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«بسمه تعالي»

فصـل اول  -كليــــات :

الف ) اهـداف كلــي :
 -1شناسااا ،تعيااي س ا مهااا ت و باااموميم نياايو كااا شااا ل د صاانع سااامانا شااامل س ا ي
كا گي ف و م به منظي بهبيد كيفي سام و سام سامانا و مسك د اجيا وئاي ناماه صاوو پيواناه
مها ت فن بيا كا گيا ماهيسامانا ميضاي تصاي ،ناماه هياتت محااي وم،ايا شانا /50351ت
 17613ه مااي 76/4/20و تفاااه نامااه سااامما وماايم فن ا و حيفااه ا كشااي ووما ت مسااك و
شهيسام مي .87/5/15
 -2فااياه وو د ممينااه الم بااه منظااي اجاايا قاااني من ا بااه كااا گيي نياايو كااا فاقااو پيوانااه فن ا
د مشا ل مشنيل طي ميضي ماد  4قاني نظا مهنوس و كنايل سامانا مصيب .1374
تيضي :
الف مشنيلي ا ،طي طبق ماد  2ميضي تفااه ناماه كاا گيا و افاياد شاا ل د پايوه هاا
سامانان هسانو كه تيسط مجي،ا شناسائ واجاو شايا،ط و بياساا شايا،ط ا،ا شايي ناماه معيفا و
تعيي س ميگيدنو.
ب افياد كه به عنيا كا جي فاقو مها ت به مياكز ومايم فنا و حيفاه ا بخا دولاا مياجعاه
م ننا،نو بياسا تعهوات وميمش بخ دولا سامما د ساال 1387وضايابط ميبيطاه دو هاا
وميمش مي د نيام اط مياهنو ننيد .با عا ،تذكي ذ،ل بنو 3فصل پنج
ب) اهـداف كمــي:
 -1شناسائ  350/000نفيكا گي شا ل سامانان
تاساااا ف
 -2ا ائااااه وميمشااااها مهااااا ت بااااه كااااا گيا سااااامانان بااااه مياااازا  120/000نفااااي -دو
 22/000/000نفي -ساع د سال مال 1387باي اساا اسااانوا دها مصايب ومايم كاا گيا
صنع سامانا سامما وميم فن و حيفه ا كشي .
 -3سنج وتعيي س مها ت  470/000نفي كا گيا سامانان مشا ل ميضي بنوها فيق الذكي.
تيضيــ سهنيه هي اساا د بنوها 2 1و 3م ابق جوول شنا ،ك پييس ) ا ،شيي نامه م باشو
پ ) عناوين مشاغل مشمول طرح :
مشا ل مشنيل طي عبا تنوام:و ماتي بنو–با ساموبا ،ز– قال بنووكفياهبنو– جيشكا اسكل فلز –
بنا سف كا – تأسيسات مكانيك سامانا (ليله كش گام مانگ و تجا ) -ليله كش و نصاب وسا،ل بهواشا
– عا،ق كا طيبا و وسفال كا ابنيه – كا گي نگهوا با – كا گي ن شه بيدا – گچ كا – سنگ كا –
كاش كا – د ب و پنجي سام فلز – تاسيسات بيق سامانا (بيق كا سامانا ) .
فصـل دو  -ساممانوهـ اجـيا طـي :
الف -كنياه بينامه ،ز :

به منظي انجا هناهنگ ها الم بينامه ،ز مناسا و ظيفيا ساام و ساامانوه عيامال وميمشا
بال ي شامل مهنوسي مشاو مؤسسات وميمش مجاام و شايك هاا پينانكاا واجوالشايا،ط د اسااا
«كنياه بينامه ،ز » به ،اس مو،يكل وميم فن و حيفه ا و حضي اعضاء م،ي تشكيل م گيدد:
-1

معاون آموزشي
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 -2نماينده معاون عمراني استانداري
 -3مسئول حوزه سنجش و ارزشيابي مهارت
 -4مسئول اداره آموزش
 -5مسئول اداره آموزشگاههاي آزاد
 -6مسئول روابط عمومي
 -7يك نفر از رؤساي مراكز سنجش مجري طرح ( به انتخاب رئيس كميته)
 -8نماينده سازمان مسكن و شهر سازي استان
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مدير طرح دراستان (پس از انتخاب دراولين جلسه)

وظا،ف كنياه بينامه ،ز عبا ت اس ام:

 -1بينامه ،ز مناس به منظي اطال سان به نهادها ساممانها و مؤسسات ذ،يبط
 -2اناخاب مو،ي طي د ادا كل و واحوها تابعه و
 -3تائيو فهيس مياكز و تي ها سيا سنج .
مجي،ا شناساائ
 -4انجا فياميا به منظي شناسائ و اناخاب مؤسسات و ميبيا مجي وميم
و وممينگيا .
 -5بي س و تأ،يو فهيس تيم ،تعهوات وميمش وممي و شناسائ بي شهيساانها.
 -6تأ،يو فهيس ميبيا و وممينگيا وميمشگاهها فن و حيفاه ا وماد و كا گاههاا ساامانان و
مهنوسي ناظيمجي وممي و دو ها وميمش و اعضاء گيو ها مصاحبه فن و تخصص .
 -7نظا ت بي حس اجيا طي و اتخاذ تصني جه ف نا سا،يها و مشكالت اجيا،
ب – مو،ياجيائ طي :
كنياه بينامه ،ز مؤظف اس بياسا سهنيه اماصاص م ابق جوول شنا ،ك (پييس ) نسب به
تعيي مو،ي اجيائ طي د ادا كل و واحوها تابعه و د شهيساانها ماناس باپياكنوگ كا گيا شا ل
سامانان بياسا نظي سامما مسك و شهيسام اساا اقوا ننا،و .و مشخصات ونها ا شامل ود
محل اسا يا وتلف تنا جه مياجعه داوطلبا اجيا طي امطي،ق سانه ها ا تباط جنع مناشيكنو.
شيا،ط عنيم واماصاص مو،ياجيائ طي د ادا كل وميم فن و حيفه ا اساا شهيساانها :
 )1مديرطرح دراستان مي بايست داراي مدرك مهندسي عمران و پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 2

ازسازمان مسكن و شهرسازي و  5سال سابقه كار باشد.
 )2مديراجرائي طرح درشهرستانها ٬بايدحداقل كاردان فني عمران داراي پروانه اشتغال به كاركارداني
و  5سال سابقه كار باشد.

تبصـي  : 1اناخاب مو،يطي واجو شيا،ط فيق الذكي امكا كنا ادا

كل بصي ت تنا وق بالمان اس .

تبصـي  : 2بيا شهيساا ميكز اساا نيزبا،و هناننو سا،ي شهيساانها مو،ياجيائ تعيي شيد.

ضيو اس فهيس مشخصات مو،ي ،طي د ادا كل و واحوها شهيساانها تابعه م ابق في پييس تا
تا ،خ  87/6/10به دفاي بهسام و نظا ت وميمش (دبييمانه طي د سامما ) ا سال گيدد.

شي وظا،ف مو،ي اجيائ طي د ادا

كل وميم

فن و حيفه ا اساا :
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مو،ياجيائ طي د ادا كل اساا م،ي نظي مو،يكل ( ئيس كنياه) نسب به انجا امي محيله م ابق شي
وظا،ف ذ،ل فعالي م ننا،و:



بينامه ،ز به منظي تشكيل جلسات كنياه بينامه ،ز وتهيه صي تجلسات كنياه بينامه ،ز
و ا سال ،ك نسخه امو به دفاي بهسام و نظا ت وميمش


 اناخاب مو،يا اجيائ طي د شهيساانها و ا ائه و به كنياه بينامه
 وميم مو،يا اجيائ طي د شهيساانهاو نظا ت بيعنلكيد ونا .
ا تباط با ساممانها و نهادها دولا و تشكلها صنف
 بيقيا

بينامه ،ز الم به منظي اجيا مصيبات كنياه بينامه ،ز با هناهنگ كليه واحوها ذ،يبط.
،ز جه تائيو .

صنع

سامانا د س

دساگاهها سااد اساا .



شناسائ و وممي ) اممو،يا اجيائ شهيساانها و پيگيي
د ،اف قيا داد مجي،ا (وميم
الم به منظي تائيو ونها تيسط مياج ذ،صال د ادا كل.



د ،اف صي ت وضعي عنلكيد قيا داد مجي،ا اممو،يا اجيائ شهيساانها و پيگيي الم به
منظي انجا تشي،فات قانين ميبيط.


 تهيه

پيگيي مكاتبات ا سال امسااد سامما تا حصيل نايجه .

صي ت وضعي
تائيوو دساي پيدام .



تهيه گزا

عنلكيدمو،يا اجيائ شهيساانهاوا ائه و به كنياه بينامه ،ز

جه

ماهانه ام ميزا پيشيف امي م ابق تعهوات اساا .

