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  معرفي طرح كارورزي: بخش اول  

  

  بيان مسئله 

 در شرايط فعلي اقتصاد كشور عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار كار چه به صورت مازاد نيروي كار و چه
در اين ميان دانش آموختگان جوان . به صورت كمبود تقاضاي نيروي كار به وضوح قابل مشاهده است

دانشگاهي نيز با وجود سرمايه گذاري ها و هزينه هاي قابل مالحظه اي كه براي رشد و ارتقاي سطح دانش 
تن مشاغل مناسب و آنها در قالب آموزش دانشگاهي انجام گرفته است ، از امكان نسبتاً كمي براي ياف

كمبود مهارت و تجربه الزم يكي از عواملي است كه موجب . مرتبط با ويژگيها و شرايط خوب برخوردارند
فوق در كنار ساير عوامل و پيامدهاي فرهنگي مالحظات . تشديد اين شكاف در سال هاي اخير شده است 

ار تحصيلكرده ، لزوم برنامه ريزي و ، اجتماعي و اقتصادي ناشي از عدم اشتغال ، بويژه در سطح اقش
هدف اصلي طرح كارورزي انتقال مهارت ها و . سياستگذاري جدي را در سطح كالن طلب مي كند

تجربيات عملي به دانش آموختگان دانشگاهي و فراهم آوردن بستر مناسب جهت ورود آنها به بازار كار 
صنعت ، كشاورزي و خدمات ( صوصي و دولتي در واقع استفاده از ظرفيت هاي خالي بخش خ. كشور است 

ضمن ارتقاء سطح علمي و نوسازي ساختار نيروي انساني ، رويكرد مناسبي به منظور حذف تدريجي ) 
در كنار كسب تجربه و ارتقاء مهارت دانش آموختگان ، . عدم تعادل موجود دربازار كار كشور مي باشد
ي مختلف كشور نيز و اندازه گيري ميزان تناسب عملكرد شناسايي رشته هاي تحصيلي مورد نياز بخش ها

رشته هاي تحصيلي دانش آموختگان با نيازهاي بازار كار از ديگر دستاوردهاي نظام آموزش عالي به لحاظ 
  . اين طرح خواهد بود
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  اهداف اصلي طرح  
 بازار كار  ارتقاء توانمنديهاي حرفه اي دانش آموختگان نظام سالمت با رويكرد ساماندهي - 1

 . آشنايي بيشتر با وظايف مشاغل خاص و فراگيري مهارتهاي مرتبط با آن  - 2

 ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد فرهنگ بكارگيري نيروهاي متخصص در واحد هاي بهداشتي درماني  - 3

  ارتقاء سطح علمي بخش هاي مختلف عرصه كاال و خدمات سالمت  - 4

  اهداف فرعي طرح  
 ) ظرفيت هاي خالي طرف تقاضا ( صيلي مورد نياز بخش هاي مختلف شناسايي رشته هاي تح - 1

اندازه گيري ميزان تطبيق رشته هاي دانشگاهي دانش آموختگان نظام سالمت باتخصص ظرفيت هاي مورد  - 2
 نياز جامعه 

 نظام مند كردن ساز و كارهاي موجود مشابه طرح كارورزي در سطح بخش خصوصي  - 3

روي هاي پزشكي و پيراپزشكي مورد نياز و ارتقاء كيفي نيروي انساني براي ايجاد زمينه هاي بكارگيري ني - 4
 نوسازي بخش هاي مختلف حوزه سالمت كشور 

تعامل و همگرايي بيشتر بين كارورز و كارفرما در مدت زمان مشخص به منظور شناخت بيشتر از همديگر  - 5
 جهت ادامه همكاري بعد از اتمام دوره كارورزي 

 يروي كار براي كارفرمايان كاهش ريسك جذب ن - 6

  : تعريف كارورز ) 1ماده 
آن دسته از دانش آموختگان دانشگاههاي علوم پزشكي و مراكز آموزش عالي مرتبط با نظام سالمت هستند كارورزان 

