری و امکانات جانبی است که بر

سـت فاقد مهارت و یا کم مهارت متناسب با وضعیت جسمانی جامعه هدف بهسازی و ایجاد شده ا مهارت در افراد متقاضی کار 

 .  صورت می گیردفنی و حرفه ای کشور آموزش سازمان  توسطمدیریت آن مراکز  و



7 
 

 : آزاد ايهاي فني و حرفهآموزشگاه

ی توسط بخش خصوصـ باشد کهمی 1349قانون کارآموزی مصوب اردیبهشت ماه  13منظور مؤسسات کارآموزی موضوع ماده 

 ایفنـی و حرفـه وسازمان آموزش آموزشی مجوز و تحت نظارت رفه براساس ها یک یا چند ح در این آموزشگاه ایجاد شده و

 شود.ه میآموزش داد کشور؛

 بنگاه اقتصادي:

 .داعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باش کند،واحد اقتصادی است که در تولید کاال یا خدمت فعالیت می 

 

 آموزش کارآموزان دارای معلولیت اهداف -2ماده 

 هدف کلی:  -

 اردستیابی به مهارت های کسب و کافزایش اشتغال پذیری و ایفای نقش اجتماعی افراد دارای معلولیت از طریق 

 اهداف جزیی: -

 ارتقای مهارت های فنی و حرفه ای کارآموزان دارای معلولیت

   اثر بخشی و کارآیی آموزش های فنی و حرفه ای ویژه کارآموزان دارای معلولیت ارتقاء

 

 راهبردهای آموزش کارآموزان دارای معلولیت -3ماده 

 معلولین و همسوسازی برنامه های توانمندسازی ، نظام مندایجاد نگرش راهبردی 

 ا بتناسب مو  دارای معلولیت با توجه به نیازهای بالقوه کارآموزانکوتاه مدت کاربردی  مهارتی تمرکز برآموزش های

 و آینده ال ح نیاز بازار کار

 یماناستفاده از منابع و ظرفیت های درون و برون ساز 

 مهارت بر رویکردها، مدل ها، روش ها، فناوری ها و تکنیک های نوین یادگیری توجه 
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 دامنه شمول -4ماده  

دن ارا بودبا دارای معلولیت که قادر به حضور در بنگاه های اقتصادی برای کسب یک فرصت شغلی بوده و  متقاضیان کارآموزی

  مرتبط با شغل موضوع کارآموزی را داشته باشند.فعالیت های توانایی انجام آن شرایط احراز آن فرصت شغلی 

 

 ری استانداردهای آموزشیتدوین و بازنگ -5ماده 

 ،برای کسب یک فرصت شغلیاز آموزش های فنی و حرفه ای به منظور بهره مندی متقاضیان کارآموزی دارای معلولیت 

ایستگی دها و شبرای این گروه نسبت به بازنگری و یا تدوین استاندار توانایی انجام آن فعالیت هاسازمان الزمست متناسب با 

 این اقدامات شامل:داشته باشند. های شغلی برنامه ریزی الزم را 

 شناسایی استانداردهای جهانی ویژه افراد دارای معلولیت 

 مرتبط با افراد دارای معلولیت مناسب و شناسایی مشاغل 

 بازنگری استانداردهای آموزشی افراد دارای معلولیت تجزیه و تحلیل مشاغل و تدوین و 

 بازنگری استانداردهای آموزشی موجود با رویکرد آموزش به افراد دارای معلولیت 

ازمان سماده بصورت مشترک توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و این کلیه فعالیت های مربوط به باشد. می

 .بهزیستی کشور انجام خواهد شد

    

 اجرای دوره های آموزشی فرآیند-6 ماده

غل ا به مشامعلولین و اطالع از عالیق و تمایالت شغلی ایشان و تایید امکان ورود آنهبه ارایه مشاوره های تخصصی  -

راد معرفی افتوسط اداره بهزیستی شهرستان و )متناسب با توانمندیها، عالیق و فرصت های شغلی( شناسایی شده 

 به مراکز آموزش فنی و حرفه ای.  مهارت آموزی متقاضی اشتغال پذیر و دارای معلولیت

ش سازمان آموز آموزشی مراکز متناسب با فرصت های مهارت آموزی( در) حضوری ارایه مشاوره و هدایت آموزشی -

