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قانون کار جمهوری اسالمی ایران و به منظور گسترش آموزش های فنی و حرفه ای و تامین نیروی  110با عنایت به اجرای ماده 

لیه کارفرمایان واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مکلفند در ایجاد مراکز آموزش ک " مبنی بر اینکهانسانی ماهر مورد نیاز 

به  و  "جوارکارگاهی و بین کارگاهی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی همکاری الزم را بعمل آورند

 ، اعضای کمیته در چهل و یکمین جلسه  12/11/1371ه مورخ 511ت/52162تصویب نامه هیات وزیران   5ماده  5استناد ردیف 

با را مورد بازنگری و ویرایش  قرار داده و   1390دستورالعمل اجرایی تاسیس مراکز جوارکارگاهی و بین کارگاهی مصوب دی ماه 

 مصوب نمودند.بین کارگاهی  و مراکز کارآموزی جوارکارگاهی ضوابط آموزش های ضمن کارعنوان 

 
 اهداف: -1ماده 

 خدمات آموزشی به واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی  و تضمین کیفیت تسهیل ،سریعت 

 از روند اجرای آموزش  های نظارت و ارزیابی مستمرتبیین شفاف فرآیند 

  سازمانیبکارگیری و تایید صالحیت مربیان درون و برون نحوه 

  ،مراکز کارآموزی تمدید، تعلیق و ابطال مجوز تسریع در صدور 

 کارآموزی مراکز اختیارات ح وظایف وتشری 

 مورد نیاز مراکز کارآموزی تفکیک دوره های عمومی، تخصصی و پایه 

 مراکز کارآموزی به ادارات کل ز تفویض اختیار تمدید مجو 

 دامنه کاربرد: -2ماده 

ت را به صور کارگاهی و بین هیکارآموزی جوارکارگامراکز ابطال مجوز  لیق یاصدور، تمدید، تع فرآیندهای مرتبط با ،ضوابطاین 

  شفاف تشریح می نماید.

صنعتی، تولیدی و خدماتی از جمله  صمت،کلیه واحدهای  صناف و بازرگانی، خانه های  صنفیاتحادیه ها اتاق های ا ، ، انجمن های 

صنعتی،  شهرک های  سیشرکت  شرکت های همکانظام مهند صنعتی،  سازمان مدیریت  سازمان ، مناطق آزاد، نمایندگی های  ر 

شهرک های ، مراکز تحقیقاتی، های خصوصی، آزمایشگاه های خصوصی آزمایشگاه های کالیبراسیون، بیمارستانملی استاندارد، 

، شرکت های دانش بنیان تولیدی، خدماتی و کشاورزی هرک های دامپروری، کشت و صنعت،ی، شگلخانه ای، شهرک های شیالت

یا با   ..و . تعاونی ها، شرررکت های توزیع برق ندازی کارگاه عملی مجزا از خط تولید و  بهره گیری از خط تولید و تجهیز و راه ا

 بین کارگاهی باشند.جوار کارگاهی یا مرکز کارآموزی محیط کار واقعی می توانند متقاضی ثبت خدمات اصناف و در 
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 مسئولیت اجرا و نظارت: -3ماده

 بین کارگاهیو  مراکز کارآموزی جوارکارگاهیآموزش فنی و حرفه ای استان ها،  بر عهده ادارات کل ضوابطمسئولیت اجرای این 

ادارات کل آموزش فنی و حرفه  با همکاری بر عهده دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمیعالیه و مسئولیت نظارت  می باشد

 ای استان ها می باشد.

 :قوانین و مقررات مرتبط -4ماده 

 ر جمهوری اسالمی ایرانقانون کا 110ماده -1

  12/11/1371ه  مورخ 511ت/52162نامه هیئت وزیران به شماره  تصویب-2

مورخ  78956/28قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی به شماره  5ماده  3و ردیف ج  بند  2ماده  9بند -3

19/9/1396   

 یات بر ارزش افزوده( قانون مال38( ماده )2مشوق مالیاتی تبصره ) -4

 :کلیات و تعاريف -5ماده

 اجتماعی. تعاون، کار و رفاه و حرفه ای کشور وابسته به وزارت سازمان آموزش فنی :سازمان

 واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی می باشند که به تولید محصول یا ارائه خدمت مشغول هستند. بنگاه اقتصادی:

ب آئین نامه ایجاد مراکز کارآموزی جوارکارگاه و بین کارگاهی -2 است که براساس مادهمرکزی  جوار کارگاهی:مرکز کارآموزی 

مصوب هیئت وزیران از لحاظ تجهیزات آموزشی مستقل از خط تولید بوده و یک واحد به تنهایی و یا چند واحد به اشتراک می 

 توانند آن را تاسیس و اداره نمایند.

ب آئین نامه ایجاد مراکز کارآموزی جوارکارگاه و بین کارگاهی -2 براساس مادهی است که مرکز :بین کارگاهیمرکز کار آموزی 

 .آموزش با استفاده از امکانات خط تولید انجام می گیرد امر در آن مصوب هیئت وزیران

تصویب نامه هیئت وزیران  آموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی،آیین نامه ایجاد مراکز کار (4ماده )اساس بر کمیته آموزش در صنايع:

سالمی ایران، به منظور تشویق واحدهای مختلف صنعتی، قانون کار جمهوری ا 110ماده  2در خصوص تبصره  27/10/1371مورخ 

تولیدی و خدماتی به مشارکت بیشتر در فعالیت های آموزشی و تربیت نیروی انسانی، کمیته ای به نام آموزش در صنایع با ترکیب 

 می شود:زیر تشکیل 

 نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی-1

 رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یا نماینده تام االختیار سازمان-2
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 نماینده وزارتخانه صنعتی ذی ربط-3

 دیک نفر نماینده کارفرما )شرکت، کارخانه یا واحد تولیدی و خدماتی ذی ربط( با معرفی وزارتخانه مربوط حسب مور-4

امه هیئت تصویب ن آموزی جوارکارگاه و بین کارگاهی،آیین نامه ایجاد مراکز کار( 5ماده )بر اساس اختیارات کمیته آموزش در صنايع: 

 ، وظایف و اختیارات کمیته آموزش در صنایع به شرح ذیل می باشد:27/10/1371وزیران مورخ 

 کارگاهی و بین کارگاهی نظارت برحسن اجرای برنامه های کارآموزی مراکز جوار -1

 بررسی و اظهار نظردر خصوص درخواست های صاحبان صنایع و کارفرمایان جهت تاسیس مراکز جوار -2

