
  ارتقاء شايستگي هاي حرفه اي دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاهي 

  با رويكرد رفع نياز بازار كار كشور به نيروي متخصص

  محور بازاركميته آموزش هاي اشتغال و 

  بيان مسئله:
  

 اعالم داشتند بيكاريمقام عالي وزارت دهند.  مي تشكيل دانشگاهي التحصيالن فارغ را كشور بيكاران كل از نفر ميليون1 حدود
 در كه است كساني برابر 10 دانشگاهي التحصيالن  فارغ در بيكاري نرخ مي باشد و ها ديپلمه برابر 10 دانشگاهي التحصيالن فارغ

  .دارند ديپلم زير و ديپلم تحصيالت كشور
 به افرادمتاسفانه از آنجا كه ارتباطي بين برنامه ريزي ها در دانشگاهها و نيازهاي واقعي بازار كار وجود ندارد، باعث شده است كه 

 آموختن صرف نيز را جواني گرانبهاي عمر از سال چند و شوند دانشگاه وارد دبيرستان دوران اتمام از پس بهتر شغلي آينده اميد
 بلكه زد، خواهد رقم آنها زندگي براي را بهتري آينده تنها نه آموزي علم كه اميد اين به كنند عالي شآموز مراكز در علم

 نيازهاي به توجه بدون ها دانشگاه ديگر، عبارت به شود تبديل ياس به دهد مي قرار وي پاي پيش نيز را مناسبي شغلي هاي فرصت
 به ورود متقاضي ديپلمه جوانان تا ندارد وجود نيز سيستمي گونه هيچ و كنند مي دانشجو پذيرش و جذب به اقدام كار بازار واقعي

 . نمايد آگاه كار بازار روز نيازهاي با نامناسب هاي رشته انتخاب دليل به ماندن بيكار احتمال از را ها دانشگاه

 فكر خود خالي هاي صندلي پركردن به دانشگاه كه است اين دارد كار جوياي جوانان آينده با مستقيمي ارتباطنكته مهمي كه 
 براي شغلي روشن آينده هيچ كه حالي در شوند مي پذيرفته غيردولتي و دولتي هاي دانشگاه در دانشجو هزاران ساله هر و كند مي

 دانشجو پذيرش برابري چندين حجم با متناسب كار بازار نيازهاي وجه هيچ به اينكه كم دست يا و ندارد وجود ها رشته از بسياري
  .نيست

 بيكار اصلي داليل از را تجربه نيازمند و تخصصي مشاغل تصدي در جوان نيروي ناتواني و مهارت عدم بنگاهداران و كارفرمايان
 مشاغل تصدي واقعي آموزش جوانان به آنكه از بيشتر ها دانشگاه كه معتقدند و دانند مي دانشگاهي التحصيل فارغ كارجويان ماندن

 رقابت غيردولتي و دولتي هاي دانشگاه بين زمينه اين در و كنند مي همت التحصيلي فارغ مدارك صدور به نسبت بياموزند، را مختلف
 . دارد وجود تنگاتنگي

 كار بازار مختلف مشاغل با دانشگاهي هاي رشته بودن غيرمرتبط دليل به فراواني جوانان كه كنند مي عنوان كارفرمايان همچنين
 تا پردازند مي تئوريك مباحث به بيشتر امروز كه هايي رشته عبارتي به. ندارند افراد اينگونه جذب به اي عالقه آنها و مانند مي بيكار

   .اند داده جاي خود در را بيشتري بيكاران تخصصي، و مهارتي موضوعات
  
  
  
  
  
  



  :وضعيت فعلي بيكاران دانش آموخته دانشگاهي
  مختلف در مقاطع متفاوت تحصيليتعداد بيكاران رشته هاي 