  (الکترونیکی) غیرحضوریبصورت یا  فنی و حرفه ای کشور و
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 آموزش فنی و حرفه ای کشورپورتال سازمان  از سامانهپیگیری اخذ کد  -

 آزاد فنی و حرفه ای ثبت نام در مراکز آموزشی دولتی یا آموزشگاه های -

ش با و انجام تمرین های اجرایی حین آموز یتمعلولدارای  فراگیر توسط کسب مهارتاجرای دوره مهارت آموزی و  -

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  یبراساس استانداردهای تعریف شده کمک مربی کارگاه

 یا سرفصل های ایی های مشخص شده در استانداردحصول توانحضور کارآموز در دوره، تایید مربی درخصوص  -

 پایان دوره معرفی به آزمون صدور گواهی حضور در دوره و یا شغل و شایستگی ومبتنی بر آموزش 

 .یابی تکوینی حین دوره، گواهی حضور در دوره ارایه می شود* برای آموزش های خاص و ویژه صرفاً با  ارزش  

 

 زان دارای معلولیتفرآیند آزمون و ارزشیابی آموزشِ کارآمو -7ماده 

  ازمان سمعرفی کارآموز واجد شرایط و آموزش دیده توسط مربی برای شرکت در آزمون از طریق سامانه پورتال جامع

 ضوابط و مقررات مربوط.آموزش فنی و حرفه ای کشور، براساس 

 توسط سازمان  تامین شرایط اخذ آزمون های نظری و عملی با توجه به ویژگی افراد جامعه هدف 

 تامین ملزومات آزمون های عملی و پروژه ها  

  تمعلولی براساس دستورالعمل نحوه ارزشیابی استانداردهای ویژه افراد دارای کتبی و عملی(فرایند آزمون )انجام 

  صدور گواهینامه برای مهارت آموزان جامعه هدف براساس ضوابط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

 

 ویژگی و امتیازات مربیان -8ماده 

برای یادگیری و امر آموزش، توجه به  فیزیکی -محدودیت های محیطیبا توجه به شرایط خاص افراد دارای معلولیت، 

محیط و فضاهای سهولت استفاده از تجهیزات و امکانات،  ،ایمنی آموزشی ویژه برای ایشان از جمله امکاناتمنابع و 

تهیه دستورالعمل مربیان یژگی های مربی و کمک مربی، ، کوتاهی زمان و ساعات آموزش مستمر روزانه، وآموزشی

و رعایت استانداردهای مربی گری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و برنامه ها و  با تعیین اهدافبرای این گروه هدف 
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با درنظر گرفتن استانداردهای پرداخت، پاداش و مشوق هایی مانند تعیین سختی کار در این زمینه و دارا بودن 

 روان شناسی و یادگیری نوع برخورد مناسب با افراد دارای معلولیت های خاص مانند گذراندن دوره های ویژگی

 ضروری می باشد .

ک نفر کمک مربی یمی توان از  ی آموزشیدر یک دوره کارآموز از افراد دارای معلولیت 4 بیشتر ازدر صورت وجود  -

 در کارگاه آموزشی بهره مند شد.

فراد ی به امربیان توانمند برای ارایه آموزش های مهارت و انتخاب سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در شناسایی تبصره:

 .دارای معلولیت در واحدهایی که تحت پوشش دیگر سازمان ها و یا سمن ها فعالیت می نمایند، همکاری می کند

 مدیریت اطالعات -9ماده 

 ی کشور،آموزش پرورش استثنایبا مشارکت دستگاه های متولی امور افراد دارای معلولیت )سازمان بهزیستی کشور، سازمان 

 د:می شو سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و سمن ها و خیرین و ......( موارد ذیل به منظور مدیریت اطالعات پی گیری

 ت مهار مشتمل بر تقاضاسنجی، آموزش، آزمون، رهگیری اثربخشی طراحی و استقرار بانک های اطالعاتی اختصاصی

 با مشارکت دستگاه های متولی امور افراد دارای معلولیت آموزی به معلولین

 ثبت اطالعات افراد معرفی شده از سوی نهادها و یا دستگاه های مرتبط در سامانه های مشخص 