 های موضوع قانون کارآموزی هزینه های کارآموزی در مراکز جوار جهت اعمال معافیت بررسی و مطالعه -3

زمان جهت تسهیل و تسریع در احداث و راه اندازی مرکز جوار و اعمال معافیتهای بررسی و اظهار نظر درباره میزان مشارکت کارفرما و سا -4

 موضوع قانون کارآموزی  

 تصویب ضوابط مربوط به آموزش های ضمن کار -5

 ،کارگاه و بین کارگاهیآموزی جوارآیین نامه ایجاد مراکز کار (3ماده )بر اساس بین کارگاهی:  ومرکز کارآموزی جوار مسئول آموزش 

 ،نفر کارگر دارند 36کارفرمایان واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی که بیش از ، 27/10/1371امه هیئت وزیران مورخ تصویب ن

 بعنوان مسئول آموزش انتخاب و منصوب نمایند: را فردی مطلع به امر آموزش های فنی و حرفه ای با شرح وظایف ذیل

اهنگی در اجرای دوره های آموزشی و رعایت استانداردهای مصوب سازمان و تبادل ارتباط مستمر با سازمان به منظور هم -الف

 آخرین اطالعات فنی تخصصی و تکنولوژی 

 مر نیازهای آموزشی واحد مربوط و اقدام جهت برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی برای کارگران فاقد مهارتبررسی مست -ب

 متناسب با رشد صنعت و تکنولوژی ،مهارت کارگران شاغل زشی جدید جهت ارتقاءدوره های آمو برنامه ریزی و اجرای -ج

 همکاری با سازمان در تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز صنعت مربوط -د

هد اساس مصوبات آن عمل خوانظارت کمیته آموزش در صنایع و برکمیته ای است که تحت   :استانی آموزش در صنايعنظارت کمیته 

 نمود و با ترکیب ذیل تشکیل می گردد:

 )رئیس کمیته نظارت استان( مدیرکل استان-1

 معاون توسعه منابع و مدیریت -2

 معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی-3

 مسئول حراست اداره کل-4

 )دبیرکمیته نظارت استانی( در صنایع اداره کل آموزش مسئول-5
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 مراکز:تعهدات حمايتی سازمان برای  -6ماده

از مشوق ها و جهت بهره مندی   اقدامات مرتبط با ارتقاء مهارت  واحدهای تولیدیخود اظهاری اعالم تسهیل در همکاری و   -1

 به سازمان امور مالیاتی ( قانون مالیات بر ارزش افزوده38( ماده )2) معافیت های قانونی نظیر تبصره

ایجاد و ساخت ابنیه و مبنی بر  مات مرتبط با ارتقاء مهارت  واحدهای تولیدیاقداخود اظهاری اعالم همکاری و تسهیل در  -2

( ماده 2به سازمان امور مالیاتی جهت بهره مندی از مشوق و معافیت قانونی تبصره )  فضای آموزش کارگاهی و کالس تئوری جدید

 ( قانون مالیات بر ارزش افزوده38)

تعمیر، تکمیل، نگهداری و  بر مبنی اقدامات مرتبط با ارتقاء مهارت  واحدهای تولیدیخود اظهاری اعالم همکاری و تسهیل در  -3

( 38( ماده )2به سازمان امور مالیاتی جهت بهره مندی از مشوق و معافیت قانونی تبصره ) یا تغییر کاربری ابنیه و فضای موجود

 قانون مالیات بر ارزش افزوده

استقرار  و خرید تجهیزات برمبنی  اقدامات مرتبط با ارتقاء مهارت  واحدهای تولیدیاری خود اظهاعالم همکاری و تسهیل در  -4

( 38( ماده )2به سازمان امور مالیاتی جهت بهره مندی از مشوق و معافیت قانونی تبصره ) و ابزار آموزشی کارگاهی  و کالس تئوری

 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تعمیر و نگهداری تجهیزات مبنی بر  اقدامات مرتبط با ارتقاء مهارت  واحدهای تولیدید اظهاری خواعالم همکاری و تسهیل در  -5

( 38( ماده )2به سازمان امور مالیاتی جهت بهره مندی از مشوق و معافیت قانونی تبصره ) و ابزار آموزشی کارگاهی و کالس تئوری

 قانون مالیات بر ارزش افزوده

هزینه های برگزاری دوره  مبنی بر اقدامات مرتبط با ارتقاء مهارت واحدهای تولیدیخود اظهاری م اعالهمکاری و تسهیل در  -6

( قانون 38( ماده )2های آموزشی شمول ضوابط مرکز به سازمان امور مالیاتی جهت بهره مندی از مشوق و معافیت قانونی تبصره )

 مالیات بر ارزش افزوده

و تخصیص  یاقتصاد یها های بنگاه مورد نیاز این مراکز آموزشی نسبت به دیگر درخواست در اولویت قراردادن آموزش های-7

 توسط اداره کل ،ازیمربی شایسته به مرکز در صورت ن

 اداره کل برنامه ریزی در جهت اجرای رشته های آموزشی مورد نیاز فاقد امکانات برگزاری در سایر فضاهای آموزشیاولویت -8

 با تخصیص نام کاربری و رمز عبور اختصاصی  در پورتال سازمان  ره های آموزشیدسترسی تعریف دو-9

 در مراکز کارآموزی جوارکارگاهیو صالحیت حرفه ای برگزاری سنجش و ارزیابی مهارت کارآموزان دوره های ثبت و اجرا شده -10

 بین کارگاهی مطابق مقررات و ضوابط جاری سازمان در محل بنگاه اقتصادی و

 از طریق سامانه تقاضا سنجی معرفی مهارت آموختگان بخش دولتی و غیر دولتی سازمان در راستای تامین نیروی انسانی ماهر-11
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معرفی نخبگان مهارتی مسابقات استانی، ملی و بین المللی مهارت در راستای تامین نیروی انسانی ماهر از طریق سامانه تقاضا -12

 سنجی

مورخ  129319ابالغی شماره  ی از دستورالعمل اجرایی طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبهره بردارمجوز صدور  -13

 و استفاده از مشوق های آن وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی 16/7/1399

 مرکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین کارگاهی مربیان  و بازآموزی تربیت مربیان مورد نیاز برگزاری دوره های-14