ديپلم فوق رشته  ليسانس 
 و ليسانس فوق

اي حرفه دكتراي  

 دكتراي
 تخصصي

زن و مرد جمع  

تربيتي علوم  5412 19353 772 9 22547 

هنر و انساني علوم  23288 70627 6781 201 100912 

هنر و بازرگاني اجتماعي، علم  43383 166690 11886 116 222112 

كامپيوتر و رياضي علوم  8126 58362 9607 84 76191 

توليد و ساخت مهندسي  101424 137402 12353 149 251402 

دامپزشكي و كشاورزي  7189 27231 3967 34 38438 

رفاه و بهداشت  9792 15074 1044 78 25997 

 17407 14 887 9589 6914 خدمات

نشده اظهار  1782 3682 4872 2703 13045 

كل جمع  122863 213007 25517 2257 768051 

  منبع: پيك مهارت
  

 و هزار 222 نيز آن از پس و دارد وجود نفر 402 و هزار 251 با توليد، و ساخت  مهندسي، هاي رشته در بيكاران تعداد بيشترين
 . دارند قرار حقوق و بازرگاني اجتماعي، علوم هاي رشته در نفر 112

  .هستند زن هم نفر 311 و هزار 404 و مرد نفر 740 و هزار 363 دانشگاهي، التحصيل فارغ بيكار نفر هزار 768 از بيش مجموع از
  

رشنه نام رديف التحصيالن فارغ تعداد  بيكاري نرخ بيكاري اشتغال   

 41.6 16572 23223 39795 صنعت و فناوري 1
 30.4 3388 7740 11129 علوم كامپيوتر 2
 30.3 11200 25766 36967 روزنامه نگاري و اطالع رساني 3
 26.6 28294 77989 106283 علوم حياتي 4
 26.4 23220 64582 87802 هنر 5
 25.4 46862 137788 184650 حقوق 6
 25 44485 133328 177813 علوم فيزيكي 7

8 
كشاورزي، جنگلداري و 

 شيالت
153376 115335 38040 24.8 

 23.1 81957 272995 354952 معماري و ساختمان سازي 9

10 
مهندسي و حرفه هاي 

 مهندسي
894740 696949 198790 22.2 

 20.4 60394 235027 295421 علوم رفتاري و اجتماعي 11
 20.3 161590 634102 795693 بازرگاني و علوم اداري 13
 20.2 3388 13375 16763 دامپزشكي 12



 19.8 3833 15574 19408 خدمات بهداشتي 14
 19 23733 100936 124670 و آماررياضيات  15
 15.2 88818 494038 582856 علوم انساني 16

  منبع: پيك مهارت

  راهكار:

  استفاده از آموزش هاي اشتغال و بازارمحور در راستاي ارتقاي شايستگي هاي حرفه اي دانشجويان و دانش آموختگان
 3هاي آموزش توأم با كار عملي و مستنداً به ماده  اي و در اجراي شيوه در راستاي راهكارهاي اجرايي بخش آموزش فني و حرفه

محيط كار واقعي مبني بر فراگيري دوره مهارتي در  15/8/1390هـ مورخ 47334/ت162733تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 
تعاوني و غيردولتي و اجراي  هاي مختلف كشور اعم از دولتي، عمومي، شده، با بهره گيري از ظرفيت بخش و يا شبيه سازي

تصويب نامه  16و15قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و مستنداً به ماده  80نامه بندهاي (الف) تا (هـ) ماده  آيين
ات تسهيل استفاده متقاضيان غيردولتي از امكانات و تجهيز "مبني بر 20/2/91هـ مورخ 47436/ت 31616هيات وزيران به شماره 

بازنگري و اصالح و ارائه خدمات آموزشي مورد نياز از طريق واگذاري يا خريد خدمات از مراكز غيردولتي فني و "و  "دولتي
 - ، الگوي آموزش بازارمحور (آموزشاي متناسب با نيازهاي بازار كار هاي فني و حرفه به منظور توسعه آموزش "اي حرفه
  ست. فروش) طراحي شده ا -بازاريابي -توليد

اين دستورالعمل اجرايي الگوي آموزش بازارمحور پس از اجراي آزمايشي مدل فوق طي يك سال گذشته در سراسر كشور و 
  تهيه و تدوين شده است.) فروش – توليد – آموزش( محور بازار آموزش بازنگري دستورالعمل الگوي

