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  موزش همراه با توليدآ دستورالعمل

های متوسطه کشاورزیمجری آموزش و منابع طبيعی آموزش کشاورزیتحقيقات و مراکز در   

 )پيش نویس(

 مقدمه

کار انسان را  .تقويت روحيه تالش و عشق به کار کردن در دانش آموزان است هر کشوري هاي مهم آموزش و پرورشيكي از رسالت

آموزان موجب توسعه فرهنگ بالنده و خودي خود اثرات ارزشمند تربيتي دارد. ايجاد روحيه کارآفريني در دانش دهد و بهصيقل مي

. از سوي ديگر در هر واحد آموزشي خواهد آوردآفرين در آحاد جامعه شده و به تبع آن استقالل کشور را به ارمغان استقالل

اندرکاران آن واحد و جلب وجود دارد که با هدايت و نظارت و همكاري دست افزاريانساني و سختهاي بالقوه استعدادها و ظرفيت

اي و فني و حرفه هايآموزشهاي ضروري همه جانبه آن واحدها و تأمين بخشي از هزينه يتواند در ارتقامشارکت اولياء مي

دهد که مهارت بياموزند، توليد مي هاي متوسطهآموزشآموزش همراه با توليد، اين امكان را به هنرجويان  .کاردانش بكار گرفته شود

 .کمک کند هنرجويان و هنرآموزانتواند به کسب تجربه، درآمد و خود اشتغالي آموزش همراه با توليد مي .و کسب درآمد کنند

ر به مسائل و مشكالت اي و کاردانش با نياز بازار کار منجهاي فني و حرفهها و عدم ارتباط آموزشعدم توجه به کيفيت آموزش

آن  دانش آموختگانآموزان جهت تحصيل در اين شاخه و افزايش نرخ بيكاري متعددي از جمله کاهش انگيزه و استقبال کم دانش

ها در شرايط فعلي اي و کاردانش، کيفيت و بازده اين آموزشهاي فني حرفههاي سنگين در آموزشرغم صرف هزينهشده است. علي

پايين است. يكي از راهكارهاي برون رفت از اين وضعيت، ايجاد ارتباط ميان آموزش و محيط کار از طريق اجراي طرح آموزش 

هاي رسمي شود. مفهوم شرکت مدرسه محور عبارت از فعاليتتوليد است که با نام شرکت مدرسه محور نيز شناخته ميبا همراه 

. در اين است آموزان در توليد کاال و يا انجام خدمات براي افرادي غير از دانش آموزانسه با مشارکت دانشتحت سرپرستي يک مدر

ها با نياز بازار کار است که موجب بهبود شيوه آموزشي، محور عمده ويژگي عناصر برنامه درسي، بحث کيفيت و ارتباط آموزش

 خواهد شد. و در نهايت موجب بهبود کارايي آموزش و به تبع اشتغال هنرجويان ها با نياز بازار کار شدهکيفيت و ارتباط آموزش

يک روش آموزش همراه توليد از راهكارهاي ارتباط آموزش با بازار کار، حرفه آموزي همراه با توليد يا آموزش همراه با توليد است. 

آموزي  مهارتگيرد. کار توليدي نيز مورد توجه قرار مي ،اي است که در حين آموزشهاي فني حرفهآموزش آموزش مهارتي در

با شكلي از توليد محصوالت و خدمات  آموزشي و توليدي شود. اين فعاليتمي منجرهمراه با توليد به تلفيق آموزش با محيط کار 

 اي سر و کار دارد.قابل فروش در خالل آموزش فني حرفه

پژوهشي گام بسيار مؤثري در جهت هرچه بيشتر کاربردي  و ، تجاريتوليدي، خدماتي درآمدزاي هايفعاليتتلفيق آموزش با 

قانون و  75تبصره  "ب"هاي موجود از بند مندي از ظرفيتاين دستورالعمل به منظور بهره است.ها کردن، تعميق و اصالح آموزش

قانون تنظيم بخشي  43در موارد همين موضوع ماده قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن  86الحاقي به ماده  "بند"

جهت  و در برنامه چهارم تنفيذ گرديده است 53قانون برنامه سوم که توسط ماده  149 ماده "الف"از مقررات مالي دولت و بند 

  .گردديابالغ م )وابسته( هاي متوسطه کشاورزيمجري آموزش مراکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعياجرا به 

 باشدمي و از آنجايي که آموزش کشاورزي همواره با توليد همراه کشاورزي آموزشتحقيقات و مراکز با توجه به وضعيت موجود در 

به  کهلذا به منظور بهبود کيفيت آموزش و توليد و افزايش محصول نياز است  ،است توليد و آموزش ناپذيرتفكيک وجه دوداراي  و

هاي ها و ظرفيتوري و استفاده از پتانسيلايش بهرهزلذا با هدف اف .هاي موجود کشاورزي دست يافتبا واقعيتراهكارهاي مناسب 

