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مهارت افزایی برای دانشجویان در حین تحصیل از جمله
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آمارهای موجود در خصوص اشتغال دانش آموختگان و تعداد دانشجویان کشور بیانگر ناکافی بودن
نرخ اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی می باشد .عوامل متعددی از جمله بهبود فضای کسب و کار،
کاه��ش تصدی گری دولت و نهادها ،استفاده بهینه از بازار کار و نیازهای کشور ،مدیریت همکاری
های بین المللی و بهبود کیفیت نیروی کار دانش آموخته منجر به حل این مشکل خواهد شد .بهبود
کیفیت نیروی کار دانش آموخته از وظایف نظام آموزشی کشور بوده و عوامل دیگر نیز می بایست
مورد توجه نهادهای ذیربط قرارگیرد .چالش های موجود در راستای مهارت افزایی و اشتغال فارغ
التحصیالن را مــی توان ناشی از ناهمخوانی برنامه ها و متون درسی با نیازهای واقعی بازار کار ،عدم
وجود مهارت های عمومی و شغلی ،کمبود فرصت های تجربه عملی و عدم وجود آمار اشتغال فارغ
التحصیالن دانشگاهی و نبود زمینه های کاری در جامعه برشمرد .بدین منظور وزارت علوم ،تحقیقات
و فن��اوری اجرای برنامه های مه��ارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ،توسعه دوره های
کارآم��وزی ،همکاری در تدوین چارچوب نظام صالحیت حرفه ای و رصد اشتغال فارغ التحصیالن
دانشگاهی را در برنامه های خود قرار داد .در راستای اجرای برنامه های فوق تفاهم نامه همکاری با
سازمان آموزش فنی و حرفه ای به منظور توسعه دوره های مهارتی در دانشگاه ها و مراکز آموزش
عالی ،طراحی و تعریف دوره های مهارتی متناسب با سطح معلومات دانشجویان ،توسعه مراکز جوار
دانشگاه و جایگزینی دوره های مهارتی سازمان با دوره های کارآموزی دانشجویان تدوین و اجرایی
گردید .همچنین به منظور تشویق دانشجویان به گذراندن دوره های مهارتی که به بهبود وضعیت
اشتغال آن ها کمک خواهد کرد تفاهم نامه همکاری با ستاد کل نیرو های مسلح منعقد گردید تا
مشموالنی که در دوران دانشجویی در دوره های مهارتی شرکت نمودند امتیاز خدمتی اخذ نمایند.
پیمایش اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی نیز در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال 1397
اجرا شد که بیش از  80دانشگاه آمار اشتغال فارغ التحصیالن خود را اخذ و ارسال نمودند .اقدامات
بسیار خوبی نیز در راستای تدوین چارچوب نظام صالحیت حرفه ای صورت گرفته است .در گزارش
حاضر که با هدف ارایه قسمتی از برنامه ها و اقدامات جاری و آتی وزارت علوم تحقیقات وفناوری در
خصوص توسعه دوره های مهارت افزایی تهیه شده است ،وضعیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
در برگزاری دوره های مهارت افزایی و تجربیات موجود آن ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دکتـر مسعـود برومـند
معـاون پژوهـش و فنـاوری

دفتر ارتباط با صنعت

 /1الزامات قانونی

•سیاس��ت های کلی اشتغال اب�لاغ شده از سوی مقام معظم رهب��ری ( آموزش نیروی انسانی
متخص��ص ،ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آینده) و توام کردن آموزش و
مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آن ها ) ؛
•سن��د چشم انداز  ،1404بند  76برنامه ششم توسع��ه (افزایش سهم آموزش های مهارتی در
نظام آموزشی کشور؛
•برنامه اشتغال فراگیر مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ( اقدام به منظور متناسب سازی
تحصیل و اشتغال ،توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی ،نظارت
بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال
پذی��ری ،رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ
التحصیالن و  )...؛
•تصویب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی ،حرفه ای و مهارتی در آذر ماه 1396؛

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

فاصله بين بخش صنعت و آموزش هاي دانشگاهي و عدم انطباق اين آموزش ها با نيازهاي بازاركار،
یکی از مشكالت اساسي است كه منجر به افزايش مستمر نرخ بيكـا ري دانش آموختگان دانشگاهي
م��ي شود .داليل متعددي منجر به بروز اين مشکل ش��ده است ،لیكن يكي از داليل مهم آن ،عدم
کس��ب مهارت هاي مورد نياز بازاركار در دوره تحصیل است  .بر همین اساس ساماندهی دوره های
مهارت��ی و کارآم��وزی دانشجویان و پیمایش مستمر اشتغال ف��ارغ التحصیالن دانشگاهی در اسناد
باالدستی مورد تاکید قرار گرفته و بیش از پیش بر اهمیت موضوع افزوده است .برخی از عناوین که
در اسناد باالدستی مورد تاکید قرار گرفته است عبارتند از:
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 /2اهداف

 .1ارتق��اي توانمندي های مهارت های شغلی و حرف��ه ای دانشجویان و دانش آموختگان
دانشگاهی به عنوان نيروي ماهر و مورد نياز بازار كار كشور؛
 .2افزایش سهم آموزشهای مهارتی و فناوری پایه در برنامه درسی رشتههای غیرمهارتی
(دروس اختیاری) ؛
.3توسعه آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز بازار کار از طریق همکاری با دستگاه های اجرایی
 .4نوس��ازي و تقوي��ت بنيه انسان��ي و مادي دانشگاه ها بر محور جنب��ه هاي عملي برنامه
شام��ل آزمايشگاه ها ،كارگاه ها ،بازديدها ،عمليات ميداني و ساير فعاليت هاي توانمندساز
دانشجويان كليه رشته هاي تحصيلي؛
 .5مش��اوره هدای��ت شغلی و آموزشی ب��ه منظور بهبود شناخت دانشجوی��ان از دورههای
مهارتی ،حرفهها و مشاغل؛
 .6ارتق��ای کمیو کیفی رویدادهای مرتبط ب��ا اشتغال و مهارتهای مرتبط در دانشگاهها
 .7سازماندهی برگزاری دورههای آموزش مهارتی در دانشگاه و هم افزایی ظرفیتهای موجود؛

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

در شرایط متعارف اقتصادی یکی از دالیل بیکاری و مهم تر از آن پایین بودن نرخ بهره وری نیروی کار ،کمبود
صالحیت های حرفه ای مورد نیاز دانش آموختگان است .ارتقای کیفیت آموزش؛ روزآمدسازی برنامه های
درس��ی؛ تجهیز آزمایشگاه ها ،کارگاه ها و سایر فضاهای یادگیری که به جنبه عملی آموزش مربوط است؛
سازماندهی اجرای کارآموزی ،کارورزی و بخش های کاربردی یادگیری مهارت در دانشگاه ها؛ انتخاب دروس
اختیاری تقاضامحور؛ افزایش آموزش های آزاد دانشجویان در قالب فرابرنامه ای و یادگیری های غیررسمی؛
می تواند به ارتقای صالحیت های دانشجو پس از فراغت از تحصیل و هنگام ورود به جرگه متقاضیان کار
کمک کند .با بازنگری مداوم در برنامه های درسی و یکپارچگی سیاست ها ،برنامه ها و اقدامات در دوران
تحصیل دانشجو ،امکان ارتقای اثربخشی برنامه و از آن طریق ،بهبود در مهارت و اشتغال پذیری دانشجویان
بیشت��ر م��ی شود .برخی از اهداف برگزاری و ساماندهی دوره های مه��ارت افزایی به شرح ذیل می باشد:
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 1-2وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

ب��ا نگاه ب��ه برخی از آمار های موجود در خصوص اشتغال دانش آموختگ��ان و بررسی تعداد دانشجویان کشور
مشخ��ص می گردد که وضعیت اشتغال دانش آموختگ��ان دانشگاهی ،مناسب نمی باشد .بهبود کیفیت نیروی
ک��ار دان��ش آموخته از وظایف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری می باشد ولی بهبود فضای کسب و کار ،کاهش
تصدی گری دولت و نهادها ،استفاده بهینه از بازار کار و نیازهای کشور ،مدیریت همکاری های بین المللی و...
متولیان دیگری دارد که در اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی بسیار حائز اهمیت می باشند و می بایست در
آن حوزه ها نیز اقدامات موثر و جدی نیز صورت گیرد.