  :كه واجد شرايط زير باشند

هايي از گروه علوم دانش آموختگان داراي مدرك كارداني و يا باالتر در كليه رشته هاي تحصيلي به جز رشته  - 1
 . ساله مي باشند 2پزشكي كه موظف به گذراندن طرح 
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 : تبصره 

، درمان  وزارت بهداشتمعاونت محترم توسعه مديريت و منابع  1/9/83الف مورخ /25083/7براساس بخشنامه شماره 
  و آموزش پزشكي 

شكان بوده و نمي توانند در طرح رشته هايي كه مشمول انجام خدمات موضوع قانون خدمات پزشكان و پيراپز - 1
 :كارورزي شركت نمايند

  داروسازي وتخصص هاي مربوطه –دندانپزشكي  –پزشكي ) الف 

مامايي و علوم پايه پزشكي در مقاطع  –علوم ازمايشگاهي  –راديولوژي  –هوشبري  –اتاق عمل  –پرستاري ) ب
  دكتري و باالتر

اندن طرح به هر دليل معاف شوند در صورت تمايل مي توانند در طرح اين دسته از دانش آموختگان چنانچه از گذر 
  . كارورزي شركت نمايند

رشته هايي كه از انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان معاف مي باشند و مي توانند در  - 1
 . دورزي شركت نماينطرح كار

 –ضبط آمار و مدارك پزشكي  –گفتار درماني  –تراپي فيزيو –كاردرماني  –بينايي سنجي  –شنوائي سنجي  –تغذيه 
علوم و  –خدمات اجتماعي و مددكاري  –روانشناسي باليني  –آمار حياتي  –مديريت خدمات بهداشتي درماني 

رشته هاي  –اندام مصنوعي  –پروتز دنداني  –راديوتراپي  –مهندسي پزشكي  –اقتصاد بهداشت  –صنايع غذايي 
 –بهداشت خانواده  –بهداشت محيط ، بهداشت حرفه اي ، بهداشت عمومي  –بهداشت مدارس ( مختلف بهداشتي 
بهداشتكار دهان ودندان فارغ التحصيالن رشته هاي  –پرستاري دندنپزشكي  –كتابداري پزشكي ) مبارزه با بيماريها 

 ) مديريت منابع انساني مي باشد  مقاطع دكترا وباالتر منوط به اظهار نظر دفتر( علوم پايه پزشكي تا مقطع دكترا 

 31سال براي مقطع تحصيلي كارشناسي ،  28سال براي مقطع تحصيلي كارداني ،  25دارا بودن حداكثر سن  - 2
 سال براي مقطع تحصيلي دكتري 35سال براي مقطع كارشناسي ارشد و 

مقاطع فوق الذكر باشد در چنانچه سن متقاضيان شركت در طرح كارورزي بيشتر از سن اعالم شده در  :تبصره 
سال در مقطع  3صورتيكه بيش از يكسال از فارغ التحصيلي آنان در مقطع كارداني ، دو سال در مقطع كارشناسي و 

 . كارشناسي ارشد و دكترا سپري شده باشد نيز مي تواند در اين طرح پذيرش شوند

( ها و نداشتن هرگونه منعي براي كارورزي عدم اشتغال ويا عدم تعهد به اشتغال در ساير موسسات و سازمان  - 1
 )جسمي و اشتغال به تحصيل و غيره  نظام وظيفه ،ناتواني
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ممكن ) 3(ماده ) 1(استفاده  دانش آموختگان از طرح كارورزي تنها براي يك دوره با توجه به شرح بند  :تبصره 
صرفاً براي يك دوره در قالب اشتغال ... ورز واست و بنا به داليل موجه از قبيل تعطيلي واحد پذيرنده ، بيماري كار

كارورز در همان واحد يا واحد پذيرنده به شرط اينكه كمتر از نيمي از دوره كارورزي طي شده باشد قابل تكميل در 
تكميل دوره كارورزي تنها با نظر مسئول هماهنگي اجراي طرح در دستگاه اجرايي ذيرربط . ماه مي باشد  11سطح 