 آموزشی تا ارزشیابی و سنجش مهارتهمکاری و مشارکت در فرآیند اجرای آموزش های مهارتی از مرحله برنامه ریزی -15

 همکاری و مشارکت در تدوین وبازنگری استاندارد های آموزش مهارتی با حق بهره برداری انحصاری -16

 ارائه مشاوره و هدایت آموزشی و شغلی-17

 شغلی کارکنان صنایع و بنگاه های اقتصادی –ی آموزشی همکاری در نیاز سنج -18

معرفی فن آوری های جدید و به روز صنعت دنیا در قالب نشست های تخصصی و عمومی و پیاده سازی و اجرای فن آوری ها -19

 در صنعت

خارجی داخلی و  سات فعالیت تخصصی تحت لیسانس و یا نمایندگی از موسهمکاری و مشارکت در دوره های آموزش مهارتی و -20

 معتبر و مورد تایید مراجع رسمی کشور

 کشور دعوت در تصمیم سازی و تصمیم گیری های آموزش های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای -21

 همکاری و مشارکت در سمینارها و جشنواره های تخصصی و مهارتی -22

سازمان نظارت نرم افزاری بخش های دولتی و غیر دولتی تحت همکاری و مشارکت در اعالم ظرفیت های سخت افزاری و  -23

 آموزش فنی و حرفه ای کشور

 :بین کارگاهی و مرکز کارآموزی جوارکارگاهیثبت مجوز صدور مراحل  -7ماده

 تامین حداقل الزامات محیط يادگیری: -الف

صر شی، تجهیزات و ابزارآالت، مواد م ضای آموز شامل امکانات و ف سایر مولفه های موثر در فرآفی یادگمحیط یادگیری  یند یری و 

باید اطمینان حاصل کند که محیط برای یادگیری مناسب است  یادگیری است و متقاضی تاسیس )تامین کننده خدمات یادگیری(

شده و کارکنا شت کار، رعایت  ضروریات مورد تاکید آیین نامه حفاظت فنی و بهدا سایر  ن وو حداقل الزامات مربوط به آن و نیز 

 بکارگیری، نگهداری و بروز رسانی می شوند. یند یادگیری به درستی انتخاب،مؤلفه های موثر در فرآ
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که باید توسررط متقاضرری تاسرریس )بنگاه حداقل الزاماتی بین کارگاهی و  جوارکارگاهیمرکز کارآموزی  برای تاسرریس

 اقتصادی( تامین گردد، به شرح زیر می باشد:

، مطابق ی عالوه بر فضای عمومی متناسبنه فضای آموزشی و کارگاهی مورد نیاز آموزش های نظری و کارگاهتامین حداقل سرا-1

ضمیمه فایل در محل بنگاه اقتصادی و یا از طریق اجاره و انعقاد تفاهمنامه تامین فضا در محیط کار واقعی و بصورت  1جدول شماره 

 تصادی دیگر آموزش دوگانه با مشارکت اصناف و بنگاه های اق

تامین حداقل سرانه فضای عمومی  مورد نیاز )شامل فضای اداری، انبار مواد مصرفی، رختکن، سرویس بهداشتی، فضای تنفس و -2

 نمازخانه و ...(

 لتامین تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز برای ارائه خدمات یادگیری منطبق با مندرجات استانداردهای شایستگی و یا شغ-3

مسئولیت تمهید الزم برای پوشش بیمه ای )نظیر بیمه حوادث، مسئولیت مدنی، آتش سوزی، سیل، زلزله و ...( و نیز اطمینان از  -تبصره

 ادگیری آموزشی، بر عهده مدیر بنگاه اقتصادی است.استحکام بنا برای محیط ی

 

 :تاسیس  فرآيند-ب

و ارسال به  بین کارگاهیو  جوارکارگاهیایجاد و تاسیس مرکز کارآموزی مبنی بر ، ) بنگاه اقتصادی( اعالم درخواست متقاضی تاسیس-1

 اداره کل استان

  میته نظارت آموزش در صنایع استانک بررسی درخواست و شرایط کلی حداقل الزامات محیط یادگیری توسط-2

  ایع سازمانبه کمیته آموزش در صن و فرم های پیوستی تکمیل شده مستندات، ارسال درخواست-3

بررسی درخواست و شرایط کلی حداقل الزامات محیط یادگیری و مستندات ارسالی از اداره کل استان در کمیته آموزش در صنایع -4

 سازمان و اعالم نظر در خصوص موافقت یا عدم موافقت تاسیس 

 موافقت شده در کمیته آموزش در صنایع بین کارگاهیو  مراکز کارآموزی جوارکارگاهیساله  سه ایجادصدور و اعطای مجوز -5

 :بین کارگاهیو  کارآموزی جوارکارگاهیکز مروظايف مدير و مسئول آموزش  - 8 ماده

 متقاضی تاسیس: مدير بنگاه اقتصادی  وظايف-الف

  نیاز مورد کارگاهی و آموزشی فضای حداقل - 1مطابق جدول شماره  )فضا و الزامات فیزیکی( تامین شرایط محیطی موثر -1

 با رعایت استانداردهای آموزشی سازمان تامین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی-2

 ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا توافقنامه معتبر تامین فضا مورد نیاز کارگاه عملی-3

 بین کارگاهی و  معرفی مسئول آموزش مرکز کارآموزی جوار کارگاهی -4
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 :مسئول آموزش وظايف -ب

 نیاز سنجی و تحلیل نیازهای آموزش واحدهای صنعتی  -1

 طراحی و تدوین برنامه ها و تقویم آموزشی  -2

 شناسایی استاد کاران و مربیان صاحب صالحیت  -3

 محل های اجرای آموزش  وشیوه اجرا در خصوص  و تعیین تصمیم گیری -4

 های آموزشی برابر استاندارد  تامین و تجهیز کارگاه-5

 ئه توافق نامه و تفاهمنامه های مورد نیاز اجرای دوره های آموزشی به سازمانارا-6

 تهیه آمارهای عملکردی مرکز جهت ارائه به سازمان-7

 تعیین الگوی شایستگی برای پرسنل -8

 طراحی و تکمیل فرم های نظر سنجی از کارآموزان و مربیان و همچنین اثرگذاری دوره در بهره وری  -9

