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 :تحقیقات و فناوریوزیر محترم علوم، 

 یبرنامه جد کیکشور  یماهر برا یانسان یروین تیتوجه به موضوع ترب

به  یا ژهیوزارت علوم توجه و یها راستا در برنامه نیاست و در هم

 ریو شناخت مس نییتع یبرا یمهارت یها دوره تیو تقو ییافزا مهارت

 .میکمک به اشتغال جوانان دار یدرست در راستا

 

 

 

 

 :جمهوریریاست محترم 

یک برگ کاغذ به باید کاری کنیم پایان دوره تحصیل در دانشگاه فقط 

پایان دوره تحصیلی باید . لیسانس یا دکتری نباشد معنی لیسانس، فوق

های ما باید  دانشگاه. ته باشد و این شدنی استتوام با مهارت، در یک رش

 .فضا را برای این هدف متحول کنند

-بخش تدابیر و الگوی پایه اسالمی 61و  61بندهای ) مقام معظم رهبری

  (:ایرانی پیشرفت

 کارآمد، و روزآمد غیررسمی های مهارت و معلومات گذاری ارزش -

 افزایی مهارت های شیوه به بخشی تنوع و مهارتی های دانش ارتقای

 از استفاده با صنعتی های فنّاوری به بومی ای حرفه های مهارت ارتقای  -

 تولیدی بازارهای احیای و تاریخی تجارب و علمی نوین دستاوردهای

 سرزمینی های قابلیت مطابق تخصصی



 (ترتیب الفبابه)اند های خود را ارسال کردههایی که گزارش برنامهدانشگاه
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های خود را غیرانتفاعی که گزارش برنامه-های آموزش عالی غیردولتیها و موسسهدانشگاه

 (به ترتیب الفبا)اند ارسال کرده

 الوند                         علم و فرهنگ            

  پیروزان                         علوم و توسعه پایدار            

 دارالعلم                         مهرگان            

 سوره                         میزان            

 دااگشنه نهاوند



 پیشگفتار

مجموعه معرفی طرر  و زررارع عمردررد امرتاماا و ارا عررو         نگاشت دراین دومین تک

افرایی و ارتقای توان اشتغال پذیری دانشرجویان  های مهاراتحقیقاا و فناوری در  مینه برنامه

در این تک نگاشت دو هتف اساسری  . یابتاست که ا  حو ه معاونت آمو شی تهیه و انتشار می

 : شودتعقیب می

ای کره  ها و امتاماا بی سرابقه و زترترده  و کوچدی ا  برنامه نشان دادن بخش مختصر .1

هرای  های دولتی کشور ظرف دو سال زذشته با هتف بهبرود مهرارا  در سطح دانشگاه

هرای عمرری یرادزیری     های برنامه درسری  روع ترتری   بنبره   دانشجویان در حو ه

 مقرراا و موانین تحصیری  و بر اینها انجا  شته است؛

هرای دولتری  و   هرای اررربخش در دانشرگاه   دانشگاهی و انتقال تجربره -میان افراییِهم  .2

 .ای کشورحرفهوکاربردی  و فنی-  نور  بامع عرمیهای پیا یرنظا 

رود نهضتی که برای نختتین بار در تراری  آمرو ع عرالی برا همرت و تدکیرت دولرت        امیت می

اسالمی؛ حمایت سا مان برنامره و  بمهوری اسالمی ایران؛ مصوباا مجر  شورای ( دوا دهم)

هرا و مسستراا   نظیر دانشرگاه بودبه؛ مصوباا شورای عالی انقالب فرهنگی  و با مشارکت بی

انتا ی و تا این مرحره به دستاوردهای ار شمنتی منجر شت  تتاو  یابت آمو ع عالی کشور راه

 .مری یاری رسانتهای توسعه های دانشجویان  به تحقق برنامهو با افرایش توانمنتی

 آموزش عالیریزی برنامهدفتر                                                          

 8931شهریور                                                                    

 

 





  

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 1 مقدمه

 2 چکیده مدیریتی

 11 نگاشت دوم مقدمه تک

 11 کلیات-بخش اول

 11 طـرح جـامع ییمــرور محورها و ابعاد اجرا -بخش دوم

 توان یاثربخش ارتقا یها اقدامات و تجربه-بخش سوم

 کشور یها دانشگاه در یریپذ اشتغال
22 

 31 هااقدامات نوآورانه دانشگاه -بخش چهارم

 11 بندی جمع-بخش پنجم

  ها پیوست

 11 1پیوست 

 11 2پیوست 
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 دمه ــــمقـ

 

های اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تربیت نیروی ماهر و مورد نیاز یکی از مأموریت

شواهد متعددی درباره  .تخصصی است عالی های فنی پایه گرفته تا سطوحجامعه از مهارت

ن به توادر این راستا وجود دارد که از آن جمله می علوم، تحقیقات و فناوریموفقیت وزارت 

ی کشور در سطح ملّی و هاآموختگان دانشگاهدرخشش دانش های علمی کشور،پیشرفت

های صنعتی، دفاعی، اجتماعی و و بدنه کارشناسی کامالً بومی کشور در تمام زمینه المللی بین

تنها مشکالت جاری کشور را دون حضور نیروهای متخصص خارجی نهجز آن اشاره کرد که ب

این . های همه جانبه هستیمروزانه شاهد دستاوردهای بزرگی در زمان تحریمه کنند، بلکحل می

ها، صورت ادامه مجاهدتهای فراوان، دررغم کاستیدهد که علیخوبی نشان میها بهتوانمندی

های کنونی، با نقطه موقع، با توجه به امکانات و زیرساختهای بهریزی درست و حمایتبرنامه

در این مقطع زمانی حساس نیز وزارت  .لم و فناوری فاصله زیادی نداریممطلوب در حوزه ع

-های کالن مورد نظرِ سیاستعلوم، تحقیقات و فناوری بیش از گذشته در راستای تحقق هدف

های خود های راهبردی دولت دوازدهم نیرو و ظرفیتگذاران توسعه کشور و همگام با برنامه

افزایی و های این حرکت، در قالب طرح جامع مهارتقیکی از مصدا. را بسیج کرده است

-پذیری دانشجویان کارشناسی نمود یافته است که با همت بلند همکاران عزیز دانشگاهاشتغال

پیش رفته است و به مدد الهی به شتیبانی با موفقیت بههای پرغم محدودیتهای کشور و به

ها، اقدامات و ای از برنامهزارش خالصهاین گ. تری نیز خواهد انجامیددستاوردهای جدی

-افزایی و ارتقای توان اشتغالنامه مهارتدنبال ابالغ آیینو به 7931تحوالتی است که از سال 

 .ایمهای کشور شاهد بودهپذیری دانشجویان در برخی از دانشگاه

 صـدیق اکیـــعلی خـ                                                           

 معـاون آمــوزشی                                                           
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مهرماه از ، و ششم توسعههای پنجم در راستای تحقق برنامه، تحقیقات و فناوری، وزارت علوم

و  افزاییمهارتا هدف برا های کشور  دانشگاه، مطالعه شده و جامع برنامهاتکای یک به، 7931

ترین مهم. بسیج کرد و درسی های آموزشی برنامهدر قالب پذیری دانشجویان اشتغال هبود توانب

 : توان در دو مورد زیر خالصه کردهای تمرکز بر این برنامه را میهدف

های های عمومی کشور مبنی بر ارتقای شایستگیتر به مطالبه دستگاهگویی شفافپاسخ .7

مشارکت در تولید ملی با اعتماد به توانمندی  ایش ضریبختگان برای افزآموتخصصی دانش

 و توسعه کارآفرینیوکار  کسب ایجادآنان در 

-آموزشزمان با افزایش سهم جامعه هم یازهاین با یدرس یهابرنامه شتریب هرچه انطباق .2

 های دانشگاهیزایی در برنامه درسی رشتهمهارتی دارای ظرفیت اشتغال های

مطالعات و اقدامات وسیعی  ،در وزارت علوم 7931ها از نیمه دوم سال فدر راستای این هد

های متمادی با مدیران عالی ستادی و معاونان آموزشی و تحصیالت آغاز شد که پس از نشست

افزایی و نامه مهارتآیین» به تهیه و ابالغهای بزرگ و اثرگذار کشور منجرتکمیلی دانشگاه

محور اساسی  4اساس این طرح جامع بر. شد« دانشجویان کارشناسی ذیریپارتقای توان اشتغال

ها موظف شدند از آغاز سال تحصیلی ها معین شد و دانشگاهریزی و اقدام دانشگاهبرنامه

 : محور عبارتند از 4این . به اجرای آن بپردازند 7931-7931

 های درسی جاریکاربردی برنامه-های عملیجانبه جنبهاجرای همه .7

 احی و اجرای دروس اختیاری متناسب با نیازهای جامعهطر .2

 ای متناسب با هر رشته و نیاز بازار کاربرنامههای فرااجرای آموزش  .9

 هاآموختگان دانشگاهرصد وضعیت اشتغال دانش .4

 یـــــــــده مدیریتــــچکی
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ها و مؤسسات آموزش عالی های دریافتی از دانشگاهگزارش

شان از شده است ن ارایهنگاشت طور فشرده در این تککه به

های توسعه ملی در های برنامهعزم جدی برای تحقق هدف

 . های مهارتی استموضوع آموزش

اجرای ) سه نمونه از اقدامات انجام شده در اجرای محور نخست طرح جامع :محور نخست

 : (های درسی جاریکاربردی برنامه-های عملیجانبه جنبههمه

، (ره) امام خمینی: هایبرای مثال در دانشگاه) ور کردن دروس کارآموزی و کارورزیبهره

، صنعتی نوشیروانی بابل، شهید بهشتی، شهید باهنر کرمان، شهرکرد، سبزواریحکیم ، تفرش

 .( کاربردی و غیره-جامع علمی، محقق اردبیلی، قم

-برای مثال در دانشگاه) ی تخصصی مازاد بر برنامه مصوبـــآموزش هایبرگزاری دوره

صنعتی ، شهید باهنر کرمان، شاهد، زابل، دامغان، (س) معصومه حضرت، بیرجند، اصفهان: های

علوم و ، صنعتی کرمانشاه، صنعتی علم و صنعت، صنعتی شاهرود، خواجه نصیر الدین طوسی

 .( و غیره هنر اصفهان، محقق اردبیلی، گیالن، فنون دریایی خرمشهر

-برای مثال در دانشگاه) و تولیدی منطقهبا مراکز صنعتی  محوردرس برقراری تعامل پیوسته

 ( غیره و صنعتی شاهرود، شهید بهشتی، شهرکرد، (س) الزهرا: های

طراحی و ) سه نمونه از اقدامات انجام شده در اجرای محور دوم طرح جامع :محور دوم

 ( اجرای دروس اختیاری متناسب با نیازهای جامعه

-برای مثال در دانشگاه) ومی و اختصاصیهای عمتعریف دروس مازاد در دو بخش مهارت

، رازی، دریانوردی و علوم دریایی چابهار، کاربردی-جامع علمی، نورپیام، سینابوعلی: های

، صنعتی شریف، صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، شهید بهشتی، شهید باهنر کرمان، زابل

، ایحرفهوفنی، ه طباطباییعالم، روانی بابلصنعتی نوشی، صنعتی کرمانشاه، صنعتوعلمصنعتی 

 ( هنراصفهان و یزد، یاسوج، محقق اردبیلی، لرستان، کردستان، قم
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گیری آموزشی گذاری و نوآوری آموزشی برای کمک به جهتتشکیل شورای سیاست

برای مثال در ) پذیری دانش آموختگانهای درسی دانشگاه در راستای اشتغالبرنامه

 ( غیره و کاربردی-جامع علمی، تهران، اصفهان: هایدانشگاه

 های درسیای در طراحی برنامههای شغلی و حرفهکارگیری الگوهای مبتنی بر شایستگیبه

 ( غیره ای وحرفهوفنی، کاربردی-جامع علمی: هایبرای مثال در دانشگاه)

اجرای ) سه نمونه از اقدامات انجام شده در اجرای محور سوم طرح جامع :محور سوم

 ( ای متناسب با هر رشته و نیاز بازار کاربرنامههای فراشآموز

پذیری ای با هدف ارتقای توان اشتغالهای نوآورانه فرابرنامهطراحی و اجرای دوره

، کاربردی-جامع علمی، تفرش، (ره) امام خمینی: هایبرای مثال در دانشگاه) دانشجویان

صنعتی  ، شهید بهشتی، شهید باهنر کرمان، لزاب، دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دامغان

فردوسی ، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی شاهرود، الدین طوسیصنعتی خواجه نصیر، اصفهان

 ( غیره و یزد ،لرستان، گیالن، مشهد

 سازمانای با همکاری حرفهوهای فنیجواردانشگاهی و برگزاری دوره مراکز اندازیراه

صنعتی ، شهید باهنر کرمان، نورپیام، بیرجند: هایرای مثال در دانشگاهب) ایحرفهوآموزش فنی

 ( غیره و یزد، گنبد کاووس، انهبهب

 لی با زمینه اشتغال پایینــــهای تحصیمحور در رشتههای آموزشآپبرگزاری استارت

، اربردیک-جامع علمی، بیرجند، بجنورد، ایالم، (ره) امام خمینی: هایبرای مثال در دانشگاه)

، صنعتی نوشیروانی بابل، شهید باهنر کرمان، شهرکرد، رازی، حکیم سبزواری، ایحرفهوفنی

  .(غیره و گیالن، علوم و فنون دریایی خرمشهر

رصد ) دو نمونه از اقدامات انجام شده در اجرای محور چهارم طرح جامع :محور چهارم

 ( موجود در دانشگاه های آموختگان هر کدام از رشتهوضعیت اشتغال دانش
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 آموختگان دانشگاهطراحی و استقرار سامانه جامع رصد و ارزیابی وضعیت اشتغال دانش

، حکیم سبزواری، تفرش، سینابوعلی، اصفهان، (ره) امام خمینی: هایبرای مثال در دانشگاه)

، ید بهشتیشه، شهید باهنر کرمان، شهرکرد، زابل، دریانوردی و علوم دریایی چابهار، خوارزمی

، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی کرمانشاه، صنعتی سیرجان، صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

  (.یزد و غیره، لرستان، گیالن، قم

با  ها آنهای درسی و انطباق آموختگان با هدف بازنگری برنامهرصد وضعیت اشتغال دانش

 ( غیره و بهشتی شهید، تهران: هایبرای مثال در دانشگاه) نیازهای جامعه

تر سایر اقدامات پشتیبانی و اجرایی جانبی با هدف تحقق اثربخش

 افزاییطرح جامع مهارت

افزایی و ارتقای ها به مهارتدرصد از درآمدهای اختصاصی دانشگاه 9تا  7تخصیص  -

های امنا و ممیزه وزارت مرکز هیئت) پذیری دانشجویانتوان اشتغال

 ( علوم

پژوهشی دانشجویان -نامه دستیاری آموزشییینتدوین و ابالغ آ -

 ( معاونت آموزشی وزارت علوم) تحصیالت تکمیلی

-کارگروه تخصصی برنامه 17پذیری به پیوست اشتغال ارایه -

های ریزی و گسترش آموزش عالی با هدف التفات و اتکای برنامه

موزشی معاونت آ) درسی در مرحله تدوین و بازنگری به موضوع مهارت و اشتغال

افزایی ماه گذشته با رویکرد مهارت 71برنامه درسی ظرف  797بیش از  وزارت علوم،

 ( اندبازنگری و تدوین شده

، افزایی با هدف انگیزه بخشیگام در مهارتهای پیشای از دانشگاهبازدیدهای دوره -

 ( معاونت آموزشی وزارت علوم) راهنمایی و هدایت منابع پشتیبان

 افتیو در هیدر دو سطح مشاوره اولای شغلی و حرفهمرکز مشاوره  طراحی و تأسیس -

 ( هادانشگاه) دهیا
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کار و حقوقی برای وفضای کسبشامل  یامشاوره کپارچهیسته و توزیع ب تهیه -

 ( هادانشگاه) راهنمایی همه دانشجویان

 ( هادانشگاه) یادگیری-اندازی مرکز ارتقای فرآیندهای یاددهیراه -

 ( هادانشگاه) یآموزو مهارت یمشاوره شغل کینیکل یاندازراه -

توسعه  یگذاراستیس» و« کاروکسب یمرب تیترب» نیبا عناو دهای جدیرشته یطراح -

 ( هادانشگاه) غیرهو  « نیکارآفر

سمینارهای صنعتی ویژه دانشجویان کارشناسی با همکاری  7مند نظامطراحی و اجرای  -

 ( هانشگاهدا) یاستانهای مرتبط دستگاه

مانند رشته ) کاربردی و تقاضامحور، ایرشتههای میاناندازی و اجرای دورهراه، تدوین -

 ( هادانشگاه)-(یاهانهای رایبازی

 

 هادانشگاه ییافزامهارت نوآورانه یهاطرح

افزایی و ارتقای توان عالوه بر آنچه در طرح جامع از سوی وزارت علوم با هدف مهارت

، ها قرار گرفتیری دانشجویان در نظر گرفته شد و محور تصمیمات و پشتیبانیپذاشتغال

ها و مؤسسات آموزش عالی به فراخور استعداد و دانشگاه

ای به طراحی و قدمت و نیز درک اقتضائات محلی و منطقه

های نوآورانه و ابداعی اقدام کردند که اجرای برنامه

. شرح زیر استها بهترین این برنامهفهرست برخی از مهم

-ها همگام با نهضت مهارتشایان ذکر است که این طرح

طرح جامع » افزایی وزارت علوم و در مسیر اجرایی شدن

 7931از سال « پذیریافزایی و ارتقای توان اشتغالمهارت

های اکنون در دانشگاهاند و همفعال و اجرایی شده، طراحی

 . کشور فعال هستند

 ( سینابوعلی-دانشجو با کار و محیط کار های آموزشیلفیق برنامهت) طرح کارستان -

                                                           
1
 Systematic 
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 ( سینا بوعلیدانشگاه  -کارآمدی و افزایش مهارت) طرح کام -

دانشگاه -سالگی به دانشجویان 27پایه در  مهارت 27آموزش ) 02-02طرح  -

 ( خوارزمی

دانشگاه صنعتی خواجه -کارهای ایرانودهی توسعه کسبسازمان) طرح ساتکا -

 ( صیرالدین طوسین

 ( طوسینصیرالدین  دانشگاه صنعتی خواجه-کارآفرینی و اشتغال پایدار) طرح کاپ -

 ( دانشگاه صنعتی شریف-های کارآفرینانه دانشجویانارتقای توانمندی) طرح توانا -

 ( دانشگاه صنعتی شریف-های کارآفرینانهسامانه توسعه ایده) طرح ستاک -

 ( دانشگاه عالمه طباطبایی-یانمهارت افزایی دانشجو) طرح ماد -

-های تولیدیمدت حضور دانشجو در محیطبرنامه کارآموزی بلند) طرح کوآپ -

 ( دانشگاه فردوسی مشهد-صنعتی

دانشگاه ولی -شده در تابستانی کاری ساماندهیهاآشنایی با محیط) دوره کارپیشگی -

 ( رفسنجان« عج» عصر

ضعف رفتاری دانشجویان  و قوت آشنایی با نقاط) طرح توانمندسازی شغلی صدف -

 ( دانشگاه یزد-وکار کسبهای فضای با شاخص
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ویژه به، هاتحقیقات و فناوی این است که دانشگاه، نگاه کالن و بلند مدت وزارت علوم

-افزایی دانشجویان را در قالب یک بسته جامع سیاستهای بزرگ کشور طرح مهارتدانشگاه

زدن به  کند تا از دستوجود یک بسته جامع به دانشگاه کمک می .گذاری در نظر بگیرند

با انسجام و ، افزاییها و اقدامات ذیل مهارتاقدامات مقطعی بپرهیزد و با ربط دادن برنامه

های ای از این بستهنمونه. بینی شده حرکت کندسوی دستاوردهای پیشهماهنگی بیشتری به

ای پیوست این گزارش حرفه-جامع علمی کاربردی و فنی افزایی از دانشگاهی مهارتراهبرد

 . باشدمی

 