اي و حرفه و هاي فنيآموزشجويان هاي هنرو استفاده بهينه از توانمندي کشاورزي آموزشتحقيقات و مراکز بالقوه موجود در 

 .طرح تنظيم شده استاين  کشاورزي در مراکز تحقيقات و آموزش کشاورزيهاي متوسطه شاغل به تحصيل در دوره کاردانش

باشند. اين بسترهاي مناسبي براي اجراي اين طرح مي ،اي که دارندبا توجه به امكانات بالقوه کشاورزي آموزشتحقيقات و مراکز 

هاي کشاورزي، مختلف زراعت، باغباني، ماشين يهادر زمينهمراکز  اين هاي درسي و امكاناتبرنامه ،هاي دايرطرح با توجه به رشته

 .باشدشيالت و ارائه خدمات کشاورزي از جمله حفظ نباتات، آب و خاك، دامپزشكي و ... قابل اجرا مي دامپروري، صنايع غذايي،
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توانند به امر قبول مي اين مراکز ،آنها براساس ماهيت آموزشي و واحدهاي آموزشي هاي توليديقابليت از منديبه منظور بهره

هاي آموزشي آنها منطبق و هماهنگ بوده اي که با برنامهاقدام نمايند، به گونه خدمات سفارش و فروش محصوالت توليدي و عرضه

 هيئتو آئين نامه اجرايي مربوط، مصوب  1362قانون بودجه سال  75تبصره طبق  لذا .و باعث افزايش مدت دوره آموزشي نشود

ه اين دستورالعمل تدوين گرديد 11/2/1370نامه مذکور در تاريخ و اصالحيه آيين (27/4/1362مورخ  8424محترم وزيران )شماره 

  .است

 

 : اهداف1ماده 

  1-1- هدف کلي:

هنرآموزان شاغل به  و با راهنمايي اي در حين تحصيلهدف کلي اين طرح آن است که هنرجويان شاخه کاردانش و فني و حرفه

محصول يا خدمات متناسب با رشته تحصيلي خود را به جامعه عرضه يک  توليد برسند کهبه اين شايستگي و قابليت تدريس، 

، توليدي يا خدماتيو با يادگيري يک شغل واحد آموزشي را نيز تامين نموده هاي بخشي از هزينه ،کسب درآمد و عالوه برنموده 

رشته تحصيلي خود را داير نمايند و با اين کار اهداف شاخه کاردانش و فني شغل متناسب با يک بعد از فراغت از تحصيل بتوانند 

توليدي  هاياستفاده بهينه از ظرفيتبا اي يعني تربيت نيروي انساني ماهر و ايجاد اشتغال مولد را تحقق بخشند. در اين طرح حرفه

( به منظور ارتقاي کيفيت متوسطه کشاورزيهاي مجري دوره کشاورزي آموزشتحقيقات و مراکز موزشي )واحدهاي آ و آموزشي

 گردد.مي تأميناين طرح طبق مراکز  هاي آموزشيهزينهبخشي از  ي،خدمات يا يتوليدفعاليتهاي  در کنار آموزش

 2-1- اهداف جزيي:

يتوليدفعاليتهاي با تلفيق آن  از طريقمهارتي  بهبود کيفيت آموزش -  

 ي آموزش کيف يوري و ارتقاافزايش بهره -

اقتصادي نمودن آموزش -  

رقراري ارتباط نزديک بين آموزش و نيازهاي بازار کارب -        

هنرجويان در فزايش توانايي علمي و عملي و افزايش روحيه اعتماد به نفس و خودباوريا-         

  هنرجويان و انهنرآموز هاي مهارتيفزايش تواناييا-   

و هنرجويان انهنرآموزبه  کمک هزينه اعطاي و أمين بخشي از منابع مالي مورد نياز واحدهاي آموزشي،ت-          

واحدهاي آموزشي فزايش روحيه مشارکت و تعاون بين کارکنانا-           

مراکزتجهيزات  و امكانات فضا، ستفاده بهينه ازا-          

هاي مناسب براي خوداشتغالي و ترويج فرهنگ کارآفرينينمودن زمينه راهمف-       

در زمينه احراز يک مهارت سطح دانش عملي و کسب تجربه  يبه منظور ارتقا و هنرجويان هنرآموزانايجاد فرصت مناسب براي  - 

 شغلي در طي تحصيل

جويانهنرايجاد روحيه تعاون و کارگروهي در بين  - 

مند در جهت تسهيل فرآيند ي خودباوري و اعتماد بنفس، تعاون و کار جمعي و مشارکت قانونچون روحيههايي تقويت ارزش-

در آينده هنرجوياناشتغال   

 