 برقراری ارتباط اطالعات بانک های موجود با بانک های اطالعاتی سایر نهادها و دستگاه های مربوطه 

 وضعیت موجود تنظیم گزارشات و تجزیه و تحلیل 

 

 رهگیری اشتغال افراد دارای معلولیت -10 ماده

  نی و فرهگیری اشتغال افراد دارای معلولیت  واجد مهارت توسط اداره بهزیستی شهرستان با مشارکت مرکز آموزش

 انجام می شود.و سایر ذی نفعان، حرفه ای 

 توسط سازمان و اثربخشی آموزش های فنی و حرفه ای  گزارشات فصلی از میزان اشتغال معلولین دارای مهارت

 .تهیه می شودبهزیستی 
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 ملی راهبری کمیتهاعضای  -11ماده

 (کمیته)رئیس  معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

  (کمیتهدبیر ) سازمان بهزیستی کشور توان بخشیمعاون 

 سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و توان بخشی معاون آموزش 

  وزارت کشورمعاون سازمان امور اجتماعی 

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعینماینده معاونت رفاه  

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیاشتغال  سعه کارآفرینی وتو نماینده معاونت 

 رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی بهزیستی کشور 

  سازمان صدا و سیما نماینده 

 3 عو(عضو مد) کمیته راهبری ملیبه تشخیص  در امور مرتبط با افراد دارای معلولیت افراد صاحب نظر و خبره از نفر 

 1 نفر نماینده بخش خصوصی معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی 

 1 نفر نماینده بخش خصوصی معرفی شده ازسوی وزارت کشور 

 1  آزاد فنی و حرفه ای کانون انجمن های صنفی آموزشگاه هایسوی نفر نماینده بخش خصوصی معرفی شده از 

 

 وظایف کمیته راهبری ملی -12ماده 

 دف ی در جوامع هتکمیل و افزایش ظرفیت مهارت آموزتدوین برنامه های کالن در جهت  سیاست و ،تعیین، راهبرد

 دارای معلولیت

 ازمان چابک سازی فرایند تصمیم سازی در حوزه های مرتبط با معلولین با بهره گیری از ظرفیت بدنه کارشناسی س

 ارایه دهنده خدمات به این افرادهای 

  تمهیدات برای تحقق و پیاده سازی اهداف نظام نامه ایجاد 

  مهارت آموزی و جامعه ش حوزهجهت توسعه تعامالت اثربخبرنامه ریزی 

 دارای  ی آموزشی افرادو کمک هزینه برنامه های اجراییاعتبارات مورد نیاز برای  و تامین برآورد ،ینیپیش ب

 معلولیت



12 
 

 تعیین کمیته های تخصصی و تشریح وظایف کمیته ها 

 به منظور جلب مشارکت بخش غیر دولتی جهت اجرای بهینه برنامه های اجرایی تدوین برنامه ها 

  برای افراد دارای معلولیت آموزش مهارتیرصد و پایش فعالیت های 

 بررسی و تحلیل گزارش های مرتبط با فرایند مدیریت آموزش 

 لولیت برنامه ریزی برای حمایت و تسهیل گری ایجاد فرصت های شغلی و کسب و کار و درآمد زایی افراد دارای مع

 مهارت آموخته

 اعضای کمیته اجرایی استان -13ماده 

  استاندار )رئیس کمیته( امنیتی و اجتماعیسیاسی، معاون 

   ای استان )دبیر کمیته(فنی و حرفهآموزش مدیر کل 

 مدیر کل بهزیستی استان 

  رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان 

 نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ا ستان 

 نماینده اتاق اصناف استان 

  صدا و سیمای استان معاون 

  کانون انجمن صنفی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استانرئیس 

 عضو مدعو( یتمعلولافراد دارای نفر از افراد صاحب نظر و خبره و فعال اجتماعی در امور  دو( 

 

 استان  اجرایی وظایف کمیته  -14ماده

  و کمک هزینه آموزش افراد دارای معلولیت بودجه استانی برای اجرای نظام نامه برآورد و تامین 

