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  بيان مساله  - 1

  دورنمايي نااميـد كننـده از اشـتغال     ،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

بـه ويـژه خـدمات     ،مادي كشور است. غلبه بخش دولتي در جذب دانش آموختگان و متورم شدن بخش خـدمات 
ها و ناكارآمدي هاي بازار كار دانش آموختگان است. كشور نيز از كاستييه هاي انساني عمومي در استخدام سرما

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

عـدم   ،ها نشان مي دهد يكي از مهمترين داليل عدم جذب فارغ التحصيالن دانشگاهها در بازار كار پژوهش است.

 ،تحقيقـات و فنـاوري   ،(وزارت علـوم  تناسب مهارتهاي فني و غير فني كسب شده با نيازهاي بازار كار مي باشـد. 

  )94-1393 ،گزارش كارشناسي 

اي كشور به عنوان متولي تدوين استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه دفتر طرح برنامه هاي درسي

درون سازماني  مربيان و كارشناسان ،ايخبرگان حرفه ،بنگاههاي اقتصاديبا مشاركت آموزشي مهارتي در كشور، 

اي آموزش در اجركه  استاندارد آموزشي را طراحي و تدوين نموده است. 6000تا كنون بيش از  ،و برون سازماني
به گروه هدف فارغ التحصيالن دانشگاهي كمتر پرداخته شده دد گرهاي مختلف سازمان مشاهده ميدر بخش 

وري نيروي كار هبهرء ارتقابا رويكرد اشتغال فارغ التحصيالن موجب  ها اين آموزش ها در بعضي از حوزهاست. 
كه مهمترين داليل آن را آن بخش واقع نمي شود  درالتحصيل فارغيا اينكه مورد استقبال كارجويان  شود ونمي

  مي توان به شرح زير بيان داشت:
 عدم وجود سيستم جامع نيازسنجي شغلي و آموزشي ويژه فارغ التحصيالن دانشگاهي 

  هاي دانشگاهي رشتهمرتبط با عدم وجود استاندارد آموزشي براي برخي از مشاغل 

  نسبت به استانداردهاي آموزشي موجود هادانشگاهعدم آگاهي متوليان توسعه و آموزش 

 م متناسب با حجم برنامه و عملياتزعدم اختصاص بودجه ال 

 التحصيالن فارغ  اشتغالاي هاي استراتژيك و توسعهاي برنامه نبود اطالعات الزم در خصوص اولويت ه  
 هادانشگاه

 ) عدم وجود فرهنگ مهارت آموزيSkill Learning (  ها التحصيالن دانشگاهشجويان و فارغميان داندر 

  در تدوين استاندارد هاي آموزشي مهارتي دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاهي ازنيعدم توجه به 
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حال با توجه به موارد مذكور و روند افزايش بيكاري دانش آموختگان آموزش عالي در كشـور، مبـاحثي را در   
مورد لزوم بازنگري در برنامه ها و محتواي دروس اين دوره با تاكيد بر آموزش هاي مهارتي مطرح سـاخته و اگـر   

يق اين مساله و تبيين درست آن ضـروري  گردد. بررسي دقمي چه اين مشكل تا حد زيادي به علل ساختاري باز 
است. بررسي اين موضوع از روش اسنادي و با مراجعه به منابع موجود نشان مي دهـد كـه بخـش مهمـي از ايـن      
  مشكل به ساختارهاي غير منعطف برنامه هاي آموزشي و بخشـي هـم بـه سـاختارهايي غيـر منعطـف شـغلي در        

صـرف نظـر از    اكد ماندن نيازهاي تخصصـي آن بـاز مـي گـردد.    بخش هاي اقتصادي اجتماعي و نامشخص و يا ر
هـا و اقـدامات در   عالي، مروري بر نتايج برخي سياستكردگان آموزش  كنكاش در ابعاد مختلف بازار كار تحصيل

  فـزايش پـذيرش كـارداني، گسـترش    جهت نزديك ساختن برنامه هاي آموزشي با نيازهـاي بـازار كـار، از قبيـل ا    
آن اسـت  به وضعيت موجود و آنچه در عمل روي داده است حـاكي از  كاربردي، همراه با نگاهي  -هاي علميدوره

كه اهداف مورد نظر چندان تحقق نيافته و بازنگري در سياست هاي توسعه آمـوزش عـالي و شـيوه اجرايـي آنهـا      
قـاي مهـارت هـاي مـورد     ارت ،راهكارها بهره گيري از تحليل سوابق موجود يكي از ضروري است. در اين راستا و با

  نياز در سطح تحصيالت عالي مي باشد.
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 و آزمايشگاهي

  نوين كارآموزيطرح 

 (طرح آذر شرقي)