شي وظا،ف مو،ي اجيائ طي د شهيساانها:



تشكيل گيو مصاحبه فن و تخصص بشي ذ،ل جه اناخاب ميبيا و وممينگيا طي :

 مسئول حوزه سنجش شهرستان(رئيس گروه).
 يك نفر مهندس ناظر داراي پروانه اشتغال ازوزارت مسكن و شهرسازي (پايه 1يا .)2
 يك نفر مربي رشته عمران (داراي حداقل  5سال سابقه كار).





د ،اف ت اضا كاب مجي،ا شناسائ كا گيا بي س صالحي ونا بياساا اساناد و ماوا ك
ميبيط و ا سال ناا،ج بي س صالحي مجي،ا به « كنياه بينامه ،ز » به منظي امذ تأئيو،ه.
انجا كليه تشي،فات قانين اوليه د ا تباط با تنظي قيا دادو ا سال و به ادا
سامانوه مياكزوتينها سيا سنج
،ز .

كل جه تأئيو.

وا مشياب مها ت م ابق فهيس مي د تائيوكنيااه بيناماه



تهيه ت ي ،اجيا وممي سنج س و ا مشياب مهاا ت باا عا،ا ممانبناو مناو
 3فصل چها ا ،شيي نامه با هناهنگ مسئيل سااد سنج شهيساا ميبيط.



د ،اف و كنايل موا ك افياد معيف شو امسي مجاي طاي شناساائ و ا ساال و باه ساااد سانج
ا مشياب مها ت شهيساا

د بناوها  2و
و
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معيف افياد به سااد سنج

و ا مشياب مها ت شهيساا پس ام اتنا دو وميمش .

و ود مشخصات و وضعي شيك كننوگا د وممي تعيي س
وميمش د پا،گا اطالعات صنع سامانا .

مها ت و وممينها پا،ا دو



بي س و تائيو صي ت وضاعي عنلكايد مجي،اا شناساائ ومماي و ومايم )و ا ساال و باه
ادا كاال جها تسااي،ه حساااب با عا،ا ضاايابط و م ااي ات حااواك ي سااه وم پااس ام اعااال ناااا،ج
وممينها.




نظا ت بي اجيا قيا دادها




تنظي فهيس كنك سيانه كا وميم افياد وميم
به ادا كل جه پيدام و .

د،و كاه د ومماي نهاائ ميفاق شاو اناو و ا ساال و

تحي،ال گياهينامااه مهااا ت فنا و حيفااه ا و پيوانااه مهااا ت فنا بااه افااياد ذ،نفا حااواك ي د وم پااس ام
اعال ناا،ج وممي .
بيقيا
ميبيط.

ا تباط با ساممانها و نهادها دولا و تشاكلها صانف صانع ساامانا د شهيسااا

فصاال سااي  -نحااي ساااممانوه مياكزساانج
مها ت فن :
 -1مسئيل حيم سنج و ا مشياب مها ت اساا با هناهنگ ماو،ياجيائ طاي ماناسا باا ساهنيه
اساا و تيم ،و بي شهيساانها نسب به تعيي و ساممانوه مياكز مجي وممي تعيي سا
و ا مشياب مها ت بشي ذ،ل اقوا م ننا،و.
كنياه بينامه ،ز اساا پاس ام تائياو فهيسا مياكاز مجاي ومماي ضان اباال و باه ماو،ياجيائ
طااي ،ااك نسااخه ا تااامي  87/6/15بااه دفايبهسااام و نظااا ت دبييمانااه طااي د سااااد) جه ا
هناهنگ با دفايا مشياب مها ت ا سال م ننا،و:
أ -مياكز وميمش ثاب مجي سنج و ا مشياب مها ت
ب -تي ها سيا وميمش مجي سنج و ا مشياب مها ت
باه ماو،ي طاي د شهيسااا
-2كا گاهها پيوه سامانان كاه تيساط مجي،اا شناساائ و ومايم
معيف ميشينو به عنيا ميكز سنج ميق محسيب مياهوشو ماو،ي طاي مشخصاات ا،ا قبيال
كا گاهها ا جه اعزا وممينگيد امايا مسئيل سااد سنج شهيساا قيا م دهو.