 بین کارگاهی و رگیری مربیان در مراکز کارآموزی جوارکارگاهی بکا-9ماده 

 و اجرای دوره بصورت مشارکتی مطابق ضوابط و مقررات جاری سازمان مربیان دولتی سازمانبکارگیری  -1

 و اجرای دوره های آموزشی پس از انعقاد توافق نامه  های فنی و حرفه ای آزاد آموزشگاهمربیان  بکارگیری -2

بین  ومربیان شاغل در بنگاه اقتصادی پس از احراز صالحیت در کمیته تخصصی مرکز کارآموزی جوارکارگاهی  رگیریبکا -3

 کارگاهی

و تعریف بنگاه اقتصادی شاغل در بنگاه اقتصادی پس از احراز صالحیت در کمیته تخصصی   مربیانبرای ابالغ مربیگری    :1تبصره

 صادر می گردد. دوره در پورتال

 دوره آموزشی در سال مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. 3در حداقل مربیان فعال   :2ره تبص

 شاغل در بنگاه اقتصادی: نحوه احراز صالحیت مربیان -10ماده 

بررسی و بر اساس شرایط عمومی و تخصصی  توسط بنگاه اقتصادی بین کارگاهیو  کارآموزی جوار کارگاهیمراکز ربیان صالحیت م

 ی گردد.و تایید م

 :الف:  شرايط عمومی مربیان 

 جمهوری اسالمی ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور و اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران تابعیت -1

 عدم اعتیاد به مواد مخدر-2

 ص عضو موثر(برخورداری از سالمت جسمی و روحی درحد توانایی انجام کار در دوره آموزشی مربوطه )نداشتن نق-3
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 ایالتزام به قوانین و مقررات صنفی و اخالق حرفه-4

 موثر عدم سوء پیشینه کیفری و جزایی-5

 )ویژه آقایان(وظیفه یا کارت معافیت  پایان دوره ضرورت نظام بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا دارا-6

 :ب:  شرايط تخصصی مربیان 

 باالتر در رشته آموزشی مرتبط با دوره مهارت آموزی دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی و -1

 بودن گواهینامه شرکت در دوره های آموزشی مرتبط دارا-2

سال سابقه اشتغال مفید قابل معادل  5دارا بودن سابقه اشتغال به کار در رشته آموزشی مرتبط با دوره مهارت آموزی )-3

 سازی با مقطع تحصیلی کاردانی خواهد بود(

تایید  6ز را بررسی و بر اساس فرم شماره مرککمیته تخصصی بنگاه اقتصادی موارد فوق الذکر تعیین صالحیت مربیان  تبصره:

 یا رد  می کنند.

امتیاز می  100امتیاز، نمره نهایی  30امتیاز، مصاحبه تخصصی  70حداکثر امتیاز مکتسبه در بخش امتیاز ویژگی های فردی 

 می باشد. امتیاز نهایی جهت بکارگیری مربیان، الزامی 100از از امتی 60باشد. که کسب حداقل 

 :مجوز شرايط تمديد -11ماده 

مبنی بر تمدید مجوز، اداره کل با رعایت مفاد ضوابط و متوسط عملکرد  به اداره کل استان اقتصادی درخواست بنگاه  پس از اعالم

ه نسبت به تمدید مجوز ثبت مرکز به مدت سه سال اقدام و نتیجه را ساعت برای هر نفر شاغل در بازه زمانی سه سال 30آموزشی 

 به دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی و کمیته آموزش در صنایع اعالم می نماید.

در صورتیکه حداقل یک سوم عملکرد فوق الذکر را داشته باشد می تواند نسبت به اخذ مرکز کارآموزی فاقد شرط تمدید،  :1تبصره

ساعت عملکرد آموزشی به ازای هر  10اقدام نماید. الزم به ذکر است مرکز کارآموزی در پایان یک سال با متوسط  یک ساله مدیدت

 یک از شاغلین، مجوز سه ساله دریافت خواهد نمود.

 ت و کاربینی مربیانکارآموزی که با ادارات کل در طرح های نوین آموزشی و پژوهشی، برگزاری مسابقات ملی مهارکز امر: 2تبصره

 همکاری داشته باشند، مجوز آن به مدت پنج سال تمدید می گردد. 

 :ابطال مجوز تعلیق پورتال آموزشی يا شرايط -12ماده 

 عبارتند از: می گردد تعلیق سه ماهه پورتال آموزشی مرکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین کارگاهیتخلفاتی که منجر به 



 

10 

 .استبنگاه های اقتصادی   ازیوردنمشاغل و  ارتقای مهارت نیروهایصرفه برای بهراهی سریع و مقرون بین کارگاهی کارآموزی جوارکارگاهی وکز مر

و  حین نظارت های دوره ایدر  "متقاضی مشخصرات بنگاه اقتصادی" 1فرم شماره رایط موجود با مشاهده عدم انطباق ش-1

 مراقبتی جهت تضمین کیفیت آموزش های ارائه شده

 معرفی شده بدون تایید اداره کل استان مکان  تغییر کاربری -2

 دید و نظارت آموزشی عدم همکاری بنگاه اقتصادی با همکاران آموزش در صنایع اداره کل برای باز-3

در صورت تکرار،  تعلیق وکارآموزی که موارد فوق را پس از اتمام مدت تعلیق، تکرار نمایند به مدت شش ماه مجددا کز امر:  1تبصره 

 مجوز مرکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین کارگاهی آنها ابطال می شود.  

 ، مجوز آن ابطال می شود.آموزشی عملکرد  متوسط ورت عدم ارائه، در ص11ماده  1کارآموزی مشمول تبصره  مرکز :2تبصره 

ابطال و می بایست و برای تمدید مراجعه ننموده است،  : مجوز مرکز کارآموزی که شش ماه از پایان اعتبار آن گذشته3تبصره 

 مجددا شرایط صدور مجوز را طی نماید.

 :آموزشی دامنه فعالیت  -13ماده 

 صنعتی بوده و به شرح ذیل می باشند: واحد  تیمرتبط با فعالو بازار کار  ازیرکز براساس نم نیا یآموزش ها -الف

 نیروی مورد نیاز خود و تامین نیمجاز به آموزش شاغل  

 نگاه های اقتصادی همکار پس از انعقاد توافق نامه  بنیروی مورد نیاز  و تامین نیآموزش شاغل 

 های ثبت و اجرا شده در مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین کارگاهی مطابق  سنجش و ارزیابی مهارت کارآموزان دوره

 مقررات و ضوابط جاری سازمان در محل بنگاه اقتصادی

  نظارت بر روند اجرای آموزش بنگاه های اقتصادی همکار 

رگاهی و بین کارگاهی برنامه دوره های مهارتی تخصصی و مرتبط با فعالیت بنگاه اقتصادی در مراکز کارآموزی جوارکا :1تبصره 

 ریزی و اجرا شود. 