 طرح كارورزي 

 حرفه ايآموزش هاي فني و 

 بازار كار
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 طرح اهداف  -3

   :اصلي هدف

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

 :فرعي اهداف

 1404 انداز چشم سند اهداف حققت 

 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 ينهزم 

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

  دانشگاهي التحصيالن العات شغل ويژه دانشجويان و فارغاطتشكيل بانك 

  ي مرتبطآموزشرايند تدوين و بازنگري استانداردهاي در ف آموزش عاليمشاركت نظام 
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 فرايند كار -4

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 توانمند سازي دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاهي

 بررسي دقيق و تحليلي مساله اساسي تحقيق 

كميته رابردي و عملياتي برنامه ريزي آموزش هاي فني و حرفه ايتشكيل  

 مطالعات كتابخانه اي و ادبيات نظري بررسي پيشينه تحقيق

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

با خبرگان پرسش هاي باز و مصاحبه   

 تعيين معيارهاي انتخاب رشته هاي دانشگاهي 

رشته دانشگاهي 30انتخاب   

 تحليل كيفي  تحليل كمي 

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

استفاده از تكنينك هاي مختلف نيازسنجيتدوين استانداردهاي آموزشي با   

 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

 تحليل رشته دانشگاهي و تعيين مشاغل 

 تجزيه و تحليل مشاغل

شايستگي هاي مورد نيازتعيين   

 تعيين عناوين دوره هاي آموزشي فاقد استاندراد

 تحليل سرفصل دروس دانشگاهي

 تعيين مهارت هاي تكميلي 

 تطبيق عناوين دوره هاي آموزشي مورد نياز

 تشكيل كميته هاي تدوين استانداردهاي آموزشي

گام اول

 

 گام دوم

 گام سوم

 گام چهارم

 

 

 گام پنجم

 

 

 گام ششم

 

 

 

 گام هفتم

 

 

 

 گام هشتم

 

 گام نهم
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 الزامات -5

  نظام اقتصادي. ،: نظام علميدارد ركن اساسيت ساله، توسعه كشور دو طبق سند چشم انداز بيس

، انادعا صادرات نخبگـ . داليل اين تچالش اصلي اين است كه نظام علمي بسيار جلوتر از نظام اقتصادي اس
تـوان اعتبـار سـطح تحصـيالت     للي و ارجاعات به آنها اسـت و نمـي  چاپ مقاالت علمي در مجالت معتبر بين الم

لذا تمركز اصلي مباحث توسعه اشتغال بايـد روي هماهنـگ   دانشگاهي ايران را در بازار بين المللي ناديده گرفت. 
مـاه   4الـي   3اينكه در اكثر كشورهاي جهان دانش آموختگان بـا  كردن نظام اقتصادي با نظام علمي باشد. ضمن 

آموزش بدون اشتغال با شرايط كار تطبيق پيدا مي كننـد. و بـه نـدرت كشـوري را مـي تـوان يافـت كـه دانـش          
آموختگان بدون طي كردن دوره هاي آمادگي شغلي، مستقيما در مشاغل منصوب شوند. در حاليكه در كشور مـا  

ي دانشگاهي عمل نمي كند. در سال جاري سايت قريب به اتقاق صنايع و شركت ها براي ثبت حتي نظام كارورز
نام كارورزان مسدود بوده است. متاسفانه تمركز اصلي مباحث مطرح شده بر انطباق نظام علمـي و دانشـگاهي بـا    

تـرين الزامـات   اصـلي ن از عواملي كه مـي تـوان بـه عنـوا     اقتصاد است و اين مسائل زير بنائي مغفول مانده است.
  توان ذكر كرد شامل موارد ذيل است:التحصيالن ميسازي مهارتي فارغتوانمند

 وجود فرصت هاي شغلي براي اين دانش آموختگان و ضعف مهارتي آنها - 1

 عدم وجود فرصت هاي شغلي در صورتي كه آموخته هاي اين دوره ها كافي و متناسب است - 2

 عين حال ضعف مهارت ها و آموخته هاي اين دوره هاعدم وجود فرصت هاي شغلي و در  - 3

 انحراف سياست ها و برنامه هاي آموزشي از اهداف - 4

 

 ساختار  

  ساختار شامل دو كميته راهبري و عملياتي مي باشد.