وا مشااياب مهااا ت ضاايابط اناخاااب مجي،ااا وصااوو پيوانااه
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شراي ط و صالحيتهاي آزمونگران  -به افياد كاه دا ا شايا،ط ذ،ال طباق شايي ناماه حايم
 87/12/8باشنو پيوانه وممينگي اع ا م گيدد:

ا مشياب به شنا  330/1798مي
 -3-1مهنوسااااااااي عناااااااايا دا ا پيوانااااااااه اشااااااااا ال بااااااااه كااااااااا مهنوساااااااا اموما ت مسااااااااك و
شهيسااام (د شهيساااانهائ كااه فاقااو مهنوس ا واجوالشاايا،ط مذكي هسااانو اسااافاد ام كا دانهااا فن ا
دا ا پيوانه اشا ال بالمان اس
 -3-2گااياه شاايك د دو تاايجيه ساانج و ا مشااياب مهااا ت كااه تيسااط ادا كاال وماايم فن ا و
حيفه ا اساا بياسا محايا وميمش كه تيسط دفايا مشياب مها ت اعال ميگيدد اجيا ميشيد.
 -3-3ميف ي د مصاحبه فن و تخصص
 -3-4عو هيگينه مشا ك د اجيا طي شناسائ ،ا وميم كا گيا شا ل سامانان
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و

 -4اسااافاد اممااومات وممااينگيا كااه بااا عا،اا ماايا د فاايق و تائيااو مساائيل حاايم ساانج
م ااابق ننينااه پييسا )
ا مشااياب مهااا ت اساااا اناخاااب ميشاينو پااس ام ع ااو قاايا داد هنكااا
مجام م باشو.
يي دولا به عنيا مجي وممي د صي ت معيف
تبصـي  :اناخاب مؤسسات وميمش
وممينگي واجوالشيا،ط م ابق بنو  ( 3مجي طي شناسا ،و وميم

كا گيا صنع سامانا

نباشنو) د قال ضيابط مي،و مومات وميمش پس ام انجا فياميا تيسط ادا

كل وميم

فن و

حيفها اساا بالمان اس .

 -5بيا كليه افياد كه م ابق بنو  6د وممي پا،ا دو
ننا،نو گياهينامه مها ت فن و حيفه ا صاد ميشيد.
 -6به قبايل شاوگا د وممينهاا مهاا ت مشانيلي طاي م اابق باا اسااانوا د مهاا ت وميمشا
گياهينامه مها ت فن و حيفه ا باه شاي ذ،ال د سا ميبيطاه اع اا ميگايدد.باا تيجاه باه ا،ا
گياهينامااه و دا ا باايد ساااب ه كااا ماايتبط بشااي بنااو  7و بااه اساااناد وئااي نامااه صااوو پيوانه
مهااا ت فناا باايا كااا گيا ماااهي مصاايبه  /50351ت  17613ه مااي  76/4/20هيااات
محاي وم،يا ) صوو پيوانه مها ت فن بشي ذ،ل انجا ميشيد:
وميمش صنع ساامانا ميف يا كسا

الف – پروانه مهارت فني درجه سه :
بااه افااياد كااه پااس ام ط ا دو
سامما

وميمش ا ،ااا كس ا تجيبااه مهااا ت الم د حواساااانوا د د جااه 3

ا فيا گيفاه و د وممي ميبيط ميف ي كس ننا،او همزمان با گواهينامه فني و حرفه اي

پروانه مهارت فني درجه سه اع ا ميگيدد.

ب – پروانه مهارت فني درجه دو :
به افياد كه پس ام امذ پيوانه مها ت فن د جه  3حواقل به موت ،كسال د پيوه ها ساامانان
تح نظا ت دا نوگا پيوانه اشا ال به كا مهنوس ،ا كاا دان سااب ه كا داشااه باشانو پاس ام طا
دو وميمشا بياسااا اساااانوا د مهاا ت د جااه  2و قباايل د وممااي و كسا گياهينامااه ميباايط
پروانه مهارت فني درجه  2اع اميشيد.

ج – پروانه مهارت فني درجه يك :
به افياد كه پس ام امذ پيوانه مهاا ت د جاه  2حاواقل باه ماوت دو ساال د پايوه هاا ساامانان
تح نظا ت دا نوگا پيوانه اشا ال به كا مهنوس سااب ه كا داشااه باشانو پاس ام طا ،اك دو
وميمش بياسا

اساانوا د د جه  1و قبيل د وممي و كس گياهينامه ميبيط

پروانه

مهارت فني درجه يك داد م شيد.

