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تعالی باسمه  

  
  ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی

  شود. نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می 36طرح ذیل که به امضاي احتراماً 
  

  مقدمه (دالیل توجیهی):
، اصول اول ، سوم، و بیست و هشتم، و چهل و سوم قانون 1404سند چشم انداز  5و  2به استناد بندهاي 

اي و مهارتی  اساسی جمهوري اسالمی ایران، قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه
قانون کار جمهوري  118  و111، 110،  107، نقشه جامع علمی کشور، مواد  1396 /8   /24  مصوب 

هاي اقتصاد مقاومتی و اشتغال و نظام  آموزي کشور، سیاست، قانون کار1368 /7   /2  اسالمی ایران مصوب 
اداري ابالغی مقام معظم رهبري، اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور که خالء آن محسوس 
است، در قالب طرح قانونی زیر تهیه گردیده که جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شوراي اسالمی می 

 شود.

 شود: لذا طرح ذیل تقدیم می
   

انور حبیب زاده  -مصطفی رضاحسینی قطب آبادي  -جالل محمودزاده  - علیرضا منادي سفیدان 
غالمحسین  -محمدطال مظلومی آبرزگه  - احمد مرادي  -محمدرضا احمدي  - علی آذري  -بوکانی 
ابوالفضل  -اسماعیل حسین زهی  - اسفندیار اختیاري کسنویه یزد  -سید علی یزدي خواه  - کرمی 

بهروز محبی نجم  - یحیی ابراهیمی  -نصراهللا پژمانفر  -حسین حق وردي  - مجید نصیرائی  -ابوترابی 
 - علیرضا ورناصري قندعلی  - علیرضا پاك فطرت  - پرویز اوسطی  - محمدحسین فرهنگی  -آبادي 

ی حسینعلی حاج - کمال حسین پور  -عبدالجالل ایري  - احمد محرم زاده یخفروزان  -علی علیزاده 
بهزاد رحیمی  - شیوا قاسمی پور  - مهرداد گودرزوندچگینی  - حسین محمدصالحی دارانی  - دلیگانی 

 غالمعلی کوهساري  -قاسم ساعدي  - علی اکبر علیزاده بِرُمی  - صدیف بدري  -جعفر قادري  - 
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  طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور عنوان طرح:
  
 کلیات –فصل اول   

ریزي ، اجرا و  برنامه هماهنگی در مدیریت و   اي کشور به منظور سازمان آموزش فنی و حرفه – 1ماده 
هاي  صالحیت اي و مهارتی غیررسمی، سنجش مهارت و تعیین و حرفه نظارت بر آموزش و تربیت فنی 

سنجی آموزش، اي نیروي کار و کارجویان، استانداردسازي، تضمین کیفیت، اعتباربخشی و اعتبار حرفه
 .شود تشکیل می

سازمان داراي ماهیت آموزشی، شخصیت حقوقی و وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  -1تبصره 
 باشد. می

جامعه هدف سازمان شامل شاغلین بنگاه هاي اقتصادي، افراد جویاي کار، سربازان وظیفه،  - 2تبصره 
ست خانوار و اعضاي خانواده هایشان، آسیب دیدگان اجتماعی زندانیان، افراد داراي معلولیت، زنان سرپر

عشایر، ساکنین   (خانواده هاي آسیب دیده از اعتیاد)، معتادین بهبود یافته، ساکنین مناطق روستایی،
سکونتگاههاي غیر رسمی، ساکنین مناطق محروم و مرزي، دانش آموزان، دانشجویان، دانش آموختگان و 

اهی، مشموالن بیمه بیکاري ، زنان خانه دار، پناهندگان و اتباع خارجی، کودکان کار و فارغ التحصیالن دانشگ
 خیابان و سایر متقاضیان مهارت آموزي می باشد.