تعداد دانشجویان کشور:

115191نفر

 78015نفر
 822345نفر

 774766نفر

 2558066نفر
مرکز آمار ایران ،سال 95

توزیع نرخ بیکاری با توجه به میزان تحصیالت:
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مرکز آمار ایران ،نتایج آمارگیری نیروی کار تا سال 95

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
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درصد اشتغال دانشآموختگان سال  92-93دارای سوابق بیمه ای
براساس پیمایش سال  1397وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانش
آموختگان

(نفر)

«

«

‖

‖

‖

«

(نفر)

(نفر)

«

‖

غیرشاغلین

نسبت
شاغلین به
دانشآموختگان
(درصد)

714375

379068

335307

53.06

نسبت
غیرشاغلین به
دانشآموختگان
(درصد)

‖

«

شاغلین
 53/6درصد

شاغلین
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غیرشاغلین
 46/49درصد

46.94

نتایج به دست آمده از پیمایش نشانگر این موضوع است که 53/06
درصد از کل فارغ التحصیالن شاغل و دارای سوابق بیمه ای هستند.
دفتر ارتباط با صنعت/آذر ماه 1397
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درصد اشتغال دانشآموختگان به تفکیک گروه های تحصیلی
بر اساس پیمایش سال  1397وزارت علوم تحقیقات و فناوری
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علوم پایه
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غیرشاغلین

24183

18858

124510

8893

19339

139524

شاغلین

19536

17708

129939

23182

22842

165861

گروه تحصیلی

دانشآموختگان

شاغلین

نسبت شاغلین به دانشآموختگان
(درصد)

علوم انسانی

305385

165861

54.31

علوم پایه

42181

22842

54.15

علوم پزشکی

32075

23182

72.27

فنی و مهندسی

254449

129939

51.07

کشاورزی و
دامپزشکی

36566

17708

48.43

هنر

43719

19536

44.69

مجموع

714375

379068

53.06
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 / 3مهارت افزایی در دانشگاه های دنیا
سرع��ت تغیی��ر مشاغل در دنیا بسیار باال می باشد .مشاغل ت��ازه ای بوجود آمده و مشاغل دیگر از بین می روند.
این تغییرات در محیطهای کسب و کار نیز تاثیرگذار بودهاند بهگونهای که بر اساس گزارش فروم جهانی اقتصاد؛

بر اساس گزارش باال 10 ،مهارت برتر در سال  2015و  2020در جدول زیر فهرست شدهاند:
مهارتهای برتر در سال 2015

مهارتهای برتر در سال 2020

حل مسایل دشوار

حل مسایل پیچیده

کار گروهی

تفکر انتقادی

مدیریت منابع انسانی

خالقیت

تفکر انتقادی

مدیریت منابع انسانی

اصول مذاکره

کار گروهی

کنترل کیفیت

هوش عاطفی

خدمات -محوری

قضاوت و تصمیمگیری

قضاوت و تصمیمگیری

خدمات

گوش دادن فعال

اصول مذاکره

خالقیت

انعطافپذیری شناختی

دفتر ارتباط با صنعت/آذر ماه 1397

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

• 65درصد از کودکانی که امروز وارد مدرسه میشوند ،در آینده در مشاغلی کامال جدید که امروز وجود
ندارند مشغول به کار خواهند شد؛
• 50درصد از دانشی که یک دانشجو در سال اول تحصیل خود در یک رشته فنی کسب میکند در زمان
فارغالتحصیلی او تاریخگذشته است؛
• 5/1میلیون شغل طی سالهای  2015تا  2020به دلیل تغییرات برهمزننده بازار از بین خواهند رفت؛
•تا سال  ،2020بیش از یک سوم مهارتهای مهم مورد نیاز برای اکثر مشاغل ،مهارتهایی هستند که در
مشاغل امروزی حیاتی محسوب نمیشوند؛
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نتای��ج و بررسی ها نشان می دهد دانشجویان در انتخاب ی��ک دانشگاه برای تحصیل ،به ترتیب عوامل زیر را
مدنظر قرار میدهند:
•شهرت دانشگاه؛
•امکان انجام فعالیت های پژوهشی و فناوری در دانشگاه؛
•امکان اشتغال پذیری بعد از فارغالتحصیلی.

•

ام��روزه اشتغالپذی��ری دانشآموختگان بیش از پیش اهمیت پیدا کرده اس��ت .برخی از مسایل اصلی در این
خصوص را می توان به شرح ذیل فهرست نمود:
•کارفرمایان افراد دارای مهارت های مورد نیاز خود را در میان افراد جویای کار پیدا نمی کنند .عدم وجود
مهارت های همچون کارگروهی ،حل مساله ،مهارتهای ارتباطی ،خالقیت ،تفکر انتقادی ،ایده پردازی و
ارزیابی ایده ها ،مذاکره و رهبری از مشکالت و معضالت اساسی اشتغالپذیری دانشآموختگان می باشد؛
•دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاهی انتظار دارند دانشگاه خدماتی در خصوص یافتن شغل مناسب
به آن ها ارائه نمایند .
•فرصته��ای آشنایی با محی��ط کار و توسعه مهارتهای الزم در محیط واقع��ی برای دانشجویان بسیار
محدود می باشد .
•ارتباط منطقی بین آموزش های دانشگاهی و مهارت های مورد نیاز بازار کار وجود ندارد؛
•دانشآموختگان دانشگاهی به درستی نمی توانند توانمندی های خود به کارفرمایان معرفی نمایند .
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امروزه دانشگاه هایی که به مسائل همچون اشتغال پذیری و تربیت دانشجویان با مهارت
های مورد نیاز برای پذیرفتن مشاغل آینده برنامه ریزی نموده و ساختارهای مناسبی را
ایجاد نمایند بیش از دیگر دانشگاه ها مورد توجه افراد برای تحصیل قرار خواهند گرفت.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
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 1-3برخی از تجارب موفق مهارت افزایی در دانشگاه های دنیا
تجربه سایر کشورهای جهان در حوزه مهارت افزایی و اشتغالپذیری دانشآموختگان دانشگاه
ه��ا میتوان��د در سیاست گذاری این حوزه در سطح ملی و همچنین توسعه برنامههای مرتبط
توسط دانشگاهها موثر واقع شود .بدین منظور تجارب برخی از کشورها در این حوزه به اختصار
معرفی میشود.

استرالیا ساالنه المپیادی را با عنوان المپیاد مهارتها با هدف تشویق دانشجویان برای دسترسی به مهارتهای
کاری و تجربه کارگروهی برگزار می نماید. .

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

استرالیا
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کانادا
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در کان��ادا دورهه��ای  Co-Opبرگزار می ش��ود .در این دوره ها دانشجویان ترکیبی از ک�لاس و کار عملی را تجربه
میکنن��د .بخش��ی از آموزش شرکتکنندگان این دورهها ،آموزشهای رسمی درون دانشگاه و بخش دیگری در قالب
دورههای کسب تجارب کاری در صنایع و دستگاه همکار انجام میشود.
ترمه��ای تحصیل��ی در این دورهها به صورت چرخشی بوده به صورتی که بخش��ی از دانشجویان نیمه اول سال را به
ص��ورت تماموق��ت در محیط کار و بخشی دیگری از دانشجویان نیمه اول س��ال را در دانشگاه و نیمه دوم سال را در
محیط کار سپری میکنند .به این ترتیب کارفرما در کل مدت سال دانشجویانی را در اختیار دارد .بر اساس نوع کار
پرداخت هایی از سوی کارفرما به دانشجویان صورت می گیرد.

امریکا
انجمن  NACEدر امریکا تجارب و استانداردهای مربوط به ارائه خدمات مشاوره شغلی در دانشگاهها را منتشر
ساخته و به تحلیل و ارایه راهکارهایی برای بهبود وضعیت میپردازد.