  اهداف:
 همگام شدن با تمهيدات اقتصاد مقاومتي .1

 هاي مهارتي كارآيي آموزشافزايش اثربخشي و  .2

 براي دانش آموختگان و توسعه كارآفريني زمينه سازي ايجاد اشتغال پايدار .3

 رشد و توسعه مشاغل خانگي .4

  از طريق ارائه آموزش منطبق با محيط واقعي كار دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاهيافزايش اعتماد به نفس  .5
 در فرآيند كار مشاركت بخش غيردولتي .6

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الگوي آموزش بازارمحور مفهوميمدل 

  
  قوانين و اسناد باالدستي:

  15/8/90هـ مورخ  47334/ت 162733آيين نامه نظام آموزش مهارت و فناوري  
تربيت وافزاي كارآيي و اثربخشي نيروي انساني مورد نياز در بخش هاي مختلف صنعت، كشاورزي،  بند الف) 4ماده 

بومي و نياز بازار كار داخلي و تقاضاي بازارهاي -خدمات و فرهنگ و هنر براساس استاندارهاي شغلي فرهنگ ارزشي
  منطقه اي و بين المللي متناسب با نظام اشتغال كشور

و هدايت فارغ التحصيالن آموزش مهارت و فناوري به بازار كار از طريق تعامل با بخش هاي  معرفي بند ت) 5ماده 
  دولتي و غيردولتي براساس ظرفيت ها و فرصت هاي شغلي شناسايي شده و توانمندي هاي فارغ التحصيالن

  فرهنگي -اجتماعي -برنامه پنجم توسعه اقتصادي
اي از طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش به انجام كار  يستگي حرفهدولت مكلف است به منظور گسترش شا ـ21ماده

هاي انساني، كاهش فاصله سطح  واقعي در محيط، اصالح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه
و ارتقاء اي براي جوانان  شايستگي نيروي كار كشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي و حرفه

اي و علمي ـ كاربردي كشور اعم از رسمي، غيررسمي و  اي براي نظام آموزش فني و حرفه جايگاه آموزشهاي فني و حرفه
بيني الزامات  نايافته، ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير سازوكارهاي الزم را تهيه و با پيش سازمان

  مناسب اجراء كند:
اي و علمي ـ  موزشهاي رسمي متوسطه و عالي، غيررسمي فني و حرفهالف ـ استمرار نظام كارآموزي و كارورزي در آ        

  كاربردي.
سازي ارتقاء مهارت در كشور از طريق اعطاء تسهيالت مالي با نرخ ترجيهي و تأمين فضاهاي فيزيكي و  ب ـ فراهم        

فعال و مؤثربخش غيردولتي در توسعه آموزشهاي رسمي و غيررسمي مهارتي  سازي حضور كالبدي با شرايط سهل و زمينه
  و علمي ـ كاربردي كشور.

  اي در بخشهاي دولتي و غيردولتي. برداران از آموزش فني و حرفه ج ـ افزايش و تسهيل مشاركت بهره        

ورود 
 كارآموزان
و مشاوره 
 شغلي

هاي  ارائه آموزش
تخصصي رشته و بين 

 اي رشته

 توليد محصول يا
 ارائه خدمات

 مستقل

هاي  ارائه آموزش
 يا كارورزي عملي

 پشتيبان

 شركت تعاوني

 فروش بازاريابي توليد آموزش

ارائه محصول 
يا خدمات به 

 بازار

حمايت از 
توليد و ادامه 

 رروند كا

 حمايت نهادهاي
دولتي و غيردولتي

 شروع

اعالم نياز 
 كارآفرين



  الگوي پيشنهادي جهت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  هاي بازار كار شناسايي و تحليل ظرفيت
 

 بخش دولتي

 بخش غيردولتي

كارآفرينان و 
 نخبگان

 خوداشتغالي

دانش ايجاد انگيزه در دانشجويان و
 آموختگان (ايجاد فرهنگ كار)

