
 

 
 

شود افراد کارجو تخصص و مهارت های شغلی مورد کارورزی روشی برای آشنایی افراد دانش آموخته با محیط کار است و باعث می

نیاز خود را یاد بگیرد. همچنین فارغ التحصیالن رشته های مختلف در زمان کاروزی این فرصت این را به دست می آورند که آموخته 

ی دانشگاهی خود را به صورت عملی محک بزنند و برای بازار کار آماده تر شوند. به همین علت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ها

برای ایجاد کسب و کار، افزایش انگیزه کارآفرینی و همچنین اشتغال افراد فارغ التحصیل طرح کارورزی اداره کار را ارائه کرده است. 

طرح کارورزی اداره  ز به بررسی طرح کارورزی اداره کار می پردازیم. بنابراین پیشنهاد می کنیم برای اینکه بدانیدما در این مقاله نی

و با شرایط پذیرش آن آشنا شوید این مقاله را با دقت تا انتها مطالعه نمایید و در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به  کار چیست؟

 .راهنمایی های بیشتر با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید

  طرح کارورزی اداره کار چیست؟

که جویای کار هستند و فارغ التحصیل دانشگاهی می باشند را بعد از کسب مهارت وزارت کار با اجرای طرح کارورزی نیروهای جوانی 

 .به سمت بازار کار روانه می کند. این وزارتخانه با ارائه طرح کارورزی، اقدام به جذب و استخدام افراد جویای کار می نماید

  

  اطالعیه

ارورزی به هر دلیلی به جز جذب و اشتغال کارورز قطع شود، کمک چنانچه ارتباط کارورز و کارگاه پیش از پایان دوره مقدماتی ک

 .هزینه کارورزی به کارورز تعلق نخواهد گرفت

  

بر اساس این طرح تمام واحدهای پذیرنده موظف به عقد قرارداد با کاربرد هستند و همچنین تمامی کارورزان نیز در دوران کارورزی 

خود به وسیله وزارت کار تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند. البته در هنگام کارورزی، فرد کارورز کار رسمی انجام نمی دهد 

کامل از سوی او نیست به همین دلیل چنانچه بعد از پایان یافتن دوره کارورزی، فرد کارورز همچنان نزد  و نیازی به ارائه خدمات

  .کارفرما مشغول به کار بود مشمول بیمه تامین اجتماعی می شود

قزوین،  این طرح از جمله طرح های وزارت کار برای ایجاد اشتغال گسترده در سطح کشور است که در سال گذشته درسه استان

استان کشور نیز به اجرا درآمده بوده است. در خصوص  ۸کردستان و گلستان اجرا شده است و پیش از این به صورت آزمایشی در 

است karvarzi.mcls.gov.ir  این پرسش که آدرس سامانه طرح کاروزی اداره کار چیست؟ نیز باید بگوییم این سامانه به نشانی

 .که در ادامه به بررسی آن می پردازیم

http://karvarzi.mcls.gov.ir/
http://karvarzi.mcls.gov.ir/


 

 
 

  

 

 .کلیک کنید ثبت نام امریه وزارت کار برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

 شرایط پذیرش طرح کارورزی وزارت کار چیست؟

بنابراین در این قسمت  طرح کارورزی اداره کار چیست؟ م و پذیرش درکنند که شرایط ثبت نابسیاری از افراد به این موضوع فکر می

 .کنیم بیان  قصد داریم این شرایط را برای کارورزان و کارفرمایان

  شرایط ثبت نام کارورز

 دانشجو نبودن  

  سال ۳۵داشتن سن کمتر از  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1/


 

 
 

 فارغ التحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری  

 ان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه برای آقایانداشتن کارت پای  

 عدم سابقه حضور در دوره کارورزی در گذشته  

 عدم بورسیه توسط کلیه دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی  

 ها  عدم مشمولیت طرح کارورزی رشته های گروه علوم پزشکی و یا عدم تعهد به خدمت در دستگاه های اجرایی، سازمان

