فصل هشتم
مهارت آموزان ،کارآموزان ،حقوق و
تکالیف آنان

مــاده  :47بــه جــز در مــواردی کــه فعالیــت حرفــه آمــوزی و مهــارت آمــوزی
موجــب ایجــاد خطــر بــرای توانخــواه مــی گــردد ،حــق همــه توانخواهــان اســت کــه
بــدون هرگونــه محدودیتــی آزادانــه و آگاهانــه بــه یادگیــری مــادام العمــر بپردازنــد.
مــاده  :48حــق هــر کارآمــوز و مهــارت آمــوز اســت کــه حریــم خصوصــی او
محتــرم شــمرده شــده و اطالعــات فــردی و خانوادگــی اش بــدون اجــازه آگاهانــه
وی و یــا بــدون حکــم قانــون ،افشــا و منتشــر نشــود و در اختیــار هیــچ کــس قــرار
نگیــرد و هیــچ یــک از کارکنــان ســازمان و آموزشــگاه مجــاز بــه تجســس در زندگــی
خصوصــی کارآمــوزان و مهــارت آمــوزان نیســتند.
ـاده  :49کارآمــوزان و مهــارت آمــوزان آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد بعنــوان
مـ
مخاطــب ،مشــتری و اصلــی تریــن رکــن یادگیــری ،دارای حقــوق حقــه ای مــی
باشــند کــه بــه بخــش هــای زیــر تقســیم مــی گــردد:
الف -حقوق قبل از کارآموزی و مهارت آموزی:
 .1تکریم شدن متقاضی یادگیری
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مــاده  :46بــه جــز در مــواردی کــه شــرع مقــدس اســام ،احــکام و دســتورات
خــاص دارد ،حــق همــه شــهروندان اســت کــه بــدون تبعیــض جنســیتی ،نــژادی،
قومیتــی و جغرافیایــی ،آزادانــه و آگاهانــه بــه یادگیــری مــادام العمــر بپردازنــد.

 .2دریافــت مشــاوره بــرای انتخــاب دوره آموزشــی و آگاه شــدن از چشــم
انــداز شــغلی آتیــه مرتبــط بــا مهــارت هــای کســب شــده (در مراکــز ارائــه
خدمــات یادگیــری تخصصی(نــوع «الــف»)
 .3توجیه شدن در خصوص مفاد ماده  50و تبصره های ذیل آن
 .4مطلع شدن از محتوای دوره ها
 .5دسترســی بــه برنامــه اجــرای دوره هــای یادگیــری ( نوبــت اجــرا -طــول
دوره -تاریــخ شــروع و پایــان دوره و ) ...
 .6اطــاع از نحــوه ثبــت نــام و تشــریفات پذیــرش کارآمــوز و مهــارت آمــوز

(مــدارک -زمــان مراجعــه -آزمــون یــا مصاحبــه ورودی -قــرارداد کارآمــوزی و 47

ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ا ی آزاد

مهــارت آمــوزی -میــزان شــهریه مصــوب دوره هــا و ) ...
 .7دریافــت یــک نســخه کامــل از قــرارداد کارآمــوزی یــا مهــارت آمــوزی کــه
در آن کلیــه تکالیــف و حقــوق طرفیــن مشــخص و بــه امضــاء رســیده باشــد.
 .8آگاه شــدن از نحــوه ارســال انتقــاد یــا پیشــنهاد بــرای موســس ،کانــون
انجمــن هــای صنفــی و ســازمان
 .9ثبــت نظــرات کارآمــوز و مهــارت آمــوز در مــورد کیفیــت خدمــات
راهنمایــی ،مشــاوره و پذیــرش ،در پورتــال جامــع ســازمان
ب -حقوق حین کارآموزی و مهارت آموزی:
 .1اط�لاع از ضواب��ط و مق�رـرات اداری ،آموزش��ی و انضباطــی آموزشــگاه فنــی
و حرفــه ای آزاد
 .2آگاه شــدن از امکانــات رفاهــی ،فرهنگــی و کمــک آموزشــی آموزشــگاه
فنــی و حرفــه ای آزاد و چگونگــی بهــره منــدی از آنهــا
 .3اطــاع از ســرفصل هایــی کــه در دوره یادگیــری فراخواهــد گرفــت همــراه
بــا مــدت آمــوزش تئــوری و عملــی هــر یــک از بخــش هــا
 .4مطلــع شــدن از ضوابــط و مقــررات ایمنــی و بهداشــت فــردی و کارگاهــی
از طریــق مربــی و اســتفاده از لبــاس کار و تجهیــزات ایمنــی فــردی
 .5برخــورداری از ایمنــی محیــط و تجهیــزات بــه منظــور حفــظ ســامت
جســمی و روانــی کارآمــوز و مهــارت آمــوز
 .6دراختیــار داشــتن تجهیــزات ،ابــزار و مــواد مصرفــی کافــی بــرای انجــام
تمریــن هــای آمــوزش عملــی در کارگاه هــا
 .7بهره مندی از مربی ماهر برای فراگیری مهارت
 .8مص��ون بوــدن از ارج��اع کارش��خصي ب��ه کارآمــوزان و مهــارت آمــوزان
توسـ�ط کارکنـ�ان آموزشـ�گاه
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 .9ثبــت نظــرات کارآمــوز و مهــارت آمــوز در مــورد کیفیــت اجــرای دوره

ج -حقوق بعد از کارآموزی و مهارت آموزی:
 .1مطلع شدن از ضوابط و مقررات تعیین صالحیت حرفه ای
 .2اطــاع از ارزش و اعتبــار مــدارک مهارتــی صــادر شــده بــرای کارآمــوزان
موفــق و گواهــی شــرکت در دوره بــرای مهــارت آمــوزان
 .3اطالع از هزینه های شرکت در سنجش صالحیت حرفه ای
 .4اطــاع از روش اعتــراض بــه نتایــج ســنجش صالحیــت حرفــه ای ،نحــوه
اجــرا ،محتــوای پــروژه هــا و  ...و مــدت زمــان رســیدگی بــه اعتراضــات
 .5حــق برخــورداری از ارزشــیابی عادالنــه صالحیــت حرفــه ای و اعتــراض
بــه نتیجــه
مــاده  :50تکالیــف و وظایــف کارآمــوزان و مهــارت آمــوزان آموزشــگاه فنــی و
حرفــه ای آزاد بــه شــرح زیــر اســت:
 .1رعايت كليه ضوابط و مقررات مندرج در آئين نامه و ماده 50
 .2رعایــت موازيــن اســامي و اخالقــي و حســن رفتــار و اخــاق و همــكاري
بــا یکدیگــر و کارکنــان آموزشــگاه
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یادگیــری ،در پورتــال جامــع ســازمان

 .3شــرکت بــه موقــع و مســتمر مطابــق برنامــه تعييــن شــده بــر اســاس
قــرارداد ،در فراینــد یادگیــری
 .4اســتفاده از لبــاس کار مناســب ،مشــارکت در نظافــت محــدوده كارگاه،
چیدمــان منظــم ابــزارآالت ،حفظ و مراقبت از وســايل شــخصی و آموزشــگاهی
در دوره هــای غیــر مجــازی و نیــز اعــام هرگونــه تغییــر در نشــانی و شــماره
تمــاس بــه آموزشــگاه
 .5پرداخــت شــهریه دوره آموزشــی ،هزینــه هــای مربــوط بــه ثبــت نــام و
حــق تشــریفات آزمــون برابــر تعرفههــای ســازمان