دوره های مهارتی عمومی  و آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر با مشارکت آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد در  : 2تبصره 

رفه ای آزاد موجود مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین کارگاهی برنامه ریزی و اجرا شود. )در صورت آمادگی آموزشگاه فنی و ح

 در شهرستان بعنوان مراکز جوارآموزشگاهی (
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: مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین کارگاهی  که دوره های مهارتی تخصصی و عمومی را مطابق موارد فوق برنامه ریزی  3تبصره 

( 38( ماده )2ات و دستورالعمل تبصره )( براساس ضوابط و مقرر38( ماده )2و اجرا نمایند، امکان بهره مندی از مشوق های تبصره )

 را دارند.

 کلیه آموزش های :  -ب

 بدو استخدام 

  ارتقاء مهارتکوتاه مدت دوره های 

  نیپایدار سازی شغلی شاغل و توانمندسازی 

 آزاد یو حرفه ا یفن یآموزشگاه ها دوره های مشارکتی با 

 .می شودضوابط مشمول این  ودش یداره کل اجرا ما با نظارتو   یکارگاه نیب ای یمراکز جوار کارگاه که در 

کارکنان خانواده  مهارت ارتقاء های دوره همچنین نمی شوند و نیمهارت شاغل ارتقایکه منجر به  یعموم یدوره هااجرای  -ج

 ضوابط نمی باشد.مشمول این  بنگاه اقتصادی

 :نظارت  -14ماده 

، بنگاه های اقتصادی مکلفند حداقل یک هفته قبل از برگزاری دوره، موضوع شیت بر روند اجرای دوره های آموزبه منظور نظار-1

 و یا در پورتال سازمان ثبت نمایند.اعالم را کتبا به اداره کل 

تکمیل و در سوابق  7 فرم شمارهبراساس آن بازدید و نظارت از دوره های درحال برگزاری حداقل هر سه ماه یک بار انجام و -2

 شود.مرکز نگهداری 

حداقل هر سه ماه یک بار  8 بین کارگاهی مطابق چک لیست فرم شماره و کارآموزی جوارکارگاهیمراکز  بازدید و نظارت از-3

 انجام  شود.
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 دريافت اطالعاتهای فرم 
 

  صدور مجوزاز متقاضیان 
 

 بین کارگاهی و مراکز کارآموزی جوارکارگاهی
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 1فرم شماره 

 متقاضی  مشخصـات بنگاه اقتصادی

 مشخصات واحد

 نام مدير عامل:  نام واحد:

 نوع مالكیت: :فعالیتنوع 

 تاريخ تأسیس: شماره ثبت: تاريخ ثبت:  

 نشانی واحد:

 نشانی دفتر مرکزی:

 تلفن دفتر مرکزی: تلفن واحد:

 نمابر دفتر مرکزی: :بنگاه اقتصادینمابر 

 پست الكترونیكی: ايت:وب س

 

 مستقیم : مشخصات نیروی انسانی

 نفر تحصیالت

  زيرديپلم

  ديپلم

  فوق ديپلم

  لیسانس  

  فوق لیسانس و  باالتر 

  جمع

 

 ترکیب کارکنان در بخش ها

 توضیحات تعداد  نام بخش   رديف

   اداری و پشتیبانی 1

   يا خدماتتولید  پرسنل  2

   شرکا  3

   مايندگی ها و خدمات پس از فروشن 4

   پیمانكاران 5

   پخش و عامالن توزيع 6

   مدرسان ، بازرسان ، ناظران و ... 7

   جمع

 

 مشخصات بخش آموزش:  

 تلفن همراه مسئول آموزش: نام مسئول آموزش:

 نمابر مرکز آموزش: تلفن مرکز آموزش:

  تعداد کارکنان مرکز آموزش: 

 یكی:پست الكترون

 

 مدير  بنگاه اقتصادی                                     نام و نام خانوادگی                 مسئول آموزش بنگاه اقتصادی    نام و نام خانوادگی

 امضاء                                               امضاء                                                                                               
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 2فرم شماره 

 ل معرفی شده متقاضی مجوز ثبتاز مح فرم بازديد

 بین کارگاهیو  کارآموزی جوارکارگاهیمرکز                                             

 

 نوع کاربری ساختمان -1

 انحصاری آموزشی و متمرکز

 انحصاری آموزشی و غیر متمرکز

 یر انحصاری آموزشی و متمرکزغ

 غیرانحصاری آموزشی و غیر متمرکز

 تعداد پرسنل شاغل بنگاه اقتصادی ......... نفر می باشد. -2

 تعداد کالس های تئوری  با حداقل شرایط آیین نامه....... تعداد می باشد  که مطابق استاندارد است/نیست.

ای کارگاه عملی  ....... متر مربع می باشد  که مطابق استاندارد است/نیست و در رشته در رشته غالب ........... با ضریب تجهیز .... فض

 غالب ........... با ضریب تجهیز .... فضای کارگاه عملی  ....... متر مربع می باشد  که مطابق استاندارد است/نیست.

 .ستوضعیت روشنايی و تناسب نور در کارگاه ها و کالس ها مورد تايید است/ نی

 .سیستم تهويه سرمايش و گرمايش در کارگاهها و کالسها مورد تايید است/ نیست -3

 .وجود وسايل کمك های اولیه و تجهیزات آتش نشانی و سیستم اطفاء حريق در کارگاهها مورد تايید است / نیست -4

های سمی )در رشته های گاز برق گرفتگی ، مسمومیت ناشی ازتجهیز کلیه کارگاهها به وسايل و امكانات ايمنی در زمینه  -5

متناسب (و ساير موارد مرتبط مطابق با استاندارد دوره آموزشی شامل تهويه مطبوع ، تاسیسات الكتريكی استاندارد مورد تايید 

 است/ نیست.