تبص ر

– بااه افااياد كااه مهااا ت ماايد ا ام طي،ااق تجيبااه كسا كاايد انااو د صااي ت ميف يا د

وممي ادوا

بياسا

اساانوا دميبيط گياهينامه مها ت فن وحيفه ا و پروانه مهاارت فناي

با عا ،سا،يشيا،ط د هنا د جه داد ميشيد.
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 -7ساااب ه كااا تجيبا كااا گيا مشاانيل طااي بااا تيجااه بااه تائيااو دا نااوگا پيوانااه اشااا ال بااه كااا
د،ف  30ل ا )33 ،پييسا و ،اا سانيات پيداما حاق
مهنوس ،ا كا دان م ابق في شناسائ
بينه و گياه صاد شو تيسط وما تخانه مؤسسات و شيك ها دولا ،ا وابسااه باه دولا
شهيدا ها و نهادها عنيم ييدولا و ا ائه به ميكز سنج و ا مشياب مها ت شهيسااا
،ا اساا احيام ميشيد.
فصل چها  -مجي،ا واجو شيا،ط و نحي شناسا ،و تعيي س مها ت كا گيا
نهادها مؤسسات افياد و تشكلها ذ،ل م تياننو پس ام ع و قيا داد م اابق ننيناه قايا داد ضانينه) باا
ادا كااااااااال ومااااااااايم فنااااااااا و حيفاااااااااها اسااااااااااا نساااااااااب باااااااااه شناساااااااااا ،كاااااااااا گيا شاااااااااا ل
صنع ساامانا اقاوا و پاس ام تكنيال ماوا ك وناا ا جها سانج سا مهاا ت باه واحوماو،ي ،طاي
د شهيساا ميبيط معيف ننا،نو
 كانينها كا دانها فن سامانا
 نظا مهنوس
 وميمشگاهها وماد فن و حيفه ا ميتبط
 انجن انبي ساما
 انجن صنف شيكاها سامانان و تاسيسات
 پينانكا ا سامانان
 شهيدا ،ها
 انجن معنا ا تجيب
 دفاتي كا ،اب
 مهنوسي ناظي ،ا م ي دا ا پيوانه اشا ال ام وما ت مسك و شهيسام
 -1موا ك مي د نيام معيف كا گيا به واحومو،ي ،طي
 تصي،ي تنام صفحات شناسنامه تصي،ي كا ت مل پش و و) دو ق عه عكس  3×4پش ني،س شو تصي،ي ومي ،مو ك تحصيل تكنيل في شناسائ (مطابق نمونه پيوست)بيا مشنيلي )

 بيگ معافي ،ا پا،ا موم -2مساائيل سااااد ساانج شهيساااا حااواك ي 10وم پااس ام د ،افاا مااوا ك كااا گيا ام مااو،يطي با،ااو
بياسااا تعااواد و نااي حيفااه نسااب بااه بيگاازا وممااي ساانج س ا مهااا ت د ،ك ا ام محلهااا مجااي
وممااي اقااوا ننا،ااو(تااا ،خ بيگاازا وممااي با،ااو حااواقل  4وم قباال ام ممااا بيگاازا وممااي بااه مجااي
ابال شيد)
مياكز مجي وممي ميظفانو د ميعو م ي وممي سنج س مها ت ا ام كا گيا بعنل وو ناو و دو
هفاه پس ام بيگزا سنج ناا،ج ميبيط ا اعال ننا،نو.
 -3مجي،ا شناسا ،كا گيا شا ل صنع سامانا ميظفنو پس ام تعيي محل و مما بيگزا ومماي
سنج س مها ت كا گيا تيسط مو،ي طي شيا،ط حضي كاا گيا معيفا شاو ا د ميعاو م اي د
محل بيگزا وممي فياه كننو.
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تبصي – د صي ت ت اضا مجي مبن بيبيگزا

وممي د محل كا كا گيا و مياف ا كا فيماا پايوه

مو،يطي با،وحواك ي 5وم پاس امد ،افا ماوا ك كاا گيا شناساائ شاو باهنااهنگ مسائيل ساااد سانج
شهيساا نسب به اعزا تي سيا وممي به محل كا گا و انجا وممي اقوا ننا،و.