 شروع

 برنامه ريزي آموزشي

مشاوره و هدايت شغلي و 
 ثبت نام

بازنگري و تدوين استاندارد آموزشي جديد در صورت نياز

 شناسايي ظرفيت آموزشي سازمان

 ظرفيت ساير بخش ها (دولتي و غيردولتي)شناسايي

 تامين منابع مالي طرح

 اصالح قوانين باالدستي و آيين نامه ها

 اجراي آموزش

آزمون و تعيين صالحيت 
 حرفه اي

 آموزش عملي

 آموزش تئوري

كارورزي/كارآموزي

معرفي به بنگاه هاي كاريابي يا 
 اقتصادي و اخذ تسهيالت و ...

ي تحصيلي دانش  شناسايي ارتباط ظرفيت بازار كار با رشته
 آموزش هاي مهارتي سازمانآموختگان و دانشجويان و 

 تعامل با ساير بخش ها ( دولتي وغيردولتي)

 مطالعات كارشناسي/آسيب شناسي/ پژوهش

آينده پژوهي بازار كار

فرصت هاي بين الملل

  مشاوره 
 و هدايت به بازار كار

 اشتغالرهگيري 

آسيب شناسي و بازبيني 
 طرح در صورت نياز

 تربيت مربي توانمند

 طراحي و استقرار الگوي مهارت آموزي در هر رشته

 شناسايي دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاهي

 دانشجويان فارغ التحصيالن
كسب و كار بازارمحور دانشگاهي درسي /واحدهايتعريف واحد

اي بهمراه كارورزي و پروژه)(دوره هاي آموزش فني وحرفه 

رتبه بندي ميزان
، توانايي ومهارت

  امكانات
دانشجويان و 
فارغ التحصيالن  نيازسنجي آموزشي

  بازارمحورالگوي آموزش  -1
مهارت آموزي در محيط كار واقعي     - 2

  *(بنگاه  كسب و كار خرد)
  ASDالگوي  - 3
  آموزش در مراكز ارتقاء مهارت - 4
  مهارت آموزي توام با تحصيل - 5
در  مهارت آموزي فارغ التحصيالن - 6

  حين خدمت مقدس سربازي
...  

 طرح پيوست مي باشد.-*



  ساير كشورهاكارآموزي در 
در تحقيقات دانشگاهي به » بازار محوري «  1980ي  ز دههكه با نام هاي مختلف اما با مفهومي واحد عنوان مي شود. ا

عنوان استراتژي موثر در عملكرد شركت ها نفوذ نموده و به صورت وسيع انتشار يافته است . بازار محوري مفهومي ريشه 
  .متمايل به مفهوم يادگيري بازار مي باشددار در تئوري بازاريابي بوده و 

  
 كارآموزي نوين در آلمان 

قسمتي از آن هم با  كشاورزي و... مي باشد و، اتاقهاي صنايع بازرگاني، مسئوليت حرفه آموزي بر عهده كارفرمايان -
  كارگران است . اتحاديه

  صورت مي گيرد . تامين منابع مالي براي حرفه آموزي كارخانه محور به وسيله شركتها  -
 بازار كار عرضه وتقاضا مكانهاي كارآموزي را تنظيم وقانونمند مي كند . -
بدون آن كه سازمان هاي كارفرمايان محدوديتي را بر آن  ، انتخاب كسب يا شغل توسط كاراموزان صورت مي گيرد -

 اعمال كنند.
از تعطيالت  اي ه دريافت مي كنند وطبق مقررات ويژبا كارآموزان قرارداد كارآموزي بسته مي شود . آنها دستمزد  -

 برخوردار مي شوند .
 پيروي مي كنند . ، از قانون ومقررات الزام آوري كه مستقل از شركتهاست، برنامه هاي حرفه آموزي -
 محتواي برنامه هاي حرفه آموزي بر اساس نياز هاي اساسي دنياي كار تعيين مي شود نه براساس نيازهاي خاص -