 وظایف و اختیارات –فصل دوم 
 : شود وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می – 2ماده 

اي و  آموزش و تربیت فنی حرفه ریزي در زمینه مشی و هماهنگی در مدیریت و برنامه تدوین خط .1
عالی آموزش و تربیت فنی  اي در تعامل با شوراي کشور مبتنی بر صالحیت حرفه مهارتی غیر رسمی

 اي و مهارتی. و حرفه
دولتی  دولتی، نیمهصورت دولتی، غیر به آموزش و تربیت نیروي کار متخصص، ماهر و نیمه ماهر .2

حضوري و مجازي  المللی، در قالب آموزش هاي حضوري (مستقیم)، نیمه (تعاملی) و مشارکت بین
 هاي مختلف اقتصادي. هاي کلی دولت و نیاز بازار کار در بخش بر اساس سیاست

هاي الزم به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش و تربیت فنی  ها و برنامه تهیه و تدوین سیاست .3
 اي و مهارتی غیر رسمی در سطح کشور رفهح

  هاي مورد نیاز تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات و دستورالعمل .4
  هاي اقتصادي کشور. هاي آموزشی مهارتی متناسب با نیاز بازار کار و برنامه مطالعه و تدوین برنامه .5
تواي درسی، تدوین استانداردهاي آموزشی، شایستگی و ارزشیابی مشاغل و حرف، برنامه و مح .6

اي و  و حرفه هاي آموزش و تربیت فنی  استانداردسازي اجرا، نظارت، ارزیابی و راهبري برنامه
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اي و صدور گواهینامه مهارت و  هاي شغلی و حرفه مهارتی غیررسمی و سنجش مهارت و صالحیت
 صالحیت شغلی و حرفه اي

وه هاي نوین آموزشهاي مهارتی در ها و شی ها، مهارت مطالعه و شناسایی تغییرات مشاغل، فناوري .7
پژوهی در  هاي کاربردي و آینده المللی و نیازهاي مهارت بازار کار، انجام پژوهش سطح ملی و بین

  آموزي حوزه مهارت
اي و  افزارهاي آموزش فنی و حرفه برنامه ریزي و نظارت بر تولید و تدوین محتوي آموزشی و نرم  .8

 مهارتی.
  اي هاي آموزش و سنجش مهارت و صالحیت حرفه کارگاهایجاد و توسعه مراکز و  .9
  المللی مهارت برگزاري مسابقات آزاد و ملی مهارت و شرکت در مسابقات منطقه اي و بین .10
المللی مرتبط به عنوان  المللی و شرکت در مجامع بین اي و بین هاي منطقه عضویت در سازمان .11

اي کشور مشمول قانون  زش فنی و حرفهآمو نماینده دولت جمهوري اسالمی ایران. سازمان
 المللی می باشد. عضویت دولت جمهوري اسالمی ایران در سازمانها و مجامع بین

دولتی، خصوصی و   گیري از ظرفیت بخش ها و بهره جلب مشارکت، هماهنگی حمایتها، کمک .12
  تعاونی و افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی (خیرین و ...)

ي در محیط واقعی کار، آموزش ترکیبی در مراکز فنی و حرفه اي و بنگاههاي توسعه مهارت آموز .13
 اقتصادي (آموزش دوگانه)، و ایجاد مراکز کارآموزي جوار و یا بین کارگاهی

 اي دولتی و غیردولتی هدایت، حمایت، نظارت، اعتبارسنجی و رتبه بندي مراکز آموزش فنی و حرفه .14
اي آزاد در داخل و خارج از کشور، نظارت بر  و حرفه هاي فنی صدور مجوز تأسیس آموزشگاه .15

فعالیت آنها و لغو امتیاز از آموزشگاه هایی که بر خالف قانون و مقررات و استانداردها عمل نمایند 
و همچنین جلوگیري از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان آموزشگاه 

 کنند. موزي سوء استفاده میآزاد فنی و حرفه اي و مهارت آ
آموزي، برگزاري جشنواره ملی مهارت و انتشار کتب، منابع  هاي ترویج فرهنگ مهارت اجراي برنامه .16

  آموزشی و نشریات مورد نیاز
  بندي و طراحی مسیر ارتقاي شغلی مربیان انجام رتبه .17
ساماندهی، اعتبارسنجی ، توانمندسازي و نظارت بر حسن انجام کار و رعایت استانداردهاي  .18