هلند
در برخ��ی دانشگاهه��ای هلن��د از جمله دانشگ��اه آمستردام در طول س��ال هفتهای با عنوان شغ��ل یابی وجود دارد
دارن��د ک��ه به دانشجویان ی��ا دانشآموختگان جویای کار اختص��اص داده می شود .برنامههای ای��ن هفته به صورت
مشت��رک توس��ط دانشگاهه��ا و نهادها برخی رسانهه��ا سازماندهی میشون��د و در آن کارگاههایی ب��ا عنوان فرصت
ه��ای شغل��ی ،چگونگ��ی یافتن شغل مناس��ب ،مهارت ه��ای مورد نیاز ب��ازار کار برگ��زار میشود .یک��ی از اهداف
برگ��زاری آن ،شبکهس��ازی می��ان دانشآموختگ��ان موفق دانشگ��اه و دانشجویان اس��ت .در این هفته ب��ا دعوت از
دانشآموختگ��ان موف��ق دانشگاه و کارفرمایان بزرگ و ارایه سخنرانی ،دانشجوی��ان از تجارب آنها بهرهمند میشوند.
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وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دفتر ارتباط با صنعت

دوره ه��ای مهارت افزایی در دانشگاه های دنیا به منظ��ور اشتغال فارغ التحصیالن به گونه
مناس��ب ساماندهی م��ی گردد .در زیر وب سایت ه��ای دانشگاه های برادف��ورد ،ملبورن و
کاردیف به عنوان نمونه ارائه شده است .همانطور که مالحظه می شود اهمیت موضوع دوره
های فوق مورد تاکید بوده و بصورت های مختلف به آن پرداخته می شود.

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

دانشگاه برادفورد

دانشگاه ملبورن

15

دانشگاه کاردیف
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وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دفتر ارتباط با صنعت

 /4برنامه های وزارت

به منظور تحقق سیاست های کلی اشتغال ابالغ شده توسط مقام معظم رهبری و برنامه های اشتغال فراگیر ستاد فرماندهی
اقتصادمقاومت��ی برنامه هایی در وزارت علوم تحقیق��ات و فناوری ،طراحی و برخی از آن ها وارد مراحل اجرا شده است که
این برنامه ها به شرح زیر است:
صنای��ع و سازم��ان های تخصصی به منظور ارتقای ت��وان علمی و فنی خود و همچنین
آشنایی با فناوری های جدید نیاز به دانش آموختگان با مهارت های خاص دارند .بدین
منظ��ور وزارت عتف ب��ا مشارکت سازمان ها و دستگاه ه��ای اجرایی دوره های مهارت
افزای��ی را برای دانشجویان ساماندهی می کند .ای��ن دوره ها عالوه بر کمک به اشتغال
ف��ارغ التحصیالن دانشگاهی درارتقای فنی واحده��ای عملیاتی نیز م ٍوثر خواهد بود .در
راست��ای اجرای این برنامه سازمان ها و مراک��ز تخصصی مناسب برای مشارکت در این
ح��وزه شناسای��ی شده و روش های همکاری و اقدامات اجرایی در سطح مل��ی و استانی تدوین می گردد .در این برنامه ارتباط
دانشگ��اه ه��ا در استان و منطقه با سازمان ها و مراکز تخصصی همجوار در جهت تعریف و اجرای دورههای مهارتی و تخصصی
به صورت مشترک صورت می گیرد.

 2-4ساماندهی و افزایش کیفیت دورههای کارآموزی

با توجه به ضرورت برنامهریزی برای توسعه منابع انسانی مورد نیاز طرحهای توسعهای کشور و توانمندسازی دانشجویان برای ورود به
عرصه فعالیتهای اقتصادی پس از فراغت از تحصیل ،ساماندهی دوره های کارآموزی بسیار حائز اهمیت می باشد .در این برنامه سعی
می گردد پس از تدوین شاخص ها و عوامل مهم در بهبود کیفی دوره ها ،برگزاری دوره های کارآموزی با همکاری صنایع و دستگاه
های اجرایی ساماندهی گردد .تدوین بسته های تشویقی برای صنایع و استادان راهنما برای مشارکت موثر و سازنده در امر کارآموزی
و همچنی��ن اص�لاح و بررسی نظام کارآموزی براساس استانداردهای بینالمللی و اجرای آزمایشی در برخی از دانشگاه های کشور از
دیگر اقدامات این برنامه خواهد بود .ایجاد تماس و ارتباط مستقیم با بخش های دولتی و غیردولتی ،صنعتی و غیرصنعتی ،اقتصادی و
اجتماعی از فعالیت های این بخش است .معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف هماهنگی های مناسبی را با نمایندگان دستگاه های
دولتی در شورای عالی عتف برای استفاده از توان عملیاتی ایشان صورت داده است.

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

 1-4هماهنگیوبرگزاریدورههایمهارتیموردنیازصنایعوسازمانهایتخصصی

 3-4توسعه دورههای مهارت فردی و شغلی
فاصله بين نیازهای بازار کار کشور و آموزشهاي دانشگاهي و عدم هماهنگی کامل اين آموزشها
ط��ی سال های اخیر م��ورد توجه قرار گرفته است .داليل متعددي منجر به بروز اين مشکل شده
اس��ت ،ک��ه یکی از دالیل اصلی کمب��ود مهارت های شغلی و حرفه ای م��ورد نیاز بازار کار است.
دفات��ر ارتب��اط با صنعت و جامعه در هر دانشگاه این مهارت ها را از طریق برقراری ارتباط موثر با
بخ��ش های اقتصادی ،اجتماعی و صنعتی کش��ور شناسایی و محتوی الزم را با مشارکت معاونت
آموزش��ی دانشگ��اه تدوین می نماید .ای��ن دوره های مهارت آموزی خ��ارج از برنامه های درسی
ب��وده و در سطوح مهارت های تخصصی دانشگاهی (توانمندس��ازی شغلی) ،مهارت های عمومی
(توانمندس��ازی محیط کار) ،مهارت ه��ای فنی و حرفه ای (توانمندسازی حرفه ای) ،مهارت های
فردی (توانمندسازی شخصی) ،ارائه می گردند.
دفتر ارتباط با صنعت/آذر ماه 1397
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 4-4رصد اشتغال و ارزیابی بازارکار
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ایج��اد نظ��ام اط�لاع رسانی و آگاه��ی بخشی ب��ه ذی نفع��ان در رابطه
ب��ا وضعی��ت اشتغال هر یک از رشت��ه های دانشگاهی ب��ه منظور شفاف
س��ازی و آگاه��ی بخشی و همچنی��ن رصد آمار و اطالع��ات در خصوص
رشته های آموزشی م��ی تواند در کاهش نرخ بی کاری دانش آموختگان
دانشگاه��ی موثر باشد .در ای��ن برنامه پس از انجام رص��د اشتغال دانش
آموختگ��ان هماهنگی با دانشگاهها جهت بهرهب��رداری از نتایج حاصله و
تدوی��ن برنامههای مورد نیاز برای بهبود شرایط اشتغال دانش آموختگان
صورت خواهد گرفت .استفاده موثر از شبکه دانش آموختگان هر دانشگاه
جهت بهبود همکاری ه��ای دانشگاه با جامعه و صنعت و همچنین ایجاد
فرصت های شغلی و کارورزی برای دانشجویان از دیگر اهداف این برنامه
اس��ت .در ای��ن برنام��ه دانشگاه ها به طور مستقل از طری��ق برقراری ارتباط با فارغ التحصی��ل به پیمایش وضعیت
اشتـــغ��ال دان��ش آموختــــگان دانشگ��اه خود می پردازند که ای��ن امر موجب ارتباط بیشت��ر دانشگاه با جامعه
دان��ش آموختگ��ان خواهد بود .از سوی دیگر با هماهنگی های به عمل آمده ب��ا وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
موسس��ه برنام��ه ریزی آموزش عالی با رصد اشتغال دانش آموختگ��ان دانشگاه های کشور بر اساس اطالعات ثبتی،
وضعیت کلی اشتغال دانش آموختگان را به تفکیک دانشگاه ،رشته و مقطع تحصیلی و  ...ترسیم می نماید .بررسی
اطالع��ات از ه��ر دو روش می تواند تصویر شفاف تری از وضعیت اشتغال دان��ش آموختگان هر دانشگاه ارائه نماید.

 5-4جلب همکاری و حمایت وزارتخانه و دستگاههای اجرایی برای ارائه
امتیازات و مشارکت در طرح مهارت افزایی دانشجویان
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در ای��ن برنامه با شناسایی و دستهبندی انواع امتیازات و روش های تشویقی برای افزایش جذابیت
مه��ارت افزای��ی در سطح دانشجویان ،روش های همکاری با سازمان ها و ارگان های ذیربط تدوین
م��ی گردد .به عنوان نمونه امض��ای تفاهم نامه همکاری با ستادکل نیروهای مسلح به منظور ایجاد
مش��وق های الزم برای دانشجویان تدوین می گردد در این راستا برای فراگیری مهارت های مورد
نیاز امتیازات خدمتی مناسبی برای مشمولین دارای مهارت در نظر گرفته شود .در این راستا ایجاد
سامان��ه مکانیزه سرباز ماهر برای تسهیل امور راه اندازی می شود و نوع و میزان مشوق ها نیز پس
از ارزیابی ساالنه اعالم خواهد شد.