 وضعیت نسبی رنگ آمیزی ديوارها ، درها و پنجره ها و نظافت کارگاهها و کالس ها مورد تايید است/ نیست. -6

 

 

 

 

 

 

 و نام خانوادگی نام                                                                                                                                                                          

 مسئول آموزش در صنايع اداره کل استان

 اءتاريخ و امض                       
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 .استبنگاه های اقتصادی   ازیوردنمشاغل و  ارتقای مهارت نیروهایصرفه برای بهراهی سریع و مقرون بین کارگاهی کارآموزی جوارکارگاهی وکز مر

 3فرم شماره 

 مشخصات کارگاه عملی 
 

 نام بنگاه اقتصادی: ..................................................     

 شرح درخواست:

 ابعاد کارگاه نام کارگاه رديف

لیست تجهیزات مطابق 

استاندارد آموزشی 

 سازمان

تعداد 

تجهیزات 

مطابق 

 استاندارد

تعداد 

 موجود

درصد 

تجهیزات 

 جودمو

تطابق  با 

 استاندارد

 ندارد دارد

         
      
      
      
      
      
      
      

         
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 

 

 مسئول آموزش در صنايع           نگاه اقتصادی                                   نام و نام خانوادگیمسئول آموزش ب       نام و نام خانوادگی

 امضاء                          امضاء                                                                                                                                                     
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 .استبنگاه های اقتصادی   ازیوردنمشاغل و  ارتقای مهارت نیروهایصرفه برای بهراهی سریع و مقرون بین کارگاهی کارآموزی جوارکارگاهی وکز مر

 4فرم شماره 
                                                                                                                                                               بین کارگاهی ...............  توسط کارشناس آموزش در صنايع                                                                      وگزارش بازديد از مرکز آموزش متقاضی مرکز کارآموزی جوارکارگاهی 

 

 گزارش کارشناسی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 در صنايع اداره کلمسئول آموزش         نام و نام خانوادگی  

 تاريخ و امضاء                                              

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................ 
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 .استبنگاه های اقتصادی   ازیوردنمشاغل و  ارتقای مهارت نیروهایصرفه برای بهراهی سریع و مقرون بین کارگاهی کارآموزی جوارکارگاهی وکز مر

 5فرم شماره 

 بر اساس نیازسنجی صورت گرفته بنگاه اقتصادی مورد تقاضای آموزشی دوره های  
 

 نام بنگاه اقتصادی: ..................................................     

 

 نام دوره رديف
 تعداد دوره 

 در سال

 دوره -تعداد نفر

 در سال

 ساعت -نفر

 در سال
 توضیحات مدت   دوره

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 زش در صنايع                                                          مسئول آمو         نام ونام خانوادگی مسئول آموزش بنگاه اقتصادی                                         نام ونام خانوادگی

    امضاء                                                  امضاء                                                                                                                                    
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 .استبنگاه های اقتصادی   ازیوردنمشاغل و  ارتقای مهارت نیروهایصرفه برای بهراهی سریع و مقرون بین کارگاهی کارآموزی جوارکارگاهی وکز مر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ارزيابی نظارت و  های فرم 

 مراکز کارآموزی 

 بین کارگاهی وجوارکارگاهی 
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 .استبنگاه های اقتصادی   ازیوردنمشاغل و  ارتقای مهارت نیروهایصرفه برای بهراهی سریع و مقرون بین کارگاهی کارآموزی جوارکارگاهی وکز مر

 بین کارگاهی و امتیازات ويژگیهای فردی و علمی و تخصصی مربیان مراکز کارآموزی جوار کارگاهی -( 6فرم شماره )

  . امتیاز ويژگیهای فردی1

 نام و نام خانوادگی :                                                                                         کد ملی:

 امتیاز مكتسبه حداکثر امتیاز امتیاز مالك مالك عامل رديف

 سوابق تحصيلي 1

 10 دكتري

10  
 8 كارشناسي ارشد

 6 كارشناسي

 4 كارداني

  5 5 دارا بودن مدرک تحصيلي مرتبط با رشته آموزشي ارتباط مدرک تحصيلي 2

 سوابق آموزشي 3
 15 زامتيا 3هرسال سابقه تدريس مرتبط با حرفه 

30  
 15 امتياز 1ساعت  10گذراندن دوره آموزشي مرتبط با حرفه هر 

 سوابق پژوهشي 4

 6 امتياز 3هر مورد تاليف يا ترجمه مرتبط با حرفه 

10  

امتياز / در  1پژوهشي  –امتياز / در مجالت علمي  ISI 2انتشار هرمقاله مرتبط با حرفه در مجالت 

 تيازام 1ترويجي  –مجالت علمي 
4 

 2 امتياز 2طرح تحقيقاتي در صورت اجرا مرتبط با حرفه 

 4 امتياز 2ثبت هر اختراع 

امتياز / مديران كل  3امتياز / استاندار يا معاون وزير  4كسب نشان افتخار يا جوايز علمي و غيره از وزير 

 يازامت 1امتياز / مديران يا افراد همطراز آنان  2يا فرمانداران 
6 

  15 15 امتياز 3هر سال سابقه اشتغال در صنف و صنعت مرتبط با حرفه آموزشي  سوابق اشتغال 5

  70 جمع امتيازات

                                                     :بين كارگاهيو  مسئول آموزش مركز كارآموزي جواركارگاهيامضاء                                                                                                       تاريخ تنظيم :                                                             

 تكمیل می گردد.( بنگاه اقتصادی  عملی و مصاحبه تخصصی ) اين قسمت توسط کمیته علمی و تخصصی ،. آزمون کتبی 2

 نمره آزمون كتبي: زمون:تاريخ آ

 نمره آزمون عملي:

 : 100نمره نهايي آزمون از 

 امتیاز مكتسبه حداکثر امتیاز امتیاز مالك مالك عوامل رديف

 انجام يك تدريس آزمايشي 1

 5 استفاده بهينه از زمان)ارائه كليه مطالب در زمان مورد نظر جهت تدريس(

20  
 5 فن بيان مناسب

 5 ل مطالبرعايت تسلس

 3 استفاده از وسايل كمك آموزشي

 2 توانايي طراحي يك پروژه عملي

 كار با رايانه 2
 office 3توانائي كار با نرم افزار هاي 

5  
 2 توانايي استفاده از اينترنت

 نظم و آراستگي ظاهري 3
 2 پوشش مناسب

5  
 3 نظم ظاهري و متانت رفتار

  30 30 تجمع امتيازا

   نام و نام خانوادگي اعضاي كميته علمي و تخصصي                                                                            امضاء

1. 