 -4مااو،يطي با،ااو 3ومپااس اماعااال نايجااه وممااي تعيااي س ا مهااا ت بياسااا تعوادشاايك كننااوگا
د وممي صي ت وضعي قيا دادمجي اتائيووجه پيدام به ادا كل اساا ا سال ننا،و
 -5به كليه كا گيا كه د وممي سنج تعيي س مها ت شيك ما كنناو لكا د هايچ ،اك ام سا ي
مهااا ت ميفااق بااه امااذ گياهينامااه مهااا ت فن ا و حيفااه ا و ماعاق ا و پيوانااه فن ا مهااا ت نن ا شااينو
معيفينامااه شاايك د دو وميمش ا ا ائااه و باايا افااياد د صااي ت ميف ي ا بياسااا اساااانوا د ميباايط
گياهينامه مها ت فن و حيفه ا و پيوانه مها ت فن د هنا د جه داد ميشيدو مشخصات كلياه شايك
كننوگا د وممي سنج تعيي س مها ت تيسط مو،ي اجيا طي د پا،گا اطالعات كا گيا ساامانا
ثب م شيد.
 -6بياسا ضيابط حيم ا مشياب تي وممينگي ماشكل امدو نفي وممينگي واجوالشيا،ط م باشو
فصل پنج  -مجي،ا واجو شيا،ط ونحي اجيا وميم كا گيا صنع سامانا
 -1عيضاه وميمشاها مهاا ت و،اه كاا گيا صانع ساامانا تيساط مياكاز ومؤسساات وميمشا و افاياد ح ي ا و
ح يق ذ،ل با عا ،شيا،ط وم ي ات ا ،فصل مجام م باشنو
مياكز وميمش دولا ثاب م ابق تعهوات وميمش سال .1387
1-1
تي ها وميمش سيا شهي م ابق تعهوات وميمش سال .1387
2-1
وميمشگاهها فن و حيفه ا وماد دا ا پيوانه بهي بيدا د حيفهها ميبيطه.
3-1
شيك ها پينانكا سامانا دا ا حواقل ،ك نفي مهنو نااظي واجوالشايا،ط م اابق بناو -1
4-1
 5بااه عناايا ميب ا كااه مجاايم بيگاازا ،ااك ،ااا چنااو دو وميمش ا ا ام هيااات نظااا ت اساااا
د ،اف م كننو
مهنوسي ناظي ،ا م اي دا ا پيواناه اشاا ال ام وما ت مساك وشاهي ساام كاه بايا وناا باا
5-1
عا ،ميا د ذ،ل مجيم ميق ،كساله جه وميم ام طي،ق هيات نظا ت اساا صاد م شيد
ا ائه تصي،ي پيوانه اشا ال ام وما ت مسك وشهي سام
ا ائه د مياس كاب
گياه شيك د دو تيجيه كه به منظي وشنا ،باا ضايابط وشايا،ط اجايا وميمشاها تيساط
ادا كل وميم فن وحيفه ا اساا بيگزا م شيد.
 -2ثب نا امكا وميما مشنيل ا ،طي جه شيك د دو وميمش باا ائه موا ك ذ،ل مجامميباشو:
«معيفينامه شيك د دو وميمش »،ا «پيوانه مها ت فن ».
ا ائه موا ك احيام ساب ه كا بيا شيك د دو ها وميمش د جه  2و  1م اابق بناو  7فصال
سي .
تائيومشخصات ووضعي تعيي س مها ت كا وميمد پا،گا اطالعات صنع سامانا
ا ائه دو ق عه عكس پش ني،س شو
 -3ا ائاه وميمشاها وبيگاازا وممينهاا پا،ااان باي اساا اساااانوا دها ومايم مهااا ت مصايب سااامما
وميم فن و حيفها كشي مياهو بيد
 www.irantvto.irد لينااك اساااانوا دها
« اساااانوا دها مشاانيل ا ،ا طااي د سااا ،سااامما بااه ود
مها ت اساانوا د و،ه شا لي صنع سامانا ) بصي ت  pdfقابل د ،اف ميباشو».
8

هاا وميمشا كاه باي
ومماي و باي اساا

تبصـي د صي ت هي گينه ت ييايد محاايا اسااانوا دها ومايم مهاا ت دو
اسا اساانوا دها ميجيد شايو شاو اناو تاا پا،اا دو اداماه ومايم و بيگازا
هنا اساانوا د مها ت مياهو بيد
تذكي مه به افياد كاه باه عنايا كاا جي فاقاو مهاا ت باه مياكاز ومايم فنا و حيفاه ا بخا دولاا
مياجعااااه ماااا كننااااو ا ائااااه وماااايم بااااي اسااااا اساااااانوا دها و،ااااه شااااا لي بخاااا صاااانع سااااامانا
منني ميباشو
 -4ا ائه وميم ها مشنيل كا گيا صنع سامانا تيسط وميمشگاهها فن و حيفه ا وماد با
شيكاها پينانكا سامانا واجوشيا،ط پس ام ع و قيا داد م ابق شيي نامه مي،و مومات وميمش
(پس امانجا فياميا وع وقيا دادم ابق ننينه قيا دادپييس ) مجامم باشو.
ا ،قبيل وميمشگاهها با،و حواقل 20د صو ام طيل موت دو وميمش ا بصاي ت كاا و م د محايط كاا
( پاايوه سااامانا فعااال) و تح ا نظااي مهنااو ناااظي دا ا پيوانااه اشااا ال ام وما ت مسااك و شهيسااام
اجياكننو و د پا،ا دو وميمش فهيس ا ،قبيل كاا گيا ا باه هنايا تا،يو،اه مهناو نااظي جها تعياي
محل و مما بيگزا وممي نها ،به مو،ي طي شهيساا ميبيط ا ائه ننا،نو.
 -5ا ائه وميم به كا گيا پيوه ها سامانان فعال تيسط مهنو ناظي واجو شيا،ط كه م ابق شايا،ط
ا ،شيي نامه مجيم ميق ،كساله جه وميم د ،اف م كننو ،ا عا ،ميا د ذ،ل مجام اس
 -5-1داشا قيا داد نظا ت با كا فيمائ پيوه سامانان محل كا كا گيا تح وميم
-5-2كا گي ،ا كا گيا د پيوه تح نظا ت مهنو ناظي شا ل باشنو.
 -5-3تائيومشخصاات و وضاعي كااا گيا تحا ومايم مهنااو نااظي امطي،اق پا،گااا اطالعاات صاانع
سامانا
 -5-4ع و" قراردادانجام كارمعين"م ابق ننينه پييس باادا