  . امكان پذير است) در صورت تغيير محل كارورزي ( ويه حساب كامل با واحد پذيرنده قبلي وپس از تس

  :هماهنگي اجراي طرح ) 2ماده 

 . مسئوليت اجراي طرح برعهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشد - 1

وريت اجراي طرح با و همكاري دستگاه هاي اجرايي و مديريت واحد اجراي طرح ، مح به منظور ايجاد هماهنگي - 2
 . وزارت كار و اموراجتماعي است

  تشكيل بانك اطالعاتي جامع از طرح كارورزي ) الف 

  برنامه ريزي الزم در سه بعداجرا ، نظارت وارزيابي ) ب

و ) طرف عرضه ( تعيين برنامه ساالنه وميان مدت طرح براساس پيش بيني ميزان ظرفيت پذيرش كارورز ) ج
  و منابع مالي مورد نياز ) طرف تقاضا( واحدهاي پذيرنده 

  ارائه گزارش ارزيابي عملكرد كلي طرح براي هر دوره به شوراي عالي اشتغال ) د

  . باشد مجري به دفتر كارآفريني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كه امور اجرايي طرح در آن متمركز مي  - 3

امور محوله در راستاي همكاري .  نهاي نيمه دولتي نيز مجاز استاجراي طرح با استفاده از خدمات سازما  :تبصره 
 باوزارت كار و امور اجتماعي 

رات وشركتهاي تابعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و  دفاتر اه سازمانها ، ادبه كلي : نمايندگان مجري - 5
  كارآفريني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور 

( فرمايان ، پيمانكاران پروژه ها ، طرحها ، سازمانها، ادارات ، شركتها ، تعاونيها و موسسات كليه كار :واحد پذيرنده  - 6
و آموزش پزشكي كه در حوزه نظام سالمت فعاليت مي كنند يا تابع وزارت بهداشت درمان ) دولتي و غيردولتي 

 . ويا دانشگاههاي علوم پزشكي مي باشند

 .شرايط مندرج در ماده يك اين تفاهمنامه هستندفارغ التحصيالني كه داراي  :كارورز  - 7
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  :طول دوره و ميزان كمك هزينه كارورزي ) 3ماده 

طول دوره كارورزي با توجه به شرايط و بر حسب رشته تحصيلي توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  )1
 . ماه مي باشد 11پزشكي تعيين و ابالغ خواهد شدكه حداكثر 

 :رزي براي مقاطع مختلف تحصيلي به شرح زير تعيين مي گرددپرداخت كمك هزينه كارو )2

 درصد حداقل حقوق و دستمزد تعيين شده توسط شوراي عالي كار  50براي مقطع كارداني  -

 درصد حداقل حقوق ودستمزد تعيين شده توسط شوراي عالي كار  70براي مقطع كارشناسي ،  -

 قل حقوق ودستمزد تعيين شده توسط شوراي عالي كار درصد حدا 90براي مقطع كارشناسي ارشد و باالتر ،  -

درصد باقيمانده توسط واحد پذيرنده به عنوان كمك  50درصد كمك هزينه مذكور توسط مجري طرح و  50
سقف پرداخت به كارورزان توسط واحد پذيرنده محدوديت نخواهد . هزينه كارورزي به كارورز پرداخت مي شود

  . داشت

ق محروم مصوب هيات وزيران ، سهم مجري طرح و واحد پذيرنده از كمك هزينه تعيين شده به براي مناط :1تبصره 
  . درصد تعيين مي گردد 30درصد و  70كارورز به ترتيب معادل 

براي واحد هاي دولتي مجاز به پذيرش كارورز ، كمك هزينه كارورزي به طور كامل مطابق با بند فوق  :2تبصره 
  . گرددتوسط مجري پرداخت مي 

  . حقوق در نظر گرفته شود ي هر طبقه درصدي به منظور افزايشطبقه تقسيم و برا 4مناطق محروم به  :3تبصره 