2. 

3. 
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 .استبنگاه های اقتصادی   ازیوردنمشاغل و  ارتقای مهارت نیروهایصرفه برای بهراهی سریع و مقرون بین کارگاهی کارآموزی جوارکارگاهی وکز مر

 7فرم شماره 

 بین کارگاهی ومراکز کارآموزی جوارکارگاهی   اجرای دوره های آموزشی  ازبازديد نظارت و  گزارش فرم 

شخصات م
 دوره

 :عنوان     

 :        /       / تاریخ پایان                                 :       /        /        تاریخ شروع    

 کد پورتال:                                  

 های ارزيابی شاخص موضوع

 مربی

 :  )سال(سابقه تدریس :آخرین مدرک تحصیلی       نام و نام خانوادگی مربی : 

سازمان  با مربی تامین هزینه  دارای قرارداد با بنگاه اقتصادی  
  

 تابعیت مربی : مربی آموزشگاه آزاد  

              آموزشگاههای آزاد              مراکز سازمان           بیرون بنگاه اقتصادی          درون بنگاه اقتصادی           محل برگزاری

برنامه ریزی و 
 اجرا

    خیر      دوره در پورتال:   بلی  ثبت  نام دوره در پورتال:

    خیر      ثبت نام کارآموزان در پورتال: بلی     خیر      مطابق استاندارد آموزشی سازمان:   بلی 

 تلفیقی                   لی و کارگاهیعم                  نوع آموزش :                تئوری و نظری

 های ارزيابی شاخص موضوع

 پشتیبانی از
 آموزش

 پیش بینی نشده                    توسط بنگاه اقتصادی                            توسط سازمان                                میان وعده:پذیرایی 

 پیش بینی نشده                    توسط بنگاه اقتصادی                            توسط سازمان                              پذیرایی وعده  اصلی:

 پیش بینی نشده                    توسط بنگاه اقتصادی                            توسط سازمان                      ایاب و ذهاب مربی/مدرس:

 پیش بینی نشده                    توسط بنگاه اقتصادی                            توسط سازمان            ایاب و ذهاب کارکنان و فراگیران:

 پیش بینی نشده                    توسط بنگاه اقتصادی                            توسط سازمان                                     جزوات  آموزشی:

 پیش بینی نشده                    توسط بنگاه اقتصادی                            توسط سازمان                                 ابزار و مواد مصرفی:

 پیش بینی نشده                    توسط بنگاه اقتصادی                            توسط سازمان       تجهیزات:                                         

زش فنی و حرفه ای استان ....................در اینجانب  .......................... بر اساس ابالغ شماره ........................ مورخ .......................مدیرکل محترم آمو

 .................مورخ ..........................از روند برگزاری دوره بازدید و مندرجات فوق را تایید می نمایم.روز ......

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                         

 در صنايعمسئول آموزش                                                                                                                                                                                    

 امضا   
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 .استبنگاه های اقتصادی   ازیوردنمشاغل و  ارتقای مهارت نیروهایصرفه برای بهراهی سریع و مقرون بین کارگاهی کارآموزی جوارکارگاهی وکز مر

 8فرم شماره 

  بین کارگاهی و کارآموزی جوارکارگاهیمراکز  زديد و نظارت از باچک لیست 
 

 ..................................نام مرکز آموزشی: ................................  نام مدیر مرکز آموزشی: ...................................  زمینه فعالیت: .
 

 

 ضعیف متوسط خوب عالی موضوع

نجی از نظر س

 کارآموزان

     محتوای دوره آموزشی در ارتقای عملکرد شغلی  

     دانش مهارتی مربی دوره آموزشی در ارتقای مهارت شغلی  

     ارائه مطالب توسط مربی 

     فضا و امکانات برگزاری دوره 

 ارزشیابی دوره

 توسط مربی

     ین برنامه ریزی آموزشی دوره مطابق نیازسنجی از شاغل

     فضا و امکانات برگزاری دوره 

میزان اثرگذاری 

 دوره در بهره وری 

     ارتقای عملکردی پرسنل شرکت کننده  

     ارتقای کیفیت محصول یا خدمات  

     کاهش ضایعات تولید 

     کاهش توقفات تولید  

     کاهش حوادث 

     افزایش رضایتمندی مشتری  

     جویی هزینه های جاری  صرفه

     افزایش میزان فروش محصوالت

 

مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای  اینجانب  .......................... بر اساس ابالغ شماره ........................ مورخ .......................

 از روند برگزاری دوره بازدید و مندرجات فوق را تایید می نمایم. مورخ .......................... ....در روز ................... استان ....................

 ام خانوادگی نام و ن                                                                                                                                                       

 در صنايعمسئول آموزش                                                                                                                                                                                    

 امضا                              

 برای هر دوره آموزشی الزامی است.، نظر سنجی از کارآموزان و ارزشیابی دوره توسط مربی م تکمیل فر 

 .میزان اثرگذاری دوره در بهره وری در بازه های زمانی یک ساله به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اعالم می گردد  

 90-100 ضعیف 60متوسط؛ پایین  60-75خوب ؛   75-90  درصد عالی؛ 

 طراحی و  مرکز کارآموزیتوسط مسئول آموزش ، مختص بنگاه اقتصادینظر سنجی از کارآموزان و مربیان و همچنین اثرگذاری دوره در بهره وری  فرم های

 قرار می گیرد. 8جمع آوری شده و در اختیار مسئول آموزش در صنایع استان به سبب تکمیل فرم شماره 
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 .استبنگاه های اقتصادی   ازیوردنمشاغل و  ارتقای مهارت نیروهایصرفه برای بهراهی سریع و مقرون بین کارگاهی کارآموزی جوارکارگاهی وکز مر

  نیاز مورد گاهیکار و آموزشی فضای حداقل  - 1شماره جدول 

 رشته حوزه رديف
حداقل فضای 

 کالس تئوری
 فضای عمومی حداقل فضای يک کار گاه عملی 

1 

حوزه 

فرهنگ و 

 هنر

 مربع متر 15 کارگاه  عملی در محیط واقعی کار -متر مربع 35 متر مربع 15 چاپ صنعت

 مربع متر 15  قعی کارکارگاه  عملی در محیط وا -متر مربع 35 متر مربع 15 جواهرسازی و طال