 افزاییرتمها شده گزارش ایهحطر تحلیل

 کوچک و بزرگ هایاهدانشگ شامل هاهدانشگا همه از وسیعی دامنه شده گزارشهای طرح -

 ؛ گیردیمدربر را تخصصی و جامع هایاهدانشگ و

-هحوز از و است نبوده معین علمی زمینه یا هرشت یک به محدود افزاییمهارت هایحطر -

 علوم مانند مهارتی هایهزمین از دورتر هایهحوز تا کشاورزی مانند عمل به نزدیک های

 ؛ شودیم شامل را انسانی

 است دانشجویان میان در آن توسعه و کارآفرینی سویبه شده گزارش هایحطر کالن نگاه -

 ؛ شودوسعه محسوب میهای تیک نیاز مبرم برای برنامه که
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 این. دشویم مشاهده هاهبرنام اجرای در محوری جامعه رویکرد شده گزارشهای حطر در -

 ؛ باشد محور جامعه دانشگاه تدریجی گیریشکل زمینه تواندیم ژگییو

 وکار کسب امور درگیر یادگیری، درسی برنامه بر مبتنی آموزش دریافت حین در دانشجویان -

 . اندهشد ثروت به دانش تبدیل کوچک یهاهجربت به شدن وارد و

 سازمانویژه و به، فرهنگی شورای انقالب، روشن است که با حمایت مجلس شورای اسالمی

ها فراهم خواهد افزایی در دانشگاهامکان تداوم و تعالی نهضت مهارت، بودجه کشوروبرنامه

بستر مناسبی برای شتاب بخشیدن به  زمینه و، این طرح، در شرایط کنونی اقتصادی کشور. بود

 . های اقتصادی استهای توسعه و خنثی کردن اثر تحریمبرنامه
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های کالن بخش آموزش و هدف هااستیس به استناد با

 یهابرنامه تحقق یراستا در؛ توسعه ششم عالی در برنامه

های ویژه ردیفبه یفناور و قاتیتحق، علوم وزارت النک

وزیر محترم  یراهبرد ازمحور دوم برنامه 79 و  3، 1، 2

 به ییجهت پاسخگو در تکحر منظوربه و؛ عتف

 یهابرنامه ساختن ارآمدترک قیطر از یاجتماع یتقاضا

پذیری دانشجویان کارشناسی افزایی و ارتقای توان اشتغالطرح جامع مهارت، یآموزش و یدرس

ن طرح یا هدف جامعه. شد گذاشته اجرا همرحل به 7931 مهرماه از های کشوردانشگاه

 . بود یشیآزما یهاروهــرگیز تمام در وستهیپ یارشناسک دوره انیدانشجو

، کارشناسی  پذیری دانشجویان دوره توان اشتغال یارتقاافزایی و ریزی طرح جامع مهارتبرنامه

بیت نیروی انسانی تر های کشور برایها و اقدامات دانشگاهبا هدف هماهنگی و انسجام برنامه

 ارایههای که در برنامه، تحقیقات و فناوری، مقام عالی وزارت علوم. کارآمد و مولد انجام شد

افزایی دانشجویان تاکید نموده شده خود به مجلس شورای اسالمی بر موضوع توجه به مهارت

 : گویداست در این باره می

افزایی دانشجویان مهارت. دارد ریزی امهارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه نیاز به برن"

شود و از طریق آن  زمان با تحصیل دانشجویان برگزار میاست که هم یطرح

 ها آنهای تحصیلی دانشجویان به  متناسب با رشته، های مورد نیاز مشاغل مهارت

موختگان و در آبه لحاظ وظیفه ملی و دغدغه برای اشتغال دانش. شود آموزش داده می

است و بینی شده سمت مشاغلی که در جامعه پیشبه باید، ای هدایت دانشجویانراست

ایی دانشجویان در وزارت زافطرح مهارت خوشبختانه. گام برداریم، به آن نیاز است

ها و مراکز علمی با همکاری گاهدانش ست و قطعاًا در حال اجراها و دانشگاهعلوم 

 مقدمه تک نگاشت دوم 
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بیشترین ، طرحبرد این در پیشتوانند میکارشناسان و خبرگان فعال در صنعت 

 . "اثرگذاری را داشته باشند

معاونت ، تحقیقات و فناوری، های اعالم شده وزیر علوم از آغاز دولت دوازدهم و پیرو سیاست

افزایی و ارتقای توان مهارتجامع برنامه عملیاتی طرح ، ای آموزشی با تشکیل کارگروه ویژه

تابستان در . ها آغاز کرد کید بر مشارکت حداکثری دانشگاهأبا تپذیری دانشجویان را  اشتغال

. شد ابالغ هادانشگاهبه ای یافت و نامهقالب آیین، طرح جامع بخش کلیدی از، 7931سال 

 شاملصورت پذیرفته است وزارت علوم  در سطح ستاد 7931ترین اقداماتی که از سال مهم

در ساختار مصوب دفتر « پذیری اشتغال و ییافزا مهارت» تصویب و تشکیل گروه، طراحی

منظور بودجه بهوبرنامه سازمانجلب موافقت طرح و پیگیری  ارایه؛ ریزی آموزش عالی برنامه

هماهنگی با حوزه ؛ افزایی تخصیص بودجه مورد انتظار برای پشتیبانی از اجرای طرح مهارت

اضافه کردن ؛ ها دانشگاهدر سطح  مشترکمعاونت پژوهش و فناوری در خصوص اقدامات 

 نگاشتتکتهیه ؛ های درسیهای بازنگری و تدوین برنامهپذیری به شاخص پیوست اشتغال

پیگیری و دریافت گزارش اقدام از ؛ پذیری افزایی و ارتقای توان اشتغالمعرفی طرح مهارت

پذیری افزایی و اشتغالعنوان سال مهارتبه 7931-7931معرفی سال تحصیلی ؛ هادانشگاه

 71شود که ظرف و اقدامات دیگری می؛ ها و مؤسسات آموزش عالیدانشجویان در دانشگاه

 در بخش نخست. بخش اصلی است 4این گزارش دربردارنده . ماه گذشته انجام شده است

نامه آیین، در دومین بخش. شوندهای محوری طرح جامه معرفی میبرنامه اهداف( کلیات)

 ارایههدف از . شودپذیری دانشجویان کارشناسی مرور میقای توان اشتغالافزایی و ارتمهارت

در . نامه استهای اجرا شده با آیینتکمیل گزارش با تاکید بر ارزیابی از انطباق برنامه، نامهآیین

های کشور با هدف ارتقای توان های اثربخش که در دانشگاهاقدامات و تجربه، بخش سوم

-می ارایه، انجام شده است یورـــمح یهابرنامه چهارچوب جویان و درپذیری دانشاشتغال

ی و یافزامهارتو با هدف  صورت نوآورانهها بهتی که در دانشگاهاقداما، در بخش چهارم. شود

 . شودپذیری انجام شده است معرفی میاشتغال
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های توسعه ملی و های کالن برنامهدر راستای هدف

طرح ، تحقیقات و فناوری، وزارت علوم هایسیاست

پذیری افزایی و ارتقای توان اشتغالجامع مهارت

های زیر و درک دانشجویان کارشناسی با هدف

تصویب شرح زیر بهها بهگیری این هدفضرورت پی

در دستور کار  7931رسید و اجرای آن از مهرماه 

لی های آموزش عاها و زیر نظاموزارت علوم و دانشگاه

 . قرار گرفت

 پذیریافزایی و ارتقای توان اشتغالاهداف طرح جامع مهارت

شور از طریق کار کاز بازار یماهر و مورد ن یرویعنوان نان بهیدانشجو یتوانمند یارتقا .7

  ؛هاو رفع نقایص این برنامه یآموزش یهاارتقای کیفیت برنامه

 یهاساختن برنامه کیو مت  جامعه  یهاازیبا ن  یدرس  یهاشتر برنامهیب  هر چه  انطباق .2

 ؛هاآموختگان دانشگاهدانش یاحرفه یهایستگیبر شا  یدرس

 های غیرمهارتی های مهارتی و فناوری پایه در برنامه درسی رشته افزایش سهم آموزش .9

 ؛(دروس اختیاری)

های  های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار از طریق همکاری با دستگاه توسعه آموزش  .4

 ؛اجرایی

 یهاشرفتیب پکیتر  قیاز طر یآموزش یهابرنامه یارآمدک یو ارتقا یسازروزآمد .5

 ؛یاز ملتر  در یمنابع انسان یشغل یستگیاز به شاین با  یاز جهانتر  در یبشر  دانش

 

 بخش اول     

 کلیـــــــات
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برنامه شامل  یعمل یهابر محور جنبه هادانشگاه یو ماد یه انسانیت بنیو تقو ینوساز .1

توانمندساز  یهاتیر فعالیو سا یدانیات میعمل، دهایبازد، هاارگاهک، هاشگاهیآزما

 ؛یلیتحص یهاه رشتهیلکان یدانشجو

های  منظور بهبود شناخت دانشجویان از دورهمشاوره هدایت شغلی و آموزشی به .1

 ؛مشاغل، ها حرفه، مهارتی

 ؛ها های مرتبط در دانشگاه و مهارتارتقای رویدادهای مرتبط با اشتغال  .1

های  افزایی ظرفیتهای آموزش مهارتی در دانشگاه و هم دهی برگزاری دورهسازمان .3

 .موجود

 ضــرورت اجرایی شدن طرح

در شرایط متعارف اقتصادی یکی از دالیل 

تر از آن پایین بودن نرخ بیکاری و مهم

-کمبود صالحیت، وری نیروی کاربهره

موختگان آای مورد نیاز دانشهای حرفه

، ای کیفیت آموزشارتق. است

تجهیز ، های درسیروزآمدسازی برنامه

؛ ها و سایر فضاهای یادگیری که به جنبه عملی آموزش مربوط استکارگاه، هاآزمایشگاه

، هادر دانشگاه های کاربردی یادگیری مهارتکارورزی و بخش، دهی اجرای کارآموزیسازمان

ای آزاد دانشجویان در قالب فرابرنامه و هافزایش آموزش، انتخاب دروس اختیاری تقاضامحور

های دانشجو پس از فراعت از تحصیل و تواند به ارتقای صالحیتمی، های غیررسمییادگیری

های درسی و با بازنگری مداوم در برنامه. هنگام ورود به جرگه متقاضیان کار کمک کند

امکان ارتقای اثربخشی ، جوها و اقدامات در دوران تحصیل دانشبرنامه، هایکپارچگی سیاست

اساس بر. شودپذیری دانشجویان بیشتر میبهبود در مهارت و اشتغال، برنامه و از آن طریق

تحقیقات و فناوری که به امر ، های تخصصی وزارت علومبر کارگروهعالوه، قوانین موجود

رای مجوز اقدام های معینی نیز دادانشگاه، های درسی مشغول هستندبازنگری و تدوین برنامه

بدیلی در این رابطه را شکل در این زمینه هستند که در مجموع استعداد اجرایی اثرگذار و بی
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منظور دریافت و درک تقاضاهای پاسخ داده نشده و ارتباط نزدیک با جامعه به. داده است

-فرصت مناسبی برای حضور دانشجو در محیط، های مهارتیطراحی و اجرای اثربخش دوره

زمینه اشتغال ، های آنانکند و با غنا بخشیدن به تجربهتجاری و خدماتی ایجاد می، ای صنعتیه

روز و همه وجود ارتباط به. سازدوری پس از اشتغال دانشجویان را فراهم میو افزایش بهره

اطالعات و آمار دقیق از  عالوه به، هاای ملی و دانشگاهجانبه بین چارچوب صالحیت حرفه

 . افزایدافزایی دانشجویان میبر بهبود فرایند مهارتآموختگان نیز ت اشتغال دانشوضعی

ریزی برای ارتقای توان اشتغال نیز ذکر شده است برنامه« طرح جامع» هایدر هدف که چنان

های معنای نادیده انگاشتن توسعه علم و تمرکز بر جنبهافزایی دانشجویان بهپذیری و مهارت

ها در کنار پاسخگویی به تقاضای بدیهی است که نقش دانشگاه. شری نیستنظری علوم ب

طرح ». باشدپاسخگویی به تقاضاهای علمی نیز می، کمک به توسعه علم و به عبارتی، اجتماعی

مدیران ، های درسی و آموزشی است تا اعضای هیئت علمینوعی بازسازی در برنامه« جامع

ریزان درسی توجه داشته باشند که دانشگاه فقط زشی و برنامهویژه معاونان آمودانشگاهی و به

آفرینی دانشجویان در زندگی دهنده علوم نظری و اجرا کننده تحقیقاتی نیست که به نقشانتقال

ر حقیقت از د. توجه باشدو کمک به تولید ملی بی؛ برای امرار معاش؛ شخصی و اجتماعی

شود که در یک فرصتی ایجاد می« پذیریتوان اشتغال افزایی و ارتقایطرح جامع مهارت» طریق

آموختگان دانشگاهی اقدام چندمنظوره هم برخی از انتظارات اجتماعی و اقتصادی که از دانش

، عنوان دانشگاه نسل سومانشگاه به تمامیت ماموریت خود بهرود بهتر برآورده شود و هم دمی

-بیت فنیتر نون نظام جامع آموزش وقاپس از تصویب . توجه دوباره و جدی نشان دهد

قانون اساسی جمهوری ( 729) سوموبیستوصددر اجرای اصل یک ای و مهارتی حرفهو

، دهندگان دولتی ارایهمام در مجلس شورای اسالمی ت( 7931آبان ماه سال ) اسالمی ایران

عنوان مسئول هب، ی مهارتیها های اقتصادی در قلمرو آموزشها و بنگاه تعاونی، غیردولتی

بیت تر  آموزش و در این قانون منظور از. (2ماده  1بند ) اجرای نظام جامع مهارتی تعیین شدند

 برای توانندافراد می، اساس آنمعین شده است که بر آموزشی ای و مهارتی رسمی حرفهو فنی

و شرکت  هادر این دوره تا دانشگاهای و شغلی از دوره متوسطه  های حرفه کسب شایستگی

و افزایی ارتطرح جامع مه .(2ماده  1بند ) ه را دریافت کنندای مربوط مدرک تحصیلی و حرفه
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همراه بهدانشگاهی این نظام آمیز سطح  موفقیتپذیری دانشجویان به تکمیل ارتقای توان اشتغال

-ی بهتحقیقات و فناور، وزارت علومقانون  5در ماده . کندکمک میتجارب واقعی دنیای کار 

 . عنوان یکی از ارکان اصلی نظام معرفی شده است

قانون نظام جامع که در « ای ملی ایرانصالحیت حرفه» اساس حرکت در چارچوباینبر

های تصریح شده است باید مبنای تنظیم برنامه آنبه  ای و مهارتی حرفه، بیت فنیتر آموزش و

-افزایی و ارتقای توان اشتغالع مهارتها قرار بگیرد که طرح جامدرسی و آموزشی دانشگاه

 . اساس آن تنظیم شده استپذیری دانشجویان بر

های تحقیقات و فناوری در اجرای قوانین باالسری مبتنی بر توسعه مهارت، وزارت علوم

آموختگان دانشگاهی در تأمین نیروی انسانی کارآمد دار و ارتقای توانمندی دانشای نظامحرفه

های توسعه ملی و با درک ضرورت مند شده است برای تحقق برنامهز دنیا بهرهکه از علوم رو

راستا با پیشگامی این حرکت متکی بر عزم ملی را پذیرفته است و هم، انجام این تحول اساسی

ربط و نهادهای ذیها و و همگام با وزارتخانه گزاریقانونقوانین و الزامات ، های نظامسیاست

 . موده استاقدام ن، مسئول
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طـرح جـامع   ، پـذیری دانشـجویان  افزایـی و ارتقـای تـوان اشـتغال    نامه مهارتبا محوریت آیین

تـر اقـدامات و   هـدایت منسـجم   منظـور به، نامهآیین افزایی با در نظر گرفتن ابعاد اجراییمهارت

هـا مبنـای   انشـگاه مورد نظر قرار گرفت و در دو سطح وزارت علـوم و د ، های دانشگاهیبرنامه

 . تصمیم و اقدام قرار گرفت

  

 

 هادانسته، هامهارت، هاموفقیت از ایمجموعه:  پذیریاشتغال

 آموختگـان دانش هک است های فردیدر مجموع شایستگی و

 انتخاب مورد حرفة در یاریابک و موفقیت به ییابدست را در

، دیگـران ، خـود  د بهناز این طریق بتوان ند تاکیتر مآماده خود

 . برسانند سود و اقتصاد جامعه

های انجام حرفه و فراگیری فنون و روش: 0ییافزامهارت

دسته اصلی تقسیم  9به ، های موثر در تولیداکتساب ظرفیت

مشترک بین ) و پایه یهای عموم مهارت( 7: شودمی

مشترک ) های تخصصی مهارت( 2؛ (های آموزشی زیرگروه

 های اختصاصی مهارت( 9و ؛ (رگروههای یک زی بین رشته

 ( فرد در حرفه مرتبط یلیخاص رشته تحص)

                                                           
1
  Employability 

2
  Increasing Student's Skills 

 

 بخش دوم     

 قدمهــــــــم

 عاریفـــــــت

 ـرح جـامعمــرور محورها و ابعاد اجرایی ط
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، پذیریمطابق با اصول اشتغال، اعمال تغییرات اساسی با کمترین هزینه انسانی و مالی -7

های افزایی و کارآفرینی از طریق تغییر در رویکرد تدوین و بازنگری برنامهمهارت

 . درسی

ها و مؤسسات آموزش عالی در طراحی و دانشگاه( لفا: جلب مشارکت حداکثری-2

-گیری در حوزهسایر مراجع تصمیم( ب؛ تدوین برنامه و اجرا و نظارت بر استمرار آن

مالی وزارت عتف برای -اداری، فرهنگی، دانشجویی، وریآهای معاونت پژوهش و فن

-ان سایر وزارتاندرکارمراجع تصمیم و دست( پ؛ هماهنگی و پرهیز از اقدامات موازی

 . بیت و تأمین نیروی کار ماهرتر  ی دارای ماموریت مشابه درها سازمانها و  خانه

 

 

 یآموزش یهابرنامه انسجام بخشی و تقویت اجرای( الف

 و ماهر یروین تیبتر  سویگیری بهبا جهت هادر دانشگاه

 شورک ارک بازار ازیمورد ن

 یازهاین با یدرس یهابرنامه شتریب انطباق هماهنگی( ب

 جامعه و بازار کار

 با یدرس یهابرنامه سازی هماهنگی متناسب( پ

 دانشگاهی آموختگانمورد انتظار از دانش یاحرفه یهایستگیشا

 بکیتر  قیطر از یآموزش یهابرنامه یارآمدک یارتقا و یروزآمدساز کمک به( ت

 در یانسان منابع یشغل یهایتگسیشا به ازیبا ن یجهان ازتر  در یبشر دانش یهاشرفتیپ

 یمل ازتر 

 یهاجنبه محور بر هادانشگاه یماد و یانسان هیبن تیتقو و یهمکاری در نوساز( ث

 یهاتیفعال ریسا و یدانیم اتیعمل، دهایبازد، هاارگاهک، هاشگاهیآزما شامل برنامه یعمل

 یلیتحص یهارشته هیلکدر  انیدانشجو توانمندساز

 کردهاـــروی

 دافــــــــاه
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و تدوین  ارهاکتعیین راه؛ هاچالش یشناسای -7

 ؛های طرحهدف

 یتنظیم سکوهای اجرا و تعیین فرایندها -2

 ؛سازی طرح پیاده

 نامه و تدوین ضوابط تضمین ب آیینتصوی -9

 ها؛استمرار اجرای طرح در دانشگاهکننده 

نامه و  آیینها و ابالغ معرفی طرح به دانشگاه -4

 ضوابط؛

 ،اندرکاران اجراسازی دستآماده یهاارگاهک یو برگزار طراحی برنامه آموزش -5

در اصالحات مورد نیاز ساختاری و تشکیالتی برای نهادینه کردن طرح در  همفکری -1

 ،هادانشگاه

 ؛همکاری و مشارکت در تأمین و پشتیبانی از اجرای محورهای برنامه -1

 ها؛ رنامهو اصالح مستمر ب هاشناسایی نارسایی؛ نظارت بر اجرا -1

 ؛هاافزاری اجرای طرح در دانشگاهافزاری و سختپشتیبانی مستمر نرم -3

 

 

 

نامه ارتقای توان آیین» های چهارگانه و اقدامات مرتبط با آن در قالبخالصه برنامه

 : شامل چهار برنامه زیر است« هاپذیری دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشگاهاشتغال

 ؛ یجار یدرس یهابرنامه یاربردک-یعمل یهاجنبهکامل و دقیق  یاجرا (1

  ؛پذیریتغالافزایی و اشهای درسی با رویکرد مهارتروز کردن برنامهبه -

های درسی اعمال و یا نظارت بر حسن اجرای دروس کاربردی که در برنامه، اصالح -

 ؛بینی شده استپیش

 اقدامات اساسی اجرای طرح 

 

 های اصلی و اقدامات زیربناییبرنامه
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مالی مورد نیاز برای تأمین  بینی منابعحمایت از اجرای جنبه عملی برنامه درسی و پیش -

 . نیازهای اجرایی طرح

 ؛ جامعه یازهایمتناسب با ن یاریدروس اخت ارایهو  یطراح (2

کار مورد نیاز جامعه وتیاری مرتبط با مهارت و فضای کسببازنگری و تدوین دروس اخ -

 .ای و ملیو بازار کار با اولویت نیازهای محلی و منطقه

استفاده از کارشناسان زبده و صاحبان های قانونی ب مجوزتعیین سازوکارهایی برای کس -

منظور تدریس یا مشارکت در تدریس این دسته های مرتبط با محتوای هر درس بههحرف

 .از دروس اختیاری

 ؛ پذیری دانشجویانسازی اشتغالبرای آماده یابرنامهفرا یهاآموزش یاجرا (3

ن یصورت نوآورانه تدون طرح بهیت مفاد ایرعاخود را با  یها توانند برنامه یها مدانشگاه -

 . اجرا درآورندو به

 موجود در دانشگاه  یهادام از رشتهکآموختگان هر ت اشتغال دانشیرصد وضع (4

-دریافت بازخورد از کارفرمایان و صاحبان حرف درباره نقاط قوت و ضعف شایستگی -

های تخصصی کارگروه ها با هدف انعکاس بهآموختگان دانشگاهای دانشهای حرفه

های دارای اختیار ریزی آموزش عالی وزارت و دانشگاهریزی درسی دفتر برنامهبرنامه

 بازنگری و تدوین برنامه

های ها و برنامهبرداری در سیاستآموختگان با هدف بهرهاطالع از وضعیت اشتغال دانش -

 های تحصیلیکالن توسعه رشته

 

  دانشجو -

o منظور افزایش احتمال موفقیت در آینده شغلیبه بیشتر کسب مهارت و شایستگی 

o یت دانش تخصصی خود با روشهای جانبی برای تحکیم و تقوبرداری از آموزشبهره-

 نه و اثربخش یهزمکهای 

o  یاجرای یهاو دستگاه ها سازمانایجاد زمینه ارتباط با 

o ر تحصیل او استصدور گواهینامه ویژه که نشانگر شایستگی دانشجو و کیفیت باالت . 