 شركت .
 مراكز يادگيري حداقل يك شركت ويك مركز آموزشي را كه حضور در آن اجباري است در بر مي گيرد . -
فرآيند امتحانات وصدور گواهينامه هاي كارآموزي بر اساس مقررات الزام آوري كه مستقل از شركت هاست جريان مي  -

 يابد .
ل مهارت طلب تعيين مي كند ومعموال در بازار كار پذيرفته مي گواهي نامه هاي كارآموزي صالحيت فرد را براي شغ -

 شود .
 حرفه آموزي وپيشرفت از موقعيت كارگر ماهر به استادكار ميسر است .ي  ادامه -

  آلمان (Duale Ausbilding)سيستم آموزشي دوگانه 
پرورش فني و حرفه اي در يك سيستم آموزشي دوگانه تركيبي از دوره هاي كارآموزي در يك شركت و آموزش و       

مدرسه فني و حرفه اي در يك دوره. اين سيستم در بسياري از كشورها، به ويژه آلمان، اتريش، مجارستان، بوسني و 
هرزگوين، كرواسي، صربستان، اسلووني، مقدونيه، مونته نگرو و سوئيس، دانمارك، هلند و فرانسه در چند سال اخير اجرا 

  ر چين و ديگر كشورهاي آسيا در حال تمرين مي باشد.شده و در حال حاضر د
مشاغلي كه نياز به دوره كارورزي دارند  مانند: سازنده اجاق  356در آموزش دوگانه :جوانان آلماني مي توانيد يكي از       
و به اندازه يك مدير  غيره و....مهارت دقيق طبق استانداردها ملي بياموزند  و نجاري نانوايي، كولر ساز، مكانيكي، ، گاز 

عبارتست از : برنامه ريزي توليد، حسابداري و كنترل، بازاريابي،   Dualeصنعتي مهارت به دست آورند  آيتم هاي طرح 
  مديريت منابع انساني، قوانين تجارت، و غيره 

  مي شود. استفاده Dualeبه خصوص در جنوب آلمان اين مدل نيز براي يك سيستم خاص به نام كالج         
 
  



 كارآموزي در ژاپن :
در ژاپن تا حدود ده سال پس از جنگ جهاني دوم تحت دو سيستم مختلف تربيت كارگر ماهر  اي ه كارآموزي حرف
با هدف افزايش تعداد كارگران ماهر وسطح مهارت آنها قانون  1950انجام مي شد . از اواخر دهه  اي ه وراهنمايي حرف

 كارآموزي حرف"تحت عنوان قانون  1978و 1969به تصويب رسيد كه در سال  1958ال در س 133معروف به قانون 
  مورد تجديد نظر قرارگرفت . "اي ه

شهرداري ها وسازمان طرحهاي  ، حكومتهاي ايالتي ، توسط حكومت ملي اي ه در ژاپن موسسات كارآموزي حرف
فرمانداري ها واياالت مي توانند به  ، ايجاد مي شوند . عالوه بر آن اي ه مشاغل به منظور تامين كارآموزي حرفي  توسعه

  كارفرمايان اجازه دهند تا به انجام كارآموزي برمبناي استاندارد هاي مقرر شده به وسيله وزارت اقدام كنند .
است . يكي آن پيش بيني شده  اي ه در كشورهاي مختلف دو شيوه عمده براي كارآموزي فراگيران آموزشهاي فني وحرف
ي  اقتصادي مي باشد وديگري تهيهي  كه انجام دوره هاي كارآموزي برعهده كارفرمايان در بخش هاي مختلف جامعه

برنامه هاي كارآموزي در كليه بخش هاي اشتغال از مسئوليت هاي مراكز آموزشي است . هر دو نظام داراي محاسن 
نه ، به سبب دور بودن از مالحظات مادي وبرخي سودجوييهاي شركت هامثال كارآموزي در مراكز آموزشي ، ومعايبي است

از طرف ديگر اين خطر وجود دارد كه كارآموزي ، بلكه منافع جامعه را نيز مورد توجه قرار مي دهد، تنها منافع فراگيران
 .در مراكز آموزشي از جنبه هاي عملي دور بماند وكمتر موثر واقع شود

