
 

 

  
  

  

  
  

  
  
  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (داوطلب ورود به دوره كارورزي) داوطلب/كارورز

  (بنگاه اقتصادي كه مجوز آموزش كارورزي دريافت نموده) واحد پذيرنده

  (اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان) اداره تعاون شهرستان

  (مركز آموزش فني و حرفه اي مسئول شهرستان) مركز مسئول شهرستان

  (اداره تعاون شهرستان و مركز مسئول شهرستان) ناظرين

  )اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان( اداره كل

   )تامين اجتماعيسازمان (تامين اجتماعي
  

  

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                    
  

                     
  
  
  

                      
  
  

  ابطال دوره و اعالم به واحد پذيرنده 
 ناظرينتوسط 

واجد شرايط  انداوطلب انتخابو  داوطلبان كارورزي فهرستبررسي 
 توسط واحد پذيرندهاوليه 

 واحد پذيرنده

فرايند 
اجراي 
 كارورزي

 داوطلبثبت نام و عضويت در سامانه و اخذ كد رهگيري توسط

دارآموزشي ظرفيتهايفرصتفرصت/وپذيرنده هايانتخاب واحد
  انتخاب) 10(حداكثر  توسط داوطلبمورد عالقه 

بررسي شرايط داوطلب
  توسط تامين اجتماعي

 توسط واحد پذيرنده براي انجام مصاحبهدعوت از داوطلب پذيرش اوليه و 

 كارورزيداوطلب

برا داوطلببنويس قرارداد آموزشيپيشبارگذاريو امضاء،تنظيم
 توسط واحدپذيرندهروي سامانه 

شركت درپس ازداوطلب
نهايي شرايط  واجد ،مصاحبه

؟مي باشد

تأييد

رد

 اعالم به داوطلب

 بلي

خير

براي مركزتأييد شدهقرارداد آموزشيتصوير الكترونيكيارسال
، واحد پذيرنده و شهرستاناجتماعي تأمين اداره  ،مسئول شهرستان

  اداره تعاون شهرستانتوسط  كارورز

نويس قراردادبررسي پيش
آموزشي توسط اداره تعاون 

 شهرستان

 رد

تاييد

 كارورزبهپرداخت كمك هزينه آموزشي عملكرد كارورز بصورت ماهانه توسط واحد پذيرندهتأييد حضور و 

فعالسازي دوره با خريد كارت اعتباري و درج مشخصات كارت در
 داوطلبتوسط سامانه 

براي كارورز، واحدكارت كارورزيخودكار و الكترونيكيصدور
 كارورزيشروع دوره  پذيرنده و اداره تأمين شهرستان جهت اعالم

 و برقراري پوشش بيمه مسئوليت مدني براي كارورز

ارائه نسخ استاندارد و برگزاري جلسه توجيهي براي كارورز و مربي 
 توسط واحد پذيرنده ه كارورز و مربيب يآموزش

 توسط كارورزشروع به دوره كارورزي

 ايآموزش فني و حرفهرتال سازماندوره در پوو تأييد خودكار ثبت

 زياد

 كم

  ميزان انحراف دوره
هانجام شدو تخلفات   

صدور  و به واحد پذيرنده براي اصالح دورهو تخلفات انحرافاتاعالم
 ناظرينتوسط مجوز ادامه دوره بصورت مشروط 

 غيرقابل قبول

 بلي

 خير

 مركز مسئول شهرستاندوره توسطتأييد نهايي اجراي

شركت در دوره كارورزي براي كارورزگواهينامهخودكار صدور

 پايان دوره كارورزي

كارورز متقاضي
شركت در آزمون 

ادواري است؟
 ثبت نام در آزمون ادواري توسط كارورز

 واحد پذيرندهاتمام دوره كارورزي توسطاعالم 

 توسط اداره كل ادواري گواهينامه مهارت در صورت قبولي در آزمون صدور

 توسط كارورزشركت در آزمون ادواري

 قابل قبول

 كيفيتنظارت بر
توسط اجراي دوره  

 ناظرين

شرايط اوليه وبررسي
توسط  مدارك داوطلبان

 واحد پذيرنده

تأييد

رد