  هاي دولتی و غیردولتی آموزش توسط مربیان آموزش فنی و حرفه اي بخش
همکاري و مشارکت با مؤسسات و مراکز علمی، فنی، آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی  .19

  اي و مهارتی. هاي فنی و حرفه و توسعه آموزش منظور استانداردسازي، ارتقاي کیفیت به
انجام هماهنگی در اعمال کمکهاي فنی، اداري و مالی توسط نهادها و دستگاههاي ذیربط به منظور  .20

 ارتقاء سطح کمی و کیفی مراکز آموزش دولتی و غیر دولتی
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اي در مراجع  و حرفههاي فنی  ها و لوایح پیشنهادي مربوط به آموزش ها، طرح ارائه و دفاع از تبصره .21
  قانونی.

آموزش و سنجش مهارت با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و   نامه انعقاد قرارداد و تفاهم .22
 با رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسیغیردولتی داخلی و خارجی 

اي، تسهیل و  ارائه خدمات مشاوره و هدایت آموزشی و شغلی به متقاضیان آموزش فنی و حرفه .23
اشتغال مهارت آموختگان جویاي کار و تشکیل بانک اطالعاتی مهارت آموختگان با  رهگیري

 همکاري کارفرمایان و نهادهاي کاریابی و استخدام و سایر نهادها
قانون  5هاي اجرایی موضوع ماده  اي با مشارکت کلیه دستگاه طراحی و استقرار نظام صالحیت حرفه .24

 مدیریت خدمات کشوري
هاي  اي غیررسمی، اعتباربخشی، اعتبارسنجی امکانات، دوره هاي فنی و حرفه شتضمین کیفیت آموز .25

اي،  دهندگان آموزش فنی و حرفه نام مربیان و ارائه ها و تأیید صالحیت و ثبت آموزشی، برنامه
 هاي دولتی و غیردولتی بخش 

 ساختار و ارکان سازمان –فصل سوم 
 عبارت است از:زش فنی و حرفه اي کشور آموساختار سازمان  - 3ماده 

 ستاد سازمان  
 اي مرکز مدیریت و راهبري تربیت مربی آموزش فنی و حرفه 
 ها  اي استان ادارات کل آموزش فنی و حرفه 
 مدیریت آموزش فنی و حرفه اي شهرستان ها  
 اي دولتی و هیات امنایی مراکز آموزش فنی و حرفه 
  اي هاي حرفه صالحیت مراکز سنجش 

  
مجاز است مراکز آموزشی و سنجش صالحیت حرفه اي آموزش فنی و حرفه اي کشور : سازمان 1تبصره

 خیر ساز و مراکز دولتی واجد شرایط را به صورت هیات امنایی اداره نماید.
مجاز است نسبت به تشکیل شوراهاي تخصصی (آموزش،  آموزش فنی و حرفه اي کشور : سازمان2تبصره

 رت و صالحیت حرفه اي و...) بدون توسعه تشکیالت اقدام نماید.پژوهش، سنجش مها
رئیس سازمان از میان اشخاص داراي سابقه حداقل ده ساله مدیریتی مرتبط با حوزه مهارت آموزي با  -4ماده 

مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد مرتبط در یکی از رشته هاي تخصصی کشاورزي و صنعت، با حکم 
شود و مسئول  عنوان معاون وزیر و باالترین مقام اجرایی سازمان منصوب می و رفاه اجتماعی به وزیر تعاون، کار

صالح داراي  حسن اجراي کلیه امور سازمان است و براي اداره امور سازمان و اجراي مصوبات مراجع ذي
 هرگونه حقوق و اختیارات قانونی است.
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 به شرح زیر است: فنی و حرفه اي کشورآموزش  وظایف و اختیارات رئیس سازمان - 5ماده 
 اداره امور سازمان .1
 المللی ها و نهادهاي ملی و بین نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قضایی، اداري و سازمان .2
 انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب وظایف و اختیارات مقرر .3
 صالح سازمان و ارائه آن به مراجع ذي و بودجه ساالنه و گزارش عملکرد  تأیید و ابالغ برنامه .4
 صالح پیشنهاد بودجه ساالنه سازمان به مراجع ذي .5
 عزل و نصب معاونان و مدیران سازمان .6
ها با رعایت قوانین و  امور استخدامی، عزل، نصب، ارتقا و آموزش کارکنان و صدور دستور پرداخت .7