چنانچه واحد پذيرنده در پايان دوره كارورزي تمايل به استخدام كارورز داشته باشد ، مشروط به انعقاد حداقل  )3
اين ) 2(و تبصره ) 2(تا سقف بند تعيين شده در بند قرارداد چهارساله ، كمك هزينه پرداخت شده به كارورز 

 . ماده توسط واحد پذيرنده ، از سوي مجري طرح به واحد پذيرنده بازپرداخت مي وشد

 49سال از محل آيين نامه ماده  3پس از انعقاد قرارداد استخدام كارورز ، حق بيمه سهم كارفرما به مدت  :1تبصره 
  . قانون برنامه چهارم توسعه تامين مي شود  103ذي در ماده قانون برنامه سوم توسعه تنفي
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  :وظايف وتعهدات واحد پذيرنده ) 4ماده 

واحد هاي پذيرنده موظف هستند هنگام پايان دوره كارورزي يا در صورت انصراف كارورز از ادامه همكاري ،  )1
برسانند ، ) شگاهها ي علوم پزشكي ندا(مراتب را به صورت مكتوب به اطالع مجري طرح و يا نمايندگان استاني 

همچنين واحد هاي مذكور موظفند گزارش هاي مورد نياز شامل گزارش وضعيت كارورز و ارزيابي نتايج اجراي 
 . طرح كارورزي را در قالب فرم هاي تهيه شده د ر اين نظامنامه براي مجري طرح ارسال نمايند

 ) 4فرم شماره . ( ارورز در چارچوب نظامنامه طرح كارورزي مي باشدواحد پذيرنده موظف به انعقاد قرارداد با ك )2

پرداخت حق بيمه . كارورز طي دوره كارورزي توسط وزارت كار و اموراجتماعي بيمه حوادث و عمر خواهد شد )3
 . مذكور از محل اعتبارات پيش بيني شده براي اجراي اين طرح پرداخت خواهد شد

 . هم آوردن شرايط مناسب براي كار عملي كارورزان مي باشندواحد هاي پذيرنده ملزم به فرا )4

به نظارت  كامل بر فعاليت كارورز  و تكميل پرسشنامه هاي مربوط به گزارش كاركرد ماهانه واحد پذيرنده ملزم  )5
 ) 8و  7فرمهاي شماره ( كارورز و ارسال آن براي مسئول هماهنگي مجري طرح مي باشد 

يرش وهمكاري با نمايندگان اعزامي از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي واحد پذيرنده ملزم به پذ )6
 . مي باشد

واحد پذيرنده ملزم به معرفي كارورز به مجري طرح جهت شركت در آزمون كسب مهارت و دريافت گواهينامه  )7
 . پايان دوره كارورزي ازسوي مجري طرح مي باشند

  :وظايف و تعهدات كارورز) 5ماده 

ورز ملزم به رعايت آيين نامه ها و مقررات واحد پذيرنده و حضور منظم در طول مدت كارورزي در واحد كار )1
در صورت تخلف كارورز ، واحد پذيرنده مي تواند پس از هماهنگي با مجري طرح به ادامه . پذيرنده مي باشد

 )1فرم شماره . ( فعاليت كارورز در دوره خاتمه دهد

     )1فرم شماره ( . را ندارد ) 3(ماده ) 2(گونه مزايايي بيش از كمك هزينه مندرج در بند كارورز حق مطالبه هيچ )2

. ( شركت در دوره كارورزي هيچ گونه حقي مبني بر استخدام پس از دوره كارورزي براي كارورز ايجاد نمي كند  )3
 ) 1فرم شماره 

 ) 9فرم شماره . ( ارايه مي شودكه توسط ناظر  تكميل وتحويل به موقع فرمهاي مرتبط با كارورزي )4
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  : وظايف مجري طرح ) 6ماده 

