
 

 
 

برای فارغ التحصیالنی کھ دغدغھ اشتغال و ورود بھ بازار کار را دارند،  شرایط استخدام کارورزی اداره کاراطالع از 
دنبال عملی کردن مھارت ھا و دانش بسیار حائز اھمیت است. در حال حاضر افرادی کھ دانش آموختھ دانشگاه ھستند، بھ 

خود از طریق فعالیت در ارگان ھای مختلف ھستند. بسیاری ثبت نام کاروری اداره کار و شرکت در این دوره ھا را بھترین 
راه برای رسیدن بھ ھدف خود می دانند. مشمولین می توانند در طی دوره کارورزی دستمزد مشخصی را دریافت کنند. 

اداره کار بر اساس بخشنامھ ھای موجود بھ افرادی کھ واجد شرایط می باشند در بازه زمانی معینی حقوق کارورزی 
   .پرداخت می شود

در سال ھای اخیر وزرارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی با برگزاری دوره ھای کارورزی سعی در افزایش توانمندی افراد 
ی مختلف داشتھ است. داوطلبانی کھ مایل بھ حضور در این دوره ھا و بھره از مھارت ھای آن ھا در موقعیت ھای شغل

برای اسم نویسی اقدام کنند. بھ دلیل اھمیت اطالع از شرایط استخدام  karvarzi.mcls.gov.ir ھستند، باید از طریق سایت
مصوبات موجود می کاروری اداره کار در ادامھ بھ بررسی این موارد و ھمچنین زمان پرداخت حقوق کارورزی براساس 

  .پردازیم. پس تا انتھای این مطلب با ما باشید

  

 طرح کارورزی چیست؟
ھای شغلی مناسب ھستند، قبل از ھر چیز این امکان را دارند کھ با شرکت در دنبال فرصت فارغ التحصیالن دانشگاه کھ بھ 

فرصت مناسبی برای آشنایی فارغ التحصیالن  ھای خود را ارتقاء دھند. دوره ھای کارورزیدوره ھای کارورزی مھارت 
ھای شغلی با محیط کار است کھ سبب می شود افراد جویای کار نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و با افزایش مھارت 

 .پذیری رشد زمینھ رشد خود را فراھم آورندھای تیمی تعھد کاری و مسئولیت خود از جملھ آشنایی با فعالیت

تنھا تخصص الزم را در ارتباط با شغل  جھت دارای اھمیت است کھ نھ التحصیل از این افراد فارغکارورزی برای 
شوند را ھای آکادمیک کھ باعث ارتقای مھارت آن ھا میگیرند، بلکھ در کنار آن می توانند آموزش موردنظر خود فرا می 

استخدام کارورزی اداره کار و زمان پرداخت حقوق کارورزی در نیز کسب کنند. اما قبل از ھر چیز این افراد باید با شرایط 
 .طول دوره اطالع کافی کسب کنند

مسئولیت برگزاری و ثبت نام دوره کارورزی بر عھده معاونت توسعھ کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه 
ای را جھت ثبت نام داوطلبان و  اجتماعی است کھ با مشخص کردن شرایط ثبت نام در دوره ھای کارورزی سامانھ

است. در ادامھ با شرایط اسم نویسی در سامانھ اعالم شده و میزان حقوق اندازی کرده  واحدھای متقاضی جذب کاربر راه
 .کارورزی اداره کار آشنا خواھیم شد



 

 
 

 

 اطالعیھ 

حال تحصیل ھستند، مجاز بھ  اسم نویسی در طرح کارورزی فقط مختص فارغ التحصیالن است و دانشجویانی کھ در
 .شرکت در دوره کارورزی وزارت کار نخواھند بود

  

 شرایط ثبت نام در دوره ھای کارورزی اداره کار
و کار ھستند و مایلند از طریق برگزاری دوره ھای کارورزی وزارت کار برای جذب کارآموزان افرادی کھ صاحب کسب 

ستخدام کارورزی اداره کار، بھ عنوان واحد پذیرنده یا بنگاه می توانند برای جذب اقدام نمایند، پس از آشنایی با شرایط ا
  .کارورز از طریق سامانھ کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند



 

 
 