 .6انجــام ثبــت نــام و انتخــاب دوره توســط خــود کارآمــوز و ولــی مهــارت 49
آمــوز و پذیــرش مســئولیت هــر گونــه اشــتباه در ثبــت نــام و درج اطالعــات
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غیرقابــل ویرایــش
 .7تحقیــق قبــل از ثبــت نــام درخصــوص تناســب و قابلیــت گواهــی یــا
گواهینامــه هــای صــادره منتــج از دوره ،بــا اهــداف فــردی (ترویــج فرهنــگ
مهــارت آمــوزی ،ادامــه تحصیــل ،ترفیــع شــغلی و…) وآگاهــی از اینکــه
آموزشــگاه پــس از ارائــه مشــاوره ،هیــچ مســئولیتی درقبــال انتخــاب دوره
کارآمــوز و مهــارت آمــوز بــر عهــده نــدارد.
 .8پرهیــز از اعمالــی همچــون ایجــاد اختــال و نفــوذ غیرمجاز(هــک) در
شــبکه و رایانــه هــای متصــل بــه آن ،تولیــد و انتشــار بدافزارهــا ،جعــل و
دســتکاری اطالعــات ،مزاحمــت هــای رایانــه ای ،دریافــت غیرمجــاز اطالعــات
از سیســتم یــا شــبکه رایانــه ای ،تکثیــر غیــر مجــاز یــک برنامــه رایانــه ای
حمایــت شــده و نیــز جاسوســی و تفتیــش بــه وســیله ابزارهــای مربــوط بــه
افشــا و انتقــال یــا اســتفاده از اســرار تجــاری و بازرگانــی بــه ویــژه در دوره
هــای یادگیــری مجــازی
تبصــره :1چنانچــه كارآمــوز و مهــارت آمــوز بــه تجهيــزات و وســايل آموزشــی و
كمــك آموزشــي و ســاختمان و تاسیســات آموزشــگاه يــا امــوال ســاير كارآمــوزان،
عمــدا یــا در اثــر ســهل انــگاری و یــا بــه علــت عــدم توجــه بــه دســتورات مربــی و
مقــررات کارگاهــی خســارتي وارد نمایــد ،مکلــف اســت خســارت وارده را جبــران
ـن یادگیــری،
نمايــد .خرابــی وســایل آموزشــی و کمــک آموزشــی در نتیجــه تمریـ ِ
مشــمول ایــن تبصــره نمــی گــردد.
تبصــره :2در صــورت غيبــت كارآمــوز و مهــارت آمــوز بــدون اطــاع و توافــق بــا
آموزشــگاه ،آموزشــگاه تکلیفــی بــراي جبــران مهــارت عقــب افتــاده وی و یــا اســترداد
تمامــی یــا بخشــی از شــهریه نخواهــد داشــت.
تبصــره :3مرجــع رســیدگی بــه اعتــراض کارآمــوز و مهــارت آمــوز بــه ترتیــب
موســس ،کانــون انجمــن هــای صنفــی کارفرمایــی اســتان و نهایتــا هیــات نظــارت
اســتان اســت.

ـره :4تاییــد اخــراج کارآمــوز و مهــارت آمــوز دارای تخلفــات انضباطــی ،منــوط
تبصـ
بــه وجــود حداقــل دوبــار اخطــار کتبــی بــا فاصلــه حداقــل  10روز و ارائــه مســتندات
مطابــق نمــون بــرگ شــماره « »5و تاییــد نهایــی کانــون انجمــن هــای صنفــی
کارفرمایــی اســتان خواهــد بــود .در چنیــن مــواردی آموزشــگاه مکلــف اســت مابقــی
 50شــهریه دریافــت شــده مطابــق قــرارداد کارآمــوزی و مهــارت آمــوزی را بــه تناســب

ـره :5در صــورت انصــراف کارآمــوز و مهــارت آمــوز از شــرکت در دوره یادگیری
تبصـ
از زمــان ثبــت نــام تــا حداکثــر پایــان  %5از کل طــول مــدت دوره ،اســترداد %80
شــهریه (براســاس قــرارداد کارآمــوزی و مهــارت آمــوزی) امکانپذیــر اســت و در
صــورت انصــراف پــس از گذشــت مــدت ذکــر شــده ،هیــچ مبلغــی بــه کارآمــوز و
مهــارت آمــوز مســترد نخواهــد گردیــد.
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مــدت باقــی مانــده از دوره مســترد نمایــد.
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