  یا نهادهای انقالب اسالمیو 

 عدم انصراف کتبی بیشتر از یک بار طی مدت کمتر از یک ماه از شروع دوره مقدماتی کارورزی  

  

  اطالعیه

چنانچه یک کارورز سابقه پرداخت بیمه برای گذراندن دوره کارورزی را داشته باشد و یا در دو سال قبل از ثبت نام خود به مدت 

  .سه ماه یا بیشتر بیمه بوده باشد نمی تواند در طرح کارورزی وزارت کار ثبت نام کند

  

  شرایط ثبت نام کارفرما و واحد پذیرنده

  واحد پذیرنده می بایست مجوز آموزش کارورزی را از اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی یا مراکز فنی حرفه ای دریافت کرده

 .باشد

  طرح کارورزی باید مجوز های الزم را از مراجع دارای صالحیت داشته باشدواحد متقاضی شرکت در. 

 لیست بیمه کسب و کار واحد پذیرنده نباید کمتر از سه نفر متقاضی داشته باشد.  

 به ازای هر سه نفر در لیست بیمه، واحد پذیرنده می تواند یک نفر کارورز را استخدام نماید. 

  درصد نیروی کار موجود می باشد ۵۰سقف بهره مندی هر واحد پذیرنده برای استفاده از کارورز حداکثر.  

 نای تعیین تعداد کارورز در واحد های پذیرنده که دارای لیست بیمه و بازرسی تامین اجتماعی هستند، میانگین تعداد مب

 .ماه گذشته آن ها مطابق با مزد و حقوق ارسالی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی است ۱۲بیمه شدگان 

 اطالعیه

زرسی تامین اجتماعی وجود داشته باشد نظر بازپرس به عنوان معیار قرار می اگر مغایرتی بین لیست ارسالی کارفرما و نتیجه با

 .گیرد



 

 
 

 

  

 ه اجتماعی چقدر است؟طول مدت کارورزی وزارت تعاون، کار و رفا

ماه می باشد که برای هر کارورز بر اساس استاندارد های مصوب آموزشی مهارت  12ماه و حداکثر  3طول دوره کارورزی حداقل 

ساعت تعیین  ۸و حداکثر  ۶ساعت است و ساعات آموزش در هر روز حداقل  ۱۴۰شود. همچنین مدت آموزش در هر ماه تعیین می

 .شودمی

  اطالعیه

چنانچه مشخص شود کارورز معرفی شده در کارگاه شاغل نیست و یا بدون رعایت ضوابط و مقررات به فعالیت مشغول است، 

 .دستگاه هماهنگ کننده و سازمان تامین اجتماعی مکلف اند مطابق با قوانین و مقررات با آن ها برخورد نمایند



 

 
 

 

 

 ر چیست؟مزایای جذب کارورز از طریق طرح کارورزی اداره کا

کارورز در این طرح محیط واقعی کسب و کار را تجربه کرده و در طی این دوره آموزش های مورد نیاز بازار کار را می آموزد که گاهی 

این آموزش ها در خارج از سازمان ها وجود ندارند و یا اگر وجود داشته باشند به صورت عملی نبوده و بیشتر بصورت تئوری هستند. 

 .ین کارورز در پایان دوره گواهی سابقه کار نیز دریافت می کندافزون بر ا

 

کارفرما هم مجبور نیست به کسی که سابقه کار دارد حقوق و بیمه ی مطابق قانون کار پرداخت کند و حتی پس از استخدام و جذب 

 .کارورز پس از پایان دوره آموزشی می تواند از مزایای تخفیف بیمه برخوردار شود

 هاطالعی

در طرح کارورزی اداره کار فارغ التحصیالنی که از طریق این طرح مشغول به کار شوند مبلغی را به عنوان دستمزد دریافت می 

 .کنند که قسمتی از این دستمزد توسط دولت پرداخت می شود و بقیه آن را کارفرما می پردازد

 

 اعیراهنمای ثبت نام کارورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتم

ثبت نام در طرح کارورزی در سامانه سایت معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می شود. به 