از سوی دیگر فارغ التحصیالن بھ عنوان کارورزی می توانند فرایند ثبت نام در ھرکدام از دوره ھای کارورزی اداره کار 
شده انجام دھند و لذا افرادی کھ متقاضی ثبت نام در دوره ھای کارورزی ھستند، باید حائز شرایط تعیین با توجھ بھ شرایط 

 .استخدام کارورزی اداره کار کھ در موارد زیر خالصھ می شود، باشند

  شرایط استخدام کارورزی اداره کار برای فارغ التحصیالن

 .و ارشد و دکترا ھستند، می توانند در این دوره ھا ثبت نام کنندتنھا افرادی کھ دارای مدرک کارشناسی کارشناسی  •
 .سال سن داشتھ باشند ٣٥کنند باید کمتر از داوطلبانی کھ ھنگام ثبت نام در سامانھ کارورزی ثبت نام می  •
 .وظیفھ الزامی می باشدبرای آقایان داشتن کارت پایان خدمت یا معاف از خدمت نظام  •
 .باشنداند، در طرح جدید مجاز بھ ثبت نام نمی  ی کارورزی شرکت کردهین در دورهافرادی کھ قبل از ا  •
اند، کارورزانی کھ انصراف کتبی خود را در بازه زمانی کمتر از یک ماه از شروع دوره مقدماتی کارورزی اعالم کرده •

 .بار منعی برای ثبت نام مجدد نخواھند داشتفقط برای یک 
سال قبل از ثبت نام خود دارای سابقھ بیمھ بھ مدت سھ ماه یا بیشتر بودند و یا سابقھ پرداخت بیمھ در  ٢افرادی کھ در طول  •

فرصت شغلی برای گذراندن دوره کارورزی در یک کارگاه جذب را داشتھ باشند، نمی توانند در طرح کارورزی ثبت نام 
 .کنند

زشکی و افراد کھ متعھد بھ خدمت در دستگاه اجرایی اتباع خارجی، مشموالن طرح کارورزی گروه پزشکی و علوم پ •
سازمان ھا و نھادھای مختلف ھستند و ھمچنین افرادی کھ بورسیھ کلیھ سازمان ھا و نھادھای دولتی ھستند، نمی توانند در 

 .سامانھ کارورزی اداره کار ثبت نام کنند

  شرایط استخدام کارورزی اداره کار برای واحد پذیرنده

صالح را داشتھ کھ متقاضی حضور در طرح کارورزی اداره کار ھستند، باید مجوزھای الزم از مراجع ذی واحدھایی  •
ماه برخوردار  ٢باشند. کارآفرینان و کارفرمایان در ھنگام جذب کارورز از معافیت حق بیمھ سھم کارفرما بھ مدت حداکثر 

 .خواھند شد
گونھ تعھدی برای  آید و ھیچموزشی و علمی و کاربردی بھ حساب میدوره مقدماتی کارورزی فقط بھ عنوان یک دوره آ •

 .ھمراه نخواھد داشت کارگاه جھت جذب و استخدام موقت یا دائم افراد کارورز را بھ
واحدھای متقاضی برای جذب کارورز می توانند در دوره مقدماتی طبق توافق با کارورز، مبلغی را بھ عنوان حقوق و  •

 .راد پرداخت نمایندکمک ھزینھ بھ اف
ھای دارای لیست بیمھ و بازرسی تامین اجتماعی طبق میانگین تعداد مبنای بھ خدمت گرفتن افراد کارورز در کارگاه  •

شدگان دوازده ماه گذشتھ و بر اساس میزان دستمزد و حقوق ارسالی از سوی کارفرما بھ سازمان تامین اجتماعی بیمھ 
 .خواھد بود

لیست ارسالی کارفرما و نتیجھ بازرسی تامین اجتماعی وجود داشتھ باشد، معیار عمل نظر بازرس خواھد اگر مغایرتی بین  •
 .بود

از گذشت یک ماه از شروع دوره مقدماتی بدون ھیچ کند، پسکھ کارگاھی کھ دوره کارورزی را برگزار می  در صورتی •
سال ھ ھمکاری با افراد کارورزی خودداری کند، بھ مدت یک دلیل موجھی و بدون تأیید دستگاه ھای ھماھنگ کننده از ادام

 .از پذیرش کارورز جایگزین جھت شرکت در دوره مقدماتی محروم خواھد شد
درصد  ٥٠مندی برای ھر کارگاه معادل حداکثر  ھر کارگاه برای استفاده از کارورزان سقف معینی دارد کھ سقف بھره •