 احصاء كارورزي واحدهاي پذيرنده كارورز توسط مجري طرح  )1

فرآهم آوردن زمينه هاي اجراي طرح از جمله تشكيل بانك اطالعاتي ، سازوكار پرداخت كمك هزينه ، تهيه  )2
 ... بروشورها و راهنماهاي طرح كارورزي و

 طرح  صوصاطالع رساني درخ )3

ظرفيت سنجي دانشگاهها و تعداد مورد ثبت نام از متقاضيان كاروزي واولويت بندي در پذيرش كارورزان براساس  )4
نياز هر دانشگاه و اعالم آن به وزارت بهداشت و نيز سهم هر دانشگاه از ظرفيت كلي پذيرش كارورزي شاخصي 

 . هاي اولويت بندي متعاقباً اعالم خواهد شد

 در نظامنامه كارورزي ) 5(اد با واحد هاي پذيرنده براساس فرم شماره عقد قرارد )5

 پرداخت سهم مجري از كل هزينه كارورزي به صورت ماهيانه  )6

 بازرسي ونظارت بر حسن اجراي طرح كارورزي درطي دوره  )7

در دوره جمع بندي گزارش هاي ارسالي واحدهاي پذيرنده به منظور احتساب باقيمانده تعهدات واحد پذيرنده  )8
 كارورزي 

 تدوين گزارش هاي الزم براساس اطالعات گردآوري شده و فرم هاي طراحي شده در نظامنامه  )9

 ارزيابي مستمر و منظم از اجراي دوره  )10

 ) برحسب مورد ( ارائه گزارش هاي الزم به وزارت كار واموراجتماعي و مراجع ذيربط  )11

 ين و مقررات موجود رسيدگي به مسائل و مشكالت احتمالي بر اساس قوان )12

 تائيد گواهينامه پايان دوره كارورزي  )13

مجري وهزينه هاي اجرايي طرح از طريق امضاي تفاهم نامه وزارت پرداخت هزينه هاي مربوط به سهم  :1تبصره 
ي با وزارت كار و اموراجتماعي و براساس اعالم مشخصات كارورزان و واحدهاي آموزش پزشكبهداشت ، درمان 

  . انجام مي گردد) 5، 4( ر فرمهاي شماره پذيرنده د

نمايندگان اعزامي مجري به واحد هاي پذيرنده ، مجاز به دخالت در امورداخلي واحد پذيرنده نبوده و صرفاً  :2تبصره 
  . به منظور ارزيابي وضعيت كارورزان براساس مفاد اين نظامنامه مصوب ، به اين واحدها مراجعه خواهند كرد
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ي در صورت نياز به مشاوره ،مساعدت الزم را در زمينه مسائل اجرايي با واحدهاي پذيرنده به عمل مجر :3تبصره 
  . خودهد آورد و درصورت لزوم براي پيگيري و رفع مشكالت اقدام خواهند نمود

به منظور سنجش مهارت كارورز ، مجري طرح موظف است پيش بيني الزم براي آزمون كسب مهارت وي  :4تبصره 
دوره از طريق مراكز و واحدهاي مرتبط با دانشگاههاي علوم پزشكي را فراهم آورده و براساس نتايج آزمون  پاياندر 

  . واتمام طول دوره ، گواهينامه پايان دوره كارورزي به كارورز اعطا شود

  :واحدهاي مجاز به پذيرش كارورز) 7ماده 

از جمله واحدهاي  تدرعرصه سالم فعالعاوني و دولتي نهادها ، شركت ها ، كارگاهها و بنگاههاي خصوصي و ت )1
شناسايي واحدهاي پذيرنده كارورز از طريق تكميل فرم هاي ظرفيت سنجي به . مجاز به پذيرش كارورز مي باشد 

تفكيك رشته تحصيلي واستان و تعداد افراد مورد نياز توسط دانشگاههاي علوم پزشكي و وزارت بهداشت ، درمان 
 . كي صورت خواهد گرفت پزشو آموزش 