 ها وقـــمش
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 مدرس/عضو هیئت علمی -

o عنوان استاد سرآمد آموزشیموفقیت در تأمین انتظارات دانشجویان و شناخته شدن به 

o ع و ارتقایفتر  کسب امتیاز موثر در 

o ( آموزانه) کسب امتیاز در گرنت آموزشی 

  دانشگاه -

o ری اجرا شده  پذیهای اشتغالازای سرانه دانشجویی مشمول برنامهافزایش اعتبار به 

o هابندی دانشگاهبندی و رتبهافزایش امتیاز در نظام سطح 

o منطقه یشورهاکشتر در سطح یب ینیآفران نقشکام 

 ؛ میزبان دانشجو یشرکت غیردانشگاه/سازمان -

o مندی از توان تخصصی اعضای هیئت علمی و ظرفیت شتر با دانشگاه و بهرهیتعامل ب

 اجرایی دانشجویان

o ( یاتیت مالیاثرگذاری در معاف) حقوقی برانگیزنده بینی شرایط پیش 

o  بودجه و برنامه سازمان یبنددر نظام رتبه سازمانارتقای امتیاز 

 

 

 7931سازی جنبه اجرایی دارد و در سال اقدامات فرهنگ

مرحله به( هاوزارت علوم و دانشگاه) در سطــح عملیاتی

 . اجرا گذاشته شده است

ریزی برنامه یتخصص یهاارگروهک ه و آموزش اعضاییتوج (7

 ؛گیریدرباره رویکرد اشتغال یو گسترش معاونت آموزش

 عنوان شعاربه( پذیریو ارتقای توان اشتغال افزاییمهارت) قرار گرفتن مضمون طرح (2

 ؛سال معاون آموزشی وزارت

  ؛«ارتقای مهارت» ها با موضوعه موضوع در جلسه رؤسای دانشگاهیطرح و توج (9

 ؛«ارتقای مهارت» ها با موضوعو آموزش طرح در جلسه معاونان آموزشی دانشگاهه یتوج (4

 سازیرهنگــــف
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ن ارشد یگانه و مسئولسه یربط در قوایاندرکاران ذ رسانی به جامعه و دست اطالع (5

  ؛کشور

-منطقه حسبها بر ن دانشگاهیمختلف مسئول یهاه های توجیهی برای رد برگزاری کارگاه (1

 بندی آموزش عالی؛

ها و سایر شوراهای مرتبط تا سطح موزش طرح در جلسات شورای دانشگاهتوجیه و آ (1

  ؛های آموزشیشورای گروه

ویج تر  ژه رسانه ملی مانند صدا و سیما برای معرفی ویوها به رسانه مندی از ظرفیتبهره (1

 ؛طرح

 .سازی برون بخشیهای فرهنگاستفاده از فضاها و فرصت (3
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ها و ستاد شگاهمنظور پشتیبانی از دانبه

های وزارت عتف برای اجرای برنامه

گیری  دو اقدام کلیدی زیر پی، اصلی

 : شود می

« افزایی و کارورزیگروه مهارت» های تخصصی درمشورت ارایهحمایت فکری و  (7

ها در های نوآورانه دانشگاهها و پشتیبانی نظری از برنامهنامهشیوه ارایه؛ معاونت آموزشی

 ؛پذیریزمینه اشتغال

هزار تومان برای دانشجویان دوره کارشناسی علوم  757گیری برای افزایش سرانه پی (2

 یافزایی برا ها تحت عنوان ردیف مهارت هزار تومان برای سایر رشته 257انسانی و 

 ؛هاص وزارت در اعتبارات سال آینده دانشگاهیفعال با تشخ یها دانشگاه

اختصاصی هر دانشگاه در هیئت امنای  تصویب تخصیص یک تا سه درصد درآمد (9

 ؛دانشگاه برای حمایت از اجرای طرح در سال جاری

ها برای دانشجویان موفق در شرکت و صادره توسط دانشگاه یها یاعتبارگذاری بر گواه (4

 ؛آموختگیهای اصلی طرح موثر بر اشتغال پس از دانشگذراندن برنامه

ها درباره مواردی مانند رف قرارداد دانشگاههای طکمک به حل مشکالت قانونی شرکت( 5

 .بیمه سالمتی دانشجویان کارورز

 

 

دو گروه اقدامات در ستاد ، های اصلی طرحسازی و مدیریت اجرای برنامهمنظور زمینهبه

 : ها مورد نیاز استوزارت و در دانشگاه

 

 

 تیبانیــــپش

 

 ریزی و اقدامات بخشیامهـبرن
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 بخشیاقدامات درون( الف

 اقدامات کلیدی در دو گروه، اصلی طرحهای منظور افزایش توان اجرای برنامهبه

های آموزش عالی مرتبط در وزارت عتف و زیرنظام« آموزش» و« هماهنگی-ساختاری»

 : شودانجام می

 

 هماهنگی-اقدامات ساختاری 

 ؛یدر حوزه معاونت آموزش« افزایی و کارورزیگروه مهارت» تشکیل (7

-ر قرار دادن ظرفیت کارگاهیکاربردی جهت در اختیا-هماهنگی با دانشگاه جامع علمی (2

 ؛ها استانآزمایشگاهی موجود در 

ظرفیت کارگاهی و ای جهت در اختیار قرار دادن حرفهوهماهنگی با دانشگاه فنی (9

 ؛ها استانآزمایشگاهی موجود در 

-جهت در اختیار قرار دادن ظرفیت کارگاهی یا حرفهویآموزش فن سازمانبا  یهماهنگ (4

 ؛ها ستاناآزمایشگاهی موجود در 

های مشترک در راستای هایی که شرایط اولیه برای تنظیم برنامههماهنگی با سایر زیرنظام (5

 ؛پذیری دانشجویان دوره کارشناسی را دارند ل ارتقای توان اشتغا

غیب اعضای هیئت علمی به تدریس در دوره تر  فیع و ارتقا جهتتر  هاینامه اصالح آیین (1

های نوآورانه افزایی دانشجویان در چارچوب فعالیتارتکارشناسی و نگاه ویژه به مه

 ؛آموزشی

-وای دسترسی دانشجویان به فضای کسبهای علمی برای ارتقاستفاده از ظرفیت انجمن (1

 ؛کار

های های علم و فناوری و مراکز رشد برای پشتیبانی از برنامهاستفاده از ظرفیت پارک (1

 ؛اصلی طرح

 ؛ها پذیری دانشگاه افزایی و اشتغالای مهارته داد نظارت بر فرایند و برون (3
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و ها برای دانشجویان  در دانشگاه 7بررسی امکان ایجاد و توسعه دفتر هدایت شغلی (77

 ؛آموختگان مستعد از سوی صاحبان مشاغل همچنین مکانی برای انتخاب و آموزش دانش

های بر به دانشگاهیابی معتهای شغل ماهنگی برای در اختیار قراردادن اطالعات سامانهــه (77

 متقاضی

بینی منابع مـالی الزم بـرای قـرار    پیش، پیگیری مسئولیت مدنی کارفرمایان برای کارورزان (72

 بینی و جبران حوادث کارورزان و همچنین پیش، دادن در اختیار کارورز

 اقدامات آموزشی

اندازی مرکز  ریزی و هماهنگی راهبرنامه (7

مینان ها با هدف اطدانشگاهدر  2یادگیری

ویان در حــد از یــادگیری دانشــــــج 

درسـی و همزمـان   انتــــظار برنــــامه  

فعـــــال ساختـــــــــن مــــــــــرکز 

  9بالنــــدگی اعضــــای هیئـت علمـی   

هـای تـدریس بـا    منظور انطباق شـیوه به

ــر     ــد ب ــا تأکی ــجویان ب ــادگیری دانش ی

 اسیکارشدانشجویان دوره 

؛ کارشناسان آموزشی و خدمات آموزشریزی الزم برای آموزش و بازآموزی برنامه (2

اندرکاران امر آموزش مهارت به  دستیاران آموزشی و سایر دست؛ های آزمایشگاهتکنسین

 دانشجویان

-عنوان دستیاران آموزشییری از دانشجویان دکتری تخصصی بهگنامه بهرهتهیه شیوه (9

 پذیرین اشتغالافزایی و ارتقای تواکمک به اجرای برنامه مهارتمنظور پژوهشی به

 

 
                                                           
1
 Job placement office 

2
 learning center-LC 

3
 Faculty development center- FDC 
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 یسازمانبخشی و اقدامات فراهای برونهمکاری( ب

 

ی و تطابق عرضه نیروی انسانی سازمان های درون همزمان با اقدامات باال که ناظر بر فعالیت

اقداماتی برای تعامل و هماهنگی با ، با نیازهای جامعه است( از نظر کمی و کیفی) متخصص

ضروری است تا وزارت علوم بتواند در ایجاد شرایط الزم  اه سازمانها و  سایر وزارتخانه

ی ها سازمانها و  ریزی وزارتخانهقانونی و ساختاری در فرایند هدایت شغلی و کمک به برنامه

ن یاز ا رئوس برخی. طور مؤثرتری عمل نمایدبه، وکار کسبدر امر توسعه فضای ربط ذی

 : شرح زیر استاقدامات به

جع مختلف موثر در توسعه فضای و شناسایی مرا؛ کاروی بالقوه کسبهاشناسایی محیط (7

طرح برای  ارایههای شغلی و  کار مانند نظام مهندسی جهت شناسایی فرصتوکسب

 ؛آموختگانهدایت شغلی دانش

برای مثال منوط نمودن صدور ) وکار منظور بهبود محیط کسبطرح به ارایهریزی و برنامه (2

 ؛(ربطیآموخته ذ حضور دانشاندازی حرف و مشاغل به هجاد و رامجوزهای ای

تواند به  د و نوسازی تکنولوژی که مییهمکاری در تسهیل فرایند بهبود فناورانة تول (9

 ؛بری مشاغل کمک کند تخصص

نفعان از جمله مورد استفاده تمامی ذی) های اطالعاتی بازارکار اندازی سامانه کمک به راه (4

گذاران و سیاست، کارفرمایان، های کاریابی بنگاه، فرد، خانوار، کنندگان آموزش رضهـــع

 ؛(ریزان برنامه

ربط با هدف تغییر در الزامات حقوقی موثر اما تعریف های ذیهمکاری با وزارتخانه (5

در ( از جمله تعیین سطوح تکنسین و کارشناسی) نشده در تغییر شرایط احراز مشاغل

 ؛کشاورزی و خدماتی، تیهای صنع اندازی بنگاه مرحله راه

 ای و کاربرد آن گیری مؤثرتر در تنظیم نظام یا چارچوب صالحیت حرفه حضور و پی (1

گذاری سیاست، هایی که در باب اشتغال در شوراها یا کارگروه ایجاد شرایط حضور مؤثر (1

 ؛کنند گیری می در مورد تسهیالت و خطوط اعتباری تصمیم

برای شناسایی  استانی شــهر و ها سازمانها و گاهها با دستافزایش تعامالت دانشگاه (1

 ؛ایهای محلی و منطقهنیازمندی
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های  گیری از استادکارهای مجرب بنگاهها برای بهرههماهنگی با اصناف و اتحادیه (3

 .اقتصادی

اقدامات از طریق عقد قرارداد ، اصلی آن یها نان از ضمانت اجرای طرح و برنامهیمنظور اطمبه

 : شودیی زیر انجام مها سازمانها و وزارتخانه همکاری با

 ( « تاپ» های کارآموزی و طرحپیوستن به سامانه) معدن و تجارت، وزارت صنعت 

 وزارت جهاد کشاورزی 

 وزارت آموزش و پرورش 

 ز تابعه کمندی از امکانات مراتعاون و رفاه اجتماعی با هدف بهره، وزارت کار 

 معدن و سایر  خانه صنعت و، اتاق بازرگانی

مراکز وابسته به بخش خصوصی دارای 

افزایی و اشتغال  ظرفیت کمک به مهارت

 دانشجویان

 های تخصصی مانند انجمن تخصصی  انجمن

تحقیق و توسعه صنعتی و مانند ، طراحان

 این موارد

 ر اقتصاد و دارایییها نظ ر وزارتخانهیسا ،

 .امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسالمی

 

 

 

-اقدامات تعیین شده درون براساسها جرای طرح در دو سطح ستاد و دانشگاهمدیریت ا

افزایی و گروه مهارت»، در سطح ستاد. بخشی انجام خواهد شد-بخشی و برون

راهبری ، دهیسازمان، ریزیدر معاونت آموزشی وزارت عتف تشکیل و برنامه« کارورزی

 . عهده داردارت بر حسن اجرای طرح را برو نظ

 تار اجراییـــساخ
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ها و موسسات آموزش عالی شورایی متشکل از اعضای زیر تشکیل و ح دانشگاهدر سط

گیری و نظارت بر اجرا را با ساختار پیشنهادی زیر تصمیم، در مورد نحوه اجرای طرح

 : گیرندعهده میبر

 رییس دانشگاه 

 معاون آموزشی دانشگاه 

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 

 و توسعه دانشگاه  ریزیمالی یا برنامه-معاون اداری 

 . شوندسایر اعضا به تشخیص ریاست موسسه یا دانشگاه تعیین می

( لیتهای دارای اختیار و مسئومعاونت) های اقداموظیفه اصلی این شورا هماهنگی بین حوزه

افزایی و پشتیبانی از اجرای طرح مهارتسازی برنامه یکپارچه در دانشگاه و ایجاد و پیاده

نامه داخلی این شورا در هر آیین. پذیری دانشجویان کارشناسی استشتغالارتقای توان ا

ای از آن برای اطالع به شود و نسخههای کالن این طرح تهیه میدانشگاه با مالحظه هدف

 . شودمیمعاونت آموزشی ارسال 

در « هاپذیری دانشجویان کارشناسی دانشگاهافزایی و ارتقای توان اشتغالمهارت» طرح جامع

شد و به  ارایه 7931تیرماه  3خ یتحقیقات و فناوری در تار، شورای معاونان وزارت علوم

لف به اجرا و نظارت بر تحقق کتحقیقات و فناوری م، ده است و وزارت علومیب رسیتصو

 . باشد یمشروح در این طرح م یبندبرنامه زمان
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های پذیری فعالیتافزایی و ارتقای توان اشتغالهارتنامه موری آیینـهای محبرای تحقق برنامه

شده بر مبنـای عملکـرد    ارایهاطالعات . ها انجام شده و در حال انجام استمتنوعی در دانشگاه

آمـده از آنـان در همـین زمینـه تحلیـل و      عملو براساس استعالم به 7931ها از مهرماه دانشگاه

شایان ذکر است . شودمی ارایهشکل زیر عات اختصار بهبندی شده است که در اینجا با مراطبقه

اطالعات الزم در پاسخ به استعالم نشدند و یـا   ارایهها به هر دلیل یا موفق به که برخی دانشگاه

هـای دریافـت   ضمن اینکه در میان پاسخ. ندادند ارایهصورت کامل و جامع اطالعات خود را به

خاسته از نیازهای جدید آیین نامه نبود یا به عبارتی جزو شده مواردی که جزو اقدامات بدیع بر

شد در فهرست اقدامات در نظـر  میها محسوب های آموزشی در دانشگاهوظایف ذاتی معاونت

 . گرفــته نشد

 

 پذیری های اثربخش ارتقای توان اشتغالاقدامات و تجربه

 رای کشوهدانشگاهدر 

 سومبخش             

 قدمهـــــم
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 : برنامه محوری نخست

 های درسیکاربردی برنامه-های عملیاجرای دقیق جنبه. 3-1جدول 

 دانشگاه اقدام

محور با مراکز تعامل درس 

 صنعتی و تولیدی

 

، تفرش، (ره) المللی امام خمینیبین، اصفهان، (س) الزهرا

، شهید بهشتی، شهرکرد، دامغان، (س) حضرت معصومه

، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی کرمانشاه، صنعتی شاهرود

 علوم و فنون دریایی خرمشهر

 ها وزاری دورهـبرگ

وزشی ـــــآم هایکارگاه

ویژه دانشجویان تخصصی 

ناسازی با ـــبا هدف آش

در  وکار کسبای ـــفض

 رشته

، تفرش، (ره) بین المللی امام خمینی، بیرجند، اصفهان

، شاهد، زابل، دامغان، حکیم سبزواری، (س) معصومه حضرت

صنعتی خواجه نصیرالدین ، شهید بهشتی، شهید باهنر کرمان

تی صنع، علم و صنعتصنعتی ، صنعتی شاهرود، طوسی

محقق ، گیالن، علوم و فنون دریایی خرمشهر، کرمانشاه

 هنر اصفهان، اردبیلی

ور کردن دروس رهــــبه

 کارآموزی و کارورزی

، حکیم سبزواری، تفرش، (ره) المللی امام خمینیبین

صنعتی ، شهید بهشتی، شهید باهنر کرمان، شهرکرد

 محقق اردبیلی، قم، نوشیروانی بابل

  

های ها در چارچوب برنامهدامات دانشگاهـــاق

 نامهمحوری آیین
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 : دومبرنامه محوری 

 طراحی و اجرای دروس اختیاری متناسب با نیازهای جامعه. 3-2جدول   

 دانشگاه اقدام

 ورای سیاستـــتشکیل ش

گذاری و نوآوری آموزشی 

گیری برای کمک به جهت

ای درسی ــــهتدوین برنامه

 سوی جامعهدانشگاه به

 کاربردی-جامع علمی، تهران، اصفهان

تعریف دروس اختیاری در دو 

های عمومی و مهارت بخش

نیازسنجی  براساساختصاصی 

 از تقاضاهای منطقه

 