  ی نظام مهارت آموزان در فرآیند اجراآموزش فنی وحرفه ای به معلوالن و کز اتعیین سیاست های تشویقی برای مر

 نامه
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  ه ازی دوررسته های اولویت دار مشاغل و استاندارد سبررسی نیاز بنگاه های اقتصادی به منابع انسانی و شناسایی

 آموزشی ویژه افراد دارای معلولیتهای 

 /ی مجاز های آموزشیپیشنهاد حرفه شایستگی افراد دارای معلولیت و  برنامه ریزی برای تدوین استانداردهای شغل

 مورد نیاز استان  با در نظر گرفتن اولویت مشاغل برای اجرا

  ن تعهدات آموزشی جهت تصویب پیشنهاد میزاو  شناسایی ظرفیت های آموزشی در مراکز دولتی و غیردولتی

 توسط کمیته راهبری ملی بصورت ساالنه

  و سایر مراجع )سه ماهه( به کمیته راهبری ملی نظارت بر اجرای صحیح نظام نامه و ارایه گزارش فصلی 

  صدا و سیما، روزنامه ها و......( از طریق رسانه ها تبلیغات و ارائه طرح در سطح استان( 

  فضا، تجهیزات اجرای آموزشتامین ملزومات و مناسب سازی محیط های آموزشی به منظور برنامه ریزی برای( 

زشی، منابع آموممیزی ارائه خدمات مشاوره ای، آموزشی و کمک آموزشی، سمیالتورها، ابزار، مربی و کمک مربی، 

 محتوای آموزشی و ...(

 یل گواهینامه مهارت به مهارت آموزانو تحو برنامه ریزی برای اجرای آزمون و تعیین صالحیت حرفه ای 

  معلولیتو رصد اثربخشی مهارت آموزی افراد دارای پیگیری برنامه ریزی برای رهگیری اشتغال و 

  ویژه افراد دارای معلولیتبرنامه ریزی جهت تهیه بانک اطالعاتی مربیان و کارآموزان 

  تربیت مربی ویژه افراد دارای معلولیت برنامه ریزی جهت 

 لولیت برنامه ریزی برای حمایت و تسهیل گری ایجاد فرصت های شغلی و کسب و کار و درآمد زایی افراد دارای مع

 مهارت آموخته

 

 منابع مالی -15 ادهم

متناسب با برآورد و پیش بینی های  منابع مالی مورد نیازقانون حمایت از حقوق معلوالن،  14در ماده با توجه به موارد ذکرشده 

مراجع قانونی و سازمان سوی اعتبار از  و ابالغ تخصیص پس ازجهت اجرای نظام نامه ای کشور سازمان آموزش فنی و حرفه

است، از طریق سازمان آموزش فنی و  در ردیف بودجه ای مشخص شدهکشور که در قوانین بودجه سالیانه برنامه و بودجه 

 شد. خواهدو هزینه تامین ر حرفه ای کشو
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و جلب مشارکت خیرین و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور، سازمان آموزش الزمست 

شی برای مرتبط به عنوان کمک هزینه آموز نهادهایسایر دستگاه ها و و  ستثنایی کشور، کمیته امداد، هالل احمرش ارپرو

 هزینه شود. ،معلولیتمهارت آموزی افراد دارای 

 اجرای نظام نامه  -16ماده 

ین ده ی ابا توجه به رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان متولی آموزش های مهارتی، مسئولیت اجرا به عه

امل با و تع یسازمان می باشد. الزم به ذکر است کلیه دستگاهها و نهادهایی که در امر معلوالن دخالت موثر دارند با همکار

ش مه تالسازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در تمامی زمینه های مرتبط با آموزش افراد دارای معلولیت براساس نظام نا

 نموده و در اجرای فرایند آموزش به افراد دارای معلولیت با اخذ مجوز فعالیت از این سازمان، اقدام نمایند.

 20/05/1398مورخ  92127و طی نامه شماره  رسیده صویببه ت  07/05/1398 تاریخ در تبصره و یک ماده 16در  نامه نظام این

 ابالغ شده و الزم االجرا  می باشد.
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 معلوالنقانون حمایت از حقوق  -

 ویکی پدیا )اینترنت( -
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