دانش آموختگان
دانشگاهی

کارورسی

هعافیت حك تیوِ سْن کاسفشها تِ هذت  2سال دس صَست جزب کاسٍسص اص سَی ٍاحذ پزیشًذُ
طزح کارورسی دانش آموختگان دانشگاهی
اهداف طزح :
 افضایص لاتلیت جزب ٍ اضتغال داًص آهَختگاى اص طشیك اًتمال هْاست ٍ تجشتِ دس هحیط تشای ٍسٍد تِ تاصاس کاس
 ایجاد اًگیضُ کاسآفشیٌی ،استماءاخالق ٍ خاللیت داًص آهَختگاى
دامنه تحت پوشش :
 کلیِ داًص آهَختگاى داًطگاُ جَیای کاس

افشایش بهزه وری

 هَاسدی کِ اص ضوَل طشح خاسج ّستٌذ :
 -1داًطجَیاى دس حال تحصیل .

 -2هَظفیي طشح کاسٍسصی گشٍُ علَم پضضگی ٍ هتعْذیي تِ اضتغال دس دستگاّْای اجشایی ٍ
ًْادّای اًمالتی ٍ تَسسیِ ّا اص ضوَل طشح خاسج هی تاضٌذ.
مدت کارورسی:
طَل هذت کاسٍسصی حذالل  4هاُ ٍ حذاکثش  6هاُ خَاّذ تَد
هذت آهَصش ّش کاسٍسص دس هاُ حذالل  100ساعت ٍ ّش سٍص تیي  4تا  8ساعت دس سٍص خَاّذ تَد .
شزایط احزاس کارورس :
شرط سنی کارورز
 -1کاسداًی حذاکثش 25سال

 -2کاسضٌاسی حذاکثش 28سال

 -3کاسضٌاسی اسضذ ٍ تاالتش حذاکثش سال33

دس صَست داضتي کاست پایاى خذهت 2سال تِ سال ّای فَق اضافِ هی ضَد
داضتي کاست پایاى خذهت ٍ هعافیت تشای هتماضیاى رکَس ٍ عذم ساتمِ دٍسُ کاسٍسصی
شزایط واحد پذیزنده :
 -1داضتي هجَص فعالیت
 -2داضتي لیست تیوِ ( حذالل یک ًفش)
 -3تِ اصای ّش ً 2فش تیوِ ضذُ ٍ ،احذ پزیشًذُ هجاص تِ اًتخاب  1کاسٍسص هیثاضذ.
مشایای طزح بزای کارورسان:
 -1سمف کوک ّضیٌِ آهَصضی تَسط دستگاُ ًاظش ٍ تِ تٌاسة حضَس کاسٍسص
 1-1دس همطع کاسداًی  3/100/000سیال
 1-2دس همطع کاسضٌاسی 3/500/000سیال
تجشتِ

 1-3کاسضٌاسی اسضذ ٍ تاالتش 4/000/000سیال خَاّذ تَد .
ٍ -2احذ پزیشًذُ ًیض هی تَاًذ تش اساس تَافك تا کاسٍسص هثلغی سا تعٌَاى کوک ّضیٌِ آهَصضی تِ کاسٍسص
پشداخت ًوایذ .

 -1تا تَجِ تِ هاّیت آهَصضی دٍسُ ی کاسٍسصی ،ایي افشاد هطوَل لَاًیي کاس ٍ تاهیي اجتواعی ًوی تاضٌذ.
ٍ -2احذ پزیشًذُ آهَصش ّای خاظ هَسد ًیاص خَد سا تِ کاسٍسص اسائِ ًوَدُ ٍ فشصت هٌاسة تشای اسصیاتی  ،تعاهل ٍ تصوین گیشی دس خصَظ تاهیي
ًیشٍی کاس هَسد ًیاص اص هیاى آًْا سا داسد .
 -3طی دٍسُ کاسٍسصی افشاد کاسٍسص تا ّضیٌِ دٍلت تحت پَضص تیوِ حَادث هی تاضٌذ.
 -4دس صَست جزب ٍ استخذام کاسٍسصاى همطع کاسضٌاسی ٍ تاالتشٍ ،احذ پزیشًذُ اص پشداخت حك تیوِ سْن کاسفشها تِ هذت  2سال هعاف هی تاضذ.
 -5استفادُ اص ایي طشح فمط تشای تٌگاُ ّای تخص خصَصی هجاص تَدُ ٍ ٍاحذ ّای دٍلتی حك استفادُ اص ایي طشح سا ًذاسًذ.

آدرس سامانه کارورسی :

http://www.portaltvto.com/karvarzi

مدیزیت توسعه کارآفزینی و اشتغال
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خزاسان رضوی