 مقررات به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوري
 هیات امنایی  ت با واگذاري مدیریت مراکز آموزش فنی و حرفه اي دولتی در قالبتشخیص و موافق .8
تواند برخی از اختیارات خود را به هر یک از معاونان، مدیران و مستخدمین  رئیس سازمان می .9

 سازمان تفویض نماید.
 منابع مالی و مقررات اداري - فصل چهارم

 عبارتند از: آموزش فنی و حرفه اي کشور منابع مالی سازمان - 6ماده 
تصویب اعتبارات هزینه اي و تملک دارایی هاي سرمایه اي که هر ساله در قانون بودجه کل کشور   .1

 و ابالغ می شود.
با رعایت اصل پنجاه و درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات آموزش، سنجش، فنی، فرهنگی و سایر  .2

 سوم قانون اساسی
با رعایت اصل  المللی ذیربط هاي اشخاص حقیقی و حقوقی و مجامع بین مکدریافت هدایا و ک  .3

 پنجاه و سوم قانون اساسی
دو درصد مزد کارگران در هر ماه، پرداختی توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاههاي اقتصادي   .4

  هاي اجتماعی طبق صورتهاي ارسالی ماهیانه به سازمان بیمه
درصد و جرائم عدم پرداخت یا دیرکرد پرداخت مبلغ مذکور و اعتراض و شکایت نحوه وصول دو  -  1تبصره

هاي اجتماعی در مورد نحوه احتساب و وصول حق بیمه و  است که در قانون بیمه مربوط به آن تابع مقرراتی 
هاي  توان از دستگاه وصول سازمان بیمه می جویی بینی شده است و به منظور صرفه پرداخت و یا دیرکرد پیش

 اجتماعی استفاده نمود.
ها از  معادل دو در هزار مبالغ صورت وضعیت  در مورد پیمانکاریهاي ساختمانی به جاي دو درصد،  -  2تبصره 

 پرداخت می شود. طرف کارفرمایان مربوط 
پنج درصد از منابع حاصل از فروش کاالي قاچاق توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال  .5

 از اموال توقیفی تعیین تکلیف شدهتملیکی و پنج درصد 
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یک در هزار از اعتبارات طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي ملی و استانی دستگاه هاي  .6
اجرایی ، شرکت هاي دولتی و نهاد هاي عمومی در قالب تهیه پیوست مهارتی نیروي انسانی با 

  عاملیت سازمان آموزش فنی و حرفه اي
 اجتماعی شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومیده درصد اعتبارات مسئولیت  .7
سایر در آمدهایی که حسب قوانین و مقررات موضوعه، سازمان مجاز به وصول و هزینه کرد آن   .8

 باشد. می
 کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی توسط رئیس یا مقام مجاز و ذیحساب امضاء و معتبر است. - 7ماده 

 سایر مقررات  –فصل پنجم 
از لحاظ مقررات  آموزش فنی و حرفه اي کشور ، نگهداري و ارتقاي نیروي انسانی سازمانجذب -8ماده 

 اداري و استخدامی تابع قانون مدیریت خدمات کشوري می باشد.
ماده  3مشمول تبصره آموزش فنی و حرفه اي کشور امتیاز طبقه مشاغل تخصصی تمام وقت سازمان  -9ماده 

ی باشد و در جدول یا جداول حق شغل با ضریب یک و یک دهم قانون مدیریت خدمات کشوري م 65
 ) محاسبه می گردد.1   /1   (

چهل و چهار ساعت و میزان ساعات آموزش فنی و حرفه اي کشور ساعات کار کارمندان سازمان  -10ماده 
کار مربیان تمام وقت سازمان سی ساعت شامل بیست و چهار ساعت تدریس و شش ساعت سایر 

باشد. از ساعات موظف تدریس مربیان داراي بیست  ي آموزشی، پژوهشی و اداري در هفته میها فعالیت
 ) سال سابقه مربیگري، چهار ساعت در هفته کسر می شود.20(