 6-4فعالسازی ساختارهای مشاوره شغلی و کاریابی در دانشگاهها

شرایط متغیر و پیچیده بازار کار و کمبود اطالعات مستند ،ایجاب می نماید که دانشگاه ها در این حوزه فعال شده و راهنمایی
های الزم را به دانشجویان ارایه نمایند .شناسایی و مستندسازی تجارب موجود دانشگاهها و همچنین تدوین تجارب
موفق دانشگاه ها می تواند سایر دانشگاه ها را در ایجاد و فعال نمودن ساختارهای مشاور شغلی و کاریابی کمک نماید .در
این برنامه پس از شناسایی و ساماندهی روش ها و تجارب به صورت پایلوت از تعدادی طرح در دانشگاه ها حمایت می شود.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دفتر ارتباط با صنعت

 7-4امور مرتبط با نظام صالحیت حرفهای

 8-4توسعه دوره های کارآفرینی و برگزاری استارت آپها
در راستای توسعه دوره های کارآفرینی و برگزاری دور های استارت
آپ ه��ا ،برنامه جاری دانشگاه ها در برگزاری دوره ها فوق در مراکز
رش��د و پ��ارک های عل��م و فن��اوری شناسایی و روشه��ای توسعه
فعالیتهای کارآفرین��ان به منظور ارائه تجارب موفق ،مستندسازی
می ش��ود .در این برنامه از طرحها و ایدهه��ای جدید در این حوزه
حمایت خواهد گردید .روش های همکاری با معاونت علمی فناوری
ریاست جمه��وری نیز جه��ت هماهنگی و همافزای��ی فعالیتهای
مرتبط با موضوع مورد بررسی و تقویت قرار خواهد گرفت.

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

چارچوب صالحیت حرفه ای ،ابزاری است جهت طبقه بندی ،توصیف و توسعه صالحیت ها که به استانداردسازی
صالحی��ت ه��ا و ارزیابی نتای��ج یادگیری کمک می کند .ب��ه منظور تحقق نظام صالحیت حرف��ه ای می بایست
اقدام��ات ،سازوکارها و تعام�لات بین نهادی که منجر به ایجاد توسعه و ب��ه رسمیت شناختن یک صالحیت می
ش��ود ،ساماندهی گ��ردد .در این برنامه روش های همکاری با ساختارهای موجود برای همافزایی و هماهنگی بین
فعالیتهای دانشگاهها و الزامات حرفهای مورد نیاز تدوین می گردد .همچنین طرح های مشترک با سازمان های
موجود صالحیت حرفهای نهایی و اجرا خواهد گردید.

 9-4ارتقای بهره وری و فناوری با جذب محققین در صنعت
ب��ه کارگیری دانش آموختگ��ان دوره دکتری در دستگاه ها و سازم��ان های مختلف می
تواند ضمن ارتقای بهره وری و فناوری آن دستگاه و سازمان به جهت به کارگیری نیروی
متخص��ص ،با انگیزه و کاردان ،ب��ه شکل گیری فرصت های شغلی برای این طیف از افراد
تحصی��ل کرده جامعه منج��ر گردد .در این برنامه هماهنگی های الزم جهت حضور دانش
آموختگان در دستگاه های اجرایی و بنگاه های اقتصادی از جمله وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و پیگیری از مراجع ذی ربط به منظور تامین منابع مالی انجام خواهد شد.

دفتر ارتباط با صنعت/آذر ماه 1397
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 10-4اجرای دقيـق جنبـه های عمـلی كاربردی برنامه ها ی درسی جاری

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
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ه��دف ای��ن برنامه تضمين اجراي استاندارد و دقيق برنامه های درسي مصوب كليه رشته ها با تأكيد بر جنبه عملي
آموزش در دوره هاي كارشناسي است .جنبه های عملی برنامه فعالیت هایی مانند شرکت در کارگاه ها ،آزمایشگاه ها
عملی��ات میدان��ی و ده ها نمونه مشابه دیگر را شامل می شود که کلیه دانشجوی��ان موظفند تا در چارچوب برنامه
درس��ی در آنه��ا شرکت کنند .به منظور تحقق این هدف در هر دانشگ��اه ،معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي به
عن��وان مسئ��ول حسن اجراي برنامه مكل��ف است به روش عملياتي كه در هر دانشگاه ب��ه اقتضاي ساختار اداري و
اجراي��ي تعري��ف مي شود ،بر چگونگی برنامه ریزی و حسن اجراي جنبه هاي عملی آموزش در دانشكده ها و گروه
هاي آموزشي نظارت مستقيم و مستمر داشته باشد.
در ای��ن برنام��ه منظور از جنبه عملی برنامه درسی بخشی از قلم��رو یادگیری دانشجویان هر رشته است که توسط
کمیته های برنامه ریزی درسی در سرفصل ها لحاظ می شود؛ انجام آن بر عهده عضو هیئت علمی است؛ و نظارت
عالی بر اجرای آن توسط معاونت آموزشی هر دانشگاه انجام می شود.
برای تحقق هدف های این برنامه اقدامات زیر صورت می گیرد:
* ممیزی دقیق میزان اجرای جنبه های عملی برنامه های درسی ظرف  3سال گذشته (از سال تحصیلی 94-95
ت��ا پایان سال تحصیلی  )96-97در رشته-گروه های مختلف ه��ر دانشگاه و اعالم نسبت اجرای کامل جنبه علمی
برنامه درسی به وجه عملی مصوب سرفصل دروس برنامه با هدف شناسایی نقاط آسیب و مسیرهای بحرانی اجرای
کامل برنامه درسی
* تفکیک وجه مالی موثر بر عدم اجرای جنبه عملی برنامه درسی بر اساس آسیب شناسی به عمل آمده از جنبه
های )1 :ساختاری و تشکیالت گروه ،دانشگده ،دانشگاه؛  )2نظارتی توسط مدیریت گروه ،معاونت آموزشی دانشکده،
دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه؛  )3حوزه معاونت فرهنگی و سایر ساختارهای موازی
* تشکیل گروه کارورزی و مهارت افزایی در دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت عتف؛ تعریف ،تعیین و تصویب
«گ��روه» در ساخت��ار سازمانی وزارت؛ فعال سازی گروه و تعیین مدیر گ��روه؛ تشکیل و مدیریت «ستاد کارورزی و
مهارت افزایی وزارت» به ریاست معاون آموزشی و با هدف راهبری «طرح» در  2سال نخست اجرای آن در دانشگاه
ها (از آغاز سال تحصیلی  97-98تا پایان سال تحصیلی )98-99
* مدیریت برنامه درسی در هر دانشگاه با هدف مراقبت از جنبه عملی برنامه درسی دربرگیرنده فعالیت های الزم
االج��را مانن��د )1 :وضع قوانین و مقررات داخلی برای ارتقای تضمین اجرای جنبه عملی برنامه درسی 1؛  )2تدارک
زیرساخت های قانونی الزم در امور پشتیبانی و اداری به منظور دارا بودن انعطاف الزم در پشتیبانی از اجرای جنبه
ه��ای عمل��ی برنامه درسی؛  )3وض��ع سیاست های تشویقی و تنبیهی برای اعضای هیئ��ت علمی با شاخص میزان
مراجعه به طرح درس مصوب؛  )4تنظیم و ارایه گزارش های منظم ادواری به ستاد کاروزی و مهارت افزایی ستاد.
کاستی و نیاز در برنامه باید
توسط دانشگاه تشخیص
داده شود و از سوی مراجع
رسمی بخش عمومی و
خصوصی به تایید برسد.