 
 آمريكاي التين :كارآموزي در كشورهاي 

سازمان ملي ي  موسسه 1946سازمان ملي كارآموزي صنعتي در برزيل پايه گذاري شد ودر سال  1942در سال 
كارآموزي تجاري تشكيل گرديد واين سازمان ها با فدراسيون هاي كارفرمايان مربوط به هر زمينه در بخش هاي صنعت 

در ساير كشورهاي آمريكاي التين نيز  ، ي موجوديت پيدا كردنديك بخش خصوصي  وتجارت مرتبط گرديدند وبه منزله
  سازمانها وموسسات مشابهي براي كارآموزي تاسيس شده است . 

  
 كارآموزي در فرانسه :

كارآموزي در مشاغل صنفي وپيشه وري سنتي شركت        ي  تنها در فرانسه حدود دوميليون كارآموزان جوان به شيوه
آموزي به مدت دو يا سه سال به طور عمده در شركت ها ومراكز كارآموزي صورت مي گيرد . قرارداد مي كنند . حرفه 

نخستين مقررات قانوني بود كه از زمان انقالب  1971كارآموزي براي كارگران با دريافت حداقل دستمزد است . قانون 
مواردي براي ، كار گرفته شده بود .در اين قانونكارآموزي به ي  امور حرفه آموزي به شيوهي  فرانسه براي اداره 1789

حمايت وحفاظت كارآموزان پيش بيني شده است .اين تدابير به منظور كسب موقعيتي براي حرفه آموزي به شيوه 
مدرك تحصيالت دانشگاهي علمي آموزشگاهي مي باشد . فرانسه : اي ه كارآموزي است كه هم تراز با آموزش فني وحرف

تكنسين هاي آماده براي ورود به زندگي حرفه اي راآموزش مي  ، ين دوره با اهداف حرفه ايا ) دردوسال DEUSTوفني (
تخصص را در زمينه هاي مختلف از  110بيش از  DEUSTدهدويك دوره كارورزي اجباري را نيز شامل مي شوند. 

  بر مي گيرد.انفورماتيك گرفته تا زمينه هاي هنري وتوريسم را در ، بازرگاني ، مديريت
  
  
  
  



  استراليا و آسيا
كارورزي (كارآموزي ) در استراليا به تجربه ي كاري اطالق مي شود. دانشجويان در دبيرستان نيز تجربه ي كار در صنعت 

هفته ) در استراليا در بر مي گيرند.  2را دارند. برخي رشته ها مثل رشته هاي مهندسي كمترين زمان را ( معموال 
انجام شده در هفته بازارها ( چهارشنبه بازار، ساالنه ، هفتگي ، ماهانه) بصورت قانوني براي فروش اجازه كارورزي هاي 

استفاده از مكانهاي  -3مزاياي تجاري براي شركتها  – 2سود هاي فردي  -1داده مي شود. كه اين كار دربردارنده ي 
  د.به مرحله اجرا گذاشتن دوره هاي مطالعاتي مي باش -4موقتي 

  
  چين

كارورزي در چين اغلب براي شغل هاي ويژه اي اتفاق مي افتد. آنها بيشتر تمايل دارند از كارآموزان آمريكايي تقليد 
نمايند. همچنين اين اتفاق در طي سالهاي مدرسه رخ مي دهد. روند رو به رشدي در ميان كارآموزان خارجي ( به ويژه 

رقابت با فرصتهاي دردسترس چيني هاي مي باشد. آنها از خدمات كارورزان چيني استراليايي، انگليسي و آمريكايي براي 
  استفاده مي نمايند.