هرگونه بكارگيري كارورز در واحدهاي ستادي وزارتخانه ها ، موسسات ، ادارات و دفاتر مركزي شركت هاي  :1تبصره 
  . ممنوع مي باشد –بجز در مناطق محروم مصوب هيات وزيران  –دولتي 

مجوز فعاليت از دستگاه اجرايي ذيربط  تنها كارگاهها و بنگاهها و واحدهاي بهره برداري خصوصي كه داراي :2تبصره 
  . مجاز به پذيرش كارورز خواهند بود) به استثناي فعاليتهايي كه عرفاً نياز به مجوز قانوني ندارند( باشند ، 

كارورز مستقيماً از طريق بنگاههاي خصوصي ، مشروط به ارسال گزارش به ادارات كار و پذيرش  :3تبصره 
اشت ،درمان و آموزش پزشكي مجاز بوده و پرداخت كمك هزينه كارورز از سهم دولت اموراجتماعي يا وزارت بهد

  . تاسقف اعتبارات در نظرگرفته شده بالمانع است

  

 

  

  

هدف اصلي از اجراي اين طرح گسترش فرهنگ كارورزي دربخش غيردولتي است و در اين راستا از طربق بستر سازي جهت تسريع طرح  -1
به عنوان نقطه آغاز ) 7(ماده ) 1(و خصوصي از كليه فعاليتها وامور بخش دولتي به استثناي موارد مندرج در تبصره  كارورزي به بخش تعاوني

كه قسمت اعظم طرف ) تعاوني وخصوصي ( طرح استفاده مي گردد وانتظار  مي رود با سازوكار ايجاد شده بتدريج اين طرح در بخشهاي هدف 
  .شكيل مي دهند ، نيز اجرا گرددتقاضا براي نيروي كار را نيز ت
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  مراحل اجراي طرح : بخش دوم 

  :نحوه گردش كار طرح ) 8ماده 

  جذب : مرحله اول 

 اطالع رساني از طريق رسانه هاي جمعي توسط مجري طرح كارورزي  )1

 تكميل فرم تقاضاي كارورزي توسط افراد واجد شرايط و ارسال آن براي مجري طرح  )2

 ت نام از واجدين شرايط توسط مجري طرح بررسي تقاضاي واصله و ثب )3

 پذيرش كارورز براساس اولويت ها و ضوابط تدوين شده در اين نظامنامه  )4

 معرفي پذيرفته شدگان به واحدهاي پذيرنده كارورز  )5

ارزيابي كارورز توسط واحد پذيرنده به منظور پذيرش در واحد مربوطه و اعالم نتيجه ارزيابي مبني بر پذيرش و يا  )6
 ) با ذكر داليل توجيهي ( به مجري طرح رد 

 عقد قرارداد با واحد هاي پذيرنده براساس فرم هاي تهيه شده در اين نظامنانه  )7

  بكارگيري : مرحله دوم 

 مراجعه كارورزان به واحدهاي پذيرنده و تكميل فرم هاي تعهدات كارورزي وتشكيل پرونده و آغاز دوره كارورزي )1

 به مجري طرح و ارسال پرونده تكميل شده توسط واحد پذيرنده  اعالم شروع به كار كارورز )2

اعالم پايان دوره كارورزي درانتهاي دوره براي هر كارورز توسط واحد پذيرنده به مجري طرح كارورزي و صدور   )3
 گواهينامه پايان دوره كارورزي توسط واحد پذيرنده 

، مجري مي تواند كارورز را به ساير واحدهاي پذيرنده در صورت عدم پذيرش كارورز در واحد معرفي شده  :تبصره 
  . معرفي نمايد
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  نظارت و ارزيابي : مرحله سوم 

 نظارت مستمر و منظم توسط مجري طرح از اجراي دوره  )1

 ارايه گزارش واحد پذيرنده از حضور مستمر كارورزان و ارسال گزارش هاي ارزيابي كارورزي براي مجري طرح   )2