 

، (ره) المللی امام خمینیبین، (س) الزهرا، اصفهــان

 رت معصومهـحض، نورپیام، ناـــسیبوعلی، بجنورد

دریانوردی و علوم دریایی ، کاربردی -جامع علمی، (س)

، شهید بهشتی، شهید باهنر کرمان، زابل، رازی، چابهار

، صنعتی شریف، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

عالمه ، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی کرمانشاه

، محقق اردبیلی، لرستان، کردستان، قم، طباطبایی

 هنر، یزد، یاسوج

کارگیری الگوهای مبتنی بر به

غلی و ــــهای ششایستگی

های ای در طراحی برنامهحرفه

 درسی

 ای حرفهوفنی، کاربردی-جامع علمی
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 : برنامه محوری سوم

 ای متناسب با هر رشته و نیاز بازار کارهای فرابرنامهآموزشاجرای . 3-3جدول 

 اقدام دانشگاه

جامع ، تفرش، (ره) المللی امام خمینیبین

دریانوردی و علوم ، کاربردی دامغان-علمی

شهید ، شهید باهنر کرمان، زابل، دریایی چابهار

صنعتی خواجه ، ی اصفهانصنعت، بهشتی

صنعتی ، صنعتی شاهرود، نصیرالدین طوسی

، لرستان، گیالن، فردوسی مشهد، نوشیروانی بابل

 یزد

ای با های نوآورانه فرابرنامهدوره ارایه

پذیری تغالـــهدف ارتقای توان اش

 دانشجویان

 

 المللی امام خمینیبین، بیرجند، بجنورد، ایالم

، حکیم سبزواری، دیکاربر-جامع علمی، (ره)

صنعتی ، شهید باهنر کرمان، شهرکرد، رازی

، علوم و فنون دریایی خرمشهر، نوشیروانی بابل

 گیالن، فردوسی مشهد

 

های آموزش محور آپبرگزاری استارت

ینه ــهای تحصیلی دارای زمدر رشته

 اشتغال پایین

ها هایی در برخی رشتهتشکیل تعاونی ایــالم

دزای ـــــــدرآم هایبرای فعالیت

 دانشجویی

گنبد ، شهید باهنر کرمان، نور پیام، بیرجند

 یزد، کاووس
جوار دانشگاهی و  مرکز اندازیراه

ای با حرفهوهای فنیبرگزاری دوره

 ایحرفهوفنی سازمانهمکاری 
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پذیری و اشتغال مراکز اندازیراه گیالن، قم، بیرجند

 دانشگاه در نوآوری

عالمه ، (س) حضرت معصومه، ندبیرج، اصفهان

 قم، طباطبایی
 کارآفرینی دفتر پرتال اندازیراه

-های مهارتدانشگاه و برگزاری دوره

 افزایی

، تهران، (ره) المللی امام خمینیبین، اصفهان

صنعتی خواجه ، خوارزمی، حکیم سبزواری

 یاسوج، گیالن، کردستان، نصیرالدین طوسی

مانند ) هادــهای کزاری دورهــــبرگ

( های کوچکوکار کسبکارآفرینی و 

 پذیری در راستای ارتقای اشتغال

رک با شتــــمهای  زاری دورهــبرگ حکیم سبزواری

دانشگاههای خارجی برای استفاده از 

 بین المللیهای  تجربه

ه ـــصنعتی خواج، نانـــسم، رازی، هانــاصف

صنعتی ، صنعتی شاهرود، نصیرالدین طوسی

محقق ، قم، عالمه طباطبایی، بابل نوشیروانی

 یزد، یاسوج، اردبیلی

 و آزاد هایآموزش مرکز» یانداز راه

شروع فعالیت و « مهارتی دانشگاه

 مرکز

با ) گرنت نوآوری 077طراحی بیش از  تهران

های  اولیه برای ایجاد هدف ایجاد ایده

 (وکار پایدارو توسعه کسب

 ارتقای مرکز الیتــاندازی و فعراه گانهرمز، صنعتی شاهرود، رازی، دامغان

دانشجو با  ایحرفه هایشایستگی

وفنی وزشـکل آم ادارههمکاری 

 استانای حرفه



 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، نـور  پیـام ، (ره) المللی امام خمینـی بین، بجنورد

، شــهید بــاهنر کرمــان، شــهرکرد، رازی، دامغــان

ــتی  ــهید بهش ــیرالدین  ، ش ــه نص ــنعتی خواج ص

محقـق  ، گـیالن ، قـم ، عالمه طباطبـایی ، طوسی

 اردبیلی 

 با مشترک مهارتی هایبرگزاری دوره

 ها سازمان و صنایع

بیـت مـدرس و   تر هـای برگزاری دوره کاربردی-جامع علمی

منظــور هــای ویــژه بــهطراحــی دوره

توانمندسازی مدرسان مطابق با دانش 

 و فناوری نوین
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 : برنامه محوری چهارم

 های موجود در دانشگاهآموختگان هر کدام از رشتهغال دانشرصد وضعیت اشت. 3-4جدول 

 دانشگاه اقدام

رصد و ایجاد سامانه جامع 

ارزیابی وضعیت اشتغال 

 آموختگان دانشگاهدانش

، تفرش، سینا بوعلی، (ره) المللی امام خمینیبین، اصفهان

، دریانوردی و علوم دریایی چابهار، خوارزمی، حکیم سبزواری

صنعتی ، شهید بهشتی، شهید باهنر کرمان، کردشهر، زابل

صنعتی ، صنعتی سیرجان، خواجه نصیر الدین طوسی

 یزد، لرستان، گیالن، قم، صنعتی نوشیروانی بابل، کرمانشاه

رصد وضعیت اشتغال 

آموختگان با هدف دانش

های درسی بازنگری برنامه

با نیازهای  ها آنو انطباق 

 جامعه

 شهید بهشتی، تهران

و  ها ازمانـــسباط با ارت

مراکز صنعتی برای معرفی 

وختگان به ــآمشـــدان

 دهای متقاضی نیروــواح

 ( ره) المللی امام خمینیبین
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در جداول گزارش  که چنانطور کلی و به

ها در اجرایی شدن طرح جامع عملکرد دانشگاه

های متعددی در برنامهافزایی روشن شد مهارت

و مؤسسات آموزش عالی در جریان ها دانشگاه

وری نیز اتحقیقات و فن، در وزارت علوم. است

رت مستقل در معاونت صوهای کالن بهبرنامه

صورت مشترک با معاونت  آموزشی یا به

پژوهش و فناوری فعال بوده و ظرف سال 

 : بارتند ازاختصار عها بهترین این برنامهاز جمله مهم. گذشته در دستور کار قرار داشته است

 تضمین نظارت بر حسن اجرای برنامه (1

های دانشجویان و فرض حوزه معاونت آموزشی در خصوص افزایش متناسب مهارتپیش

بینی شده در های پیشکه همه جنبهصورتیپذیری آنان این است که درارتقای توان اشتغال

قرار مورد نظر  های آموزشی مجریتوسط اعضای هیئت علمی و گروه، های درسیبرنامه

های مورد انتظار آموختگانی توانمندتر و دارای مهارت خود دانشبهخود، بگیرد و مراعات شود

های شود نظارت معاونت آموزشی بر حسن اجرای برنامهبر همین مبنا فرض می. خواهیم بود

ان تا حد تومی، درسی و هماهنگی با مجریان برنامه که در رأس آن عضو هیئت علمی قرار دارد

ت علمیاتی ریزی آموزشی طرحی را در دسدر همین زمینه دفتر برنامه. زیادی به مقصود رسید

به معاونان آموزشی ، هاهای موفق دانشگاهاساس اشتراک تجربهبر، شدن دارد که در آن

 . دهد ارایهپیشنهاداتی برای تمرکز بیشتر بر این وظیفه ذاتی خود 

های درسی استعالم چگونگی نظارت اثربخش بر حسن اجرای برنامه ها در زمینهتجربه دانشگاه

 . و تحلیل شده و در قالب گزارش تحلیلی در اختیار آنان قرار گرفته است

 ها و ستاد وزارتدر دانشگاه افزایی های مهارترنامهـبـ  
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 گراعمل یدرســ یهابــرنـامه (2

کار ، هاآزمایشگاه، هاهای متنوعی مانند شرکت در کارگاهفعالیت، های عملی برنامه درسیجنبه

. گیرد که در برنامه درسی الزم االجرا هستندمیها را دربردیدهای علمی و جز اینباز، در مزرعه

عنوان به یلیمکالت تیو تحص یمعاونت آموزش، منظور تحقق این هدف در هر دانشگاه به

لف کبرنامه م یاجرامسئول حسن 

ه در هر ک یاتیروش عملاست به

و  یساختار ادار یدانشگاه به اقتضا

بر ، شودیف میتعر ییاجرا

ریزی و حسن چگونگی برنامه

عملی آموزش در  یهاجنبه یاجرا

 یآموزش یهاها و گروهدهکدانش

 . م و مستمر داشته باشدینظارت مستق

منظور از جنبه عملی برنامه درسی بخشی از قلمرو یادگیری دانشجویان هر رشته است که 

انجام آن بر عهده عضو ؛ شودمی ها لحاظریزی در سرفصلهای تخصصی برنامهتوسط کارگروه

-و نظارت عالی بر اجرای آن توسط معاونت آموزشی هر دانشگاه انجام می؛ هیئت علمی است

 . شود

 جامعه تقاضایمتناسب با  یاریدروس اخت ارایهو  یطراح (3

 211175نامه شماره نییآ 9از ماده  5به استناد بند ) هااساس اختیار واگذار شده به دانشگاهبر

-ت بخشکجامعه با مشار یو آت یفعل یازهایبه ن ییگوبر پاسخمبنی 7935اسفندماه  75خ یرتا

ا دو واحدی را برای دانشجویان دوره ی یک یاریتوانند دروس اختها میدانشگاه، (مختلف یها

 براساس( 7: باشند یدیلک یژگیدو و ید دارایاین دروس با. نندکف و اجرا یکارشناسی تعر

-و تدریس آن به ارایهشیـوه ( 2 ؛ م شده باشدیا حرفه تنظیه در هر تخصص یپا یهاشایستگی
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با ، کشـاورزی، صنـعت، و بـازار کار ینـظری و در ارتباط با بخش خصـوص-صورت عمــلی

 . 7ها باشدهمـکاری کارشنـاسان متبحر آن بخـش

نکات زیر باید مورد ، دشونهایی که به این منظور طراحی میمنظور هماهنگی و انسجام درسبه

 : توجه قرار داشته باشد

 تر در چارچوب برنامه درسی مصوب رشته درس اختیاری مورد نظر دانشگاه پیش

، ریزی آموزش عالی تحت عنوان دروس عمومیتحصیلی مربوطه توسط دفتر برنامه

 ؛ تخصصی و جبرانی یا سایر عناوین تعریف نشده باشد، اصلی، پایه

 احی درس اختیاری کمک به جبران کاستی یا رفع یک یا چند نیاز هدف اصلی از طر

های اختیاری ویژه در درسرو بهازاین. از طریق آموزش استای  منطقه-محلی

کیبی از برنامه توانمندساز در رشته تحصیلی دانشجو که ضمنا تر  تخصصی دانشگاه باید

 ؛ کند را در نظر داشته باشدبه رفع نیازهای جامعه کمک می

  کاستی و نیاز باید توسط دانشگاه تشخیص داده شده و از سوی مراجع رسمی بخش

های دولتی دارای حوزه جغرافیایی فرمانداری و سایر دستگاه، داریاستانمانند ) عمومی

، کشاورزی، ها و موسسات صنعتیشرکت) و بخش خصوصی( مشترک با دانشگاه

 ؛ تایید شده باشد( ونی کشور هستندخدماتی که دارای مجوز فعالیت از مراجع قان

های برخی دانشگاه عالوه به استانهای مادر های بزرگ دولتی و دانشگاهدانشگاه -

طور مستقل به طراحی و اجرای دروس توانند بهمی، نیستند استانکه مرکز  ها شهرستان

س اختیاری توسط استفاده از این دسته از درو. اختیاری مطابق هدف این برنامه اقدام نمایند

در ابعاد ( استان) ایو منطقه( شهر) ها منوط به اشتراک تقاضاهای محلیسایر دانشگاه

هایی که خواهان طراحی دروس اختیاری سایر دانشگاه. اجتماعی و فرهنگی دارد، اقتصادی

                                                           
 980 /22/8تاریخ  259802این دروس باید مستقل از عناوین دروس اختیاری عمومی موضوع بخشنامه  -  

 .طراحی و اجرا شوند



 

39 
 

توانند با کمک تخصصی و مشورت علمی یکی از می، تقاضای جامعه محلی باشند براساس

 . دست به اقدام بزنند، یاستانهای ین دانشگاهترنزدیک

نامه تدوین شیوه» اساس سندی و اعتبارسنجی آن از نظر فنی برنحوه طراحی دروس اختیار -

انجام ، گیردها قرار میریزی آموزش عالی در اختیار دانشگاهکه توسط دفتر برنامه« برنامه درسی

  . شود

ریزی آموزش عالی سقف برنامه مصوب دفتر برنامه بر دروس اختیاری تقاضامحور مازاد -

نحوی تدوین شود که برانگیزنده باید به، وس تقاضامحور تعریف شدهشود درمحاسبه می

 . مشارکت حداکثری و خودجوش دانشجویان هر دانشگاه باشد

 ارکاز بازار یمتناسب با هر رشته و ن یافرابرنامه یهاآموزش یاجرا( 4

های های مبــتنی بر عمل است که خـــارج از قالبآموزش یو اجرا یطراحهدف این برنامه 

اندوزی در رابطه با پردازی و تجربهدانشجــویان را برای ایده، های کالسیکسنــتی آموزش

منظور صاراً به وجه شناختی و عقالنی بههدف انح، در این برنامه. کندکار و بازار کار آماده می

-دهی ارزشسازمان گردد بلکه بر نگرش و عالیق ونمیارت دانشجویان برفزایش دانش و مها

شده در همین  ارایههای در جدول که چنان. باشددر رابطه با کار و تولید مرتبط می ها آنهای 

اند و آن ها طرح نوآورانه و اثربخش در این زمینه طراحی کردهده، هابخش مشاهده شد دانشگاه

فه های نگرشی مرتبط با کار و حرها باید بتواند به جنبهاین برنامه. انداشتهمرحله اجرا گذرا به

در ؛ عنوان یک شرط موفقیت شغلی معرفی و نهادینه کندکار تیمی را به؛ را پرورش دهد

به ؛ های توسعه ملی توجه داشته باشدهای برنامهاستعدادیابی و هدایت شغلی به اولویت

و نقاط قوت و ضعف ؛ ای توجه و التفات ویژه داشته باشدحرفهموضوع اخالق کار و اخالق 

دانشجو برای ورود به دنیای واقعی پس از تحصیل را شناسایی و از پیش وی را برای مواجهه 

 . با آن شرایط آماده کند و پرورش دهد
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 یهادام از رشتهکآموختگان هر ت اشتغال دانشیرصد وضع( 5

 موجود در دانشگاه 

ین برنامه دریافت اطالعات روزآمد از هدف از ا

ارزیابی و قضاوت کارفرمایان نسبت به 

آموختگان گی دانشی و شایستـــتوانای

منظور تشخیص نقاط قوت و به، هادانشگاه

ها و ضعف برنامه آموزشی و آگاهی از دیدگاه

د یک سازوکار های مورد نیاز بازار و ایجاآموختگان دانشگاهی درباره مهارتپیشنهادات دانش

منظور دسترسی به به. استنفعان اصلی اشتغال ای ذیپایدار برای تضمین تداوم در شنیدن صد

بدیلی دارد طی هماهنگی با های درسی نقش بیاین اطالعات که در بازنگری و تدوین برنامه

از ویج استفاده تر  برای سازی طراحی و زمینه، حوزه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم

نت آموزشی قرار ها مورد توجه معاوآموختگان در دانشگاهسامانه رصد وضعیت اشتغال دانش

-آموختگان و نیز انجمن دانشها نیز واحد امور دانشاین در دانشگاهبرعالوه. داشته است

-فرهنگی دست-ای آموزشی و دانشجوییهآموختگان هر دانشگاه در زیرمجموعه معاونت

 . باشنداطالعات مورد نیاز درباره وضعیت دانش آموختگان میآوری اندرکار جمع

 ای ساماندهی نظام صالحیت حرفه( 6

. ها استتوصیف و توسعه صالحیت، بندیطبقهبرای ای وسیله ،7ایچارچوب صالحیت حرفه

امکان ارزیابی  دهد که به کمک آنریزان درسی قرار میاین ابزار نتایجی را در اختیار برنامه

در این زمینه ظرف سال گذشته و با . سهولت و دقت بیشتری میسر استیج یادگیری بهنتا

اقداماتی در سطح ستادی صورت گرفته که منجر به ، هماهنگی معاونت پژوهش و فناوری

های برگزار شده و اساس نشستبا وجود این  بر. ته نیز شده استخروجی یک مطالعه نظام یاف

شود که سسات وابسته به وزارت علوم انجام شد مشخص میمطالعاتی که در یکی از مؤ

ها و وسعت و حجم علمیات مورد انتظار برای تهیه این چارچوب بدون همیاری سایر دستگاه

                                                           
1
 National Qualification Framework 
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در این زمینه طرحی در دست تهیه است که برای تصویب در . پذیر نیستکانام ها سازمان

 . اختیار دولت قرار خواهد گرفت

منظور به ها سازمانها و  ارکت سایر دستگاههمکاری و جلب مش( 7

 های درسی های عملی برنامهتقویت اجرای جنبه

های بخش قابل توجهی از برنامه

درسی نیازمند ارتباط و همکاری 

ها و دانشگاه با سایر دستگاه

حتی اگر دانشگاه . است ها سازمان

ه در درون این توان را داشته باشد ک

طور کامل هخود برنامه درسی را ب

 هایدر اجرای برنامه، اجرا کند

 ها سازمانها و افزایی نیاز به مشارکت همه دستگاهمحوری دوم و سوم طرح جامع مهارت

کار ودرستی از فضای جامعه و محیط کسب درک، دانشجو بدون این همکاری. محرز است

خیص درست و دقیق از تواند اطمینان داشته باشد با تشنخواهد داشت و هیچ دانشگاهی نمی

 . های طرح جامع استبرد هدفریزی و پیشای در حال برنامهتقاضای اجتماعی و منطقه

ها داریاستاندر این زمینه با همکاری ، (مانند دانشگاه گیالن) های کشوربرخی دانشگاه

زمند همت نیا، هااند که با هدف هماهنگی بیشتر و انسجام طرح همکاریاقداماتی را انجام داده

 . های مربوطه استهای ستادی در وزارتخانهملی و حمایت دستگاه

  طراحی و اجرای مراکز استعدادیابی و مشاوره جایابی شغلی( 8

ها اقدام به تشکیل مراکز مشاوره و راهنمایی در جداول این بخش مشاهده شد دانشگاه که چنان

دانشگاه ، هر چند در هیچ کجای دنیا. اندشغلی و تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی کرده

تواند با هدایت درست و دقیق تحصیلی مسئول اشتغال دانش آموختگان نیست اما دانشگاه می



 

42 
 

های بهتر و بیشتری برای به دانشجو کمک کند تا پس از فراغت از تحصیل فرصت، و شغلی

 . اشتغال در اختیار داشته باشد
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 متقاضیان به کمک اندهشد تشکیل آن برای عالی آموزش موسسات که هاییفهد از یکی

 این درک با. است تخصصی هایستگیشای توسعه و مهارت کسب برای عالی تحصیالت

 توسعه هدف با را خود هایفعالیت و هاهبرنام، هادانشگاه که است متمادی موضوع سالیان

 به آن معرفی و افزاییمهارت جامع طرح از پس دیگر عبارتبه. کنندمی اجرا و تهیه هامهارت

 مورد و شد احیا شده شناخته لیتئومس یک عنوانبه مهارت توسعه و ایجاد به توجه، ها دانشگا