كل وميم

فن وحيفه ا اساا

تبصي  :چنانچه وضعي و مشخصات كا گيا شا ل د پيوه سامانان قب ا
ال د پا،گا اطالعات صنع
سامانا ثب نشو باشو مهنو ناظي با،و موا ك مي د نيام ا جه انجا شناسا ،و بيگزا وممي
سنج س مها ت ،ا عا ،مفاد فصل دو ا ،شيي نامه به مو،ي طي مسا ي د شهيساا ا سال ننا،و پس ام
انجا وممي و تعيي س مها ت كا گيا ا ائه وميمشها مجاممياهوبيد.
 -6وميمشگاهها فن و حيفها وماد و مهنوسي ناظي مجي وميمشها مها ت م تياننو  3وم پس ام
تكنيل موا ك ثب نا كا گيا م ابق بنو  2ا ،فصل وا سال ونها بيا مو،ي طي د شهيساا ميبيط
دو وميمش مي د نظي ا با عا ،مفاد قيا داد شيو كنو .
 -7مو،ي طي با،و با هناهنگ سااد سنج مها ت شهيساا حواك ي  10وم پس ام اعال پا،ا دو
وميمش كا گيا نسب به بيگزا وممي ا مشياب مها ت اقوا ننا،نو ( .تا ،خ بيگزا وممي
با،و حواقل  4وم قبل ام مما وممي به مجي وميم اعال شو باشو).
مياكز مجي وممي مؤظف انو د ميعو م ي ا مشياب مها ت كا گيا وميم د،و ا بعنل وو د و
حواك ي دوهفاه پس ام و ناا،ج وممي ا اعال ننا،نو.
جا،گي،
تبصي  :د دو ها وميمش س  3بيا كا گيا ك سياد وممي مصاحبه و مشاهو ا
وممي كاب مياهوشو.
،ك نيب وممي مجودبا معيف مو،يطي و
 -8د صي ت ميدود شو كا گيا د وممي پا،ا دو
هناهنگ سااد سنج و ا مشياب مها ت شهيساا با عا ،بنو  7بعنل مياهو ومو.
تبصي  :وممي كا گيا شنيل ا ،طي مشنيل ضيابط كا وميما مياكز دولا اس و امپيدام حق
تشي،فات وممي بيا صوو پيوانه مها ت فن معاف م باشنو.
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 -9مو،يطي با،و 3وم پس ام اعال ناا،ج وممي مجود بياسا تعواد قبيل شوگا نهائ صي ت وضعي
قيا داد مجي ا تائيو و جه تسي،ه حساب به ادا كل ا سال ننا،و.
فصل شش  -هز،نه ها اجيا طي و نحي تأمي اعابا :

اعابا مي د نيام اجيا طي د و اساا تا س ف سهنيه ميبيط(جوول پييس ) با عا ،ميا د ذ،ل پس
ام تأ،يو دبيرخانه طرح در سااد ( دفاي بهسام و نظا ت سامما ) ام محل اعابا و قابل پيدام م باشو:
 -1اعابا مي د نيام اجيا وميمشها مشنيل طي د مياكز وميمش
وميمش سال  1387د اعابا ات جا پي بين شو اس .
يي دولا ضيابط تعيي هز،نه ها و پيدام و ام طي،ق ع و
 -2د صي ت اسافاد ام مومات بخ
قيا دادوتائيو صي ت وضعي ميبيط م ابق جوول ذ،ل مياهو بيد:
دولا