سابقه كار كارورزي توسط مجري طرح براساس گزارش هاي ارسالي و ارزيابي و نظارت انجام شده تاييد گواهينامه  )3
 در طي دوره كارورزي 

يكي از وظايف اصلي مجري ، نظارت بر فرآيند اجراي طرح مي باشد كه به صورت مستمر و پيوسته انجام  :توضيح 
مجري طرح به واحد پذيرنده كارورز به منظور ارزيابي اين نظارت از طريق اعزام نمايندگاني كه توسط . خواهد شد

الي  7براساس فرمهاي شماره ( كارورزان و واحدهاي پذيرنده و تكميل و ارسال گزارشهاي ماهانه توسط واحد پذيرنده 
  . صورت مي پذيرد)  10

  :نحوه نظارت بركارورز و واحد پذيرنده ) 9ماده 
  :رامكان پذير استنظارت بر عملكرد كارورز از روش هاي زي

 مصاحبه با كارورزان در طول دوره يا پايان دوره  )1

 تهيه گزارش كار ماهانه و پايان دوره  )2

 ارزيابي واحد پذيرنده  )3

 بررسي فرم هاي تكميل شده ارزيابي كارورزان  )4
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   كارورزان و واحد پذيرندهضوابط و دستورالعمل هاي 

به ( ومنظم  دوره ايارشناسان دانشگاههاي علوم پزشكي به صورت ارزيابي كارورزان و واحد پذيرنده توسط ك
  و فرم ارزيابي واحد پذيرنده )  11فرم شماره ( طبق فرم ارزيابي كارورزان ) تشخيص دانشگاه 

  :با رعايت نكات ذيل انجام مي شود ) 12فرم شماره ( 

يرنده صورت گرفته و مي تواند براساس امتياز دهي توسط كارشناسان و با حضور در محل فعاليت كاروز واحد پذ - 1
 .برداشت كارشناسان از محيط ، كارورز و كارفرما باشد

ارتقاء مهارتهاي زير محسوب شده كمتر باشد دوره ارزيابي فاقد تاثير در جهت  75چنانچه امتياز ارزيابي كارفرما از  - 2
 . دو ميزان پرداخت حقوق و دستمزد بايد ضريبي از عدد مذكور در حقوق باش

 كمتر باشد % 75چنانچه امتياز ارزيابي واحد پذيرنده از  - 3

 . كارورز و كارفرما موظفند در فرآيند ارزيابي همكاري الزم براي ارائه مدارك و مستندات داشته باشد - 4

 :نحوه نظارت بر اجراي كل طرح ) 10ماده 

رنده فاقد صالحيت براي جذب كارورز براي بار اول تذكر داده شده و در صورت تكرار در ارزيابي بعد واحد پذي  
  . شناخته شده وضمن پرداخت حقوق كارورز تا زمان انجام ارزيابي قرارداد منعقده با كارورز لغو خواهد شد

 از طريق انجام مطالعه ميداني  )1

  وزارت بهداشت درمان  و آموزش پزشكي از طريق گزارش گيري از  )2

 ناظر بر اجراي كل طرح ، وزارت كار و امور اجتماعي مي باشد كه در مقاطع مختلف زماني و از طريق روش هاي  
 از جمله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  اقدام به ارزيابي اجراي طرح در كل دستگاههاي اجرايي كشور ذيل

 . اي عالي اشتغال ارائه مي نمايدنموده و گزارش عملكرد نهايي اجراي طرح را پايان دوره به شور
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  : منابع مالي ) 11ماه 

قانون ) 2(تبصره )ط(به شرحي كه دربند  503610از محل اعتبارات رديف  1386اجراي طرح براي سال منابع مالي 
ه منظور كل كشور آمده است ، با رعايت مفاد تفاهم نامه مبادله شده با وزارت كار و اموراجتماعي ب 1386بودجه سال 

كمك هزينه ناشي از اجراي طرح دراختيار وزارت بهداشت ، درمان وآموزش  تامين هزنيه هاي اجرايي پرداخت 
  . پزشكي قرار مي گيرد