 نوآورانه هایطرح، هادانشگاه در موثر سوابق وجودبه توجه با ضمنا و گرفت قرار دوباره توجه

 تابعیت الگو و قاعده یک از، انتظار و ماموریت رفراخو به هادانشگاه در هاطرح این. شد ارایه

 تاکید مورد جامع طرح ابالغ و تهیه هنگام ممتاز خصیصه یک منزلهبه ویژگی این و کندنمی

 . تداش قرار آموزشی معاونت

 نامه نآیی ابالغ از پس هادانشگاه ابتکار و همتبه که افزاییتمهار نوآورانه هایطرح اینجا در

 ممتاز جهو. دشونمی معرفی اختصاربه است شده اجرا و طراحی پذیریاشتغال و ییافزامهارت

 : از عبارتند هاطرح این

 ؛ است شده تهیه و طراحی آن مختصات و اتئاقتضا براساس و برآمده دانشگاه دل از -

 ؛ است شده تهیه موسسات سایر از برداریپیک یا تقلید بدون و نوآورانه  -

 که است نشده مبتال دیگر هایطرح برخی سرنوشت به و است دهآم در اجرابهطرح  -

 ؛ شوند نمی گذاشته اجرا مرحله به واقعیت از بودن دور دلیلبه طراحی از پس

 به و گرفته شکل دانشگاههای  فعالیت طبیعی جریان در و سربارهای  هزینه بدون اغلب -

 . است آمدهدر اجرا

 

 بخش چهارم          

 هاگاهـــاقدامات نوآورانه دانش
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های مبسوط و امیدبخشی ها پاسخیزی آموزش عالی از دانشگاهردر پاسخ به استعالم دفتر برنامه

ها مورد به مورد مطالعه و ارزیابی و گزارش. بندی بودنددریافت شد که نیازمند تلخیص و طبقه

، های طرح جامع و نوآورانه تشخیص داده شدندهمگرا با هدف، برنامه و اقداماتی که مناسب

 . معرفی مد نظر قرار گرفتند استخراج و در مجموعه اقدامات قابل

 و اندهشد مرتب، دانشگاه هر نام الفبایی تیبتر به و اولویت بدون، اختصار به هاحطردر اینجا 

 . است شده ارایه شده گزارش هایحطر از تحلیلی پایان در

 : دانشگاه اصفهان

 : طرح تغییر در شیوه پذیرش دانشجو با توجه به نیاز بازار کار* 

ازی پذیرش دانشجو متناسب با نیازهای علمی و کاربردی هدفمندس

تقریباً در ) قدیمی و غیرکاربردیهای  همچنین تعلیق و توقف پذیرش دانشجو در رشته، جامعه

 ( . ها پذیرش متوقف شده استدرصد رشته 27

 : سینا بوعلیدانشگاه 

 : طرح کارستان* 

آموزشی متنوع دردو بخش های  و کارگاهها  بر دورهدر این طرح عالوه

مسابقات و بازدیدهایی از ، هابرگزاری جشنواره، عمومی و خصوصی

ایده ، پذیری ویژهدو سبک اشتغال 31پایان سال  تا. مراکز صنعتی در نظر گرفته شده است

 . بازدید از مراکز صنعتی و همایش در قالب این طرح برگزار شده است 75و بیش از ، پارک

 

 

 



 

45 
 

  :طرح کام* 

تخصصی های  طرح کار آمدی و افزایش مهارت با هدف توانمند ساختن دانشجویان در زمینه

 . زاییبرای کارآفرینی و اشتغال

 : تهراندانشگاه 

 : طرح کهاد ویژه دانشجویان کارشناسی* 

-مورد انتظار از دانشای  حرفههای  درسی با شایستگیهای  برنامه سازی در راستای متناسب 

پذیری منظور افزایش اشتغالبه. ی و اجرا شده استانداز کهاد راههای  دوره، دانشگاهآموختگان 

درسی دوره کارشناسی تعریف شده که بر مبنای آن های  الگویی برای برنامه، دانشجویان

درصد واحدهای درسی خود را با هماهنگی گروه  27تا  75دانشجو در کنار دروس رشته خود 

درسی های  نوعی برنامهگذر بهبگذراند و از این رهها  خود از سایر رشتهو در ارتباط با رشته 

آموختگان در جهت کارآمدی هر چه بیشتر دانشیافته و ای  رشتهدوره کارشناسی رویکرد میان

 . موثر خواهد بود

 : کاربردی -دانشگاه جامع علمی

 سازی دهمشاغل در دانشگاه و پیا و هاوکار کسب تلفیقی بندی طرح طبقه* 

 ؛ دانشگاه براساس مدل بومی تعریف شدههای  و برنامهها  سیاست

 ؛ کاربردی-درسی علمیهای  طرح فرآیند بازنگری برنامه* 

طرح مهارت آموزی و ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان و دانش * 

 . کاربردی-با محوریت دانشگاه جامع علمیها  آموختگان سایر دانشگاه
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 : وارزمیدانشگاه خ

رشته  5طرح کهاد ویژه دانشجویان کارشناسی دانشگاه خوارزمی در * 

 : 31تحصیلی از مهر ماه

واحد درسی  24در این طرح دانشجویان مستعد و کوشای مقطع کارشناسی با گذراندن حداکثر 

بر فراگیری عالوه، زمان با رشته اصلی خوددیگر در طول دوران تحصیل و همای  در رشته

های  تحصیلی دیگر آگاهی یافته و مهارتهای  از مبانی و فنون رشته، یک رشته تخصصی عمیق

 . پذیری خود را افزایش خواهند داداشتغال

 : دانشگاه شهرکرد

آمادگی مسابقات های  طرح معرفی دانشجویان نخبه برای گذراندن دوره* 

 .اتو شرکت در این مسابقای کشور حرفهوفنیآموزش  سازمانمهارت 

                   

 : دانشگاه شیراز

 : طرح مهارت آموزی نوآورانه در راستای ایجاد دانشگاه نسل سوم* 

 7577فارس و برای حدود  استان شهرستان 75سال گذشته در حداقل  9این طرح ظرف   -

 . دانش آموز دبیرستانی انجام شده است

 27777عنوان نامزد جایزه رگزیده شده و بهونسکو در ایران باین طرح از طرف نمایندگی ی  -

 . دالری یونسکو در کشور فرانسه در حال داوری است

های  منتخب از اعضای هیئت علمی دانشگاههای  یاد شده به گروههای  آموزش مهارت  -

فسا ، داراب، کاربردی-علمی، نور پیام، جهرم، سلمان فارسی کازرون، هنر، صنعتی شیراز، شیراز

های  برای اجرای مستمر این طرح برای دانشجویان دانشگاه ها آنمنظور مهیا نمودن ان بهو استهب

 . مخاطب
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 : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 : ده با همکاری شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا-طرح پنج* 

ده درس تخصصی که با رایزنی با ، در اولین دوره از اجرای این طرح

کشور های  نو و با همکاری کارشناسان نیروگاهای  شیوهبهاند  صنعت انتخاب شدهکارشناسان 

 ده عضو هیأت علمی در کنار ده کارشناس از صنعت و ده همکار دانشجو. شوند می ارایه

 ارایهاقدامات الزم را برای استفاده از اطالعات و مسائل واقعی صنعت در ( دستیار و کارآموز)

سمینار  یک، همچنین هر یک از اعضای هیئت علمی و کارشناسان. ددرس انجام خواهند دا

داده شده است در حضور  ها آناساس دستورالعملی که به مرتبط با موضوع درس را بر

کارشناسان استفاده از . کنند می ارایهدانشجویان درس و سایر عالقمندان از صنعت و دانشگاه 

 در. یدهای علمی نیز جزئی از این برنامه استریزی و اجرای بازدصنعت در کالس و برنامه

کارشناسان و دانشجویان ، هایی توسط اعضای هیئت علمیانتهای برگزاری هر درس پرسشنامه

. آتی مورد استفاده قرار گیردهای  ریزیدرس و برنامه ارایهارزیابی نحوه شود تا در  می تکمیل

که در حال ( مصیر) خواجه نصیر–ناآموزش مهندسی مپهای  این طرح از طرف دفتر همکاری

 . شود می حاضر در نیروگاه پرند تأسیس شده است پشتیبانی

 : با همکاری شرکت گلدیران 7طرح آزمایشگاه تشریح* 

شود که  می مهندسی خواستهوفنیهای  در این طرح از دانشجویان ورودی جدید برخی رشته

تهیه ای  ستعمل در محل زندگی یا وسیلهتواند یکی از وسایل م می یک محصول مهندسی را که

دستگاه کنترل از راه ، چرخ گوشت، گیریمثالً آبمیوه)شده از یک سمساری یا اوراق فروشی 

دانشجو ضمن . بنا به عالقه خود و با مشورت استاد درس انتخاب کنند ،(دور یک وسیله

ش کار وسیله و رو به باز کردن و تشریح جزئیاتموظف ، الزمهای  فراگرفتن برخی مهارت

شود که با  می همچنین از دانشجو خواسته. گزارشی مصور به استاد است ارایهمورد نظر و 

تاریخچه ابداع و توسعه محصول را مرور کرده و تحوالت جدید در ارتباط ، جستجو در منابع
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ست که همچنین در نظر ا. و گزارش نماید بندی با آن را نیز در حد توان و مقدورات خود دسته

-وهایی نیز با دانشگاه فنیهماهنگی، برای پشتیبانی الزم از دانشجویان در اجرای این طرح

دانشگاه یاد شده نیز در اجرای این طرح های  تا از امکانات و تکنسیناید  آ به عملای  حرفه

محصوالت مورد نظر و حاصل کار دانشجویان در یک نمایشگاه ، در انتهای درس. استفاده شود

عمومی در معرض دید عموم قرار گرفته و نمره دانشجو براساس عملکرد وی و کیفیت 

ایت در قالب یک درس سال اول و در نظر است که این برنامه در نه. شود می گزارش تعیین

منظور شود ولی در حال حاضر و به ارایه برای انگیزش دانشجویان جدیدای  عنوان پایهبه

طرحی برای برگزاری یک دوره آموزشی ، ممکن و کسب تجربه الزمتسریع در انجام اقدامات 

ریزی امهکوتاه مدت با همکاری شرکت گلدیران و یک شرکت خصوصی دیگر در حال برن

 . است

 : با همکاری و مشاوره یکی از اساتید دانشگاه تورنتو 7طرح آموزش مهندسی با جعبه ابزار* 

از اعضای هیئت علمی موفق و صاحب نام در  این طرح مبتنی بر تجربه چندین ساله یکی

هایی را در حوزه مکاترونیک و با انشگاه تورنتو کانادا است که درسسطح بین المللی از د

. کندتدریس می( مکانیکی، الکترونیکیی ها ناشامل الم) استفاده از یک جعبه ابزار چند منظوره

تواند در طول برگزاری درس یا دروس  می طراحی شده است که دانشجوای  گونهجعبه ابزار به

درس را های  تکالیف و پروژه، مطالب و مفاهیم گفته شده در درس را بهتر درک کند، مربوط

در . خاص خود و خارج از برنامه آموزشی را داشته باشدهای  انجام دهد و خالقیت و نوآوری

رفته است اما امکان تعمیم حال حاضر این ایده بیشتر در ارتباط با مهندسی مکاترونیک شکل گ

 . دیگر نیز وجود داردهای  آن به رشته

 : طرح کاپ* 

 . کارآفرینی و اشتغال پایدار
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 : طرح ساتکا* 

 . کارهای ایرانودهی توسعه کسبسازمان

 : دانشگاه صنعتی شریف

 : کارآفرینانههای  و قابلیتها  ارتقای توانمندیهای  طرح

 : فرعی دانشگاههای  دوره* 

 ؛ فرعی کارآفرینیهای  ورهد 

خاص کارآفرینی های  آموزش، در این دوره دانشجویان عالوه بر دروس اصلی رشته خود

 . کار مورد عالقه خود را ایجاد کنندوپس از پایان تحصیالت بتوانند کسبکنند تا  می دریافت

 ؛ دوره فرعی اقتصاد 

 دوره فرعی طراحی صنعتی . 

 : شریف وکار کسبمدرسه تابستانی * 

آورد که در بازه زمانی تابستان  می وجودشریف این امکان را به وکار کسب مدرسه تابستانی

مورد نیاز برای حضور در جامعه را های  آموختگان مهارتدانشجویان و دانش، دانش آموزان

 . کسب کنند

 : طرح توانا* 

 . کارآفرینانه دانشجویانهای  ارتقای توانمندی

 : طرح ستاک* 

 . کارآفرینانههای  انه توسعه ایدهسام

 : یگرتر رویداد استارت آپ* 
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های  مالقات، آموزشیهای  روز اول آن کارگاه 4روزه است که  1یگر یک رویداد تر استارت آپ

برای به ای  روز انتهایی مسابقه 2ویژه و ی ها ناحضور مهم، با دیگران سازی شبکه، سریع

 . باشد ها می تیم های و دانستهها  چالش کشیدن مهارت

های  تیم. شود می نفر شرکت کننده برگزار 777تا  57این رویداد یک بار در هر فصل و برای 

مندی از خدمات حمایتی را مه به نسبت پیشرفت خود فرصت بهرهتشکیل شده در این برنا

 . خواهند داشت

 : مدرسه اشتغال شریف* 

زار کار است و شامل ویان برای ورود به باماموریت مدرسه اشتغال شریف آماده کردن دانشج

 . باشد می آموزی و کارآموزیمهارت، شناسی شغلیسه مرحله خود

 : دانشگاه قم                            

 : ی کلینیک مشاوره با هدفانداز راه* 

دانشجویان های  مشاوره در دو سطح مشاوره اولیه و دریافت ایده ارایه -

 ها آنو پرورش و حمایت 

 آموزیشغلی و مهارتهای  مشاوره ارایه -

 : دانشگاه کردستان

 : دانشکده کشاورزیای  فرا برنامههای  طرح* 

هکتاری دانشگاه  17کشت گسترده مکانیزه محصوالت زراعی مزرعه  -

که ای  توسط دانشجویان دانشکده کشاورزی در دروس کارآموزی به گونه

ی انداز نشگاه با توجه به تجارب عملی خود اقدام به راهآموختگان این داتعدادی از دانش

 . اندشرکت خصوصی تهیه بذر نموده
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کارشناسی و نیز  1و  1هکتاری دانشگاه به دانشجویان نیمسال  17اجاره بخشی از اراضی  -

در این رابطه هیئت امنای دانشگاه کردستان مصوب نموده است ، دانشجویان کارشناسی ارشد

 . شوده بهای اراضی فوق از دانشجویان دانشگاه کردستان اخذ اجار% 17که 

روزی یک ماهه در صورت اردوی شبانهداری بهتشکیل بخشی از دروس عملی رشته جنگل -

بانه و حضور دائمی دانشجویان در  شهرستانپژوهشکده جنگل داری زاگرس شمالی واقع در 

 .عرصه جنگل

 : دانشگاه گنبد کاووس

 : دانشجویانای  حرفههای  شایستگی طرح ارتقای* 

مورد نیاز بازار های  بیت نیروی متخصص و دارای مهارتتر با توجه به ضرورت

برای ، شهرستانای  حرفهوبین دانشگاه و مرکز آموزش فنیای  تفاهم نامه، کار

 . منعقد شده است ، برداری طرفین از توان علمی و امکانات فنی یکدیگربهره

 : رفسنجان« عج» دانشگاه ولی عصر گیدوره کارپیش

 : دوره کارپیشگی برای دانشجویان عالقمند* 

براساس این طرح دانشجویان کارشناسی یا باالتر یک بار در طول یک دوره  

کارشناسی ارشد و دکتری بعد از سال دوم و برای های  برای دانشجویان دوره که تحصیلی

به  ماه 72تا  1به مدت  ،قبل از پایان دوره تحصیلی دانشجویان کارشناسی بعد از سال اول و

مردادماه تا اول نیمسال اول تحصیلی و از شروع نیمسال دوم  75تشخیص گروه آموزشی از 

، محیط صنعتی) در واحد پذیرنده، بدون حضور در دانشگاه، مردادماه سال بعد 75تحصیلی تا 

 . شوند می حیط کار آشناکار شده و با ممشغول به. . .( تجاری و، کشاورزی

 : دانشگاه یزد

 : طرح فرصت کاری* 
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توسط معاونت آموزشی دانشگاه تدوین شده و به تصویت  "فرصت کاری"طرحی با عنوان 

 17بعد از گذراندن حداقل  "فرصت کاری"زمان شروع . هیئت رییسه دانشگاه رسیده است

شود یازده ماه در نظر گرفته میمدت طول این دوره به. واحد از دروس تخصصی و پایه است

 . گذرانند ثبت خواهد شدو در کارنامه نهایی دانشجویانی که این دوره را می

وضعیت ، رود می به بازار کار "فرصت کاری"هایی که دانشجو برای گذراندن طرح متر در

 . صورت مرخصی بدون احتساب در نظر گرفته خواهد شددانشجو به

نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با بازار کار هر رشته که به تایید محل اجرای طرح تمامی 

 . باشد می، دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه رسیده است

 : شغلی صدف سازی طرح توانمند* 

در این طرح به دانشجویان و . نفر برگزار شد 477برای  31اولین دوره این طرح در سال 

شخصیتی و روانشناختی و استعدادهای خود را های  ویژگیشود  می آموختگان کمکدانش

در  کنندگان در این طرح با حضورشرکت. شناخته و نقاط قوت و ضعف خود را تحلیل کنند

مورد نیاز برای ورود به بازار کار را کسب کرده و های  مهارت، سازی توانمندهای  گاهکار

  .دهند می احتمال جذب خود را در بازار کار افزایش

شخصیت شناسی های  و استعدادهای شغلی با استفاده از آزمونهای  شناخت توانمندی -

 ؛ معتبر

آموزش مهارت هایی که برای ورود به صنعت   -

 : بیشترین اهمیت را دارند مانند

 شناسی شغلیکارگاه شخصیت 

 نویسی و مصاحبه شغلیکارگاه رزومه 

 برندینگ شخصی 
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 پروری و کار تیمیایده 

  طراحی زندگیدوره جامع 

 مشاوره شغلی 

 

 

های اقدامات و برنامه، های نوآورانه معرفی شدندعنوان اقدامات و برنامهجز آنچه در باال بهبه

وزش عالی ها و موسسات آموزش عالی شامل موسسات آمدیگری نیز توسط دانشگاه

های تجربه صورت خودجوش انجام شده است که قابل توجه و حاملغیرانتفاعی به-غیردولتی

جدول زیر ابتدا فهرست برنامه و  2در . های آموزش عالی استارزشمندی برای سایر زیرنظام

 ارایهها باشد تری برای سایر دانشگاههای اثربخشها و پیامتواند حامل درساقداماتی که می

-مشاهده می ها آنها و اقدامات ها و برنامهنام دانشگاه، در جدول دوم از این بخش. شده است

 . آموز هستندنوبه خود درساند اما بهها هر چند کمتر جنبه نوآورانه داشتهاین برنامه. شود

  

 پذیری افزایی و اشتغالها در تقویت مهارتها ی دانشگاهسایر برنامه
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-افزایی و ارتقای توان اشتغالنامه مهارتها در اجرای آییناقدامات نوآورانه دانشگاه. 4-1جدول 

 پذیری دانشجویان

 دانشگاه اقدام

مشاوره  ای شاملایجاد بسته یکپارچه مشاوره

 مدیریتی، حقوقی، بازارکار

 قم، عالمه طباطبایی

انـــدازی مرکز ارتقـــای فرآیندهای راه

 اندازیراهیـــاددهی و 

 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

 کردستان، قم آموزیکلینیک مشاوره شغلی و مهارت

طراحی مدل آموزش عالی مهارتی سفارش محور و 

 بورسیه واحدهای صنعتی

 ایحرفهوفنی

تربیت مربی "دید با عناوین طراحی دو رشته ج

 "گذاری توسعه کارآفرینیسیاست"و  "کاروکسب

 تهران

 دانشجویی -علمی دستاوردهای نمایشگاه برگزاری

 نوآوری دانشگاه درمرکز

 قم، بیرجند

استفاده از دانشجویان تحصیالت تکمیلی به عنوان 

 دستیار آموزشی

هید باهنر ش، (س) حضرت معصومه

 صنعتی شریف، کرمان
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 دانشگاه اقدام