 ،كارشناسان دفتـر طـرح و برنامـه هـاي درسـي      ،اعضاي كميته راهبري: مدير كل دفتر طرح و برنامه هاي درسي

نماينـدگان دفتـر برنامـه ريـزي درسـي       ،و مازنـدران  زنجـان  ،فني و حرفه اي استان اصفهانمديران كل آموزش 

  ،معدن و تجارت ،تحقيقات و فناوري و وزارت صنعت ،آموزش عالي وزارت علوم

  كارشناسان و متخصصان درون سازماني و برون سازماني  اعضاي كميته عملياتي:

  هاي منتخب دانشگاهي است. ا رشتهبزير كميته ي مرتبط  30اين كميته متشكل از 
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  طرح هاي مشابه  -5
  ي براي مقطع كاردانيآموزشي تكميلي بين سطوح دانشگاه دوره 23تدوين  

 .دفتر طرح برنامه هاي درسي براي حرفه ها و مشاغل موجود بازار كار استاندارد آموزشي تهيه مي كند
 ،(نظام بين المللي استاندارد طبقه بندي حرفه ها) ISCO2008ر اين راستا از منابع بين المللي:دكه 

O*NET ،(پايگاه داده هاي مربوط به حرفه هاي آمريكا ) SOC ،(نظام طبقه بندي حرفه هاي آمريكا) 

NOC   ،(نظام طبقه بندي حرفه هاي كانادا)ASCO (نظام طبقه بندي حرفه هاي استراليا)  و ... و منايع
  جهت احصاء مشاغل و هاي اقتصادي ايران و ...ايران، استاندارد فعاليتمركز آمار ، بازار كار :ملي

، مدارك حرفه يا شغل احصاء شده ممكن است يكي از الزامات ورود به كند. حرفه ها استفاده مي
 تحصيلي باالتر از مقطع كارداني باشد در اين صورت استاندارد آموزشي مورد نظر تدوين مي گردد.

  

  شده انجام هاي پژوهش و مطالعات -6

 
 اجتمـاعي،  رفـاه  و كـار  تعـاون  وزارت ريـزي،  برنامه و مديريت سازمان توسط ه شد انجام شناسي آسيب -

 )...مقاالت

 كشور آموختگان دانش و دانشجويان تحصيلي هاي رشته و تحصيلي هرم شناسي آسيب -

  و فنـي  و نظـري  آموزشـهاي  متـولي  دسـتگاههاي  بـه  يافتـه  تخصـيص  اعتبارات و بودجه شناسي آسيب -
 اي حرفه 

 كشور محور مهارت هاي آموزش ويژه به و كشور آموزشي نظام شناسي آسيب -

 دانشگاهي آموختگان دانش بيكاري از حاصل سوء تبعات بررسي -

 شايستگي و شغلي آموزش استانداردهاي با مخاطب پر دانشگاهي هاي رشته درسي هايلسرفص انطباق -

 مخاطب پر دانشگاهي هاي رشته با مرتبط مشاغل -

 و فرهنـگ  كشاورزي، مهندسي، و فني ،پايه علوم تحصيلي گروههاي مخاطب پر هاي رشته كه شده تالش : نكته
 .گيرد قرار توجه مورد انساني علوم و هنر

 حرفه اي با نيازهاي بار كار انطباق آموزش هاي فني و -
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دانش آموختگان دانشگاه هـاي منطقـه ي   مزيت هاي نسبي منطقه اي در اشتغال زايي  مطالعه و تبيين -
 (استان هاي مازندران، گيالن و گلستان) شمال كشور

  مدرك گرايي در ايران آموزش هاي فني و حرفه اي و -

 

 شاخص هاي كاركردي و اعتبارات مورد نياز -7

تصـويب  ته راهبري طرح، تـدوين و  ها بايستي بر اساس دستورالعملي كه توسط كميانجام هر يك از فعاليت
  گردد صورت پذيرد.مي

  رديف
  

  عنوان فعاليت
  اعتبار مورد نياز

  (براي هر رشته دانشگاهي)
مطالعه و بررسي مستندات مربوط به آسيب شناسي برنامه هـاي    1

درسي و آموزشي دانشگاهها در سطح ملي و بين المللي و تعيين 
رشته دانشگاهي در چهار حوزه فني مهندسي، علوم انسـاني،   30

  سند براي هر رشته) 20( علوم پايه و هنر

  ريال 000/000/50

رشته دانشگاهي بر اسـاس مشـاغل    30تعيين مشاغل مربوط به   2
 ,O*NET, NOC موجــود در بــازار كــار، مركــز آمــار،     

SOC,ASCO ,…) 

  ريال 000/000/100

شده و اصـالح سـر   محتواي آموزشي براي مشاغل احصاء  تعيين  3
طراحـي برنامـه ي آموزشـي كـارآموزي و     فصل هاي دانشگاهي، 

   تدوين استانداردهاي آموزشي مورد نياز

  ريال 000/000/10
  )( براي يك استاندارد آموزشي

  ريال 000/000/170  تدوين منابع آموزشي و كمك آموزش  4
(تدوين هر منبع آموزشي براي يك 

  جلد) 2000استاندارد آموزشي براي 

  

  