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است منابع مالي مورد نياز طرح را تا پايان برنامه چهارم توسعه در بودجه 
  . سنواتي پيش بيني نمايد

  :حمايت هاي جانبي) 12ماده 

كارورزان داراي گواهينامه پايان دوره كارورزي ، در استفاه از تسهيالت مختلف جهت تاسيس مراكز بهداشتي و 
درماني ، تعاوني ها ي خدمات بهداشتي درماني و سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف نظام سالمت دراولويت قرار 

در اولويت قرار دارند  ارورزان درخصوص دريافت تسهيالت و اعتبارات اشتغالزايي همچنين واحد هاي پذيرنده ك. دارند
اين ) 3(و تبصره ذيل آن در ماده ) 3(ضمن آنكه به منظور تشويق و حمايت از واحد هاي پذيرنده ، براساس بنده . 

بيمه سهم كارفرما به  طرح ، در صورت جذب كارورز ، بازپرداخت كمك هزينه پرداخت شده به كارورز و پرداخت حق
  . سال براي واحد هاي پذيرنده كارورزان در نظر گرفته است 3مدت 
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  )1فرم شماره  (
  بسمه تعالي

  فرم تقاضا و تعهد دوران كارورزي

  :مشخصات متقاضي 

  

  

  

  

  

 رنده كارورز نظام سالمتواحدهاي پذيقبول آن درخواست دارم در يكي از  اينجانب با مشخصات فوق با توجه به شرايط كارورزي و
  :پذيرفته شده و متعهد مي شوم... .....................استان ............. موجود در محدوده شهر

  .آموزشهاي عملي و كاراجرائي در كنار افراد با تجربه را وجهه همت خود قرار دهم  -1
ورت منظم در طول مدت كارورزي در محل واحد پذيرنده آئين نامه ها و مقررات واحد پذيرنده را دقيقاً رعايت كرده و به ص -2

 .حضور يابم
 .كليه امورمحوله مرتبط با رشته تحصيلي كه به اينجانب واگذار مي شود را با عالقه و جديت انجام دهم -3
زايائي مبلغ تعيين شده بابت كمك هزينه كارورزي را با اطالع از كسر كسور قانوني از آن دريافت خواهم كرد و هيچگونه م -4

دريافت حق الزحمه بابت انجام توافق هاي خاص يا عقد قرارداد براي انجام . ( بيش از آن در حين كارورزي مطالبه نخواهم كرد
 . )فعاليت هاي ويژه و خارج ازساعات كار رسمي ارتباطي با طرح كارورزي ندارد

نه تعهدي براي استخدام در حين كارورزي يا پس از دارم كه كارورزي به معني استخدام نيست و واحد پذيرنده هيچگواطالع  -5
 .آن ندارد

احد و درصورت غيبت غيرمجاز طبق مقررات موجود براي كاركنان و در صورت عدم رعايت شئون و آئين نامه هاي داخلي -6
پذيرنده مجاز  پذيرنده ، يا عدم توجه به امور محوله و جديت نداشتن در كارهائي كه از سوي سرپرست واگذار مي شود ، واحد

 .خواهد بود به كارورزي اينجانب خاتمه داده و پايان كار مرا به سازمان مجري اعالم نمايد
درصورت بروز هر گونه مشكل در حين كارورزي موضوع را با مجري طرح در ميان خواهم گذاشت و نظر دانشگاه علوم  -7

 .پزشكي براي اينجانب الزم االجرا خواهد بود
 .ارائه مي گردد با دقت و امانت تكميل و به مجري تحويل خواهم داد دانشگاه علوم پزشكيا كه توسط فرمهاي كارورزي ر -8
گزارش پايان دوره كارورزي را از واحد دريافت كرده ، در هنگام قطع يا پايان دوره كارورزي جهت دريافت گواهينامه طي  -9

 .ارسال خواهم كرد................................... استان  در دانشگاه علوم پزشكيدوره كارورزي ، اين فرم را راساً به 
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