مینارهای صنعتی برای ــــبرگزاری س

 دانشجویان

 

 شهرکرد

-های میاناندازی و اجرای دورهراه، تدوین

کاربردی و تقاضامحور مانند رشته ، ایرشته

 ای رایانههای بازی

 

 اصفهان

کنان وظیفه های مهارتی به کارآموزش ارایه

نامه با ستاد کل ق انعقاد تفاهماز طری

 نیروهای مسلح

 کاربردی-جامع علمی

ایجاد مرکز مشاوره در دو سطح مشاوره 

 اولیه و دریافت ایده و پرورش و حمایت آن

 قــم

 

-ها و اقدامات جانبی در مرحله اجرای طرح جامع مهارتهایی که برنامهفهرست دانشگاه. 4-2جدول 

 اندافزایی داشته

 اقدام/شرح مختصر برنامه قلمرو موضوعی نشگاهنام دا

 ییافزاارتــــمه اصفهان

ویت ـــو تق

های برنامه

-تغالـــــاش

 دانشجویانپذیری 

تیقابل و جامعه و استفاده از استعداد و ظرفیت صنعت -

 111 از شیب یدر بازنگر خبرگان و مهارت صاحبان یها

 برنامه

 به آن یاجرا میمتع و یکارورز درس نامهوهیش نیتدو-

 یانسان علوم و هیپا علوم، یمهندسویفن یهارشته همه

 انیدانشجو یبرا یعلم یدهایبازد شیافزا و یبرگزار -

 یهارشته کاربرد با ییآشنا منظوربه مختلف مقاطع

 یلیتحص

 رشته کهاد یهادوره نامهوهیش یاجرا یزیربرنامه و نیتدو-

 (دانشگاه خارج و داخل یبرا) اصفهان دانشگاه یفرع یها

دوره و هاکارگاه به یبخش تنوع و یفیک و یکم یارتقا -
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 جامعه و صنعت با تعامل یراستا در آزاد یهاآموزش یها

 انیدانشجو در مهارت و یتوانمند جادیا یبرا

 ینیکارآفر مرکز توسط ییافزامهارت یهادوره یـ برگزار

 دانشگاه

 یعلم یازهاین با سبمتنا دانشجو رشیپذ یهدفمندساز -

 دانشجو رشیپذ توقف و قیتعل نیهمچن، جامعه یکاربرد و

 ( درصد 21 بایتقر) یرکاربردیغ و یمیقد یهارشته در

 هدف با آموختگاندانش از یلیتحص یهادوره یابیارز -

 ریتاث و مرتبط شغل احراز در آنان یتوانمند زانیم یبررس

، تیخالق، یجتماعا، یارتباطهای  مهارت شیافزا در دوره

 ینیکارآفر و مسئله حل

 در آموختگان دانش اشتغال رصد سامانه یاجرا و یطراح -

 در یدانشگاه یهاآموزش یکینزد زانیم برآورد یراستا

 جامعه کاروکسب یفضا

 یتوانمندساز مولفه بر دیتاک و یدرون یابیارز یاجرا  -

 برنامه در ارک بازار یبرا آنان سازی آماده امکان و انیدانشجو

 ( یآموزش گروه 85 یبرا) یآموزش یهاگروه

س انجمن یتاس کارا

 دانش آموختگان

 یریارگکبه یارتقا یژه برایو یهابرنامه هارایطراحی و 

 آموختگان توسط انجمندانش

های تقویت برنامه ( س)  الزهرا

پذیری تغالــــاش

 جویانــــــدانش

 - یهات رشتهیو هدا یبازنگر یراهبردته یمکل کیتش 

 دانشگاه

 - یان رشتهیده بکجاد دانشیا 

 - یترکصورت دبه یارشتهنیب ین برنامه درسیتدو 

 میمستق

 - شده یبازنگر یهارشته ید برایش جدیگرا یاندازراه 

 - هررشته به  یبرا ینیر آفراک یهان برنامهیشنهاد تدویپ

 هادهکدانش

ر افزابا نرم ییآشنا( 1 یهانهیدر زم یارگاه آموزشکسه طراحی و اجرای  الوند

( 3ستم یاران سکهم افزاربا نرم ییآشنا( 2هلو  یحسابدار
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 یافزار آماربا نرم ییآشنا تیهای مهارارگاهک

 یهای مهارتدوره ت مدرسیترب

دف ــــــبا ه

ش یافزا

تغال ــــــاش

 دانش آموختگان

  نترنتییا ارکو سبک ـ خلق

 شغلی نبوغ ارگاهک ـ 

 خالی هایبیج با ارکو سبک اندازیراه ـ

 بورس بازار در تیموفق رموز ـ 

 پروژه نترلک و زییر برنامه میـ مفاه

رت ـــحض

 صومهــمع

 (س)

 نیآموختگان اان اشتغال دانشکامه کی یهاجاد رشتهیا دیجاد رشته جدیا

 یطراح، کوچکار کوسبک، فرش: رشته آسان باشد مانند

 لباس و پارچه

اهنگی ـــــــهم زدیلعلم دارا

ای و طقهـــــمن

 بازنگری برنامه

 سازمانبا  یرشته روانشناس آموختگاندانش یارکهم

و  یفرهنگ راثیبا م یشناساستانرشته ب، یستیبهز

و  یاهیز سرماکبا مر یبازرگانت یریو رشته مد یگردشگر

 یاوحرفهیفن سازمانع و یل صناکبورس و اداره 

اجرای طراحی و  سوره

ارگاه و بازنگری ک

 برنامه

مازاد بر  یدرس واحد 31امکان انتخاب تا ، ارگاهک یبرگزا

 و اشتغال ییارآکش یمنظور افزابه یبرنامه درس

 ید مدنیشه

 جانیآذربا

 یسامانه رصد شغل اندازی و راه ییافزامهارت یهاجاد دورهیا یمهارت یهادوره

 ان یدانشجو

 یصنعت

 اصفهان

ان دوره یدانشجو یبرا ییافزاومهارت یطرح توانمندساز شطرح تم دان

  یارشناسک

صنـــعتی 

خـــواجه 

ن یرالدیـنص

 یســوط

های متنوع برنامه

دار و نظام

 کارگاهی

 یبرگزار، ینیارآفرکو  یهای مهارت زندگدرس یبرگزار

، یآزاد تخصصهای  ت آموزشیتقو، یارورزک یاردوها

، یاجرائهای  دستگاه یارکهمبا  یلیتحصهای  برگزاری دوره

هاد در مقطع ک یهاوه نامه و اجرای دورهین شیو تدو

 یارشناسک
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 یصنعت

 فیشر

های  گرنت

 یآموزش

ر درهفت محو یآموزش یهاگرنت ین طرح اعطایتدو

 ینیارآفرک یهامهارت یهات از برنامهیمختلف از جمله حما

ــالمه عــ

 ییطباطبا

راحی و ــــط

 دوره یبرگزار

هارت م، یمهارت فرد، ینگارش مقاله علم یهادوره یزابرگ

 وکار کسبن یتدو، ینگارش به زبان فارس، یمیارتک

 یطراح، ت فروشیریمد، تهشرفیپ یجستجو، ینترنتیا

 ICDL و ینیارآفرک، پرسشنامه

های  السک علم و فرهنگ

 یآموزش

 یآموزش یهادر گروه یمهارت آموز یافزارهاآموزش نرم

 ارایهان یبه دانشجو یاریس اختوتر در قالب دریامپکبرق و 

 ییو آشنا 2و  1 یسیزبان انگل یاربردکالمه کشود و میم

ان یدانشجو یار براکوسبک یهاطیها و محبا مهارت

 کارشناسی

علوم دریایی 

 چابهار

-هماهنگی منطقه

گری ـــای و بازن

 برنامه

 منظورشور بهک ییایدر یها ناجلسات با ارگ یبرگزار

ر ییتغ، صمتخص یروهایت نیبتر صنعت و یازهاین ییشناسا

در مقطع  یانوردیالت و دریش یهادر رشته یدر برنامه درس

 یارشناسک

در  یارشناسکان یه دانشجویلک یبرا یارگاه آموزشکاجرای  یعمل یارآموزک ییعلوم قضا

 یعمل یارآموزک، ییحوزه مسائل روز قضا

فردوسی 

 مشهد

 هایتقویت برنامه

ـــارتی و ـمهــــ

اهنگی ـــــــهم

 ایمنطقه

ایجاد مرکز یادگیری برای رفع مشکالت یادگیری مهارتی و 

دانشی دانشجویان و کمک به رفع نیازهای آموزشی اعضای 

های مشارکتی با صنعت برای طراحی برنامه ،هیئت علمی

کار توسط ووند آموزش با کار و درک فضای کسبایجاد پی

 ره کارشناسیدانشجویان دو

فرزانگان 

 سمنان

های تقویت برنامه

ارتی و ــــــــمه

ماهنگی ــــــــه

 ایمنطقه

، یعلم و فناور کبا پار یارکهم، یآموزش یهاارگاهکجاد یا

ه و در دانشگا یز نوآورکجاد مریا یت برایپرورش خالق

 ییاجرا یهانامه با دستگاهانعقاد تفاهم
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های تقویت برنامه اشانک

پذیری تغالــــاش

 دانشجویان

 111 یزیربرنامه، ینیارآفرکدرس  یارید اختواح 2جاد یا

، انیدانشجو ییزااشتغال یبرا یارگاه آموزشکروه و عنوان د

ران و یو اشتغال توسط مد ینیارآفرک، نشست علم یبرگزار

و  یبا افراد موثر هنر یع دستیا صنایهنر ، ز صنعتیجاد میا

 یفرهنگ

 یعیمنابع طب

 یسار

های تقویت برنامه

پذیری تغالــــاش

 دانشجویان

ارتباط با صنعت ت یریمد یارکو هم یارورزکدروس  ارایه -

ت در یق فعالیان از طریدانشجو یسازتوانمند، دانشگاه

  یاریو آب یباغبان، زراعت، یدامپرور، جنگل

معرفی دانشجویان به مرکز رشد جهت حمایت مالی از  -

 . سازی باشندابل تجاریهای نو که قطرح

ـ ایجاد تجربه و درآمدزایی برای دانشجویان در حال 

 تحصیل 

 3D-maxسازی ازجمله بعدیهای سهافزارآموزش نرم -

 برای دانشجویان رشته  صنایع چوب و کاغذ 

احد کارآفرینی های آموزشی ذیل توسط وبرگزاری کارگاه -

 استانای  ها و اداره فنی حرفهبا همکاری دانشکده

 وکار کسبـ برگزاری سمینار تدوین 

موسسه  

آموزش عالی 

غیر انتفاعی  

و غیر دولتی 

 زانیم

های تقویت برنامه

 پذیری اشتغال

-منظور مهارتمهارت به یکدانشجو  یکطرح  یاجرا -

 ان یه دانشجویلک ییافزا

-ویفنآموزش  سازمانمشترک با  یمهارت هنامیگواه ارایه -

 رکشو یاحرفه

موسسه  

آموزش عالی 

غیر انتفاعی  

و غیر دولتی 

 مهرگان

همکاری با سایر 

 ها سازمان

را انتخاب  یگه درس مهارت زندک یانیدانشجو یمعرف

  کدرــاخذ م یبرا( برادر) یاحرفهیز فنکنمودند به مر

 

  یاوحرفهیفن
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موسسه  

آموزش عالی 

غیر انتفاعی  

و غیر دولتی 

 نهاوند

 طراحی و اجرای

 ارگاهک

، یعلوم ورزش یآموزش یهادر گروه یارگاه آموزشکجاد یا

 یاهان داروئیدات گیتول یمهندس، عیصنا یمهندس، یمیش

 جیوتر و مهندس

عصر  یول

 رفسنجان

 ( جـــع)

تدوین دروس 

 تقاضامحور

 . نموده است ارایهرا  ینیارآفرکو  یداردسازاستاندو درس 

های تقویت برنامه هنر

 ی اشتغال پذیر

 ها باگسترش ارتباط دانشگاه، یآموزش یاهارگاهکجاد یا

و  یارشناسکطع ـدر مق یارآموزکدرس  ارایه، صنعت

  ینیارآفرکدرس  یزیربرنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

 

 

 

 

 

-افزایی و ارتقای توان اشتغالارتــع مهــطرح جام

پذیری دانشجویان کارشناسی که به همت و تاکید مقام 

های برنامه تای تحقق هدفــت در راسالی وزارــع

ششم توسعه مبنی بر افزایش سطح توانمندی و مهارت 

عنوان یک سیاست در نظام آموزشی دانشجویان کشور به

های گیری و اقدام حوزهکلید خورد و محور تصمیم

ها شد ظرف مدت کوتاه یک سال  که ستادی و دانشگاه

و هماهنگی نامه آن و هدایت از تاریخ تصویب آیین

-منجر به دستاوردهای بزرگی شد که بخشی از آن در این تک، اجرای آیین نامه گذشته است

ذکر این نکته الزم است هرچند که این گزارش حامل . بندی شده استنگاشت ثبت و طبقه

های کشور نیست اما عزم جدی و همت بلند ها و اقدامات انجام شده در دانشگاههمه برنامه

مدیران آموزشی و ، ویژه اعضای هیئت علمیکاران آموزش عالی کشور بهدست اندر

بتنی بر علم و علم های بلند توسعه مرساندن بیش از پیش به تحقق هدفبر یاری، کارشناسان

 . شودها نمیمحدود و منحصر به این دانشگاه ،ثروت قابل تبدیل به

ها گیری زیر از این گزارشا نتیجههدرمجموع و براساس اطالعات دریافت شده از دانشگاه

 . های کشور رقم خورده است موثر باشدگذاری رخداد بزرگی که در دانشگاهتواند در ارزشمی

 

 

 

 پنجمبخش      

 دیـــــبنمعــــج
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 و بزرگ هایهدانشگا شامل هاهدانشگا همه از وسیعی دامنه شده گزارش هایحطر -

 ؛ گیردیدربرم را تخصصی و جامع هایاهدانشگ و کوچک

 از و است نبوده معین علمی زمینه یا رشته یک به محدود افزایی مهارت هایطرح -

 هایزمینه از دورتر هایحوزه تا کشاورزیمهندسی و  مانند عملبه نزدیک هایحوزه

 ؛ شودمی شامل را انسانی علوم مانند مهارتی

 دانشجویان میان در آن توسعه و کارآفرینی سویبه شده گزارش هایطرح کالن نگاه -

 ؛ است ستایش قابل اقدامی و وزارت تایید مورد اندیشه هک است

-می مشاهده هابرنامه اجرای در محوری جامعه رویکرد شده گزارش هایطرح میان در -

 محور جامعه دانشگاه تدریجی گیریشکل زمینهتواند می برجسته ژگییو این. دشو

 ؛ باشد

درگیر ، درسی برنامه بر تنیمب آموزش دریافت حین در دانشجویان هادانشگاه برخی در -

، ثروت به دانش تبدیل کوچک هایهتجرب به شدن وارد و وکار کسب امور یادگیری

 . اندشده

  

 افزاییمهارت شده گزارش و اقدامات هابرنامه تحلیلگیری و نتیجه
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اصلی این  و رسالت یفهوظ ی،کاربرد یدانشگاه جامع علم اساسنامه 9ماده  مطابق با         

در بخش را  یاجرائ یها و دستگاه ها مشارکت سازماناست که  یفراهم نمودن موجباتدانشگاه 

 یاجتماع ی،اقتصاد یها ز بخشیامتخصص مورد ن یانسان یروین یتترب یبرا یردولتیو غ یدولت

که به آنها محول  یکار یدانشگاه برا ینآموختگان ا که دانش یبه نحو ید،جلب نما یو فرهنگ

کاربردی در -جامع علمیماموریت اصلی دانشگاه  .دانش و مهارت الزم را کسب کنند ،شود یم

نیروی انسانی توانمند متناسب با های معمول در کشور تربیت  ها و دانشگاه قیاس با سایر زیرنظام

تاکنون، بستر  17های این دانشگاه از سال  تجربیات موجود و ظرفیت. است نیازهای بازار کار

ور برخی اقدامات بنیادین به این منظ. افزایی وزارت متبوع دارد مناسبی برای تحقق طرح مهارت

 :دانشگاه عبارت است از

 توجه به استانداردهای مشاغلد اشتغال و ارزیابی بازار کار با رص -الف

 یها یریگ با رصد جهت کاربردی-آیند تربیت نیروی انسانی در دانشگاه جامع علمیفر        

و  یکیتکنولوژ یها ییرگ مولد، جهت یتجمع یها یریگ جهت تی،یعجم یها یریگ اشتغال، جهت

 یها با کمک دستگاه ینسرزم یشدر چهارچوب برنامه آما یاقتصاد های یتو مز ها یتظرف

مدل مطلوب نظام جامع مهارت و فناوری در قالب سه حلقه  .شود یبرداران انجام م و بهره ییاجرا

ر تعریف و اساس چرخه زیو بر ای و نظام صالحیت حرفه نظام آموزش، نظام اطالعات بازار کار

 .شود طراحی می

 

 ها پیوست     

در  دانشگاه جامع علمی کاربردی هایها و برنامهراهبردها و سیاست

 یاندانشجوپذیری راستای ارتقای توان مهارتی و اشتغال

 1ت ــپیوس
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،  (O*NET)های اطالعات شغلی  بندی شغلی استرالیا، شبکه طبقه استاندارد  یها توجه به مدلبا 

  استاندارد بندی طبقه  ،ISICبندی  بندی شغلی استاندارد ایاالت متحده آمریکا، طبقه طبقه نظام 

، شمول قانون استخدام کشوریبندی مشاغل در بخش م ، طبقهISCO-2771 مشاغل المللی بین 

-های موجود دانشگاه جامع علمی بندی بندی مشاغل در بخش مشمول قانون کار و طبقه طبقه

مدل بومی با  (ریزی درسی، مدرسان و گسترش ساختارهای تخصصی حوزه برنامه)کاربردی 

 :شدعناصر زیر تعریف 

 تعداد عنصر

 947 رشته شغلی

 17 خوشه شغلی

 11 حوزه شغلی

 77 حوزه شغلی-کالن
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های  تدوین و اجرای آموزش متناسب با نیاز بازارکار و توسعه مهارت -ب

 فردی و شغلی

های علمی کاربردی پس از شناسایی مشاغل با نگاه به وضعیت موجود بازار کار،  رشته        

شاورزی، های مختلف صنعت، ک اساس نیاز بخشهای شغلی و بر ایجاد اشتغال و افق آینده حوزه

های  شناسی با روش تحلیل توانمندی شغل. فرهنگ و هنر و خدمات طراحی و اجرا شده است

های آموزشی توسط متخصصان موضوع انجام گرفته و در نهایت  منظور تدوین بستهشغلی، به

های آموزشی در سطوح مختلف آن حوزه شغلی  برای یک شغل یا طیف همگونی از مشاغل دوره

 . شود رداران تعریف میب با کمک بهره

 :کاربردی بر محورهای ذیل دایر است-های علمی های تدوین و اجرای آموزش سیاست

 مراکز یبند و قطب یآموزش یها یتفعال گرایی یتکردن و مامور یتخصص -

 گرایانه یتمأمور یرغ یها در رشته یانتعداد دانشجو کاهش -

 بطیرمرتغ یمراکز آموزش یلتعد یا یعتجم یت،وضع تغییر -

 یدولت یرو غ یبخش خصوص تقویت -

 ییاجرا یها دستگاه یهماهنگ و یانسان یروین یتوانمندساز بااشتغال  یشبه افزا کمک -

 زاخود اشتغال یها رشته توسعه -

متناسب با هرم ( یکارشناس) یستو تکنولوژ یسینیتکن یها در سطوح شغل آموزش توسعه -

 (ینجها یبراساس استانداردها)  یانسان یرویمطلوب ن

مستقل،  یاجرا یکردبارو یلیسطوح تحص ینب یلیتکم یآموزش یها دوره یشو افزا توسعه -

 یرسم یها ها به دوره آن یلو تبد یعو امکان تجم یساز فراهم

 یطی،مح یستز) یمتناسب با اسناد باالدست ،یتاولو یدارا یکاربرد های رشته توسعه -

 ( ...و  ینترنتیا یکارهاکسب و  یر،پذیدتجد های ی، انرژیانرژ ینهمصرف به

و  یشغل یها حوزه یازمتناسب با ن یدجد یها رشته ینو تدو یدمشاغل جد ییشناسا -

 .ییاجرا یها دستگاه یا توسعه یها برنامه
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 :های فوق های انجام شده با توجه به سیاست ترین فعالیتمهم

