
 همیار ایمن در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس(( طرح اجرای)) 
 

برای اعضاء جواان  را در راستای اهداف زیر طرح کارورزی همیار ایمن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس 

 :نماید سازمان برگزار می 
  تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کارافزایش جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت و 

 و صالحیت حرفه ایی دانش آموختگان دانش ءاارتق 

 

 :اعضاء شرایط احراز  

 پروانه اشتغال به کار می باشد( )اولویت با اعضاء دارایعضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس 

  سال  35حداکثر سن 

  بیمه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی داشته باشد. پرداخت ماه 3عضو نبایستی در طول دو سال گذشته بیشتر از 

 ضروری می باشد. مرد دارا بودن کارت پایان خدمت برای متقاضیان 

 ثبت نام در طرح کارورزی در سازمان ها و یا شرکت های دیگر  عدم سابقه  

 مدت کارورزی:
 3 ماه  

 ساعت  8 حداکثرو  4و هر روز حداقل  ساعت 100ماهیانه  لحداق 

 آمازش:
  توسط کارورز الزامی می باشد.  دوره آموزشی ایمنی عمومی شرکت در 

 حمایت های دولتی:حقاق دریافتی و 
  توسط اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مدنی برای کارورز در طول مدت کارورزیپوشش بیمه مسئولیت 

  و  ریال  7،000،000 تا  دکتریع برای مقطو  ریال  6،000،000 برای مقطع کارشناسی ارشد ،ریال   5،000،000برای مقطع کارشناسی  ماهیانهپرداخت
 اریز می شود.اب کارورز وبه حس اجتماعی توسط اداره تعاون کار و رفاهکه پس از پایان دوره کارورزی بعنوان همیار ایمن  مازاد ریال 2،000،000پرداخت 

 فرایند انجام کار:

 پیش ثبت نام در سایت سازمان 

  سازمان توسط تائید بررسی و 

 ثبت نام در سامانه کارورزی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 

  اجتماعیتائید اداره تعاون کار و رفاه 

  با کارورزتوسط اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی  عقد قرارداد 

 شرکت در دوره آموزشی و اخذ نمره قبولی 

 ارایه معرفی نامه به کارورز جهت شروع کار 

 ارایه گزارش کارورزی روزانه،هفتگی و ماهیانه 

 ثبت نام:
 اقدام به ثبت در طرح نمایند.شرکت در طرح می توانند از طریق لینک پیش ثبت نام متقاضیان 

 
 

 می باشدو ظرفیت پذیرش  بر اساس تاریخ ثبت نام و  محدود ماه  3مدت دوره کارآمازی 


