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بررسي و تجزيه و تحليل بانك هاي اطالعات شغلي و استانداردهاي '' مطالعهنحوه 
  "شغل و شايستگي

دانش آموختگان دانشجويان و  شايستگي حرفه اي در راستاي پياده سازي طرح 
 كشور به نيروي متخصص بازار كار دانشگاهي با رويكرد رفع نياز

 

 

1393بهمن -دفتر طرح و برنامه درسي  

 

 

 

 

 

 

 



    مقدمه

  اميد كننـده از اشـتغال    دورنمايي نا ،افزايش ميزان فارغ التحصيالن در رشته هاي مختلف در سال هاي اخير

نمودي از اتـالف منـابع انسـاني و     ،فارغ التحصيالن را به تصوير مي كشد كه عالوه بر مشكالت فردي و اجتماعي

به ويژه خدمات  ،كشور است. غلبه بخش دولتي در جذب دانش آموختگان و متورم شدن بخش خدمات در مادي
ها و ناكارآمدي هاي بازار كار دانش آموختگان است. يه هاي انساني كشور نيز از كاستيعمومي در استخدام سرما

ضـعف مـديريت علمـي در     ،هاي آموزشي دانشگاهي با نيازهـاي شـغلي  عدم تطابق برنامه ،بخش مهمي از مسائل
هاي اقتصادي، ساختارهاي شغلي برگرفته از صنايع وارداتي و مديريت انعطاف ناپذير و بدون رويكرد علمي بخش

عـدم   ،ها نشان مي دهد يكي از مهمترين داليل عدم جذب فارغ التحصيالن دانشگاهها در بازار كار پژوهش است.
  در جلسـه شـوراي عـالي اشـتغال     لذا با نيازهاي بازار كار مي باشد.تناسب مهارتهاي فني و غير فني كسب شده 

توانمندسازي مهارتي دانشجويان و فارغ التحصيالن با رويكرد اشتغال در  كه به منظور بررسي طرح 3/9/93مورخ 
تحصـيل از  با بيان اين كه آموزش مهارت به دانشجويان در كنـار  برگزار گرديد معاون اول رييس جمهور  بازار كار

اهميت بسيار زيادي برخوردار است، خواستار بررسي اين طرح در كميسيون اجتماعي دولت و دبيرخانـه شـوراي   
همچنين در اين جلسه معاون برنامه ريزي و راهبردي رييس جمهور نيز با بيـان اينكـه اليحـه    . عالي اشتغال شد

ايجاد فرصت هاي شغلي تهيه و تنظيم شـده بيـان    با رويكرد مهار تورم، افزايش رشد اقتصادي و 94بودجه سال 
داشت: اين معاونت از طرح ها و برنامه هاي اشتغال زا كه به تاييد شوراي عالي اشتغال رسـيده باشـد، پشـتيباني    

  .كافي به عمل خواهد آورد

  

   :اصلي هدف

 كار  بازاراستانداردهاي آموزشي مهارتي ويژه دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاهي متناسب با نياز  تدوين

 :فرعي اهداف

 1404 انداز چشم سند اهداف تحقق 

 رهبري معظم مقام از سوي يابالغ سياستهاي تحقق 

 دولتي غير هاي بخش در دانشگاهي التحصيالن فارغ و دانشجويان اشتغال بستر ايجاد 



  دانشگاهي التحصيالن فارغكاهش نرخ بيكاري  
 بـر  مبتنـي  رويكرد آموزشهاي طريق از كشور اقتصادي فعال كرده تحصيل جمعيت بيكاري زمان كاهش 

 شايستگي

 دانشگاهي التحصيالن فارغ بيكاري از ناشي اقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي آسيبهاي كاهش    
 كشور اي حرفه و فني آموزش مراكزآموزشي  ظرفيتهاي از بهينه استفاده 

 مهارت آموختگان و آموختگان دانش كارورزي طرح اثربخش اجراي براي سازي زمينه 

   تدوين منابع آموزشي بر اساس نيازسنجي و استانداردهاي تدوين و بازنگري شده فوق 

 دانشگاهي التحصيالن العات شغل ويژه دانشجويان و فارغتشكيل بانك اط 

  ي مرتبطآموزشرايند تدوين و بازنگري استانداردهاي ر فد آموزش عاليمشاركت نظام 

  
  
  

  دامنه كاربرد:

كليه دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاهي در كليه رشته هـا و گـرايش هـاي     %دامنه كاربرد اين طرح شامل
  به باال مي باشد. كارشناسيدانشگاهي در مقطع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 مدل مفهومي
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طرح اصالح واحد هاي 
 عملي و آزمايشگاهي

  طرح كارآموزي نوين

 (طرح آذر شرقي)

 طرح كارورزي 

 آموزش هاي فني و حرفه اي

 بازار كار



  فرايند كار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 توانمند سازي دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاهي

 بررسي دقيق و تحليلي مساله اساسي تحقيق

 تشكيل كميته رابردي و عملياتي برنامه ريزي آموزش هاي فني و حرفه اي

 مطالعات كتابخانه اي و ادبيات نظري بررسي پيشينه تحقيق

 

برنامه ريزي درسي مطالعه و بررسي مستندات مربوط به آسيب شناسي  بررسي مستندات بازار كار
 دانشگاهي

 پرسش هاي باز و مصاحبه با خبرگان 

 تعيين معيارهاي انتخاب رشته هاي دانشگاهي

رشته دانشگاهي 30انتخاب   

 تحليل كيفي  تحليل كمي 

مورد نياز دانشجويانجمع بندي و نتيجه گيري تحليل هاي كمي و كيفي و انتخاب عناوين دوره هاي مهارتي آموزشي   

 تدوين استانداردهاي آموزشي با استفاده از تكنينك هاي مختلف نيازسنجي

 جمع بندي و ارائه مجلدات به كارفرما

 تشكيل كميته هاي عملياتي برنامه ريزي درسي 

 
تحليل حرفه و تعيين مشاغل بر اساس اسناد ملي و 

 بين المللي
ي و تعيين مشاغل تحليل رشته دانشگاه  

 تجزيه و تحليل مشاغل

مورد نيازو نرم فني تعيين شايستگي هاي  

 تعيين عناوين دوره هاي آموزشي فاقد استاندراد

 تحليل سرفصل دروس دانشگاهي

 تعيين مهارت هاي تكميلي 

 تطبيق عناوين دوره هاي آموزشي مورد نياز

استانداردهاي آموزشيتشكيل كميته هاي تدوين   

گام اول

 

 گام دوم

 گام سوم

 گام چهارم

 

 

 گام پنجم

 

 

 گام ششم

 

 

 

 گام هفتم

 

 

 

 گام هشتم

 

 گام نهم

 



   ساختار

  ساختار شامل دو كميته راهبري و عملياتي مي باشد.

  كميته راهبري:  

  رئيس كميته: مدير كل دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

مديران كل آموزش فني و حرفه اي استان اصـفهان و   ،كارشناسان دفتر طرح و برنامه هاي درسياعضاي كميته: 

 ،تحقيقـات و فنـاوري و وزارت صـنعت    ،نمايندگان دفتر برنامه ريزي درسي آموزش عالي وزارت علـوم  ،مازندران

  ،معدن و تجارت

  يته عملياتي:  كم

  هاآموزش فني و حرفه اي استان  ادارات مديران كلعملياتي: هاي رئيس كميته 

    .استان مزبورو متخصصان كارشناسان اعضاي كميته: 

هـاي   زيـر كميتـه ي مـرتبط بـا رشـته      متشكل از %با توجه به تعداد رشته هاي دانشگاهي مي تواند اين كميته
  .باشد منتخب دانشگاهي

  روش اجرا

  گام اول :  

  مطالعات كتابخانه اي و ادبيات نظري  - 1
  بررسي پيشينه تحقيق - 2

  گام دوم : 

  بررسي مستندات بازار كار - 1
  مطالعه و بررسي مستندات مربوط به آسيب شناسي برنامه ريزي درسي دانشگاهي - 2
 پرسش هاي باز و مصاحبه با خبرگان - 3



  گام سوم: 

  تشكيل كميته هاي عملياتي 

  : گام چهارم

  مشاغلتحليل 

 و مطالعه بازار كار تحليل حرفه و مشاغل  بر اساس اسناد ملي : 1گام چهارم 

 
بايسـتي مراحـل زيـر را طـي      %رو بازار كـا  حرفه و تعيين مشاغل بر اساس اسناد ملي يلحلتمنظور  به 

  نمود:  
 

 ) 1(فرم شماره و حوزه فعاليت  شناسايي بنگاههاي اقتصادي  1 – 1گام چهارم 

شناسايي بنگاه هاي اقتصادي مرتبط با رشته.... -1فرم شماره   
 سابقه فعاليت تخصصي:                              رشته تحصيلي:                                                        مقطع تحصيلي:                                             

  
  معتبري كه حوزه فعاليت دانش آموختگان اين رشته مي باشد را ذكر فرمائيدخواهشمند است بنگاه هاي اقتصادي 

 
 رديف بنگاه اقتصادي منطقه و حوزه فعاليت

  
 

مسئولين و متخصصين بنگاهها و فـارغ التحصـالن رشـته هـاي دانشـگاهي      مصاحبه با  2-1گام چهارم 
 )2احصاء عناوين شغلي (فرم شماره  جهت

مشاغل دانش آموختگان رشته ...شناسايي  -2فرم شماره   
  رشته تحصيلي:             گرايش:               مقطع تحصيلي:               سال اخذ مدرك:

  
  مشاغل شناسايي شده براي دانش آموختگان مقطع كارشناسي اين رشته تحصيلي

رديف شغل وظايف شغلي
   

  



 
 عملكردهاي مشاغل استخراج شده در گام دوماحصاء شرح وظايف ومعيار  3 -1گام چهارم  

   )3شماره  فرم(
 
 
 

 

  )Performance Criteriaمعيار عملكرد(  )Tasksكارها(  )dutiesوظايف(  رديف

        

  تاريخ:عناوين شغلي:                       نام و نام خانوادگي مصاحبه كننده:             

 ) 4 شماره فرم(

 

 

 

 

  .مختص مشاغل احصاء شدهاستانداردهاي آموزش شايستگي تدوين   4 -1گام چهارم 

  
  

 وظايف اصلي رديف
وظايف اصليشايستگي هاي مورد نياز براي انجام  عنوان  

 زمان عنوان شايستگي

    

 عنوان شغل:                                                                                         

  تعريف شغل:

 :مثال هايي از عنوان شغلي

  عنوان شغل:                                                                                          

  تعريف شغل:

  مثال هايي از عنوان شغلي:

  :سن و شرايط ذهني و جسمي                     تجربه كاري:                                    تحصيالت:                    شرايط احراز شغل



  
  تحليل حرفه و مشاغل بر اساس اسناد بين المللي:  2چهارم گام 

  

(شبكه    O*NETاز  اغل مرتبط با رشته دانشگاهي رامش) 5( فرم شماره  در اين قسمت 1 – 2گام چهارم 
هر شغل را به ترتيب   كاريو سبك  وظيفه  %وظايف %مهارت %دانش ؛استخراج كردهاطالعات شغلي آمريكا) 

سبز  %ت مشخص مي گردد كه وضعيت شغل معموليلحاظ مي شود. در اين قسم O*NETبا توجه به اطالعات 
  و يا خوش آتيه است. 

  .......مشاغل مرتبط با) 5(فرم شماره 

   

مشـاغل مـرتبط بـا رشـته      مـي باشـد؛   5كه منتج از فرم شـماره   )6( شماره اين فرم 2 – 2گام چهارم 
اسـتانداردهاي آموزشـي موجـود پوشـش دهنـده       %لحـاظ مـي گـردد   استخراج شـده   O*NET  كه  دانشگاهي

مهارتهاي مورد نياز در يك ستون بيان مي شود و  استانداردهاي آموزشي كه بايد جهت ارائه مهـارت مـورد نيـاز    
چـه تعـداد اسـتاندارد    به يجه خواهيم رسيد كه تدر نهايت به اين ن تدوين شود نيز در ستون سوم بيان مي شود.

    يم. و تدوين براي شايستگي رشته دانشگاهي دار يآموزشي نياز به بازنگر

  

  

  عنوان شغلي
نرم افزارهاي  وضعيت شغل

  تخصصي
Technology 

  دانش
Knowledge 

  مهارت
Skills 

  وظايف
Tasks 

  سبك كاري
Work 
styles 

  زمينه كاري
Work Context 

معمولي
سبز  
  

ش آتيه
خو

  

                   



   ....مشاغل مرتبط با رشته  -6فرم شماره 

استانداردهاي آموزشي موجود پوشش  عنوان شغل
 دهنده مهارت هاي مورد نياز

استانداردهاي آموزشي كه بايد جهت ارائه 
*مهارت مورد نياز تدوين شود  

 
 

 

 
 

 

  دوره هاي مورد نياز براساسO*NET .استخراج شده است 

 

  اصالح واحدهاي درسي واحد دانشگاهي :  3گام چهارم

احدهاي دانشگاهي به جز واحدهاي عمومي كه مي توان به آنها آمـوزش هـاي مهـارتي    و %در اين روش
 اگـر  .انتخاب مي شود؛ اصلي و يا پيش نياز دروس دانشگاهي است %با توجه به اينكه جزو واحد پايه اضافه كرد؛ 

و ) 7(فـرم شـماره    لحاظ مي گـردد  %پوشش دهدموجود باشد و يا  و يا معادل آن د مورد نظر آن درساراستاند
  جهت تدوين مشخص مي گردد. ؛ و قابل تدوين باشدچنانچه استاندارد آن موجود نباشد 

  رشته ..... -) 7(فرم شماره 

قابليت مهارتي   پيش نياز  تخصصي  اصلي  پايه  عنوان دروس
  (بخش عملي)

استاندارد آموزشي 
  (موجود)

استاندارد 
آموزشي قابل 

  تدوين
               
               

  

  

  : پنجمگام 

  تدوين استاندارد آموزش شغل و شايستگي و پيشنهاد اصالح واحدهاي عملي و آزمايشگاهي دانشگاه

  

 