 .نیروی کار موجود خواھد بود

 مھم در مورد شرایط طرح کارورزی وزارت کارنکات  



 

 
 

در صورت بروز ھر گونھ تغییر در شخصیت کارفرما (حقیقی و حقوقی بودن) و یا انتقال مالکیت بنگاه بھ شخص دیگر،  •
  .آیدمنزلھ نیروی کار موجود بھ حساب می کارورز قبلی بھ 

یست یا بدون رعایت ضوابط و مقررات مشغول فعالیت شده در کارگاه شاغل ندر شرایطی کھ اثبات شود کارورز معرفی  •
است، دستگاه ھماھنگ کننده یا سازمان تامین اجتماعی باید بر اساس مقررات و قوانین موجود با افراد متخلف برخورد 

 .کنند
ز تمام شدن کھ اقدام بھ جذب کارورز نمایند، باید ظرف مدت حداکثر یک ھفتھ بعد ا کارفرمایان و کارآفرینان در صورتی •

دوره مقدماتی و تاریخ جذب کارورز بھ سازمان ھماھنگ کننده شھرستان خود اعالم کنند و برای برقراری معافیت 
شده را در فھرست ارسالی خود بھ شعبھ تامین اجتماعی ارائھ دھند و برای پرداخت حقوق بیمھ مشخصات کارورزی جذب

 .سھم کارگر اقدام نمایند
ثبت نام اعالم کرده باشند کھ نیازی بھ دریافت کمک ھزینھ دوره کارورزی ندارند، برای جذب در  افرادی کھ در ھنگام •

 .واحدھای اقتصادی در اولویت قرار خواھند گرفت
اگر در طول دوره کارورزی ارتباط بین کارگاه و کارورز قبل از پایان دور مقدماتی بھ ھر دلیلی قطع شود، کمک ھزینھ  •

 .گرفتھ، دیگر بھ وی پرداخت نخواھد شدوق کارورزی اداره کار بھ کارورز تعلق می ای کھ بھ عنوان حق
افرادی کھ قصد گذراندن دوره کارورزی را دارند و افرادی کھ بھ عنوان کارآفرین یا واحد پذیرنده تحت حمایت معاونت   •

ارند، باید در سایت کارورزی اداره توسعھ کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قصد جذب کارورز د
ثبت نام کنند و بعد از بررسی و تأیید درخواست کارورزان و واحد پذیرنده  karvarzi.mcls.gov.ir کار بھ آدرس

 .مجوزھای الزم صادر خواھد شد

 



 

 
 

 . بر روی لینک کلیک کنید ثبت نام وام در سامانھ کارا جھت کسب اطالع از

  

 راھنمای ثبت نام در سامانھ کارورزی اداره کار
ھ صورت آنالین انجام می شود. افراد متقاضی می مراحل ثبت نام افراد داوطلب و واحدھای متقاضی برای جذب کارورز ب 

ھای ثبت نام و ارسال مدارک مورد نیاز اسم نویسی خود را انجام دھند. برای آشنایی بیشتر با توانند از طریق تکمیل فرم 
 .شده است مراحل اسم نویسی کارورزان و واحدھای پذیرنده در ادامھ راھنمای تصویری ثبت نام در سامانھ کارورزی ارائھ

  نحوه نام نویسی کارورز در سامانھ ثبت نام

ثبت نام دوره کارورزی اداره کار از طریق سامانھ راه اندازی شده اداره کار، رفاه و تعاون اجتماعی صورت می گیرد. 
 .افراد داوطلبی کھ خواھان اسم نویسی در این دوره ھا می باشند، باید مراحل زیر را بھ ترتیب طی نمایند

 .شوید و گزینھ "پیش ثبت نام" را انتخاب نمایید karvarzi.mcls.gov.ir آغاز وارد سایت کارورزی بھ آدرس در •



 

 
 

 

 .را انتخاب کنید” ثبت نام داوطلب“در مرحلھ بعد از میان گزینھ ھاى موجود، بخش  •



 

 
 

 

 .کلیک نمایید” فرآیندادامھ “در این صفحھ تقاضانامھ را بھ طور کامل مطالعھ نمایید و در پایان بر روى  •