راهكارهای اجرایی :2ماده    

مورخ  8424و آئين نامه اجرايي مربوط، مصوب کميته محترم وزيران )شماره  1362قانون بودجه سال  75تبصره . 2-1

توانند به امر قبول سفارش اساس ماهيت آموزشي خود مي مندي از اين راهكارها و واحدهاي آموزشي بربه منظور بهره(27/4/1362



3 
 

هاي آموزشي آنها منطبق و هماهنگ بوده و باعث افزايش اي که با برنامهو فروش محصوالت توليدي و عرضه اقدام نمايند، به گونه

 .مدت دوره آموزشي نشود

  :رکت تعاوني چند منظوره در واحد آموزشيتشكيل ش .2-2

هايي که توان اماکن و فضاهاي آموزشي را در فرصتقانون برنامه سوم، تنفيذ شده در برنامه چهارم مي 149به استناد بند الف ماده 

-مورد بهره 75تبصره  24، با استناد به ماده انهنرآموز استفاده شود از طريق انعقاد قرارداد و با حق اولويت براياز آنها استفاده نمي

اي که به گونه يستادواحدي پس از تشكيل شرکت تعاوني چند منظوره و کسب مجوز از توانند مي هنرآموزانفلذا . برداري قرار داد

انعقاد قرارداد با مدير هاي آموزشي آن واحد منطبق و هماهنگ باشد باعث افزايش طول مدت دوره آموزشي نشود نسبت به با برنامه

 .آن واحد آموزشي و رعايت مقررات مربوط اقدام به توليد نمايند

  :هاي قانونياستفاده از ساير ظرفيت. 2-3 

هاي آموزشي آنها منطبق و هماهنگ بوده اي که با برنامهبه گونه موسسهتوانند پس از کسب مجوز از مديران واحدهاي آموزشي مي

قانون برنامه سوم، تنفيذ شده در برنامه  149و باعث افزايش مدت دوره آموزشي نشود و با رعايت مقررات، به استناد بند الف ماده 

درآمدهاي دولت و قانون وصول برخي از  86و يا بند ب الحاقي به ماده  هنرآموزانچهارم، از طريق قرارداد و با حق اولويت براي 

، مشروط بر آنكه به 1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال  43مصرف آن در موارد معين، موضوع ماده 

اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت با اشخاص حقيقي يا حقوقي ها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمهفعاليت

 .انعقاد نمايند قرارداد کمتر به مدت يک سال يا

 توانند اقدام به امر توليد يامشمول اين طرح براساس ماهيت آموزش خود درصــورتي ميمراکز تحقيقات و آموزش کشاورزي  .2-4

 هاي آموزشي آنها منطبققبول سفارش و به هرحال فروش محصوالت توليدي و عرضه خدمات بنمايد که انجـــام اين امر با برنامه

هاي تحصيلي واحد يا مؤسسه آموزشي و هماهنگ بوده و باعث افزايش مدت دوره آموزشي نشود و در آن مهارتهاي موافق با رشته

 .وجود داشته باشد

 

  تشكيالت و سازماندهی: 3ماده  

  موسسه ينظارتاجرايي و کميته -3-1

 : موسسه ينظارتاجرايي و ترکيب کميته  -الف

 . معاون آموزشي موسسه1

 مالي موسسه . معاون اداري و2

 . مدير طرح و برنامه موسسه 3

 . کارشناس مسوول طرح در معاونت آموزشي موسسه4

 معاونين آموزشي مراکز . نماينده5

 . نماينده معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش6

 :موسسه ينظارتاجرايي و کميته  وظايف -ب

با  همراههاي الزم جهت اجراي بهتر آموزش ها و همچنين صدور بخشنامهها و دستورالعملنامهآئين. تدوين، تصويب و ابالغ 1

 مراکزخدماتي در  و توليدي اليتهايعف

 اهه بهتر اين آموزشو واحدهاي آموزشي تابعه در اجراي هرچمورد نياز مالي  . تامين و تخصيص اعتبارت2

 خدمات به واحدهاي آموزشي براساس ضوابط مربوط يري برگشت درآمد حاصل از توليدات و ارائهگپي. 3

 ربطبه مراجع ذي ارجاع آنخدماتي از طريق و  حل مسائل آموزشي توأم با کارهاي توليدي در جهت تالش. 4

 خدماتي و توليدي فعاليتهايبا  همراهدر اجراي آموزش  مراکزبررسي عملكرد و هدايت . 5
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  مرکز ينظارتاجرايي و کميته -3-2

 : مرکز ينظارتاجرايي و ترکيب کميته  -الف

 ()رئيس کميته مرکزمعاون آموزش  .1

 متوسطه مرکزهاي رئيس اداره آموزش. 2

 نماينده معاونت پشتيباني. 3

 ()به انتخاب رئيس کميته مرکز تحقيقات و آموزش از يک مدير. 4

  مرکز هنرآموزان نماينده. 5

 واحد آموزشي هنرجوياننماينده . 6

 (رأي حق بدون) مدعو عنوان به نفر يک  حساب و يا ساير افراددر صورت نياز حسب مورد از صاحب نظران مانند ذي  -1تبصره