د از ثبت نام و بررسی درخواست مراجعه نموده تا بعkarvarzi.mcls.gov.ir  همین منظور متقاضیان می بایست به آدرس

 .کارشناسان مجوزهای الزم را صادر کنند. در ادامه نحوه ثبت نام کارورزان و کارفرمایان در این سامانه را بیان می کنیم

 

 

http://karvarzi.mcls.gov.ir/
http://karvarzi.mcls.gov.ir/


 

 
 

  نحوه ثبت نام کارورزان در سامانه کارورزی وزارت کار

 .ینه پیش ثبت نام از باالی صفحه انتخاب شودبایست گزبرای این کار پس از وارد شدن به سامانه این وزارتخانه می

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  .سپس الزم است تا ثبت نام داوطلب انتخاب گردد

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  .در صفحه بعد که توافق نامه می باشد ادامه فرآیند می بایست کلیک شود

 

  

پس از انجام مراحل فوق اطالعات خواسته شده از کارورز می بایست تکمیل گردند. پس از تکمیل این اطالعات کارورزان وارد صفحه 

می شوند که در آن بخش هایی با عنوان ناقص است وجود دارد و باید به ترتیب تکمیل گردند. این بخش ها شامل مشخصات هویتی، 

  .، مشاغل انتخابی و تایید نهایی اطالعات می باشندتحصیالت، آدرس

  اطالعیه

چنانچه گزینه پیام های دریافتی از منوی اصلی انتخاب شود، پیام هایی که در آینده برای کاربران ارسال خواهند شد قابل مشاهده 

 .هستند



 

 
 

 

 .کلیک کنید karamouz.irost.ir ورود به سامانه برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

  

 بت نام کارفرمایان در سامانه کارورزی وزارت کارنحوه ث

کارفرمایان نیز مانند کارجویان می بایست پس از وارد شدن به سایت و کلیک بر روی گزینه پیش ثبت نام، وارد صفحه زیر شوند و 

  .گزینه ثبت نام بنگاه را انتخاب نمایند

https://irantahsil.org/karamouz-irost-ir/
https://irantahsil.org/karamouz-irost-ir/


 

 
 

 

  

سپس وارد صفحه تایید تعهدنامه واحد پذیرنده شوند و نوع واحد پذیرنده یعنی حقیقی بودن یا حقوقی بودن را مشخص نموده و بر 

 .دکمه ادامه فرایند کلیک کنند



 

 
 

 

 

پس از انجام مراحل فوق نیز وارد صفحه خواهند شد که می بایست در آن اطالعات کارفرما و واحد پذیرنده وارد شود و پس از ورود 

دد. سپس برای تکمیل فرآیند نام نویسی پنج مرحله که با عنوان ناقص است نمایش اطالعات بر قسمت تکمیل ثبت نام کلیک گر

داده می شوند میبایست تکمیل گردند. این پنج مرحله شامل مشخصات واحد متقاضی، اطالعات صاحب مجوز و مدیر، آدرس فرصت 

 .آموزشی مورد درخواست و تایید نهایی اطالعات هستند

  



 

 
 

 

از انجام این مراحل اطالعات واحد پذیرنده به دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز فرستاده می شود تا در صورت تایید صالحیت بعد 

 .فنی امکان دریافت کارورز فراهم گردد

  

  مدارک الزم برای ثبت نام کارورزی اداره کار

  .ایان می بایست مدارک زیر را ارائه نمایندبرای ثبت نام در طرح کارورزی وزارت کار، واحدهای پذیرنده و کارفرم

 شماره پروانه یا مجوز فعالیت  

 تصویر پروانه یا مجوز  

 تاریخ صدور مجوز  

 مدت کل اعتبار مجوز به ماه  



 

 
 

 تعداد پرسنل بیمه شده  

 کد بیمه کارگاه  

 تصویر آخرین لیست بیمه  

 تصویر کارت ملی کارفرما  

 کد پستی  

 شماره فکس  

 پست الکترونیک  

  .عالوه بر موارد فوق مربی نیز باید مدارک زیر را برای ثبت نام در این طرح ارائه نماید