 

 
 

 

مطابق با عکسی کھ مشاھده می کنید، فرم درخواست کارورز را از طریق وارد نمودن اطالعات درخواست  در این مرحلھ •
 .شده تکمیل نمایید



 

 
 

 

کامل کرده و در  ٥تا  ١در بخش بعد، برچشب ھایی بھ نام " ناقص است " وجود دار کھ باید اطالعات خود را از شماره  •
  .گزینھ " ذخیره و اصالح " را انتخاب کنید آخر



 

 
 

 

از جملھ نام و نام خانوادگی، شماره ملی، نام پدر و شماره شناسنامھ خود را در ” مشخصات ھویتی“در بخش بعد ابتدا  •
 .کادرھاى ارائھ شده وارد کنید



 

 
 

 

مدرک، سطح زبان و وضعیت  در این مرحلھ اطالعات تحصیلی مانند نوع دانشگاه، آخرین مقطع تحصیلی، تاریخ اخذ •
  .جسمی خود را در بخش ھای معرفی شده ثبت نمایید



 

 
 

 

در این قسمت باید اطالعات مربوط بھ محل سکونت خود را شامل آدرس، کد پستی و شماره تماس ثابت خود را در بخش  •
 .ھاى ارائھ شده درج نمایید



 

 
 

 

ذخیره “در پایان دکمھ ارائھ شده است را درج کنید و  در این قسمت شغل مورد نظر خود را در مورد آن ھا اطالعاتی •
 .را انتخاب کنید” اطالعات



 

 
 

 

 .کلیک نمایید” تایید نھایی اطالعات“در مرحلھ بعد تمام اطالعات ثبت شده را تایید کنید و سپس بر روى گزینھ  •



 

 
 

 

 انتخاب ھد شد. فراموش نکنید کھ باچنانچھ ھر کدام از مراحل ذکر شده را بھ درستی طی کنید، ثبت نام شما تکمیل خوا
پیام ھایی کھ بعداً برای شما ارسال خواھند شد را مشاھده  از منوی اصلی، این امکان را دارید کھ” پیام ھای دریافتی“گزینھ 

  .در سامانھ اداره کار سواالت احتمالی خود را ثبت کنید” ارسال پیام“نمایید و یا از طریق گزینھ 

  

  واحد پذیرنده در سامانھ ثبت نام نحوه نام نویسی

واحدھای متقاضی کھ خواھان جذب کارورز می باشند، باید برای ثبت درخواست خود ابتدا مراحل زیر را طی کرده و با 
  .وارد نمودن اطالعات الزم و بارگذاری مدارک الزم، ثبت نام خود را در سامانھ اداره کار تکمیل کنند

 .را انتخاب کنید” پیش ثبت نام“مراجعھ نموده و گزینھ  karvarzi.mcls.gov.ir ورزی بھ آدرسپس از ورود بھ سامانھ کار •



 

 
 

 

 .کلیک نمایید” ثبت نام بنگاه“در صفحھ پیش رو بر روی گزینھ  •



 

 
 

 

ادامھ “پس از مطالعھ شرایط و متن تعھدنامھ ارائھ شده، نوع واحد پذیرنده (حقیقی یا حقوقی) را تعیین کنید و در آخر گزینھ  •
 .را انختاب کنید” فرآیند



 

 
 

 

در مرحلھ بعد مشخصات خود (واحد پذیرنده و کارفرما) از جملھ نام بنگاه، کد کارگاه تامین اجتماعی، نام و نام خانوادگی،  •
 .شماره موبایل و کد ملی مدیر، را در بخش ھای ارائھ شده وارد کنید



 

 
 

 

 .را انتخاب کنید تا پنجره تکمیل اطالعات اولیھ نمایان شود” ل ثبت نامتکمی“و پس از آن ” ثبت نام“در این مرحلھ گزینھ  •



 

 
 

 

را دارند، بھ ترتیب با وارد ” ناقص است“مرحلھ ذیر کھ برچسب  ٥در این مرحلھ جھت تکمیل فرآیند نام نویسی، باید  •
 .نمودن اطالعات خود کامل کنید



 

 
 

 

نوع بنگاه، عنوان برند، نوع محصول، شھرک صنعتی و عنوان در این مرحلھ باید مشخصات واحد متقاضی از جملھ نام و  •
  .فعالیت را در کادر ھای درج شده ثبت کنید