  
  هندوستان

دانشجويان دانشكده ها و مدارس اغلب كارورزان را براساس شاخه اي از مطالعات  دانشگاه انتخاب مي كنند. دانشجويان 
ط كار ارتقا مي بخشند. بيشتر دانشجويان در طي فواصل زماني ترم توانايي هاي خود را با استفاده از موارد علمي و محي

هاي تابستان و زمستان به كارورزي مي پردازند. در برخي دانشگاهها زماني را در طي دوره ها به كارورزي اختصاص مي 
مهارتهاي الزم در  دهند و گذراندن اين زمان كارورزي اجباري مي باشد. طبيعتا انترنهاي قبلي با بدست آوردن تجربه و

همان سازمان مشغول به كار مي شوند. بسياري از مهندسين زماني را در سازمانهاي صنعتي به عنوان كارورز به سر مي 
برند. معموال هزينه ها توسط خود دانشجو به صاحبان صنايع پرداخت مي شود و اين زمان در برنامه ي كارورزي محسوب 

  نمي شود.
  

  مالزي 
ماهه)  6تا  4شكده ها/ دانشگاهها در مالزي براي ارتقاي مدرك از ديپلم به ليسانس حداقل يك ترم ( بين بيشترين دان

كارورزي براي دانشجويان در نظر مي گيرند. دانشجويان براي انجام كارورزي مي توانند در شركتي از مالزي يا خارج، 
  كارورزي مناسبي پيدا كنند.

  
  : ايران در كارورزي سيستم

  عالوه بر روش فعلي كارورزي در ايران، نمونه هاي زير قابل طرح است:
 ترويجي، هاي فعاليت در مشمول، التحصيالن فارغ پتانسيل از استفاده هدف با كه طرح اين در :ياري تعاون سرباز طرح

 سال در بود، شده تصويب و ارائه تعاون وزارت محوري هاي برنامه ساير اجراي به كمك همچنين و تحقيقاتي و آموزشي
 هاي آموزش نمودن طي پس دكترا تا كارداني از تحصيلي مختلف مقاطع التحصيالن فارغ از نفر 500 تعداد اجرا اول

 در تخصيصي سهميه اساس بر ، تعاون گانه 13 هاي گرايش پايه بر تعاون تخصصي هاي آموزش همچنين و نظامي
  .شدند فعاليت مشغول و مستقر مختلف هاي استان



 نياز تامين خدماتي، صنوف نياز تامين توليدكنندگان، نياز تامين اعتبار، هاي تعاوني شامل( تعاون گانه 13 گرايشهاي
 بوده معدني و مسكن كشاورزي، دستباف، فرش عمراني، صنعتي، خدماتي، نقل، و حمل چندمنظوره، كنندگان، مصرف
  )است

  
  :همكاري دانشگاه ها با كارخانجات

 سايپا شركت در تحصيل حال در مهندسي هاي رشته دانشجويان براي كارورزي دوره نيز كبير امير دانشگاهبطور مثال 
  .گردد مي محسوب نيز دانشجو كاري سوابق جز دوره اين و نمايد مي برگزار

  
  ايراندانشگاه هاي  در كارورزان مشكالت●

   توان به دو بخش زير تقسيم كرد: ايران را ميهاي  برخي از مشكالت كارورزي دانشجويان دانشگاه
   ها: ازدانشگاه ناشي مشكالت ▪

   عدم حضور استاد راهنما (يا سرپرست كارآموز) و عدم ارتباط وي در حين كارورزي.      -1
ان كمبود منابع اطالعاتي: كمبود منابع موجود و عدم تشابه آنها، امكان كسب تجربه يكسان را براي دانشجوي      -2

   كند لذا سطح يادگيري دانشجو متفاوت خواهد بود. هم رشته فراهم نمي
نحوه ارزيابي كيفيت كارورزي: در اكثر مراكز دانشگاهي به ميزان فراگيري و افزايش دانش عملي دانشجو در       -3

  خود گرفته است.شود و ارائه گزارش و دادن نمره بيشتر جنبه رفع تكليف به  طي دوره كارورزي توجه زيادي نمي
  كار:  محيط از  ناشي  مشكالت ▪

كنند،يا  مي دانشجو خودداري هاي صنعتي بزرگ معموالً از پذيرش ها يا واحد سازمان : اغلب  پذيرش       -1
   كارورزي بپردازد. تر به هاي صنعتي كوچك ها و واحد دهد در سازمان مي دانشجو ترجيح شوند كه مي قائل شرايطي

   هاي صنعتي. ها يا واحد در سازمان نداشتن مسوول خاصي براي راهنمايي دانشجويان      -2
    رفاهي. از امكانات دانشجويان برخوردار نبودن      -3
 آنها با اهميت  هاي صنعتي و ناآشنايي ها يا واحد سازمان در مديران كافي  : مانند نبود انگيزه ساير مشكالت       -4
     كارورزي. 