 -1بدیهی است که قوانین و مقررات داخلی هر دانشگاه باید با رعایت ضوابط باالدستی و فقط در سطح اختیاراتی که به دانشگا ها در سطوح
مختلف داده شده است صورت پذیرد.
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* به منظور ارتقای ظرفیت اجرایی هر دانشگاه ،زمینه قانونی و بستر مدیریتی مناسب برای همکاری سایر حوزه
ه��ای اصلی دانشگاه به وی��ژه دو حوزه معاونت پژوهش و فناوری و معاونت فرهنگ��ی و دانشجویی با حوزه معاونت
آموزش��ی ایج��اد شود .در ساختار کنونی اغلب دانشگاه ها ،در نظر گرفتن و عملیاتی کردن این هماهنگی به ویژه با
دفتر ارتباط با جامعه (صنعت) ضروری است.
* طراحی و اجرای نظام ارزشیابی از نحوه عملکرد معاونت های آموزشی در دانشگاه های کشور با هدف شناسایی
نق��اط ق��وت و ضعف عملک��رد آنان؛ برگزاری نشس��ت های تخصصی و طراح��ی و اجرای کارگاه ه��ای آموزشی و
توانمندساز؛ و معرفی دانشگاه های برتر در اشتغال پذیری در همایش های ساالنه سرآمدی آموزشی.
* کارگروه های تخصصی نیازهای جامعه را رصد کنند و به طور مداوم برای افزایش جنبه علمی برنامه های درسی
اقدام نمایند.

 11-4طراحی و ارايه دروس اختياری متناسب با نيازهای جامعه
ه��دف این برنامه طراحي و اج��راي دروس اختياري با رويكرد مهارت/دانش افزايي با تأكيد بر جنبه عملي آموزش
در دوره ه��اي كارشناس��ي پيوسته و با هدف توجه دادن دانشجویان به اهمیت شایستگی های پایه در درک بازار و
انطباق دانش و مهارت های خود با انتظارات متغیر بازار کار است .در این راستا دانشگاه ها مي توانند به استناد بند
 5از م��اده  3آيي��ن نامه شماره  288715تاريخ  15اسفندم��اه ( 1395پاسخگويي به نيازهاي فعلي و آتي جامعه با
مشارك��ت بخ��ش هاي مختلف) ،دروس اختياري يك يا دو واحدی را برای همه دانشجویان دوره کارشناسی تعريف
و اج��را كنن��د .این دروس بايد داراي دو ويژگي كليدي باشند )1 :بر اس��اس شایستگی هاي پايه در هر تخصص يا
حرف��ه تنظي��م شده باشد؛ و  )2شیوه ارایه و تدریس آن به صورت عمل��ی -نظری و در ارتباط با بخش خصوصي و
بازار کار ،صنعت ،کشاورزی ،با همکاری کارشناسان متبحر آن بخش ها باشد .مشخصات این دروس عبارت است از:
* عنوان اين قبيل از درس ها ،بر اساس مطالعات انجام شده و درك اعضاي هيئت علمي و گروه هاي آموزشي از
نيازهاي جامعه و اقتضائات منطقه اي شناسايي و تعيين مي شود؛
* محت��واي ه��ر درس توسط گروهي از اعضاي هيئت علمي با همكاري كارشناسان و خبرگان فعال در بخش هاي
مرتبط ترجيحاً در بخش خصوصي تدوين مي گردد؛
* تع��داد و عنوان درس ها به تشخیص معاون��ت آموزشی دانشگاه معین خواهد شد .در هر صورت تعداد واحدها یا
ساعات معادل سازی این درس ها نباید از  4واحد معادل درس نظری کمتر و از  10واحد بیشتر باشد؛
دفتر ارتباط با صنعت/آذر ماه 1397
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* تأمین هزینه های مربوط به اجرای درس ها بر عهده دانشگاه و از محل بودجه ای است که باید برای برنامه
«ارتق��ای توان اشتغ��ال پذیری دانشجویان» در نظر بگیرد .بر اساس پیش بین��ی های صورت پذیرفته ،بودجه
مورد نیاز برای تأمین هزینه های مورد نیاز یا از طریق مجوز هیئت های امنا برای اختصاص درصدی از عواید
اختصاصی و یا از طریق حمایت مستقیم معاونت آموزشی از محل اعتبارات موضوع این طرح انجام خواهد شد.

 12-4اجرای آموزش های فرابرنامه ای متناسب با هر رشته و نياز بازار كار
دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

ه��دف این برنام��ه طراحي و اجراي آموزش ه��ای مبــتنی بر عمل است که خـــ��ارج از قالب های سنــتی
آم��وزش های کالسی��ک ،دانشجــویان را برای ایده پردازی و تجربه اندوزی در رابط��ه با کار و بازار کار آماده
می کند .در این برنامه ،هدف انحصارا ً به وجه شناختی و عقالنی به منظور افزایش دانش و مهارت دانشجویان
بر نمی گردد بلکه بر نگرش و عالیق وسازماندهی ارزش های آنها در رابطه با کار و تولید مرتبط می باشد.
روش اجرای برنامه در هر دانشگاه برای مـشارکت همه دانشـجویان ،فارغ از رشته تحصـــیلی ،شامل آموزش
های فرابرنامه ای است .در طراحی و اجرای این برنامه ها نباید بر انتقال مستقیم یادگیری اصرار داشت زیرا این
برنامه ها بیش از آنکه بر محتوای رشته تحصیلی تاکید داشته باشد باید بر محورهای زیر تمرکز داشته باشد:
* پرورش جنبه های نگرشی مرتبط با کار و حرفه؛
* ارزش کار تیمی در موفقیت شغلی؛
* استعدادیابی و هدایت شغلی؛
* قوام یابی اخالق کار و اخالق حرفه ای؛
* شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشجو برای ورود به دنیای واقعی پس از تحصیل.
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 /5اقدامات صورت گرفته
 1-5امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای تفاهم نامه:

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

به منظور توسعه دوره های مهارتی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی  ،طراحی و تعریف دوره های مهارتی متناسب
با سطح معلومات دانشجویان ،توسعه مراکز جوار دانشگاه و جایگزینی دوره های مهارتی سازمان با دوره های کارآموزی
دانشجویان تفاهم نامه همکاری با اهداف به شرح ذیل منعقد گردید.
 .1حداکثر استفاده از سرمایه گذاری های انجام شده دولت برای ارتقاء سطوح مهارت های عمومی دانشجویان.
 .2همک��اری در طراح��ي و اجراي دوره هاي مهارت آموزي ،كارورزي و كارآموزي مورد درخواست وزارت عتف ،با بهره
گيري از ظرفيت مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتی و غیردولتی تحت پوشش براي دانشجويان.
 .3بهره گيري از اساتيد و متخصصان صاحب تجربه دانشگاه ها در كميته هاي تخصصي تدوين و بازنگري استانداردهاي
آموزشي ،اجراي دوره هاي مهارت آموزي و اجراي آزمون هاي مهارت.
 .4بسترس��ازي الزم براي استفاده دانشجوي��ان از كارگاه هاي مراكز ثابت و شعب شهري تحت پوشش سازمان آموزش
فنی و حرفه ای براي گذراندن كارورزي و كارآموزي.
 .5تدوین روش هایی جهت جایگزینی دوره های مهارتی سازمان به عنوان بخشی از دوره های کارآموزی دانشجویان.
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 .1ابالغ تفاهم نامه به دانشگاه ها در راستای اقدام برای اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه همکاری.
 .2تشکیل کمیته راهبری مشترک و برگزاری جلسات در خصوص اجرایی سازی تفاهم نامه همکاری.
 .3شناسایی مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه ای جهت گذراندن دوره کارآموزی دانشجویان.
 .4ابالغ مراکز آموزش فنی و حرفه ای که قابلیت پذیرش دانشجو به عنوان کارآموز را دارند به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی.
 .5برگزاری جلسه با حضور دانشگاه ها و پژوهشگاه های استان تهران به منظور ارائه فعالیت ها.
 .6تدوین دستورالعمل کارآموزی دانشجویان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای.
 .7همکاری در تقویت مراکز جوار دانشگاه به منظور ارائه دوره های مهارت آفزایی در دانشگاه های کشور در راستای تسهیل اشتغال.
دفتر ارتباط با صنعت/آذر ماه 1397

آمار کارآموزان دارای تحصیالت دانشگاهی که در دوره های مهارتی مراکز دولتی
وغیردولتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در 8ماه اول سال 1397شرکت نموده اند
آمار کارآموزان دارای تحصیالت دانشگاهی -مراکز دولتی و غیردولتی 8 -ماهه اول سال 1397

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

دکتری تخصصی

جمع کل

45121

151730

22714

529

23744

243838

نسبت فارغ التحصیالن دانشگاهی به کل کارآموزان در
مراکز دولتی و غیر دولی سازمان آموزش فنی و حرفه ای
بخش