 .شود دعوت

 . حداقل هر سه ماه يكبار الزامي است مرکز ينظارتاجرايي و تشكيل جلسات  -2تبصره

 : مرکز ينظارتاجرايي و  وظايف و اختيارات –ب 

توليدي، خدماتي مرتبط در چارچوب مقررات مالي  فعاليتهايبا  همراهتالش همه جانبه در جهت تحقق اهداف و توسعه آموزش  .1

 .مرکزهاي آموزشي هر رشته در سطح و اداري و همچنين برنامه

با  همراهآموزش هاي الزم جهت اجراي بهتر ها و همچنين صدور بخشنامهها و دستورالعملنامهتمهيد مقدمات براي اجراي آئين  .2

 مراکزخدماتي در واحدهاي  و توليدي فعاليتهاي

 توليدبا مرکز در قالب طرح آموزش همراه  خدماتيو  توليدي فعاليتهايبررسي عملكرد و هدايت . 3

  هاآموزش مساعدت در حل مسائل مالي و اداري مناطق و واحدهاي آموزشي تابعه در اجراي هرچه بهتر اين .4

  گيري برگشت درآمد حاصل از توليدات و ارائه خدمات به واحدهاي آموزشي براساس ضوابط مربوطپي. 5

  انعكاس نظرات و پيشنهادات کميته به حوزه ستادي. 6

 و هنرجويان نهنرآموزاهاي تعاوني چند منظوره همكاري و مساعدت در تأسيس شرکت. 7

خدماتي از طريق طرح آن در دستور جلسات شوراها و همچنين و  توأم با کارهاي توليديتالش در حل مسائل آموزشي   . 8

  هاهاي دولتي در سطح استان براي توسعه اين آموزشها و حمايتاقدامات الزم جهت جذب کمک

 .ستبالمانع ا مرکزبه شرط موافقت معاون آموزش  از خارج از مرکز، پذيرش سفارش توليدات يا ارائه خدمات. 9

  گيري تخلفات احتمالي و شكايات واصلهرسيدگي و پي .10

ها در جهت تحقق هرچه بهتراهداف آموزش به نحوي که خدماتي واحد آموزشي و هدايت فعاليت و اجراي دقيق امور توليدي  .11 

 .الشعاع خود قرار ندهدخدماتي اهداف آموزشي را تحت و فعاليت هاي توليدي

 قراردادها باتوجه به قوانين و مقرراتتنظيم  تهيه و  .12

 عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين شرکت تعاوني تشكيل شده در واحد آموزشي  .13

مربوط به اين  هاي آموزشي، هنرجويان، کارکنان و انجمن اولياء و مربيان جهت اجراي اموربررسي پيشنهادات و نظرات گروه  .14

 دستورالعمل

 ايدر اجراي قراردادهاي توليدي، خدماتي و آموزشي و ارائه خدمات مشاوره هسموساري و هماهنگي الزم با کميته همك .15

و تهيه و ارسال خالصه گزارشات و صورت وضعيت از اجراي قراردادها  ستادارسال يک نسخه از هريک از قراردادهاي منعقده به  .16

  هر سه ماه يک بار مرکزبا ذکر ارقام و آمار موردنياز کميته 

  ترغيب هنرآموزان به تاسيس و توسعه شرکت تعاوني يک ياچند منظوره واحد آموزشي در چارچوب مقررات و ضوابط مربوطه  .17

نظارت بر اجراي دقيق قراردادها و وجوه برگشتي از حساب خزانه طبق ضوابط و مقررات مربوطه، پرداخت حق الزحمه عوامل  .18
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 کارهاي آموزشي، توليدي و خدماتي اجرايي در 

 نگهداري اسناد مالي و اداري مربوط به امور توليدي و خدماتي  .19

 هاي ابالغينرخ گذاري محصوالت توليدي و خدماتي طبق عرف محلي و يا ساير مقررات و ضوابط و دستورالعمل. 20

مقتضي براساس  هايهاي احتمالي، تصميم تنگناها و نارساييرسيدگي و پي گيري تخلفات احتمالي و شكايات واصله، بررسي  .21

 .هاي باالتر و يا ساير مراجع قانوني ديگرگيري و اجراي تصميمات کميتههاي مافوق، پيضوابط و اختيارات و يا ارجاع آن به کميته

 