شامل مربیان، کارشناسان آموزش فنی و حرفه اي کشور نظام پرداخت مشاغل تخصصی سازمان  -11ماده 
ي، مشاور و هدایت آموزشی و شغلی، رئیس و معاون مراکز آموزش و سنجش مهارت و صالحیت حرفه ا

آموزش  نامه رتبه بندي به پیشنهاد سازمان بندي است. آیین اي سازمان بر اساس نظام رتبه آموزش فنی و حرفه
 تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. فنی و حرفه اي کشور

بر اساس ضرایبی که به  زش فنی و حرفه اي کشورآمو فوق العاده مخصوص کارکنان سازمان - 12ماده 
  .شود تصویب هیات دولت می رسد در حقوق و مزایاي کارمندان اعمال می

با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و  آموزش فنی و حرفه اي کشور هرگونه تغییر و اصالح در اساسنامه - 13ماده 
 تصویب هیئت وزیران است.) و آموزش فنی و حرفه اي کشوررفاه اجتماعی (سازمان 

مجاز است بر اساس نیاز نسبت به جذب و بکارگیري مربی  آموزش فنی و حرفه اي کشور سازمان - 14ماده 
 التدریس بدون تعهد استخدامی اقدام نماید. به صورت پاره وقت و یا حق

ت امنایی اداره اي که بصورت هیا مراکز آموزش فنی و حرفه اي و سنجش مهارت و صالحیت حرفه - 15ماده 
 قانون مالیات مستقیم می باشند. 172می شوند، مشمول معافیت هاي مالیاتی موضوع ماده 
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سازمان مجاز است نسبت به دعوت از کارشناسان رشته هاي صنعتی، کشاورزي و خدماتی شاغل در  - 16ماده 
ان مربی مدعو اقدام نماید. ساعت در ماه به عنو 32دستگاههاي دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی تا سقف 

 دستگاههاي دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی موظف به همکاري با سازمان هستند.
نفر کارکنان و بیشتر موظفند با اخذ مجوز از  50کلیه واحدهاي صنعتی ، کشاورزي و خدماتی داراي  - 17ماده 

ارگاهی و یا بین کارگاهی براي آموزش سازمان، نسبت به راه اندازي مراکز آموزش فنی و حرفه اي جوارک
کارکنان خود اقدام نمایند. واحد هایی که ظرفیت مازاد دارند، در قالب مسئولیت اجتماعی، نسبت به مهارت 

 آموزي افراد جویاي کار که توسط سازمان معرفی می شوند، همکاري می نمایند.
کلیه واحدهاي صنفی و بنگاههاي اقتصادي موظفند در اجراي مسئولیت اجتماعی نسبت به پذیرش  - 18ماده 

درصد نیروي انسانی خود در قالب دوره هاي کارآموزي سه تا نه ماهه و با رعایت  10کارآموز به تعداد حداقل 
یند. کارآموزان مشمول این ماده با تایید اقدام نما 1349  /2   /28  استانداردهاي سازمان و قانون کارآموزي مصوب 

 سازمان، در طول دوره کارآموزي مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی و قانون کار نمی باشند.
جعل گواهینامه مهارت سازمان و استفاده از آن جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه شش  -  19ماده 

  شود. با اصالحات و الحاقات بعدي، محکوم می 1391  /2   /1  قانون مجازات اسالمی مصوب 
بمنظور هماهنگی و راهبري امور آموزش هاي فنی و حرفه اي در هر استان شوراي مهارت به ریاست  - 20ماده 

استاندار یا یکی از معاونین و در شهرسنان به ریاست فرماندار و عضویت مدیران ادارات و نهادهاي مرتبط دولتی 
می شود. دبیر شوراي مهارت استان مدیرکل آموزش فنی و حرفه اي و شوراي مهارت  و غیر دولتی تشکیل

 شهرستان مدیریت آموزش فنی و حرفه اي شهرستان می باشد.
اند مشمول قوانین و مقررات عمومی کشور  بینی نشده سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش - 21ماده 

 خواهند بود.
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