کل آموزش
دیدگان

کارآموزان
دانشگاهی

نسبت کارآموزان
نسبت کارآموزان
دانشگاهی به کل
زن به کل
کارآموزان

نسبت کارآموزان
مرد به کل
کارآموزان

بخش دولتی

620739

243838

39.3

31.4

68.6

بخش غیردولتی

490980

162633

33.1

71.8

28.2

مجموع

1111719

46471

366

475

52.5

تعداد نفر – دوره که در مراکز جوار دانشگاهی به تفکیک سال برگزار شده است
سال دوره
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تعداد

1390

1391

1392

سال
1396

1393

1394

1395

34503 34387 31154 15468

39251

42557 38239

شش ماهه اول
سال 1397

19573

تعداد نفر – ساعت که در مراکز جوار دانشگاهی به تفکیک سال برگزار شده است
سال دوره

1390

1391

1392

1393

1394

1395

سال
1396

شش ماهه
اول سال
1397

تعداد

2056917

3433366

3537603

3554688

4072171

4129592

4380747

2100025
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 2-5امضای تفاهم نامه همکاری با ستاد کل نیروهای مسلح

 .1دورهه��ای مهارتی ک��ه دانشگاهها برگزار مینماین��د چنانچه به تائید کمیته مشترک برس��د ،مشمول امتیازات
قابلاستفاده در حین خواهند بود ( کسر خدمت )؛
 .2درصورتیکه دانشآموختگان در طول دوران خدمت خود با نظر قرارگاه مهارتآموزی نیروهای مسلح دورههای
مهارتی را بگذراند مشمول امتیازات قابلاستفاده در حین خدمت میگردد؛
 .3دانشآموختگان دارای مهارتهای مورد تائید قرارگاه  ،میتوانند مطابق آئیننامه اجرائی مصوب کمیته مشترک،
در قال��ب کارورزی حین خدم��ت ،در اختیار صنایع مرتبط قرار گیرند و از امتی��ازات قابلاستفاده در حین خدمت
بهره مند شوند؛
 .4دان��ش آموختگان دارای مهارت بر اساس سطوح مهارتی و توانمندیهای فردی تا حداکثر  12ماه انتهای دوران
وظیفه را در پژوهشگاهها ،پژوهشکدهها ،آزمایشگاهها ،مراکز رشد دانشگاهی و شرکتهای دانشگاهی سپری نمایند؛

اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای تفاهم نامه

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

ب��ه منظور تشوی��ق دانشجویان به گذراندن دوره ه��ای مهارتی که به
بهب��ود وضعی��ت اشتغال آن ها کم��ک خواهد کرد تفاه��م نامه ای با
ست��اد کل نی��رو های مسلح منعقد گردید ت��ا مشموالنی که در دوران
دانشجوی��ی در دوره های مهارتی شرک��ت نمودند امتیاز خدمتی اخذ
نمایند .اهم اهداف تفاهم نامه به شرح ذیل می باشد.
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 .1تشکیل کمیته راهبری اجرای تفاهم نامه؛
 .2برگزاری جلسات مشترک؛

 .3برگزاری جلسات به منظور تعیین مشوق های های الزم و تصویب  35عنوان مشوق برای قبل ،بعد و حین خدمت؛
 .4تدوین آیین نامه اجرایی بهرهمندی مشموالن از تسهیالت خدمتی سرباز ماهر؛

 .5برنام��ه ریزی ب��ه منظور بهره گیری از مشمولین فارغ التحصیل ماهر در قال��ب تأمین کارشناس آزمایشگاههای
تخصصی ،دستیار پژوهشی و مربی دورههای تخصصی؛
 .6برگزاری نمایشگاه عملکرد و دستاوردهای وزارت عتف در توسعه دوره های مهارت آموزی در محل باغ موزه دفاع مقدس؛
دفتر ارتباط با صنعت/آذر ماه 1397

 3-5ایجاد و گسترش دوره های کارآفرینی و رویدادهای مرتبط

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

 .1حمایت از شکل گیری مراکز رشد در دانشگاه ها.
 .2صدور مجوز و پشتیبانی پارک های علم و فناوری.
 .3حمایت از برگزاری دوره های کارآفرینی و مهارت افزایی.
 .4حمایت از برگزاری مسابقات فناوری.
 .5برنامه ریزی و پشتیبانی از استارت آپ ها.
 .6پشتیبانی از شرکت های فناور و دانش بنیان.

 4-5ساماندهی دوره های کارآموزی

 .1برگزاری جلسه مشترک با مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه های تهران.
 .2آسیب شناسی وضعیت دوره های کارآموزی و ارائه پیشنهادات به منظور بهبود آن.
 .3ایجاد نسخه اولیه سامانه ملی کارآموزی.
 .4مکاتبه با سازمان ها و وزارتخانه ها به منظور پذیرش کارآموز و ارائه خدمات مناسب.
 .5هماهنگی با سازمان فنی حرفه ای به منظور پذیرش کارآموز در مراکز فنی و حرفه ای.
 .6شناسایی مراکز فنی و حرفه ای که کارآموز می پذیرند و اعالم آن به دانشگاه های کشور.
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وزارت علوم تحقیقات و فناوری
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دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

 5-5پیمایش وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی
 .1برگ��زاری جلسات مشت��رک با موسسه مطالعات و برنامه ری��زی آموزشی به منظور پردازش،
تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه گزارش به وزارت عتف
 .2مکاتبه با دانشگاه های کشور به منظور تکمیل فرم های رصد اشتغال
 .3پیگیری به منظور دریافت اطالعات مورد نیاز از وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاه ها
 .4ایج��اد زیر ساخت نرم افزاری مناس��ب در سامانه مپفا به منظور تکمیل آنالین وضعیت رصد
اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاه ها در آن
 .5دریافت فرم های تکمیل شده بیش از  80دانشگاه کشور
 .6پیگی��ری به منظور انجام رصد اشتغال فارغ التحصیالن سال  92-93به طور متمرکز توسط
موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی

 6-5دیگر اقدامات صورت گرفته در خصوص مهارت آموزی و کارورزی

 .1تدوین پیش نویس «طرح توسعه و ارتقای مهارت های شغلی و حرفه ای دانشجویان» در جهت ساختار سازی
مدیریت مسائل فوق در دانشگاه ها
 .2تدوی��ن ط��رح « ارتقاء به��ره وری و فناوری با جذب محققین در صنعت» در راست��ای استفاده بهینه از فارغ
التحصیالن دکتر در مراکز  R&Dصنایع و دستگاه های اجرایی
 .3حمایت از بعضی دانشگاه ها برای توسعه دوره های مهارتی و رصد اشتغال فارغ التحصیالن

دفتر ارتباط با صنعت/آذر ماه 1397
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 / 6عملکرد دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی
دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

ب��ه منظور شناسایی وضعی��ت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی درخصوص دوره های مه��ارت افزایی مکاتباتی با دانشگاه ها
ص��ورت گرف��ت و اطالعات دریافت شده بصورت جدولی که در صفحه بعد مشاه��ده خواهید کرد گزارش شده است .با توجه
ب��ه محدودی��ت زمانی امکان اخذ عملکرد همه مراکز وجود نداشته و برای تجزیه تحلیل و صحت آمار به  52مرکز دانشگاهی
اشاره شده ،بسنده شده است.
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با بررسی اطالعات دریافتی از دانشگاه ها در سال  96و  97به روشنی مشخص می شود
که توسعه دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی افزایش داشته
است ادامه این روند و گسترش چنین دوره هایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
می تواند درکاهش نرخ بیکاری فارق التحصیالن دانشگاهی نقش موثری داشته باشد
وضعیت دوره

ردیف
دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

1

میانگین دوره های برگزار شده به تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

2

میانگین تعداد شرکت کنندگان در دوره ها به تعداد مراکزآموزش عالی

96

97

22

30

948نفر  1100نفر

 1-6تجربیات موجود دانشگاه ها در خصوص مهارت افزایی
جهـ��ت ارزیابـی دقیـق وضعیـت موجـود در دانشـگاه ها به لح��اظ همسـو بـودن با مهـارت افزایـی ،پارامترهای
ذیـل مشـخص و وضعیت موجود دانشـگاه ها در قالـب این پارامترهـا دریافت گردید .در ادامه جمع بندی فعالیت
هـای دانشـگاه ها در هـر یک بـه صورت جداگانه ارائه شـده اسـت:
* ساختارهای موجود مرتبط با دوره مهارت افزایی در دانشگاه ها
* برخی از اقدامات دانشگاه ها در راستای توسعه دوره های مهارت افزایی
* برخی از برنامه های آتی دانشگاه ها جهت توسعه و ساماندهی دوره مهارت افزایی