 مربع متر 15 چرم( ، ،شیشه سنگ چاپ، سفال، فلز، چوب،) دستی صنایع

 کارگاه  عملی در محیط واقعی کار -متر مربع 24

 مربع متر 15 

 مربع متر 15 مربع متر 15 (سنتی های دوخت) دستی صنایع

 مربع متر 15 مربع متر 15 تجسمی هنرهای

 مربع متر 15 مربع متر 15 تزئینی هنرهای

 مربع متر 15 مربع متر 15 نمایشی هنرهای

 مربع متر 15  مربع متر 15 (بافت)دستی صنایع

 مربع متر 15  مربع متر 15 و فرهنگی نرم فناوری

 مربع متر 15  متر مربع و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کار  24 مربع متر 15 ورزش صنعت

 مربع متر 15  متر مربع و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کار 24 مربع متر 15 فرش

 حوزه خدمات 2

 مربع متر 15 متر مربع و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کار 15 مربع متر 15 اداری امور

 مربع متر 15 متر مربع و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کار 15 مربع متر 15 بازرگانی و مالی امور

 مربع متر 15  کارگاه عملی در محیط واقعی کار مربع متر 15 ایمنی )به استثناء آتش نشان( و بهداشت

 مربع متر 15 متر مربع و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کار 16 مربع متر 15 اطالعات فناوری

 مربع متر 15 ط واقعی کارمتر مربع و یا کارگاه عملی در محی 20 مربع متر 15 زیبایی و مراقبت

 مربع متر 15 متر مربع و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کار 15 مربع متر 15 آموزشی خدمات

 مربع متر 15  متر مربع و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کار 16 مربع متر 15 پوشاک صنایع

 مربع متر 15 در محیط واقعی کار متر مربع و یا کارگاه عملی 25 مربع متر 15 ای تغذیه خدمات

 مربع متر 15 متر مربع و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کار 22 مربع متر 15 گردشگری

 مربع متر 15 متر و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کار  22 مربع متر 15 هتلداری

 مربع متر 15 ایرانی طب و سالمت
 محیط واقعی کارمتر مربع و یا کارگاه عملی در  22

 مربع متر 15 

 مربع متر 15 مربع متر 15 حقوقی خدمات

3 
حوزه 

 کشاورزی

 مربع متر 15 پروری آبزی و امورشیالت

 متر مربع و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کار 80

 مربع متر 15 

 مربع متر 15 مربع متر 15 ماکیان و دام امور

 مربع رمت 15 مربع متر 15 باغی امور

 مربع متر 15  مربع متر 15 زراعی امور

 مربع متر 15 مربع متر 15 زیست محیط فناوری

 مربع متر 15 متر مربع و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کار 40 مربع متر 15 فناوری زیست

 مربع متر 15  ارمتر مربع و یا کارگاه عملی در محیط واقعی ک 40 مربع متر 15 کشاورزی آالت ماشین

 مربع متر 15 متر مربع و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کار 25 مربع متر 15 غذایی صنایع

 مربع متر 15 گیاهی داروهای و دارویی گیاهان
 متر مربع و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کار 40

 مربع متر 15

 مربع متر 15 مربع متر 15 (بیابان و ،آبخیز مرتع جنگل،) طبیعی منابع

 حوزه صنعت 4
 مربع متر 15 متر مربع و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کار 38 مربع متر 15 برق

 مربع متر 15 متر مربع و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کار 40 مربع متر 15 تاسیسات
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 تهرش حوزه رديف
حداقل فضای 

 کالس تئوری
 فضای عمومی حداقل فضای کار گاه عملی 

4 
 حوزه

 صنعت

 مربع متر 15 و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کارمربع متر  30 مربع متر 15 خز پوست، چرم، صنایع

 مربع متر 15 و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کارمربع متر  35 مربع متر 15 رنگ صنایع

 مربع متر 15 و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کارمربع متر  36 مربع متر 15 فلزی عصنای

 مربع متر 15 و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کارمربع متر  35 مربع متر 15 شیمیایی صنایع

 مربع متر 15  و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کارمربع متر  40 مربع متر 15 خودرو صنایع

 مربع متر 15 و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کارمربع متر  36 مربع متر 15 چوب )به جز منبت و معرق( صنایع

 مربع متر 15 کارگاه  عملی در محیط واقعی کارمتر مربع و یا  40 مربع متر 15 کاغذ صنایع

 مربع متر 15 حیط واقعی کارو یا کارگاه عملی در ممربع متر  40 مربع متر 15 جوش بازرسی و جوشکاری

 دریایی صنایع

 و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کارمربع متر  40 مربع متر 15

 مربع متر 15 

 مربع متر 15 زمینی و نقل حمل

 مربع متر 15 دریایی و نقل حمل

 مربع متر 15 ریلی نقل و حمل

 مربع متر 15 هوایی فناوری

 مربع ترم 15 پلیمر

 و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کارمربع متر  40

 

 مربع متر 15

 مربع متر 15 مترمربع 15 پتروشیمی

 مربع متر 15 مربع متر 15 سرامیک

 مربع متر 15 مربع متر 15 متالورژی

 مربع متر 15 مربع متر 15 معدن

 مربع متر 15 کارگاه عملی در محیط واقعی کار و یامربع متر  35 مربع متر 15 ارتباطات فناوری

 مربع متر 15 و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کارمربع متر  20 مربع متر 15 صنایع مدیریت

 مربع متر 15 و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کارمربع متر  35 مربع متر 15 مکانیک

 مربع متر 15 رگاه عملی در محیط واقعی کارو یا کامربع متر  36 مربع متر 15 الکترونیک 

 مربع متر 15 و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کارمربع متر  30 مربع متر 15 دقیق وابزار کنترل

 مربع متر 15 و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کارمربع متر  36 مربع متر 15 ساختمان

 مربع متر 15 گاه عملی در محیط واقعی کارو یا کارمربع متر  36 مربع متر 15 معماری

 مربع متر 15 و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کارمربع متر  40 مربع متر 15 نانو فناوری

 مربع متر 15  و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کارمربع متر  40 مربع متر 15 پذیر تجدید و نو های انرژی فناوری

 مربع متر 15 و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کارمربع متر  40 عمرب متر 15 آب مدیریت

 مربع متر 15 و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کارمربع متر  40 مربع متر 15 بندی بسته صنایع

 مربع متر 15 و یا کارگاه عملی در محیط واقعی کارمربع متر  36 مربع متر 15 صنایع نساجی

 

 

 