  مراحل اجرایی :4ماده  

 75 تبصره ب بند اجرايي مراحل –الف 

 و ارائه خدمات يتوليدفعاليتهاي تشكيل کميته نظارت واحد آموزشي براي  .1

 در کميته نظارت واحد آموزشي يخدمات و توليدي هايتصويب طرح .2

 مراکز ينظارتاجرايي و تشكيل کميته . 3

براي ارائه خدمات در  مزبوربراي توليد خارج از اوقات آموزشي و همچنين اخذ مجوز از کميته  مرکزاخذ مجوز از رئيس کميته . 4

 اوقات آموزشي و يا خارج از وقت

 و براي انجام کارهاي توليدي مرکزهاي داخل و خارج )اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي( از انعقاد قرارداد واحد آموزشي با بخش  .5

  يخدمات

 مرکزحساب ذي از طريق ينزد يكي از شعب بانك« همراه توليدهاي آموزش پرداخت»افتتاح حساب . 6

خزانه در بانک مرکزي ايران افتتاح شده است و ارسال رسيد  توسط که هاييواريز کليه وجوه دريافتي موضوع قرارداد به حساب  .7

 .اقدام خواهد نمود موسسه، بديهي است کميته نظارت نسبت به ارسال تصوير آن به موسسهآن به کميته 

-سوم قانون اساسي کليه درآمدهاي حاصل از فروش بايد در حساب متمرکزي که توسط خزانهبه استناد اصل پنجاه و   -1تذکر 

 .داري کل ابالغ مي شود واريز گردد

مبلغ ريالي معامالت کوچک و متوسط تابع ارقام تعيين شده هر ساله مصوبه کميته محترم وزيران خواهد بود و هيأت   -2تذکر 

 .مي تواند در اين خصوص اقدام نمايد مرکزکميته نظارت واحد آموزشي با اخذ مجوز از 

 .شامل درآمدها و هزينه ها و صورت جلسات مرکزارسال گزارش عملكرد ساليانه به کميته نظارت . 8

 :مي باشد زيري مصرف وجوه واريزشده به حساب واحد آموزشي به شرح نحوه. 9

 فروش رفته خريد مواد اوليه مصرف شده در توليد محصوالت و خدمات. 9-1

دهندگان متناسب با ميزان مشارکت و اثربخشي هرکدام به تشخيص کميته نظارت گيرندگان و آموزشالزحمه آموزشحق. 9-2

 واحد آموزشي

 دهندگان مطابق ضوابط ابالغي ستادگيرندگان و آموزشتشويق آموزش. 9-3

التدريس که براي انجام التحقيق و حق کارشناسي و حققالزحمه مربوط و نيز حخريد ملزومات مورد لزوم و پرداخت حق. 9-4

 وظايف و فعاليت هاي واحد يا مؤسسه آموزشي ضروري است

 مرکزايجاد تاسيسات و امكانات تربيتي و رفاهي در . 9-5

 

 :مراحل اجرايي تشكيل شرکت تعاوني چندمنظوره در واحد آموزشي -ب 

واحد آموزشي نسبت به اهداف طرح و تشكيل شرکت تعاوني چند منظوره و خريد سهام توجيه کارکنان، هنرآموزان و هنرجويان . 1

 توسط آنان

 اين دستورالعمل 2-3هاي نظارت موضوع بند تشكيل کميته. 2
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-برداري از اماکن و فضاهاي آموزشي خارج از اوقات آموزش، به منظور عقد قرارداد با شرکتهاي بهرهفرصت يشناسايي و احصا. 3

 تعاوني چندمنظوره واحدهاي آموزشيهاي 

 هاي مربوطبرآورد مبلغ قرارداد براساس عرف محلي و قوانين موجود و تعيين تعرفه. 4

 هادريافت مصوبه از شوراي آموزش و پرورش استان در مورد تعرفه. 5

 واريز وجوه دريافتي از بابت قرارداد به حساب بانكي تعيين شده توسط خزانه. 6

 نه وجوه دريافتينحوه هزي. 7

-پرداختلذا  خود اقدام به فروش محصوالت توليدي و خدمات ارائه شده مي نمايند مرکزبا عنايت به اينكه در اين روش کارکنان 

 باشد. نمي الزحمه از محل وجوه دريافتي به عوامل مؤثر در توليد و ارائه خدمات مجازهاي پرسنلي و حق

 :هاي قانونياستفاده از ظرفيتمراحل اجرايي راهكار  -ج 

 .اين دستورالعمل« 3-2» در بند هاي نظارت استاني واحدهاي آموزشي با ترکيب ذکر شده تشكيل کميته. 1

اين دستورالعمل « 3-2»هاي نظارت استان و واحد آموزشي در اين راهكار همان وظايفي است که در بند تذکر: وظايف کميته

 .عنوان گرديد

 موارد قابل واگذاري در کميته نظارت واحد آموزشيتصويب . 2

باشند با حق برداري ميهايي که خارج از اوقات آموزش قابل بهرهکسب مجوز از کميته نظارت استان جهت انعقاد قرارداد بخش. 3