32

* ساختارهای موجود مرتبط با دوره مهارت افزایی در دانشگاه ها
در ایـ��ن حـ��وزه ،پراکندگـ��ی زیـ��ادی مشـاهده می شـود کـ��ه ناشـی از نبـ��ود یـک دید یکپارچ��ه و توسعه
ای در سـط��ح کشـ��ور بـ��رای ایجاد سـاخت��اری منسـجم در ارتبـ��اط بـا دوره هـ��ای مهـ��ارت افزایی اسـت.
در هـ��ر دانشـگ��اه بخشـ��ی ماننـ��د مراکـ��ز کارآفرینـ��ی ،مراکـز رشـ��د ،دفتـر ارتبـ��اط بـا صنعـ��ت ،مرکـز
آم��وزش هـ��ای آزاد ،مراک��ز ج��وار دانشگ��اه و سـایر قسـمت ه��ای مشـابه عه��ده دار ایـ��ن مسـئولیت اسـت.
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
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* برخی از اقدامات دانشگاه ها در راستای توسعه دوره های مهارت افزایی
با توجه به گزارشـات دریافتـی از دانشـگاه ها و مراکز ،اهم اقدامـات صورت گرفتـه را می توان به صورت زیر
دسته بندی نمود:

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

•ارائه مشاوره های رایگان به دانشجویان در حوزه های کسب و کار ،بازاریابی و فروش.
•عقد تفاهم نامه همکاری در حوزه آموزش با صنایع و سازمان های استان.
•ارتباط با صنایع و دستگاه های اجرایی برای برگزاری دوره های به روز جهت توانمند سازی دانشجویان.
•ايجاد شبکه ارتباطی آموزشی با دانشگاه های استان ،شرکت شهرک ها صنعتی و سازمان صنعت ،معدن
و تجارت در برگزاری دوره های مهارتی.
•استفاده از اساتید و نخبگان صنعتی و دارای تجارب عملی در تدریس دوره های مهارتی.
•تشکیل و هدایت هستههای کارآفرینی ،خوشه کسب و کار ،تعاونی کسب و کار دانشجویی با همکاری
ب نظر برای مهارت ورزی گروهی دانشجویان در زمینه کسب و کار.
اساتید صاح 
•معرف��ی کارورز و کارآموز از دانشگاهها و مراکز علم��ی و معرفی آنها به واحدهای فناور جهت گذراندن
دورههای مهارت افزایی.
•بازدید دانشجویان و اساتید دانشگاهها از پارک علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان .
•تدوین قراردادهای استقرار شرکت های همکاری در مرکز نوآوری دانشگاه.
•ارتباط با مجموعه های صنعتی و کارآفرین استان برای برگزاری دوره ها و کارگاه های مختلف.
•برگزاری دوره های مهارت افزایی در مراکز جوار دانشگاه.

* برخی از برنامه های آتی دانشگاه ها جهت توسعه و ساماندهی دوره مهارت افزایی

در ایـن قسمت برخی از برنامه هایی که دانشـگاه ها برای توسـعه و سـاماندهی دوره هـای مهارت افزایی
دنبال میکننـد دسته بندی شده کـه می تواند مورد توجـه و الگوبرداری قـرار گیرد:

حوزه کارآفرینی ،نوآوری و کسب و کار
 شناسایی ،انتخاب و حمایت از اید های نوآورانه کسب و کار. راه اندازی شتاب دهنده های ایده و کسب و کار. برگزاری مسابقات خالقیت و ایده پردازی. توجه ویژه به برنامه استارت آپ ویکندهای دانشگاهی. برگزاری دوره های آموزش کارآفرینی. برگزاری نشست های تخصصی با حضور کارآفرینان در دانشگاه. ارائه مشاوره رایگان کسب و کار به دانشجویان و دانش آموختگان.دفتر ارتباط با صنعت/آذر ماه 1397
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حوزه آموزش و توانمند سازی

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

 برگزاری دوره های مهارتی عمومی ،تخصصی و شغلی. برگزاری کارگاه آشنایی با اصول شرکت داری ،مقررات بانکی،گمرکی ،ثبتاختراع ،مالکیت فکری.
 برگزاری بازدیدهای صنعتی هدفمند برای دانشجویان. راه اندازی واحد های کسب و کار در دانشگاه ها. بهره گیری از فضای مجازی برای کارآفرینی و ایده پردازی. آشنایی با روند جذب سرمایه گزار. -آشنایی با راهبردهای مناسب برای ورود به بازار و به دست آوردن حداکثر سهم بازار.

حوزه گسترش تعامالت
-

-

تعامل با سازمان فنی و حرفه ای جهت برگزاری دوره های مهارتی
جوار دانشگاهی.
ارتباط با شهرک های صنعتی و پارک های علم و فناوری.
برگـزاری جلسـات برنامه ریـزی مشـترک با حضور مدیران
صنایـع و دستگاه ای اجرایی و بخش خصوصی.
برگزاری نمایشگاه های دستاوردهای دانشجویی و دعوت از صنایع
برای بازدید.
تشکیل شورای مهارت افزایی با مشارکت معاونتهای آموزشی،
پژوهشی ،دانشجویی و فرهنگی

حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی
-
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وزارت علوم تحقیقات و فناوری

بازنگری در آموزش های درسی و انطباق آن با مهارت های مورد نیاز دانشجویان
جهت اشتغال.
توسعه کسب و کارهای کوچک و دانش محور.
تعریف موضوع پایان نامه ها بر مبنای نیازهای صنعت.
توجه به شرکت های دانش بنیان و هسته های تحقیقاتی در مراکز رشد.
سوق دادن فعالیت های تیمهای پژوهشی به مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه.
ترغیب و مشارکت اعضای هیات علمی ،دانشجویان ،پژوهشگران در فرایند
تاسیس شرکت های دانش بنیان.

دفتر ارتباط با صنعت

 2-6نمودارهای آماری
اطالعات دوره های مهارتی برگزار شده با توجه به محدودیت زمانی بر اساس
اطالعات دریافت شده از  52دانشگاه کشور به شرح ذیل می باشد

نسبت دوره های تخصصی به عمومی

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

نسبت تعداد شرکت کنندگان دوره تخصصی به عمومی
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دوره های مهارت های تخصصی :مهارت هایی که دانشجویان در کنار دروس نظری خود فرا می گیرندتا زمینه
استفاده بهتر و عملی تر از علوم دانشگاهی فراهم گردد.
دوره های مهارت های عمومی :مهارت هایی که بطور مستقیم با رشته تحصیلی دانشجویان ارتباط نداشته ولی جهت
کسب مهارت های فردی و موقعیت شغلی بهتر در آینده موثر خواهد بود.

دفتر ارتباط با صنعت/آذر ماه 1397

نسبت مشارکت واحدهای صنعتی در برگزاری دورهها به کل دورهها

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

 14درصد دوره های برگزارشده در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با
مشارکت واحدهای صنعتی و دستگاه های اجرایی صورت گرفته است.