 

 
 

 

  

در بخش بعد الزم است اطالعات شخصی صاحب مجوز شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، جنسیت و کد ملی در کادرھاى  •
 .مشخص شده وارد شود



 

 
 

 

  .کد پستی و شماره تماس در کادر ھاى مورد نظر ثبت شود در این مرحلھ باید نشانی محل آموزش، •



 

 
 

 

 .را انتخاب کنید” ذخیره اطالعات“در این بخش می توانید فرصت ھای شغلی درخواستی را شرح داده و پس از آن گزینھ  •



 

 
 

 

ت نام تا فرایند ثب را انتخاب کنید” ارسال اطالعات برای کارشناس“در پایان اطالعات ثبت شده خود را نھایی کنید و گزینھ 
  .شما نھایی شود



 

 
 

 

  

بعد از این کھ اطالعات خود را بھ عنوان واحد پذیرنده ثبت و فرایند ثبت نام را کامل کردید، اطالعات واحد شما بھ دستگاه 
اجرایی صادر کننده مجوز، ارجاع داده و در صورت تأیید صالحت تخصصی و فنی شما در سایت اداره کار، بھ صورت 

 .کار می توانید بھ بخش ھای انتخاب کارورز و مدیریت کارورزی دسترسی داشتھ باشیدخود

  

 اقدامات کارورز و واحد پذیرنده در سامانھ کارورزی 

در بخش قبل با نحوه ثبت نام در سایت کارورزی اداره کار آشنا شدید. چنانچھ مایل ھستید کھ از فرایند ثبت نام در طرح 
اطالعات بیشتری دریافت نمایید، در ادامھ اقدامات گام بھ گامی کھ افراد کارورز و واحدھای پذیرنده کارورزی وزارت کار 

 .را در جدول زیر ارائھ کرده ایم

 فرآیند اقدامات کارورز و واحد پذیرنده در سایت کارورزی



 

 
 

 واحد متقاضی پذیرش کارورز داوطلب دوره کارورزی

  

 کارورزیآغاز فرایند ثبت نام در سامانھ  .١
تکمیل فرآیند اسم نویسی و تایید اطالعات ثبت  .٢

 شده
انتظار برای پذیرفتھ شدن از سوی واحد پذیرنده  .٣

و تعیین تاریخ مصاحبھ از سوی بنگاه متقاضی 
 جذب کارورز

ھنگام انتخاب شدن از سوی واحد پذیرنده،  .٤
 .پیشنھاد بنگاه بررسی می شود

ثبت پذیرش پیشنھاد و مشخصات بانکی در   .٥
مانھ کارورزی در صورت موافقت با پیشنھاد سا

 واحد پذیرنده
مراجعھ بھ واحد پذیرنده در تاریخ تعیین شده  .٦

 برای امضای پیش قرارداد
منتظر ماندن تا زمان بررسی پیش قرارداد از  .٧

 سوی کارشناسان
خریداری کارت اعتباری و ثبت مشخصات آن  .٨

 در صورت تایید نھایی قرارداد
 ارورزیآغاز دوره مقدماتی ک .٩

 شروع فرایند پیش ثبت نام در سامانھ کارورزی .١
 تکمیل ھر یک از مراحل ثبت نام و تایید اطالعات وارد شده .٢
انتظار جھت بررسی اطالعات از سوی کارشناسان مربوطھ و  .٣

 صدور مجوز
گزینش داوطلبان جھت انجام مصاحبھ و پذیرش برای فرصت  .٤

 ھای شغلی دارای مجوز
ان گزینش شده در تاریخ تعیین شده از انجام مصاحبھ با متقاضی .٥

 سوی واحد پذیرنده
 دریافت و امضای پیش قرارداد دوره کارورزی .٦
تھیھ اسکن پیش قرارداد امضا شده و ارسال آن از سوی بخش  .٧

در سامانھ کارورزی جھت بررسی ” تنظیم قرارداد“
 کارشناسان

 انتظار تا زمان بررسی پیش قرارداد از سمت کارشناسان .٨
در سایت ” قراردادھای ما“اریخ آغاز دوره از بخش تعیین ت .٩

کارورزی برای شروه دوره مقدماتی، در صورت تایید 
 قرارداد از سمت کارشناسان

  