 تصویر کارت ملی و شناسنامه 

 تصویر مدرک تحصیلی  

 عنوان گواهینامه فنی و حرفه ای و تصویر آن 

 سابقه کار مرتبط با شغل مورد تصدی به ماه  

 پست الکترونیک 

نیاز کارجویان برای طرح کارورزی اداره کار چیست؟ نیز باید بگوییم مدارک این افراد مانند  در خصوص این سوال که مدارک مورد

 .مدارک ذکر شده برای مربیان می باشد و تنها تفاوت آن عدم نیاز به ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای است



 

 
 

 

  

 مراحل ثبت نام متقاضیان شرکت در طرح کارورزی وزارت کار

 .ثبت نام متقاضیان شرکت در طرح کارورزی وزارت کار برای کارفرمایان و کارجویان از طریق مراحل زیر انجام می شود

 کارفرمایان

 در سامانه کارورزیانجام پیش ثبت نام .1

 تکمیل مراحل ثبت نام و تایید نهایی اطالعات.2

 انتظار برای بررسی اطالعات توسط کارشناسان مربوطه و صدور مجوز.3

 انتخاب داوطلبان به منظور انجام مصاحبه و پذیرش برای فرصت های شغلی دارای مجوز.4

 ط واحد پذیرندهانجام مصاحبه با متقاضیان انتخاب شده در زمان مشخص توس.5



 

 
 

 دریافت و امضای پیش قرارداد.6

در سامانه کارورزی به منظور بررسی ” تنظیم قرارداد“تهیه اسکن از پیش قرارداد امضا شده و ارسال آن از طریق بخش .7

 کارشناسان

 انتظار تا زمان بررسی پیش قرارداد توسط کارشناسان.8

در سامانه کارورزی به منظور شروع ” قراردادهای ما“ن تاریخ شروع دوره از بخش در صورت تایید قرارداد توسط کارشناسان، تعیی.9

 دوره

  

 کارجویان

 ثبت نام در سامانه کارورزی.1

 تکمیل فرآیند نام نویسی و تایید نهایی اطالعات.2

 انتظار برای انتخاب شدن توسط واحد پذیرنده و تعیین تاریخ مصاحبه از طرف بنگاه متقاضی جذب کارورز.3

 در صورت انتخاب شدن توسط واحد پذیرنده، بررسی پیشنهاد بنگاه.4

 در صورت موافقت با پیشنهاد واحد پذیرنده، ثبت پذیرش پیشنهاد و مشخصات بانکی در سامانه کارورزی.5

 به واحد پذیرنده در تاریخ مشخص شده جهت امضای پیش قرارداد مراجعه.6

 انتظار تا زمان بررسی پیش قرارداد توسط کارشناسان.7

 در صورت تایید نهایی قرارداد، خریداری کارت اعتباری و ثبت مشخصات آن.8

 شروع دوره مقدماتی کارورزی.9

  

 .کلیک کنید آیین نامه کارآموزی وزارت علوم برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

  

 بررسی میزان و مدت کمک هزینه در طرح کارورزی اداره کار

ماه می باشد و طی آن کارورز می بایست در دوره  ۲۴دوره کارورزی اداره کار که شامل دوره مقدماتی و معافیت است که حداقل 

بیمه گر که مورد تایید بیمه ساعت در هر روز فعالیت نماید تا مشمول یکی از شرکت های  ۸تا  ۴ساعت و بین  ۱۰۰مقدماتی ماهانه 

  .مرکزی هستند قرار گیرد

https://irantahsil.org/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85/
https://irantahsil.org/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85/


 

 
 

گفتنی است شرکت های به کار گیرنده کارورزان می بایست مطابق قوانین و مقررات مربوطه کارورز را در دوره مقدماتی، بیمه 

در کارگاه تعیین  مسئولیت و حوادث نمایند. همچنین سقف کمک هزینه طرح کارورزی با توجه به مقطع تحصیلی و حضور کارورز