  اولويت همكاران آن واحد آموزشي با رعايت کليه مقررات

هايي که به صورت اجاره در اختيار کارکنان واحد آموزشي با عنايت به اينكه بخشپس از بازگشت مبالغ واريزي به حساب واحد . 4

نمايند پرداخت حق الزحمه به آنان از محل قرار گرفته است توسط آنان و با بكارگرفتن فراگيران اقدام به توليد با ارائه خدمـات مي

 75تبصره  ، از مراحل اجرايي راهكار بند به آيين نامه اجرايياصالحي 15طبق ماده مذکور مجاز نمي باشد و مبالغ دريافتي صرفاً 

 .باشدقابل هزينه کردن مي

شود الزم است موافقت کتبي اولياء آنها در مواردي که از فراگيران در امور توليدي و با ارائه خدمات خارج از اوقات استفاده مي. 5

و نسخه ديگر به طرف دوم ارائه گردد و کليه مسئوليت ها در اوقات  نسخه تنظيم و يک نسخه آن به مديريت واحد آموزشي در دو

 .گونه مسئوليتي نداردمذکور به عهده طرف دوم مي باشد و طرف اول در اين رابطه هيچ
 

 :ضوابط و مقررات ايمني -د

مل اجرايي از هرگونه آسيب براي افزايش ضريب اطمينان و امنيت برنامه هاي توليدي، خدماتي و به منظور صيانت هنرجويان و عوا

 :الزامي است زيرو خطرات احتمالي، رعايت مقررات 

 بيمه.1

 .کليه هنرجويان شرکت کننده و عوامل اجرايي بايد داراي بيمه حوادث باشند .1-1

 .عوامل اجرايي مي بايست در قبال هنرجويان شرکت کننده از بيمه مسئوليت مدني برخوردار باشند .1-2

 .عوامل اجرايي از بيمه گروهي استفاده نمايند شود جهت افزايش ضريب اطمينان هنرجويان شرکت کننده وميتوصيه  .1-3

در صورت استفاده از وسايل نقليه براي جابه جايي هنرجويان و عوامل اجرايي براي انجام برخي امور و ساير واحدهاي . 1-4

نقص فني بودن، رعايت ظرفيت قانوني و دارا بودن بيمه سرنشين وسيله  هاي ديگر، مدير بايد از سالمت فاقدآموزشي و دستگاه

 .نقليه اطمينان حاصل نمايد

 

 :سرپرست اعزامي و مسئول امور توليد و ارائه خدمات.2

 زسئول توليد و ارائه خدمات خارج اسرپرست اعزامي به همراه هنرجويان براي انجام امور محوله در خارج از واحد آموزشي و يا م
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 :برخوردار باشد زيراوقات آموزشي بايد از شرايط 

و داراي تخصص در اموري که براي آن به خارج از واحد آموزشي مامور و يا مسئوليت توليد و  مرکزشاغل رسمي يا پيماني در  .2-1

 .گردد، باشدارائه خدمات به وي محول مي

 ص مديردارا بودن توانايي مديريت و اداره هنرجويان به تشخي . 2-2

 

 :وظايف سرپرست اعزامي به خارج از واحد آموزشي براي انجام امور محوله و يا مسئول توليد و ارائه خدمات .3

 مرکزاطمينان از دريافت رضايت نامه هاي هنرجويان شرکت کننده توسط  .3-1

امكانات ضروري و هماهنگي با مسئولين ذيربط نظر و تاييد شرايط آن از جهت ايمني و وجود  کسب اطالع الزم از مكان مورد .3-2

 در جهت انجام ماموريت اعم از تعميرات و يا اجراي محدود برخي از امور

 دريافت ابالغ ماموريت انجام امور خارج از واحد يا بعد از اوقات آموزش .3-3

جام گيرد و انطباق آن با مواردي که در کننده نسبت به محتواي کاري که بايد انتوجيه همكاران ذيربط و هنرجويان شرکت .3-4

 طول آموزش فراگرفته اند، همچنين آشنا نمودن آنها با شرايط محل مورد نظر و نكته هاي ايمني و خطرهاي احتمالي

 براي هر گروه سرگروهبندي هنرجويان و تعيين گروه .3-5

 آنانتهيه آمار دقيق همراه با مشخصات کامل هنرجويان و تلفن ضروري . 3-6

 نظارت بر نحوه کنترل و مراقبت دستياران از هنرجويان. 3-7

 صالح در اولين فرصت ممكنگزارش هر گونه مشكل و يا پيش آمد غيرمنتظره به مراجع ذي. 3-8

 بيني و دريافت تمامي امكانات و ملزومات موردنياز براي انجام امور محولهپيش. 3-9

ز اقدامات انجام گرفته و نحوه برگزاري ماموريت همراه با پيشنهادهاي الزم و ارائه به مسئول ارزشيابي و تهيه گزارش نهايي ا. 3-10