  
  
  ات اجرايي و گزارش هاي عملياتيتجربي

نبوده و اعم عالقمندان با هر  ويژه ي فارغ التحصيالن دانشگاهيآموزش هاي بازارمحور ارائه شده در اين مدت 
درجه تحصيلي در اين دوره ها شركت نموده اند و آمار خاصي جهت ارائه آموزش هاي بازارمحور دانشجويان و فارغ 

  التحصيالن در دسترس نمي باشد.
  

  اعتبارات مورد نياز طرح:
ميليون نفر  2/2بيكاران كشور حدود درصد از جمعيت كشور داراي تحصيالت دانشگاهي مي باشند. و تعداد  18در ايران 

  % هم گزارش داريم)43% از فارغ التحصيالن دانشگاهي بيكار هستند. (تا 34مي باشد. همچنين قريب 



موسسسه آموزش عالي در حال تحصيل مي  2500ميليون نفر دانشجو در بيش از  4/4در حال حاضر در كشور حداقل 
حداقل % از اين موسسات دوره هاي بازار محور را اجرايي نماييم و در هر دوره 50باشند. اگر بخواهيم حداقل ساالنه در 

  داشته باشيم اطالعات آماري به شكل زير خواهد بود: مهارت آموخته نفر 20
  موسسه 250% = 10موسسه *  2500
  نفر كارآموز دانشگاهي در سال تربيت مي شوند. 5000نفر كارآموز=  20موسسه *  250

  ساعت در سال (عملكرد مورد انتظار) -نفر 000/000/10ساعت دوره طي نمايد =  200طور متوسط هر فرد نفر* ب 5000
  همچنين جدول هزينه ها به شرح زير مي باشد:

  توضيحات  ريالمبلغ به   عنوان هزينه  
    000/000/20  ساعته 200متوسط حق التدريس يك دوره   1

    000/000/100  متوسط هزينه اجاره تجهيزات كارگاهي  2

    000/000/20  متوسط هزينه مواد مصرفي يك دوره  3

  ريال ميليون 2ماهانه   000/000/80  مقرري كارآموزان يك دوره  4

    000/000/1000  نفر 20متوسط ميزان تسهيالت براي اشتغال   5

    000/000/60  نفر 20مرحله  و مشاوره  3هزينه نظارت براي   6

    000/000/1280  نفره) 20دوره جمع اعتبارات (براي يك   7

  
  نفر نياز به اعتبارات به شرح زير است: 5000با توجه به محاسبات فوق براي تربيت و اشتغال 

  اعتبار مورد نياز ساالنه ريالميليارد  320هزينه هر دوره =  ريالميليون  1280دوره در سال *  250
  

  شاخص هاي كاركردي

  در زمينه بسترسازي آموزش هاي بازار محوربررسي عملكرد موسسات آموزش عالي 
 موزآبررسي عملكرد واحد مشاوره و گزينش كار 
 بررسي عملكرد فرايند نيازسنجي شغلي 
 بررسي عملكرد فرايندهاي آموزش 
 بررسي عملكرد آزمون هاي مهارتي و نتايج آزمون ها 
 لبررسي عملكرد دستگاهها در زمينه ارايه تسهيالت در راستاي ايجاد اشتغا 
 بررسي عملكرد كارگروه هاي رفع موانع و چالش هاي استمرار اشتغال 
 بررسي عملكرد مالي و استمرار اشتغال بنگاههاي تاسيس شده 
  
  