هزار تومان و همچنین برای مقطع  ۶۰۰هزار تومان، برای مقطع کارشناسی ارشد  ۵۰۰می شود که این میزان در دوره کارشناسی 

در پایان دوره مقدماتی و پس از تایید کارفرما به  هزار تومان به صورت ماهانه تعیین می شود. البته این کمک هزینه ۷۰۰دکتری تا 

ماه قابل پرداخت می باشد اما  ۳برد واریز می گردد و نکته قابل توجه این است که کمک هزینه کارورزی حداکثر تا مدت حساب کار

چنانچه هر کدام از واحدهای پذیرنده کارجویان به طور موقت به مدت حداقل یک هفته و حداکثر یک ماه تعطیل گردند دوره 

در ضمن اگر هر یک از موارد زیر رخ دهد قرارداد دوره مقدماتی کارورزی که بین کارورز کارورزی متقاضی نیز موقتا متوقف می شود. 

 .شود می فسخ است  و واحد پذیرنده

 تعطیلی بیش از یک ماه یا دائمی واحد پذیرنده 

 انصراف کتبی کارورز از ادامه فعالیت در دوره مقدماتی 

 انمشخص شدن اشتغال کارورز در کارگاه دیگر به صورت همزم 

 عدم رعایت قوانین و مقررات انضباطی از سوی کارورز و پذیرنده 

  روز غیبت غیر موجه کارورز در محل اشتغال 5بیشتر از 

 از کارافتادگی کارورز یا فوت او 

 اعالم کتبی کارگاه مبنی بر توقف دوره مقدماتی کارورزی به دستگاه هماهنگ کننده 

  



 

 
 

 

  

  اخبار پیرامون طرح کارورزی اداره کار

  راه اندازی سامانه مشوق بیمه ای

 برای استخدام فارغ التحصیالن دانشگاهی سامانه مشوق بیمه ای راه اندازی شده است و آدرس این سامانه

 moshvegh.mcls.gov.ir می باشد. کارفرمایانی هم که می خواهند از مزایای این طرح استفاده کنند باید مجوز فعالیت از مراجع

رجویان گرامی رسمی کشور و همچنین کد کارگاهی تامین اجتماعی را داشته باشند تا بتوانند در سامانه مشوق ثبت نام نمایند. کا

نام در سامانه مشوق بیمه ای باید حداقل مدرک کارشناسی داشته باشند و سن آن نیز برای استفاده از طرح کارورزی اداره کار و ثبت

ماه بیمه را دارا باشند. هچنین نیروهای جدید نمی توانند جایگزین  ۳۴سال باشد. عالوه بر این این افراد باید سابقه  ۳۸ها کمتر از 

نیروهای قبلی کارفرما شوند و مالک جدید بودن نیرو های جذب شده، افزایش تعداد نیروها نسبت به لیست بیمه دو ماه قبل از ثبت 

 .نام کارفرماست

http://moshvegh.mcls.gov.ir/


 

 
 

  

  خالصه مطلب

برای و پس از شرایط طرح کارورزی وزارت کار را  طرح کارورزی اداره کار چیست؟ در این مقاله به بررسی این سوال پرداختیم که

  .کارفرمایان و کارجویان تشریح کردیم

سپس مدارک الزم برای ثبت نام کارورزی اداره کار را معرفی نموده و پس از آن مزایای جذب کارورز از طریق این طرح را ببان کرده 

  .و به بررسی طول دوره و مراحل ثبت نام متقاضیان آن پرداختیم

کرده و مواردی که منجر به توقف قرارداد طرح کاروزری اداره کار می شوند را به همراه مدت  افزون بر این نحوه ثبت نام را نیز مطرح

  .و میزان کمک هزینه این طرح ذکر نمودیم

امیدواریم این مقاله برای شما عزیزان مفید بوده باشد اما درصورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به دریافت راهنمایی های بیشتر می 

 .اوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار نماییدتوانید با مش

  

 

  

  

  

  

  

 