ی به نیازهای آموزشی منظور پاسخگویکاربردی به-های آموزشی علمی زی و توسعه دورهاندا راه -

با لحاظ طرح آمایش آموزش عالی ای،  ی، منطقههای محل های شغلی و توجه به نیازمندی حوزه

  یکاربرد-یکارها و مشاغل در دانشگاه جامع علموکسب یقیتلف یبند مدل طبقهو 

 یدست یعصنا صنوف،یی شامل اجرا یبازار کار با کمک دستگاه ها یدجد های یتورود به ظرف -

 یجامعه ورزش ی وگردشگرو

سطح  های شغلی در فرصت یجادجهت ا ینانهکارآفر یکردبا رو یفهکارکنان وظ ییافزا مهارت -

  مسلح یروهاینامه با ستاد کل ن انعقاد تفاهم یقکار، از طروملی و بهبود فضای کسب

 یالملل ینببا رویکرد  یکاربرد-یعلم یها توسعه آموزشبسترسازی  -

برداران و  و بهره ییاجرا یها دستگاه یآموزش یازهایاساس نبر یدرس یها امهبرن ینو تدو یهته -

با در نظر  یاموزش یدر چارچوب استانداردها یبرنامه درس ینتدو ،بازار کار یازمتناسب با ن

 یایو دن( مشاغل یآموزش یازهاین یشغل و احصا یلو تحل یهشامل تجز) کار یایگرفتن دن

  (مناسب یها دروس و سرفصل یصو تخص یآموزش یها یازسنجین املش) یآموزش

های  های درسی همگام با تغییرات تکنولوژیکی، نیازهای دستگاه توجه به بازنگری مستمر برنامه -

  برداران، اخذ بازخوردهای اجرایی اجرایی و بهره

 های کارورزی آموزش عملی و محیط کار و ساماندهی دوره -ج

و  یفن یکاردان ی،ا حرفه یصورت کاردانهب یلیمقاطع تحص ،یدر نظام آموزش مهارت و فناور

با  یآموزش یها نامه نظاماساس  ینا بر. شده است یفتعر یفناور یو مهندس یا حرفه یکارشناس

و اجرا  یبتصو یشغل یها حوزه های یتاز ظرف یمند کار و بهره یطتمرکز بر آموزش مح یکردرو

 .شود یم

درسی های  در برنامه ساعت آموزش در محیط کار 572حاظ سازی آموزش عملی با ل نهادینه -

ها در آغاز، حین و پایان  منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموختهکاربردی به-علمی

هر کدام ) 2و  7کارورزی ، (ساعت در شروع دوره  92)کاربینی تحصیل در قالب دروس 

نامه آموزشی مصوب  نظاممطابق ( در نیمسال دوم تحصیلی و پایان دوره -ساعت 247
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 7177 -ساعت عملی92واحد و  2درس کاربینی هر یک به ارزش  175) کاربردی-علمی

 (ساعته 247واحد عملی  2درس کارورزی هر یک به ارزش 

 آموزش نظری% 47آموزش مهارتی و حداکثر% 17حداقلگیری دروس در قالب  جهت -

 کاربردی -ی آموزشی علمیها نامه ها مطابق نظام در استاندارد تدوین برنامه

نظر  اندازی سامانه بومی کارورزی دانشگاه جامع علمی کاربردی با در ایجاد و راه -

  های آموزشی دانشگاه کاربردی و مهارتی بودن رشته-های علمی گرفتن مختصات دوره

های مرتبط با  های محیطی و ارتقاء صالحیت طراحی و اجرای آموزش -د

 های نگرشی رورش جنبهکار و حرفه با رویکرد پ

ای در طراحی  های شغلی و حرفه با توجه به بکارگیری الگوهای مبتنی بر شایستگی -

های فنی و محیطی در آنالیز  کاربردی و تفکیک مهارت-های درسی علمی برنامه

های شغلی با  ها و مهارت های محیطی توامان با قابلیت های شغلی، مهارت شایستگی

 . شودمیهای درسی تدوین  مشترک در تمامی برنامههای  لحاظ دروس مهارت
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های مشترک در مقطع کارشناسی با عناوین و دروس زیر استخراج  بر اساس مدل باال، مهارت

 .شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربردی بر اساس صالحیت های شغلی-احی برنامه های درسی دانشگاه جامع علمیمدل طر

 :های مشترک مورد انتظار در مقطع کارشناسی مهارت

 راه حل بهینه ارایهه و تحلیل رخدادها و تجزی -
 ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی برنامه -
مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقـال   -

 اطالعات فنی
 ارایـه بهبود و مستندسازی فرآیندهای انجام کار و  -

 ها گزارش نتایج فعالیت
هـای جدیـد    انـدازی عرصـه   کارآفرینی، خلق و راه -

 کسب و کار
 راری ارتباط موثر در محیط کاربرق -
ریزی به منظور رعایـت الزامـات بهداشـت،     برنامه -

 (HSE)ایمنی و محیط زیست 
 ای ریزی به منظور رعایت اخالق حرفه برنامه -
 گیری بخردانه سازی و تصمیم تصمیم -
 تفکر نقادانه و اقتضایی -
 خالقیت و نوآوری -

 :دروس متناظر

 مدیریت منابع :هامشترک برای همه گروه: الف
وری،  ، مدیریت کسب و کار و بهرهانسانی
گیری، اصول و فنون  یابی و تصمیم های مسئله مهارت

 واحـد نظری 2مذاکره هر کدام به ارزش 

درس از مجموع دروس  2ماهیت دوره متناسب با 
 .شودگنجانده میدوره  مذکور در 

درس  2برای هر گروه : ها ویژه هر یک از گروه: ب
واحد نظری تعریف شده است  2ارزش به هر کدام 

دوره، یک درس در دوره ماهیت که متناسب با 
 .شود گنجانده می
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های اجرایی برای اجرای ها و دستگاهجلب همکاری و حمایت وزارتخانه -ه

 های محیط کار آموزش

-های علمی در آموزش شورهای پیشروـــکدل مطلوب نظام جامع مهارت و فناوری، ـاس ماسبر

 :دننمای کاربردی از قاعده زیر تبعیت می

  

به دلیل نبود نظام جامع بازار کار در کشور ایران، چرخه آموزش تربیت نیروی انسانی به ویژه در  

غلی از طریق تعریف مختصات های ش تبیین نیازهای آموزشی و اعتباربخشی به صالحیت

برداران و  های اجرایی، بهره در این شرایط دستگاه. استاندارد شرایط احراز شغل، کامل نیست

متولیان امر تربیت نیروی انسانی بهترین بستر برای شناسایی نیازهای آموزشی و استلزامات 

ای نیل به این کاربردی بر-دانشگاه جامع علمی. هستندبکارگیری خروجی محصول آموزشی 

به عبارتی . های اجرایی است هدف مطابق اساسنامه مصوب، ملزم به تعامل با متولیان و دستگاه

ها  ، نبود سیستم جامع نیازسنجی آموزشی و نظام اعتباربخشی به مهارتدستگاه متقاضی

دی نمودار زیر فرایند موجود دانشگاه جامع علمی کاربر. دهدرا پوشش می( ای صالحیت حرفه)

 . نماید را بیان می

 

 

 

 577با بیش از  ی در راستای اجرای فرایند آموزشیکاربرد-در حال حاضر دانشگاه جامع علمی

مند های محیط کار بهرهویژه آموزشمابین بههای فیبوده و از ظرفیت دستگاه متقاضی در تعامل

 .است

به دلیل فقدان اطالعات 

صحیح از بازار کار اعالم 

یاز از سوی متقاضی ن

 صورت می پذیرد
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 تعداد عنوان

 45 ارگان

 577 دستگاه متقاضی

 72 وزارتخانه

 

های  ها و ایجاد خوشه پآهای کارآفرینی، برگزاری استارت توسعه دوره -و

 فناوری

های محیط کار، دانشجو و مدرس در  ساماندهی کسب و کارهای نوپا به کمک ظرفیت -

 های فناوری  مراکز آموزشی دانشگاه از طریق ایجاد مراکزرشد خوشه

 

 

 

 

 

 

کار و اشتغال مولد و توسعه وکسب ینی،کارآفر یکردبا رو یآموزش یها برنامه یتهدا -

 ییردر مرکز آموزش با تغ ینیکارآفر یها و طرح ها و برنامه ینیکارآفر یدرس یها  سرفصل

 پروژه محور یها توسعه محور، ساعت آموزش و طرحو  ینیکارآفر یدرس یها برنامه

 (کاربردیهای علمی واحد برای تمامی رشته 2ارزش به تعریف درس کارآفرینی)

 

 

 تعداد عنوان

 795 مرکز نوآوری

 3 مرکز رشد و فناوری

 3 رویدادهای شتاب برگزار شده

 29 رویدادهای شتاب در دست اقدام
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 ای نظام صالحیت حرفه -ز

ه به تناسب هر ای مجموعه ای از شایستگی ها شامل دانش، مهارت و نگرش ک صالحیت حرفه

های آموزشی، کاری ای آموزشی و تجربی در محیطرایندهو توسط فرد در ف شغل یا حرفه تعیین

 .شودای میتبدیل به رفتار حرفهو ه کسب و جامع

تار تشکیالتی ای در ساخ ای و تصویب شورای صالحیت حرفه ایجاد دفتر صالحیت حرفه

ای و  ی عالی آموزش و تربیت فنی، حرفهکاربردی و همکاری با شورا-دانشگاه جامع علمی

 .اقدامات دانشگاه در همین راستا بوده استمهارتی از جمله 

 آموزشیهای شغلی در فرآیندهای  صصان حوزهاز متخسودبری  -ح

های تدوین و بازنگری  عنوان عضو کمیتههای شغلی به ندی از متخصصان حوزهم بهره   -

ریزی  ریزی درسی و شورای برنامه های چهارگانه تخصصی برنامه های درسی، گروه برنامه

 کاربردی-و درسی علمیآموزشی 

عنوان عضو کمیته تخصصی گسترش، هیات های شغلی به ندی از متخصصان حوزهم بهره   -

 های مربوطه ممیزه، شورای نظارت و زیرگروه

 لیهای شغ ارزیابی توسط متخصصان حوزهوانجام بازدیدهای تخصصی و نظارت   -

 تی به دانشجویان مهارتجربی جهت انتقال دانش /خبرهمندی از مدرسان  بهره   -

های ویژه به منظور به روزرسانی و  های تربیت مدرس و نیز طراحی دوره برگزاری دوره   -

  های نوین و نوظهور توانمندسازی مدرسان مطابق با فناوری
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پذیری  با رویکرد اشتغال یفرهنگ یهایتفعال یتتوسعه و تقو -ت

 آموختگان دانشجویان و دانش

 یانمشاوران و دانشجو یژهو یآموزش یها کارگاه برگزاری -

 کار ودر حوزه کسب ییمسابقات مناظره دانشجو برگزاری -

کارها و دستاوردهای مبتنی بر وال در جشنواره حرکت با معرفی کسبمشارکت فع -

 نیازهای شغلی

  یمهارت های در رشته ییو دانشجو یعلم های قطب یاندازراه -

  یمهارت یکردبا رو ییشجوو دان یعلم های یهاتحاد یاندازراه -

  ییدانشجو یمهارت یعلم های انجمن تشکیل -

 کاروکسبمهارت و  یو هنر یفرهنگ جشنواره -
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-اصالح و بهبود مستمر روش، داردسازیاستان، ارتقاء کمی و کیفی آموزش: راهبردعنوان 

 فرآیندها و ساختار و تشکیالت، ها

 

ناد باالدستی ــسا برنامه عملیاتی سیاست ردیف

 ناظر بر برنامه

1 

بسترسازی مناسب جهت 

های عالی ارزیابی آموزش

ای و رهگیری حرفهوفنی

 آموختگاناشتغال دانش

طراحی و ایجاد بانک اطالعاتی 

 آموختگاندانش

اساسنامه دانشگاه 

 وای حرفهوفنی

های وزارت نامهآیین

 عتف

رح مستندسازی ــــــاجرای ط

ختگان موفق شاغل در آمودانش

های مختلف بازار کار به بخش

 صورت فیلم مستند

راحی و استقرار الگوی ـــــط

-وفنیهای عالی ارزیابی آموزش

 ایحرفه

های اشتغال شناسایی ظرفیت

 های موجودتوسط سامانه

2 
دارد استانطراحی و ایجاد 

خرید و ارتقای تجهیزات و 

 هاسیستم

برنامه تکمیل طراحی و تدوین 

و ارتقاء تجهیزات کارگاهی و 

 آزمایشگاهی

تدوین شناسنامه علمی و تحت 

شبکه تجهیزات کارگاهی و 

 

 ها پیوست     

های عملیاتی در راستای ارتقای توان ها و برنامهراهبردها و سیاست

 ای کشورحرفهوپذیری دانشجویان دانشگاه فنیمهارتی و اشتغال

 

 2ت ــپیوس
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 هاآزمایشگاه

طراحی و تدوین برنامه ایجاد 

 هاها و آزمایشگاهکارگاه

3 
های پژوهشتوســــــعه 

 و فنی کاربردی در دانشگاه

 ایحرفه

به وزشکده ــــآم 11تبدیل 

 آموزشکده هوشمند

های وزارت نامهآیین

تف و معاونت ـــــع

 نامهآیین، یــــعلم

 و فنیشگاه ــــــدان

 ایحرفه

ایجاد شبکه مراکز رشد در 

 ها استانسطح 

تدوین و طراحی مدل شبکه 

-حرفهوفنیمراکز رشد دانشگاه 

 ای

های توسعه شبکه آزمایشگاه

به منظور  ایحرفهوفنیدانشگاه 

خدمات پژوهشی و  ارایه

 فناورانه

-طراحی مدل پروژه فارغ

اسنامه دانشگاه ـــاس التحصیل براساس نیاز بازار کار

های آموزشی طراحی مدل ایحرفهوفنی

 مشارکتی با صاحبان مشاغل

4 

بهبود و ارتقاء مستمر 

سطح کیفیت آموزش عالی 

 ایو حرفه فنی

أت تخصیص سهمیه جذب هی

-علمی به نخبگان و دانش

 ایحرفهوفنیآموختگان 

های دستورالعمل

 جذب

بر نیازسنجی  هدایت و نظارت

ظور ــمنآموزشی متقاضیان به

های شـــــسازی بخظرفیت

اقتصادی و 

-یتـــبتر /کشاورزی/اجرایی

 صنعتی/اجتماعی/مهندسی/بدنی

های نامهآیین

 آموزش

منظور نیازسنجی آموزشی به

-وهای فنیسترش دورهـــــگ

ای متناسب با نیازهای حرفه

 جامعه

 نامه گسترششیوه
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ریزی جهت فراهم برنامه

های ساختن امکان تأمین دوره

 مورد نیاز مشاغل

شه جامع علمی ــنق

اساسنامه ، شورــــک

-حرفهوفنیدانشگاه 

 ای

قای ـریزی برای ارتامهـــــبرن

ای فهحروفنیهای ارتـــــمه

تخصصی دانشجویان جهت 

 ورود به جامعه

های نامهآیین

 آموزش

های آموشی برگزاری دوره

سازی و تخصصی تجاری

 وکار کسب

دستورالعمل 

 توانمندسازی

5 

ایجاد ساختارهای اجرایی 

و منعطف برای شناسایی و 

توسعه فناوری و تولید 

 بنیانمحصوالت دانش

های آپتارتــــبرگزاری اس

 کاروسبی در حوزه کتخصص

ه مالی ــــــنامآیین

امالتی دانشگاه ـــمع

 ایحرفهوفنی

عامل با ــــهمکاری و ایجاد ت

های حمــــــــــایتی صندوق

ای ـــــهدر حوزه وکار کسب

 تخصصی

طراحی مدل آموزش مبتنی بر 

 پروژه و محصول

طراحی مدل آموزش عالی 

سیه مهارتی سفارش محور و بور

 واحدهای صنعتی

آیین نامه وزارت 

 عتف

بنیان های مهارتتشکیل شرکت

سازی و فروش برای تجاری

 بنیانمحصوالت مهارت

هیه و تدوین برنامه عملیاتی ت

بکه مراکز رشد و مراکز ش

 ایحرفهوفنییادگیری دانشگاه 

6 
های پژوهشی ایجاد تیم

کالس جهانی و آشنایی با 

در دانشگاه  نیازهای بومی

حضور هدفمند اساتید و 

ها و دانشجویان در کنفرانس

 مجامع علمی

ین نامه وزارت آی

ف و دانشگاه ــــعت

 ایحرفهوفنی
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ای از طریق حرفهوفنی

های اساتید ارتقای قابلیت

 و دانشجویان

ایجاد رابط فعال و دائم بین 

 صنعت و محیط آموزشی

اساسنامه دانشگاه 

 یاحرفهوفنی

های برقراری ارتباط با بخش

مختلف بازار کار با هدف 

-کارآموزی و کاریابی دانش

 آموختگان

آیین نامه وزارت 

ف و دانشگاه ــــعت

 ایحرفهوفنی

 

 

 

 

 

0 

 

 

توسعه علمی و پژوهش 

های محور شدن فعالیت

 و ای دانشگاه فنیتوسعه

 ایحرفه

های پژوهش و تعیین اولویت

ای فنی و حرفهفناوری دانشگاه 

براساس نیازسنجی و مشارکت 

 ربطهای ذیحوزه

 

 

 دستورالعمل مربوطه

-ثبت و پرورش ایده، شناسایی

های نو دانشجویی و پرسنل 

هیأت علمی و غیرهیأت علمی 

 در حوزه فعالیت روابط عمومی

نقشه جامع علمی 

 کشور

8 
بود مستمر فرآیندهای به

ای و حرفهودانشگاه فنی

 انشگاهیانتشویق د

ژوهشی و برگزاری جشنواره پ

 و فناوری توسط دانشگاه فنی

ای برای توسعه فرهنگ حرفه

 آموزی و نوآوریمهارت
دانشگاه نامه آیین

 ایحرفهوفنی
-وفنیالمللی اعطای جایزه بین

کنندگان و به ابداع ایحرفه

های مهارت محور مجریان طرح

و فناورانه مؤثر در بهبود زندگی 

 مردم

 نــبرگزاری مسابقات ملی و بی

المللی تخصصی با برند دانشگاه 

 ایوحرفهفنی
آیین نامه وزارت 

 عتف
ا و ــهایت از پروژهــــحم

 های دانشجویینامهپایان
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سطح ، ایحرفهوقاء مسؤولیت اجتماعی دانشگاه فنیارت: راهبردعنوان 

  آمادگی جسمی و روحی دانشجویان، فرهنگی

 برنامه عملیاتی سیاست ردیف
اسناد باالدستی ناظر بر 

 برنامه

1 

، تبیین مؤلفه آموزشی

پژوهشی و فرهنگی 

ولیت اجتماعی مسئ

 ایحرفهوفنیدانشگاه 

خدمات آموزشی و پژوهشی  ارایه

 با کیفیت

انداز د چشمـــــــــسن

بیست ساله کشور و برنامه 

 توسعه ششم

های برگزاری سلسله نشست

لیت اجتماعی ی مسئوستانا

 ایحرفهوفنیدانشگاه 

دستورالعمل مربوطه و 

المی شدن ــــسند اس

 هادانشگاه

2 

ارتقاء سطح فرهنگی و 

نامه زیست تبیین بر

ولیت مــــحیطی مسئ

دانشگاه تماعی ــــاج

 ایحرفهوفنیدانشگاه 

های اندازی و تقویت کانونراه

 کارآفرینی

-وفنیاساسنامه دانشگاه 

های نامهو آیین ایحرفه

 وزارت عتف

های ها و برنامهدهی فعالیتجهت

لمی دانشجویی ــــهای عانجمن

کالت کشور نظیر ــدر حل مش

احیای خاک و حفظ محیط 

جمن ـــزیست توسط ان

زیباسازی بصری و ، کشاورزی

ط ـافزایش نشاط اجتماعی توس

باس ـمد و ل، انجمن گل و گیاه

 ی دوختتوسط انجمن طراح

های دانشگاهی سبز نمودن رشته

های مربوطه به و طراحی دوره

 حرف سبز

انداز بیست سند چشم

اله کشور و برنامه ـــس

 توسعه ششم

3 

های هــــتبیین مؤلف

ولیت اخالقی مسئـــ

-فنیاجتماعی دانشگاه 

 ایحرفهو

 