 

 
 

 

 . بر روی لینک کلیک کنید آیین نامھ کارآموزی وزارت علوم برای اطالع از

  

 وقف و فسخ قرارداد کارورزیشرایط ت
اگر واحدھای پذیرنده بھ مدت حداقل یک ھفتھ و حداکثر یک ماه در شرایطی قرار گیرند کھ مجبور بھ تعطیل کردن کارگاه 

رسانی خود شوند، دوره کارورزی متقاضی بھ صورت موقت متوقف خواھد شد. الزم بھ ذکر است کھ در شرایط اطالع 
از تعطیلی مبنی بر توقف موقت فعالیت بھ دستگاه ھای ھماھنگ کننده، حداکثر ظرف مدت دو ھفتھ پس کارگاه بھ کارورزان 

 .مدت توقف بھ دوره کارورزی افزوده می شود

 .کھ ھرکدام از موارد زیر بھ وجود آید، قرارداد بین کارورز و واحد پذیرنده در دوره مقدماتی فسخ خواھد شددر صورتی 

 ھ شده از سوی کارورز از ادامھ فعالیت در دوره مقدماتی کارورزیانصراف کتبی ارائ •
 احراز مشغول بھ فعالیت بودن کارورز در کارگاه دیگر بھ شکل ھمزمان •



 

 
 

  روز از برگزاری دوره ٥عدم حضور غیر موجھ کارورز در کارگاه بھ مدت بیش از  •
 رزی بھ دستگاه ھماھنگ کنندهاعالم کتبی کارگاه پذیرنده مبنی بر توقف دوره مقدماتی دوره کارو •
 عدم رعایت مقررات و قوانین انضباطی ارائھ شده در تعھدنامھ از طرف کارورز و بنگاه •
 تعطیلی و عدم فعالیت بیش از یک ماه یا دائمی واحد پذیرنده •
 از کار افتادگی یا فوت شخص کارورز •

 

 . بر روی لینک مربوطھ کلیک کنید ثبت نام سامانھ ملی کارآموزی برای آشنایی با

  

 ھزینھ طرح کارورزی مدت و میزان کمک
کنند، الزم است بدانند کھ دوره التحصیل کھ برای کسب مھارت بیشتر در دوره ھای کارورزی شرکت می  افراد فارغ

ماه خواھد بود و در زمان حضور در دوره کارورزی در کارگاه دور مقدماتی ھر ماه  ٢٤مقدماتی و معافیت آن ھا حداکثر 
  .است ٢٠الی  ٦ساعت (روزانھ حداقل چھار ساعت و حداکثر ھشت ساعت) طی فاصلھ زمانی ساعت  ١٠٠حداقل 



 

 
 

در ارتباط با زمان پرداخت حقوق کارورزی، ھر کدام از سازمان ھای ھماھنگ کننده باید براساس مقررات و قوانین 
خ معین مبلغی را بھ عنوان حقوق کارورزی اداره گر مورد تأیید بیمھ مرکزی، در تاری ھای بیمھشده از طریق شرکت اعالم 

 .کار برای افراد در نظر گیرند و مسئولیت پوشش بیمھ و حوادث کارورز در دوره مقدماتی را بر عھده بگیرند

در خصوص زمان پرداخت حقوق کارورزی و تعھدات دستگاه ھای مجری، واحده پذیرنده مکلف است ماھانھ بر اساس 
ه کارورز نسبت بھ واریز سھم خود بھ حساب کارورز اقدام نماید. سھم دستگاه برگزار کننده پس از ساعات آموزش طی شد

 .شود واریز سھم واحد پذیرنده بھ حساب کارورز واریز می

کمک ھزینھ ای کھ در طرح کارورزی تحت عنوان حقوق کارورزی اداره کار بھ افراد داده می شود، دارای سقف حداکثری 
بھ تناسب مقطع تحصیلی و حضور کارورز در کارگاه تعیین می شود. بر ھمین اساس کمک ھزینھ مقطع  می باشد کھ

ھزار تومان بھ صورت  ٧٠٠ھزار تومان و دکتری تا  ٦٠٠ارشد ھزار تومان، کارشناسی  ٥٠٠طور میانگین  کارشناسی بھ
 .ماھانھ خواھد بود