 .واحد آموزشي

 بين  در صورت نياز عالوه بر سرپرست متناسب با حجم امور محوله به تشخيص مدير يک يا چند نفر به عنوان دستيار از :تذکر

شوند. افراد مذکور بايد در رشته مربوط تخصص الزم را داشته و واجد اعزام ميبه ماموريت  سرپرست همراه به و انتخاب همكاران

 :باشد زيرشرايط 
 

 :وظايف دستيار اعزامي به خارج از واحد آموزشي براي انجام امور محوله و يا امر توليد و ارائه خدمات .4

 همكاري و هماهنگي با سرپرست .4-1

 کامل آنآشنايي با شرح وظايف خود و رعايت  .4-2

 .هاي هر يکنظارت و سازماندهي هنرجويان تحت اختيار و سپردن مسئوليت به آنان متناسب با ويژگي هدايت، .4-3

 .هاي فردي و گروهي هنرجويان و استفاده ازآنها در انجام امور مربوط به ماموريتشناسايي مهارت. 4-4

 .ريتحضور مستمر و همراهي هنرجويان در تمامي مراحل مامو. 4-5

 . اظهارنظر در خصوص توانايي رفتارهاي فردي و اجتماعي هنرجويان و اعالم آن به سرپرست. 4-6

 ارزشيابي از فعاليت هاي فردي و گروهي هنرجويان. 4-7

 .بندي نهاييتهيه گزارش از ماموريت محوله و ارائه به سرپرست جهت جمع. 4-8

شود رعايت کليه موارد فوق الذکر توسط مديرعامل شرکت تعاوني( استفاده ميدر مواردي که از راهكار دوم )تشكيل شرکت . 4-9

الزامي است و آن شرکت در برابر قوانين مربوط از جمله قانون کار، قوانين و مقررات تعاون و ضوابط و مقررات ايمني و بيمه عوامل 

ي بايد از رعايت آن ضوابط اطمينان يابد و در شرکت کننده در توليد و ارائه خدمات مسئول خواهد بود و مدير واحد آموزش

 .قراردادهاي منعقده منظور نمايد
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 کشاورزی تحقيقات و آموزش : شرح وظایف مرکز5ماده 

 اقدام نمايد. مراکز مرکزي مرکز موظف است نسبت به تشكيل کميته .5-1

ريزي هاي الزم را را مشخص نمايد و در اين خصوص برنامه اجراي طرحمرکز موظف است، امكانات قابل استفاده به منظور  .5-2

 انجام دهد.

رساني مناسب در اين خصوص نامه و اطالع، با توجه به مفاد اين آيينهنرجو/هنرآموزهاي کاري خود به زمينهي مرکز با ارائه .5-3

 .تبي اعالم نمايدوي را تشويق مي کند تا حداکثر ظرف يک هفته شروع فعاليت خود را طي درخواست ک

گيري در مورد درخواست هاي واصله به مرکز، پس از رفع نيازها و نواقص احتمالي يک هفته حداکثر زمان بررسي و تصميم .5-4

 باشد.مي

ريزي و برگزاري برنامه هاي بكارگيري نتايج فعاليت از طريقمرکز موظف است در راستاي اطالع رساني و فراهم نمودن زمينه .5-5

 طرف قرارداد معمول دارد. هنرجو/هنرآموزاالمكان حمايت هاي مقتضي را از حتيمعرفي و تقدير و ... تشويق، همايش، 

 هاي کاري را مشخص و اعالم نمايد.گروه پس از بررسيداوطلب را بررسي و  هنرجو/هنرآموزمرکز موظف است درخواست  .5-6

اي و ساير موارد توسط مرکز برآورد و هاي کارگري، مواد و لوازم مصرفي، تجهيزات سرمايهمل هزينههاي هر فعاليت شاهزينه .5-7

 ي مرکز مي باشد.بر عهده

مرکز موظف است به منظور حفظ و نگهداري از محصول توليدي حداکثر تالش خود را به عمل آورد و براي جبران حوادث  .5-8

 ي کامل محصوالت کشاورزي قرار دهد.ل را تحت پوشش بيمهومحص ز فعاليت،اغيرقابل پيش بيني، در آغ

 

 هنرآموزان و هنرجویان: شرح وظایف  6ماده 

مربوط در مرکز  يها به کميتهآمادگي خود را به منظور مشارکت و فعاليت در طرح هستندموظف  هنرآموزان و هنرجويان .6-1

 .ارايه نمايد

عالوه بر گزارش نهايي تفصيلي، هر سه ماه يكبار گزارش پيشرفت فعاليت خود را در  هستندموظف  هنرآموزان و هنرجويان .6-2

 هاي مخصوص و به کمک استاد ناظر طرح تهيه و به مرکز ارايه دهد.قالب فرم

 

 هنرآموزان و هنرجویان مندی : شرایط الزم برای بهره7ماده 

 هنرآموزان و هنرجويانبايست از ل باشد و همكاران وي نيز مييمشغول به تحصبايد در مرکز مربوطه  هنرآموزان و هنرجويان .7-1

 همان مرکز باشند.