توجه به هویت ملی و معرفی 

الگوهای ایرانی و اسالمی با 

ام از من ایرانی» جشنواره برگزاری

 « تبار خوبان
انداز بیست ساله سند چشم

کشور و برنامه توسعه 

های آموزشی در برگزاری دوره ششم

راستای افزایش وجدان کاری و 

 ایاخالق حرفه
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4 
ایجاد مراکز علمی ـ 

 تخصصی ورزشی

ایجاد پایگاه استعدادیابی ورزشی 

 دانشجویان

/ برنامه ششم توسعه

های ابالغی از اداره مهبرنا

بیت بدنی وزارت تر کل

 متبوع

 

، بیت نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار در حوزه صنعتتر :راهبردعنوان 

 کشاورزی و فرهنگ و هنر، خدمات

 

اسناد باالدستی ناظر  برنامه عملیاتی سیاست ردیف

 بر برنامه

 

1 

 

 

ن و ـــین تکنیسیــتأم

ه کارشناسی مورد نیاز در حوز

کشاورزی و ، خدمات، صنعت

 فرهنگ و هنر

 جذب دانشجوی سفارش محور

 برنامه ششم توسعه

های جدید اندازی رشتهراه

 براساس سفارش

2 
های اشتغال مولد ایجاد زمینه

وری و باال بردن نرخ بهره

 نیروی انسانی

های تولید محور نمودن رشته

 آموزشی

اجرای مشارکتی آموزش 

کنیسین و بیت تتر جهت

 کارشناس

تمرکز برروی کار و اشتغال و 

های فن محور بودن فعالیت

 های علمیانجمن

های نامه انجمنآیین

 علمی وزارت عتف

3 

ی به نیازهای ـــپاسخگوی

های مهارتی و صنایع در حوزه

فناورانه در سطح آموزش عالی 

 مهارتی

آموزش نیروهای مورد نظر 

 نبنیاهای مهارت دانششرکت

 برنامه ششم توسعه

های اندازی کانونایجاد و راه

 شکوفایی خالقیت و نوآوری

اندازی مراکز مشاوره ایجاد راه

 وکار کسب

4 
تربیت نیروی انسانی متناسب 

-های جدید حرفهتـــبا فرص

برقراری ارتباط بین محتوای 

آموزشی و نیازهای بازار کار و 
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 اشتغال ای و شغلی

-توانایی دانش شناسایی

های آموختگان در رشته

 موجود به جامعه

های دانشگاه انطباق رشته

-با عناوین حرفهای حرفهوفنی

 های موجود در بازار کار

5 

درک نیازهای بخش صنعت 

در عرصه نیروی انسانی از 

طریق ایجاد ارتباط نزدیک 

بین محیط آموزش و صنعت 

-حرفههای برای ایجاد قابلیت

یابی برای اشتغال مکان ای و

 آموختگاندانش

 گیری وضعیت اشتغال ره

 ارایهآموختگان و دانش

 بازخورد به سیستم آموزشی

های دانشگاه انطباق رشته

باعناوین حرف و ای حرفهوفنی

مشاغل مورد نیاز ثبت شده در 

 کاریابی
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منزلت  رتقاءنوآوری و ا، آموزیتوسعه فرهنگ مهارت: راهبردعنوان 

  ایحرفهواجتماعی دانشگاه فنی

اسناد باالدستی ناظر  برنامه عملیاتی سیاست ردیف

 بر برنامه

1 

های شناسایی فرصت

، اتــــخدم، صنعت

کشاورزی و فرهنگ و 

 هنر جهت ارتقای 

های دانشگاه توانمندی

 ایحرفهوفنی

ژوهشی و فناوری برگزاری جشنواره پ

ای برای حرفهوشگاه فنیــــتوسط دان

 آموزی و نوآوریتوسعه فرهنگ مهارت
-نامه دانشگاه فنیآیین

 ایحرفهو
ای المللی فنی و حرفهاعطای جایزه بین

های کنندگان و مجریان طرحبه ابداع

مهارت محور و فناورانه مؤثر در بهبود 

 زندگی مردم

ها و مسابقات نوارهـــبرگزاری جش

 اکز رشددر مر وکار کسبتخصصی 

ها و ترسازی جهت جذب ایدهـــبس آیین نامه وزارت عتف

های مبتنی بر فناوری و نوآوری در طرح

 مراکز رشد

ها و مسابقات نوارهــــبرگزاری جش

 وکار کسبتخصصی 
 دستورالعمل مربوطه

های کارآموزی تابستانه و دوره ارایه

 های مطالعاتی برای دانشجویانفرصت

ه وزارت عتف نامآیین

 ایحرفهودانشگاه فنی

2 
توسعه فرهنگ کتاب و 

کتاب خوانی در میان 

 دانشجویان و کارکنان

خوانی در حوزه برگزاری مسابقات کتاب

 بنیانهای دانشوکار کسب

های وزارت آیین نامه

 عتف

ها با موضوعات تجهیز و تقویت کتابخانه

 تخصصی و فرهنگی، علمی

گاه تخصصی کتاب در برگزاری نمایش

 در مراکز رشد وکار کسبحوزه 

سازی جهت ترسازی و فرهنگــــبس

 توسعه کشور

 های مربوطهنامهآیینمدت های کوتاهطراحی و تدوین دورههای توسعه آموزش 3
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ای حرفهوالی فنیـــع

دت برای ــــکوتاه م

-دانش، جویانـدانش

آموختگان و شاغلین 

 در بازار کار

 هاآموزشکده/ ویژه دانشجویان دانشکده

های کوتاه مدت در طراحی و تدوین دوره

 حوزه مشاغل خانگی

های معتبر در جهت همکاری با دانشگاه

 های کوتاه مدت مشترکبرگزاری دوره

همکاری با مؤسسات آموزشی معتبر در 

های کوتاه مدت جهت برگزاری دوره

 مشترک

های کوتاه مدت هطراحی و تدوین دور

آموختگان سنوات قبل ویژه دانش

 آموزشکده / دانشکده

های کوتاه مدت طراحی و تدوین دوره

براساس نیاز بازار کار و تغییرات 

خدمات ، تکنولوژی ویژه شاغلین صنعت

 فرهنگ و هنر، کشاورزی

 
الی ـــــبرقراری ارتباط افقی و عمودی نظام آموزش ع: راهبردعنوان 

رسمی و نظام اطالعات بازار و نظام آموزش مهارتی رسمی و غیر رتیمها

 کار کشور

 اسناد باالدستی ناظر بر برنامه برنامه عملیاتی سیاست ردیف

1 

اعتباربخشی به مدارک و 

های نظام ینامهــــگواه

الی ـــــــــوزش عــآم

 ایحرفهوفنی

آموختگان رفی دانشـــمع

ه بای حرفهوفنیدانشگاه 

صاحبان صنایع و خدمات 

از طریق عقد قرارداد و 

 نامهتفاهم

 تورالعمل تشکیل کانون ـــدس

 آموختگاندانش

راحی و استقرار ــــــط

-چارچوب صالحیت حرفه

 ای

قانون نظام جامع آموزش 

 ای و مهارتیحرفهوبیت فنیتر و

2 
تعریف جایگاه تکنیسین 

و کاردان ماهر در قوانین 

لی و و مقررات شغ

ارتباط با نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی به 

منظور تدوین قوانین 

 هارویه
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حمایتی برای ایجاد جاذبه  استخدامی

های کاردانی و رشته

 تکنیسین ماهر

 همراهی در ایجاد و 

گیری ساختار واحد شکل

 گذارسیاست

 قانون نظام جامع آموزش و

 ای و مهارتیحرفهوبیت فنیتر 

3 

له سطح کاهش فاص

شایستگی نیروی کار 

دارد استانکشور با سطح 

 جهانی

-های بینتعریف رشته

-والمللی دانشگاه فنی

ای براساس نیاز حرفه

 های مربوطهنامهآیین المللیمنطقه و بین

تربیت تکنیسین مورد نیاز 

در سطح جهانی و منطقه 

 از طریق قرارداد همکاری
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المللی ارتقای جایگاه و تعامالت ملی و بین اطالع رسانی و: راهبردعنوان 

 ایحرفهودانشگاه فنی

 

اسناد باالدستی ناظر  برنامه عملیاتی سیاست ردیف

 بر برنامه

1 

ارتباط با صنعت و 

گسترش همکاری بخش 

 خصوصی

انعقاد قرارداد با صنعت مبنی بر 

 ارایهمشارکت در تولید و 

 خدمات

 مجوزهای هیأت امنا

2 

انشگاه خودکفایی د

ای در جهت حرفهوفنی

رفع نیازهای فناورانه 

 داخلی

سازی تولیدات فناورانه تجاری

 دانشجویان

سازی تولیدات تجاری نامه مالی و معامالتیآیین

الگوبرداری از تبصره ) دانشجویان

 ( قانون بودجه 58

3 
ایجاد جذابیت برای 

تحصیل در دانشگاه 

 ایحرفهوفنی

های تشویقی نیسماستفاده از مکا

 برای جذب افراد نخبه

نامه استعدادهای آیین

 درخشان

ایجاد جذابیت برای دانشجویان 

های از طریق تبلیغ کارگاه

 های وزارت عتفنامهآیین پرمحتوا در رسانه ملی

های ایجاد تسهیالت و حمایت

 مادی و معنوی در مراکز رشد

4 
اد جذابیت برای ــــایج

دانشگاه  یل درــتحص

 ایحرفهوفنی

ای های شهریهاعمال معافیت

 های خاصبرای گروه

 مصوبات هیأت امنا

کمک به تأمین شهریه 

 دانشجویان واجد شرایط

حمایت و ، نظارت، ریزیبرنامه

پشتیبانی از نخبگان علمی و 

جویان استعدادهای ــــــدانش

 درخشان

نامه همکاری با انعقاد تفاهم

بیت تر   بان مشاغل کشور وصاح



 

84 
 

نیروی انسانی مورد نیاز در قالب 

 بورسیه

5 

شناسایی نیازهای ملی و 

المللی در راستای بین

های عالی توسعه آموزش

 ایفنی و حرفه

ای حرفهوبان فنیبرنامه دیده

ارتقای جایگاه ملی دانشگاه برای 

ای و رفع مشکالت حرفهوفنی

 کشور

-وفنینامه دانشگاه آیین

 ایحرفه

تهیه محتوا و تدوین کتب 

وکارهای  آموزشی ویژه کسب

بنیان در مراکز رشد و دانش

 ارکان آن

 نقشه جامع علمی کشور

6 

بهبود شناخت و ارتقای 

های جایگاه آموزش

ای در سطح حرفهوفنی

 جامعه و خانواده

های جمعی گیری از رسانهبهره

های در ایجاد شناخت آموزش

 ایحرفهوفنی

-وفنیاساسنامه دانشگاه 

 ایحرفه
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وری در استفاده از بستر فناوری اطالعات جهت ارتقاء بهره: راهبردعنوان 

 ایحرفهودانشگاه فنی

 

اسناد باالدستی ناظر  برنامه عملیاتی سیاست ردیف

 بر برنامه

1 

همراهی متناسب و روزآمد 

ای حرفهوفنیهای آموزش

 های نوبا فناوری

ها و رشته، ری عناوینــــبازنگ

-ها متناسب با رشد فناوریبرنامه

 های نو

 ریزیدستورالعمل برنامه

کاربست تکنولوژی در تدوین منابع 

 و شیوه آموزش

2 

عه و کاربرد ــــــتوس

های جدید اوریـــــفن

اطالعاتی مانند مجازی و 

های سازها در آموزششبیه

 ایحرفهوفنیعالی 

و کاربرد آموزش مجازی و  توسعه

-حرفهوفنیسازی در دانشگاه شبیه

 ای

 
ری از توان داخلی در دانشگاه ایجاد بستر استفاده حداکث: راهبردعنوان 

 ایحرفهوفنی

 

اسناد باالدستی ناظر بر  برنامه عملیاتی سیاست ردیف

 برنامه

1 

روزآمد نمودن 

ها با امهــبرن

تفاده از ــاس

ظرفیت داخلی 

-وفنیانشگاه د

 ایحرفه

ریزی درسی آموزش اندازی کمیته برنامهراه

 دستورالعمل موجود ایحرفهوفنیعالی 

 های جدید دانشگاهیطراحی و تدوین رشته

اندازی ارکان زیرمجموعه مراکز ایجاد و راه

-کانون/دهی نوآوریرشد شامل مراکز شتاب

 های خالقیت

تورالعمل وزارت ـــــدس

 عتف

اصالح و بومی نمودن الگوهای آموزشی 

 موجود
 دستورالعمل موجود
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های آموزشی کوتاه تهیه و تدوین سرفصل

های مدت براساس نیاز بازار کار و مزیت

 اینسبی منطقه

 ریزیدستورالعمل برنامه های درسیشایستگی محور نمودن برنامه

2 

روزآمد نمودن 

ها با برنامه

تفاده از ـــاس

رفیت داخلی ظ

-وفنیدانشگاه 

 ایحرفه

های عرضه محور ایجاد بازنگری در دوره

 های تفاضا محوررشته
 نامه گسترششیوه

 تهیه دستورالعمل اصالح نظام کارآموزی و کارورزی

های آموزشی از برنامه عملیاتی تغییر روش

های شیوه سنتی به شیوه مبتنی بر فناوری

 هنامه مربوطآیین آموزشی

ها درراستای کاربردی کردن اصالح سرفصل

 هاو مهارت محوری رشته

-وفنیهای آموزشی دانشگاه اصالح سرفصل

 براساس نیاز بازار کارای حرفه
 ریزیدستورالعمل برنامه
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-حرفهوظام جامع ارزیابی در دانشگاه فنیطراحی و استقرار ن: راهبردعنوان 

 ای

 

اسناد باالدستی ناظر  ملیاتیبرنامه ع سیاست ردیف

 بر برنامه

1 

قای سطح ــــــارت

پاسخگویی دانشگاه 

به نیاز  ایحرفهوفنی

 بازار کار

 شناسایی نیازهای واقعی بازار کار
امه صالحیت ـــــنآیین

 ایحرفه

العاتی و برقراری ارتباط با مؤسسات مط

منظور تحقیقاتی و دانشگاهی به

-های علمی در زمینهتفاده از یافتهـــاس

 های آموزشی

 نامه وزارت عتفآیین

 

های فرهنگی ساماندهی و حمایت از فعالیت، گذاریسیاست: راهبردعنوان 

 راستای نیل به دانشگاه اسالمی و اجتماعی در

 

اسناد باالدستی ناظر  برنامه عملیاتی سیاست ردیف

 بر برنامه

1 

عدالت جنسیتی 

-در توسعه رشته

زشی وــــهای آم

 فنیشگاه ــــدان

 ایحرفهو

های جدید برای مشاغل طراحی رشته

زنان با توجه به آمایش  خاص حوزه

های وزارت هـــنامآیین های مورد تقاضاسرزمین و رشته

خدمات ، های جدیدعه رشتهـــتوس عتف

کشاورزی برای زنان با توجه به آمایش 

 های مورد تقاضاسرزمین و رشته

2 

روحیه  افزایش

خودباوری و 

شکوفایی 

ها در خالقیت

های فعالیت

 گروهی

، منظور پرورش استعدادهاریزی بهبرنامه

سازی اوقات فراغت ها و غنیبروز خالقیت

دانشجویان و ایجاد فضای معنوی در 

از طریق ایجاد و  ایحرفهوفنیدانشگاه 

های فرهنگی هنری و تقویت کانون

 . . . وهای علمی انجمن، اجتماعی

مصوبات شورای عالی 

-آیین، انقالب فرهنگی

 های وزارت عتفنامه
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سازی نهادهای دانشجویی از طریق شبکه

های ها و اتحادیهتشکیل مجامع کانون

 های علمیانجمن

های وزارت نامهآیین

 عتف

3 

افزایش توانمندی 

، کار گروهی

مشارکت فعال 

دانشجویان و 

کارکنان در امور 

فرهنگی و 

 اجتماعی

اختراعات و ، گاه تولیداتـــبرپایی نمایش

، اساتید، دانشجویان) ابتکارات دانشگاهیان

 ( کارکنان
های وزارت نامهآیین

 عتف
های خالق و گروهی حمایت از ایده

 دانشجویان خصوصاٌ نهادهای دانشجویی

هدایت بسترهای مشارکت  سازی وزمینه

 دانشجویی

های وزارت نامهآیین

 عتف
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، نهادی، های ساختاریتوسعه امور مشاوره در قالب برنامه: راهبردعنوان 

 رخدادی و کالبدی

اسناد باالدستی ناظر بر  برنامه عملیاتی سیاست ردیف

 برنامه

1 

ارتقای سطح دانش و 

آگاهی در حوزه 

المت روان و ـــس

 جسم

 هایطرحاجرای 

ر و پیگشیری از اعتیاد و مواد مخد -

 ت دخانیا

  کارنامه سالمت -

 سیمای زندگی  -

ارتقای تحصیلی و سالمت  ـ

 دانشجویان مشروط

نامه ابالغی دفتر یوهـــــش

 سازمانمشاوره و سالمت 

 امور دانشجویان وزارت عتف

ماره ــه شـــــــبخشنام های پیش از ازدواجآموزش

ورخ ــــــم 215882/2

درخصوص  22/18/1388

ی با تیارــدروس اخ ارایه

وبه جلسه ــاستناد به مص

 22/11/1388مورخ  552

ریزی شورای عالی برنامه

 آموزشی

 تربیت مربی ) TOTآموزش 

در سطح ( های زندگیمهارت

 ها استان

های وزشـــکمک و تقویت آم

 های زندگی دانشجوییمهارت

2 

یه ــــافزایش روح

ودباوری و ــخ

ها شکوفایی خالقیت

 در 

 ی گروهیهافعالیت

تفاده ــــریزی در جهت اسبرنامه

مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و 

 ها آنسازی جسم و روح سالم

مصوبات شورای عالی انقالب 

های وزارت نامهآیین، فرهنگی

 عتف

 سازی در جهت حمایت و زمینه

 های آزاداندیشیاندازی کرسیراه

مصوبات شورای عالی انقالب 

های وزارت مهناآیین، فرهنگی

 عتف

ریزی در جهت استفاده مطلوب برنامه

-از اوقات فراغت دانشجویان و سالم

 ها آنسازی جسم و روح 
 های وزارت عتفنامهآیین

منظور پرورش ریزی بهبرنامه

-ها و غنیبروز خالقیت، استعدادها

سازی اوقات فراغت دانشجویان و 
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-فنیایجاد فضای معنوی در دانشگاه 

ریق ایجاد ــــازط ایرفهـــحو

 غیره ها وانجمن، هاکانون

3 

ایش توانمندی افـــز

مشارکت ، کارگروهی

فعال دانشجویان و 

کارکنان در امور 

 فرهنگی و اجتماعی

-های همهارتــــبرگزاری کارگاه م

 اندیشی و همکاری گروهی
 

، گووویج فرهنگ گفتتر  اهتمام به

 نقد روشمند

ورای عالی وبات شــــمص

 انقالب فرهنگی

4 
ایجاد رقابت سالم و 

 سازنده

سازی و هدایت بسترهای زمینه

مشارکت دانشجویی از طریق 

جلسات پرسش و ( الف: برگزاری

اهنگ ــــنظام هم( پاسخ ب

 نظرسنجی( پیشنهادات ج

وبات شورای عالی ــــمص

 انقالب فرهنگی 

 های وزارت عتفنامهآیین

5 

 اط با برقراری ارتب

آموختگان دانش

 ویگاه فنــــدانش

 ایحرفه

 آموختگانرهگیری اشتغال دانش

آموختگان براساس بازآموزی دانش های وزارت عتفنامهآیین

 فناوری روز

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

 