ان اجرایی حقوق دوره کارآموزی بھ حساب افراد کارورز واریز خواھد از تأیید سازمھمچنین در پایان دور مقدماتی پس 
شد. الزم بھ ذکر است کھ کمک ھزینھ کارورزی بھ مدت سھ ماه قابل پرداخت خواھد بود و میزان آن ھر سال با توجھ بھ 

 .یافتھ بھ سازمان تامین اجتماعی و دستگاه ھای ھماھنگ کننده ابالغ خواھد شد منابع اختصاص

 



 

 
 

  اطالعیھ

زمان پرداخت حقوق کارورزی اداره کار، در بازه مشخصی کھ از سوی دستگاه ھای برگزار کننده دوره اعالم می شود، بھ 
  .افراد کارورز اعالم خواھد شد

  

 اخبار پیرامون استخدام کارورزی اداره کار

  راه اندازی سامانھ مشوق بیمھ ای اداره کار

سامانھ مشوق بیمھ ای با ھدف   تسھیل در جذب و استخدام فارغ التحصیالن دانشگاھی راه اندازی شد.سامانھ مشوق بیمھ ای با ھدف 
 https://moshavegh.mcls.gov.ir تسھیل در جذب و استخدام فارغ التحصیالن دانشگاھی راه اندازی شد. این سامانھ از آدرس

ی بھره مندی از مزایای این طرح، کارفرما باید دارای مجوز فعالیت در دسترس عموم کاربران ذینفع این طرح قرار گرفتھ است. برا
از مراجع رسمی کشور و کد کارگاھی تامین اجتماعی باشد و در سامانھ مشوق بیمھ ای ثبت نام نماید. نیروی کار جدید ھم باید دستکم 

 .ماه بیمھ داشتھ باشد ٣۶سال و حداکثر سابقھ  ٣٨مدرک تحصیلی لیسانس، سن کمتر از 

 ای اعالم شد ھای مشمول معافیت بیمھ آمار بنگاه

 ھای پذیرنده خبر می آمار عملکرد اجرای طرح کارورزی در کشور از رشد تعداد داوطلبان متقاضی و افزایش تعداد بنگاه
 ١١از و بیش  نام کرده ثبت ھزار نفر از فارغ التحصیالن و کارجویان در طرح ١۵۴دھد؛ بھ طوری کھ تاکنون بیش از 

واحد از معافیت  ٢۶٧ھزار و  ١١ھای حاکی از آن است کھ  یافتھ .اند ای برخوردار شده بنگاه از معافیت بیمھ ٢٠٠ھزار و 
 .اند ھزار نفر موفق بھ بستن قرارداد و جذب بازار کار شده ۶٣مند شده و بیش از ای بھره بیمھ



 

 
 

 

 . بر روی لینک کلیک نمایید برای کارآموزی کجا بریم وال کھبرای دریافت پاسخ این س

  

 خالصھ مطلب

شرایط استخدام کاورزی اداره کار و میزان حقوق در نظر گرفتھ از سوی دستگاه ھای ھماھنگ در این مقالھ بھ بررسی 
کننده بھ عنوان کمک ھزینھ پرداختیم. اطالع از شرایط اعالم شده در سامانھ وزارت کار، کھ مجری برگزاری دوره ھای 

ی خود و جذب در بازار کار ھستند، بسیار کاروزی می باشد، برای افراد فارغ التحصیلی کھ بھ دنبال ارتقای مھارت ھا
 .حائز اھمیت خواھد بود

حقوق کارورزی اداره کار بر اساس مصوبات موجود در بازه زمانی مشخصی بھ حساب افراد پذیرفتھ شده واریز می شود. 
ی تعیین شده بنابراین اطالع از زمان پرداخت حقوق کارورزی می تواند آگاھی شما را از نحوه پرداخت کمک ھزینھ ھا

افزایش دھد. مطالب تکمیلی در ارتباط با شرایط استخدام کارورزی اداره کار ارائھ شد، در صورتی کھ نیاز بھ کسب 
راھنمایی ھای بیشتر داشتھ باشید، می توانید با کارشناسان مجرب ما تماس حاصل نموده تا در اسرع وقت بھ سواالت شما 

  .پاسخ دھند



 

 
 

  

  .کنید کلیکاف مقالھ برای دانلود پی دی 

  

  

  

 