 بايست مورد تاييد مرکز قرار گيرد.براي اجراي وظايف محوله مي هنرآموزان و هنرجويانصالحيت و کارآيي  .7-2

 شود.، به ادامه ي همكاري خاتمه داده ميمرکز: در صورت عدم رضايت 1تبصره 

 فعاليت داشته باشد. آموزش همراه توليدتواند در يک پروژه تنها مي هنرآموزان و هنرجويان: هر 2تبصره 

سال  3تواند به صورت ساالنه و حداکثر تا سقف زماني اجراي پروژه يک سال بوده که در موارد خاص با موافقت مرکز مي .7-3

 افزايش يابد.

يل وي، قراردادي با منظور تحضمتقا هنرآموزان و هنرجويانپس از شناسايي امكانات، تجهيزات، مزارع و ابنيه و نيز تعيين  .7-4

رسد که طي آن ايشان متعهد به اجراي به امضاء ميمجري  هنرآموز/هنرجويو طرح ، استاد ناظر امكانات و انجام فعاليت بين مرکز

 باشند.ربوط ميکامل مفاد قرارداد و مقررات م

گونه حقي نسبت به قسمت انجام شده از فعاليت را هيچ هنرآموزان و هنرجويانداليل موجه، در صورت توقف فعاليت بدون  .7-5

 ديگري واگذار نمايد. هنرآموز/هنرجوينداشته و مرکز مجاز است ادامه کار را به 
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محصول يا کاالي توليد شده نظير موجودات زنده مثل ماهي و ميگو و آسيب پذيري تبصره: مدت توقف مورد نظر، بر اساس ميزان 

 شود، به نحوي که کمترين خسارت وارد آيد.تعيين ميمرکز ي يا ميوه و سبزيجات گلخانه اي و ... توسط کميته

 

 منابع مالی و تجهيزات مورد نياز : تامين8ماده 

هاي ساخت تجهيزات و بازسازي ابنيه و خريد و تهيه مواد و وسايل مورد اي مصوب، پرداخت هزينهخريد تجهيزات سرمايه .8-1

 پذيرد.مينياز تابع ضوابط مالي مرکز بوده و اقدام در اين مورد بايد با هماهنگي مرکز و ناظر صورت 

 باشد.ي مرکز ميهاي جاري بر عهدهي هزينهکليهرداخت پتبصره: 

براي اجراي فعاليت، متعلق به مرکز بوده که پس از تحويل به مرکز و صدور شماره اموال اي خريداري شده تجهيزات سرمايه .8-2

 مرکز است. معاونت آموزشي يت استفاده از آنها متعلق بهوتا پايان مدت قرارداد، اول

 محل درآمدهاي موضوع قرارداد پرداخت خواهد شد. ازهاي نظارت هزينه .8-3

 ، بخش اعظم درآمد آن برابر مقررات در اختيار مرکز و بخشي نيز در اختيار هايتدر صورت درآمدزا بودن فعال .8-4

 گيرد.مجري و همكار طرح قرار مي هنرآموزان و هنرجويان

 

 : نظارت و ارزیابی و ارایه نتایج9ماده 

، هنرآموزان و هنرجويانمرکز موظف است جهت نظارت بر حسن اجراي فعاليت و مطابقت آن با مصوبات مرکز و راهنمايي  .9-1

 مدرس، خبره( را به عنوان ناظر تعيين نمايد. ي از متخصصان امر )عضو هيات علمي،يك

 دهد.قرار مي  مرکز کميته منظور تكميل اطالعات در اختياره تبصره: ناظر گزارش بررسي و نظارت خود را هر سه ماه يكبار ب

گذارده شده است، از  هنرآموزان و هنرجوياننظارت بر حسن انجام امور و بكارگيري صحيح لوازم، ادوات و ... که در اختيار  .9-2

 وظايف ناظر مي باشد.

 باشد.در حين انجام فعاليت بر عهده ناظر مي هنرآموزان و هنرجويانارايه مشاوره به  .9-3

 

ايجاد  هنرآموزان و هنرجويانو استخدامي براي مرکز در قبال  شغلياجراي مفاد اين آيين نامه هيچگونه تعهد مالكيتي،  :10ماده 

 نخواهد کرد.

-گذاشته ميتبصره در ................. تصويب و از اين تاريخ به مورد اجرا ...........  بند و  ................ماده،  11در  دستورالعملاين : 11ماده 

 شود.

 