د قال

تعهوات

مبناي محاسبه هزينه دوره هاي آموزشي توسط بخش غيردولتي (ارقام به ريال)
پا،ه مها ت

3
2
1
-3

-4

-5
-6

-7
-8

سيانه هز،نه وميمش

به اماء هي نفي  -ساع

8500
9500
14000

كنك هز،نه كا وميم
(نفي -دو )
200000
300000
400000

هز،نه عنليات ادا
هينفي -ساع
وميم

250

كل(به لاير)

هز،نه شناسائ
1000

هز،نه دو ها وميمش كه با و «وميم ضن كا » د كا گاهها سامانان تح مو،ي،
مهنوسي ناظي ،ا پينانكا ا سامانان اجيا م شيد بيمبنا دو  /سي ( )2/3مجني ساعات
دو وميمش مصيب قابل محاسبه و پيدام م باشو.
وممي به اما هينفيوممي د مياكز ثاب و سيا وميمش مجي سنج
سيانه بيگزا
 70/000لاير و د تي ها سيا وممي  85/000لاير اس كه باب حق الزحنه وممينگيا و
مياد مصيف مي د نيام هز،نه مياهوشو.
حق الزحنه باب شناسائ كا گيا شا ل سامانان  72/000لاير به اما هينفي م باشو كه
با عا ،بنو 4فصل چها ا ،شيي نامه د قال قيا دادها ميبيط قابل پيدام م باشو.
هز،نه ها عنليات شامل هز،نه بينامه ،ز نظا ت و انجا تشي،فات ادا و مال و هز،نه
ها اطال سان م باشو كه بياسا هينفي كا گي شناسائ شو 1000لاير و هي نفي – ساع
وميم  250لاير محاسبه و به اساا تخصيص م ،ابو تا با تصي ،كنياه ميضي فصل دو
شيي نامه %50ام و بننظي انجا وظا،ف و شامل مومات كا شناس و نظا ت بي اجيا
وممينها و وميمشهاد وميمشگاههاوكا گاهها مجي و %50د،گيباب انجا فياميا و اطال
سان امطي،ق صواو سينا اساا و سا،ي سانه ها و وشها هز،نه شيد.
به كليه مشنيلي طي كه دو ها وميمش ا با ميف ي م گذ اننو م ابق جوول ذ،ل بنو 2
ا ،فصل كنك هز،نه وميمش تعلق م گييد.
وجه قيا داد وميمش وميمشگاهها فن وحيفه ا وماد مهنوسي ناظيمجي طي و پينانكا ا
سامانان واجوالشيا،ط طيف قيا داد به عنيا مجي وميم بياسا تعواد قبيل شو
كا وميما د وممي با عا ،مفادجوول ذ،ل بنو2ا ،فصل قابل پيدام ميباشو.
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دو و سه د قال قيا داد كا معي به
 -9حق الزحنه مو،يطي د اساا ها گيو ،ك
تيتي  5/500/000 6/000/000و 4/500/000لاير و مو،يا طي شهيساان به تيتي
 4/500/000 5/000/000و 4/000/000لاير د هيما مياهوبيد كه ماناس با صي ت
وضعي عنلكيد اساا ( بياسا پا،گا اطالعات صنع سامانا ) اممحل اعابا ات طي پيدام
مياهوشو .تا  30د صو مبالغ مذكي د صي ت انجا صود صو تعهوات اساا (با پي بين
د قيا داد)پس ام تائيو كنياه بينامه ،ز قابل افزا ،اس .
 -10حق الزحنه افياد ح ي

مجي شناسائ

سنج

و وميم

د قال " قراردادانجام كارمعين"

( ننينه ها پييس ) با عا ،تعيفه ها بنو  4و  5و جوول ذ،ل بنو  2هني فصل قابل پيدام
م باشو.
10 -11د صو اممجني اعابا طي د هياساا بصي ت پي پيدام و باق مانو پس ام تائيو
صي ت وضعي ميبيط تيسط سامما مسك وشهيسام اساا و دبييمانه طي د سااد پيدام
مياهوشو .
 -12كليااه كااا وميما معيفاا شااو جهاا وماايم
مسئيلي مون سامما وميم

ميضااي ا،اا طااي تحاا پيشاا

قاايا داد بينااه

فن و حيفه ا كشي با ش كت سهامي بيمه اي ان ميباشنو.

 -13كا گيا اتبا بيگانه مشنيل ا ،طي نن باشنو.
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