 20دانشگاهی که بیشترین تعداد دوره را برگزار کرده اند
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 20دانشگاهی که بیشترین دوره تخصصی را برگزارکرده اند
پارک چهارمحال بختیاری19 ,
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و
زیست فناوری19 ,

بجنورد19 ,

مراغه20 ,
یزد21 ,

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی21 ,

صنعتی شریف311 ,

پارک خراسان40 ,

فنی حرفهای44 ,
تبریز44 ,

الزهرا205 ,

صنعتی امیرکبیر57 ,
شهید باهنر کرمان66 ,
تهران120 ,

عالمه طباطبایی172 ,

 20دانشگاهی که بیشترین دوره را با مشارکت واحدهای صنعتی برگزار نموده اند

5

صنعتی کرمانشاه

5

بروجردی

6

پارک مرکزی

6

پارک چهارمحال بختیاری

7

والیت

7

تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

8

شهید باهنر کرمان

8

رازی

8

تبریز

8

پارک البرز
فنی حرفهای

9
10

علوم کشاورزی و منایع طبیعی گرگان

10

صنعتی سهند
لرستان

12

شهرکرد

14
15

صنعتی شریف

15

تهران
صنعتی همدان

18

عالمه طباطبایی
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دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

صنعتی همدان22 ,
دامغان22 ,
کاشان27 ,
پارک یزد32 ,
صنعتی کرمانشاه40 ,
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 20دانشگاهی که بیشترین دوره عمومی را برگزار نموده اند.
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی14 ,

فسا14 ,
صنعتی شریف131 ,

پارک کرمانشاه15 ,
مراغه16 ,
والیت17 ,
پارک همدان17 ,
مجتمع آموزشی عالی کشاورزی و

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

دامپروری تربت جام18 ,
تبریز18 ,
فنی حرفهای20 ,

علوم کشاورزی و منایع طبیعی

الزهرا69 ,

گرگان21 ,

صنعتی سهند23 ,
صنعتی امیرکبیر24 ,

بجنورد56 ,

کاشان38 ,
عالمه طباطبایی53 ,

یزد41 ,
تهران47 ,

صنعتی کرمانشاه41 ,

 3-6مهارت هـــای پیشنهـــادی

با بررسی های انجام شده در خصوص مهارت های الزم برای اشتغال دانشجويان ،ساختار و دوره های پيشنهادی
در چه��ار سطح مه��ارت های تخصصی دانشگاهی ،عموم��ی ،فنی و حرفه ای و فردی وي��ژه دانشجويان و دانش
آموختگان دسته بندی شده اند .طول مدت و تعاريف دوره ها توسط هر دانشگاه متناسب با اولويت های بومی و
منطقه ای می تواند طراحی و در گواهی های صادر شده از طرف دانشگاه ها مندرج گردد.

مهارت های تخصصی دانشگاهی:

مهارت هایی که الزم است دانشجویان حین تحصیل در کنار دروس نظری خود فرا می گیرند تا زمینه استفاده
بهتر و عملی تر از مفروضات فراگرفته فراهم گردد.

مهارت های عمومی:
38

مه��ارت های��ی که به دانشجویان و دانش آموختگان کمک می کند که بتوانند در یک محیط کار واقعی به عنوان
فردی موثر و مفید مسئولیت های محوله شان را سازماندهی و اجرا نمایند.

مهارت های فنی و حرفه ای:

مه��ارت ه��ای حرفه ای که دانشجویان حین تحصیل ف��را می گیرند ولی به طور مستقیم ب��ه رشته آنها ارتباط
نداشت��ه ول��ی می تواند جهت کس��ب موقعیت شغلی در جامعه و یا انجام فعالیت ه��ای بین رشته ای در صورت
ضرورت ،کمک کند.

مهارت های فردی:

مهارت هایی که دانشجویان در راستای توسعه فردی ،کسب مهارت های زندگی و سایر توانمندی های اجتماعی
کسب می نمایند.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دفتر ارتباط با صنعت

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
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وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دفتر ارتباط با صنعت

 /7تجربیات موفق دانشگاه ها

 1-7طرح کاراوی ( کارآموزی ،کارورزی و کاریابی )

ط��رح ک��ارآوی دانشگاه صنعتی امی��ر کبیر با هدف ساماندهی ام��ور کارآموزی ،ک��ارورزی و کاریابی دانشجویان
برنام��ه ری��زی و اجرا می گردد .دانشجو در دوره کارآموزی ع�لاوه بر آشنایی با تجهیزات و فناوریهای صنعت با
محیطه��ا و فضاهای کاری نی��ز آشنا میشود .به منظور آشنایی دانشجویان ب��ا محیطهای کاری واقعی ،دانشگاه
ط��ی هماهنگی های بعم��ل آمده با صنایع مختل��ف ،دانشجویان سال آخر و در آستان��ه فارغالتحصیلی را جهت
گذران��دن دوره ک��ارورزی و حضور یافتن در محل کار همانند یک فرد شاغ��ل معرفی می نماید تا ضمن آشنایی
ب��ا محیطه��ای شغلی ،صنایع نیز در صورت نیاز بتوانند از میان ایش��ان افرادی را استخدام نمایند .از سویی دیگر
انتخ��اب و یافت��ن شغل مناسب دغدغه بسیاری از دانشجویان علیالخصوص افرادی که فارغالتحصیل شده و یا در
آستانه فارغالتحصیلی هستند میباشد .دانشگاه در صدد است ضمن هماهنگی با صنایع و ارگانهای مختلف بتواند
از بی��ن فارغالتحصی�لان دانشگاه افراد توانمند را معرفی نماید ،که این مهم از طریق معرفی بازارهای کار از طریق
وب سایت کاراوی صورت میپذیرد.

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

در بسیاری از دانشگاه های کشور برگزاری دوره های مهارتی مورد توجه قرارگرفته است و برای ساماندهی چنین
دوره های��ی ساختارهایی را طراحی و بر اس��اس آن برنامه ریزی های الزم صورت می گیرد .به منظور ارائه برخی
از تجربی��ات دانشگاه های کشور طرح کارآوی دانشگ��اه امیرکبیر و طرح بیست مهارت در بیست سالگی دانشگاه
خوارزمی همچنین مدرسه اشتغال دانشگاه صنعتی شریف که گزارش فعالیت های خود را به دفتر ارتباط صنعت
اعالم نموده اند به عنوان نمونه انتخاب و ارائه می گردد.

آنچه در وب سایت کاراوی خواهید دید:

www.karaway.aut.ac.ir
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 2-7طرح دانشگاه خوارزمی در زمینه مهارت افزایی دانشجویان و دانش آموختگان
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ درﭼﻬﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ زﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

1.1ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت اﻓﺰاﯾﯽ
2.2ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
3.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزي
4.4ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻮل آﻣﻮزﺷﯽ و درسی
دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

دانشگاه خوارزمی در راستای مهارت افزایی دانشجویان طرح های ذیل را برنامه ریزی و اجرا می نماید:
 طرح ملی بیست بیست ( بیست مهارت در بیست سالگی) طرح دما ( دانش و مهارت اشتغال) -طرح تاک (توسعه ایده های کارآفرینی)

* طرح ملی بیست بیست (بیست مهارت تا بیست سالگی)
در اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي و اﺷﺘﻐﺎل زا ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻣﻮزش آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺮاي اﻓﺮاﯾﺶ
اﺷــﺘﻐﺎلﭘﺬﯾﺮي ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﻨﺪ ،ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش و  ...ﺷــﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت هاي
ﭘﺎﯾﻪ ،ﺷــﺎﯾﺴــﺘﮕﯽﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻧﺮم اﺻــﺮار دارد..
اﻫﺪاف ﻃﺮح:
 ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺗﮑﻤﯿﻞ آﻣﻮزشﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺸﻮر -ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻬﺎدي در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي و اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺬﯾﺮي

• بیش از  1100ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از سال  1395ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻃﺮح ﺑﯿﺴﺖ ﺑﯿﺴﺖ را ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ.
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻃﺮح بیست بیست
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-1کار گروهی
 -2مهارت های ارتباطی
-3تصمیم گیری
-4حل مسئله
-5نحوه جستجوی شغل
-6برنامه ریزی
-7نحوه استفاد iو تحلیل اطالعات
-8رهبری
-9خالقیت
-10فناوری ارتباطات واطالعات

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

-11خودانگیزشی
-12تفکرانتقادی
-13توانایی بهره گیری از زبان خارجی
-14مذاکره
-15قابلیت بررسی و پذیرش عقایدمختلف
-16فکر ابداعی (نوآوری)
-17آگاهی های مربوط به سازمان ،بنگاه و تجارت
-18ایده پردازی و اریابی ایده ها
-19مهارت های نوشتن
 -20توانایی سخن گفتن درجمع

دفتر ارتباط با صنعت

* ﻃﺮح دﻣﺎ (داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل)
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻃﺮح دﻣﺎ

* ﻃﺮح ﺗﺎك(ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺪهﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ)
برخی دانشجویان عالقمند هستند پس از فارغ التحصیلی کسب و کار مستقلی راه اندازي کنند و کمتر به استخدام
فک��ر می کنند .افزایش مهارت هاي راه اندازي و مدیریت کسب وکار باعث میشود این دانشجویان کمتر در کسب
و کار با شکست مواجه شوند .بر اساس این ضرورت ،مرکز کارافرینی دانشگاه خوارزمی طرحی به نام تاك (توسعه
ایده هاي کارآفرینی) را از ساال  1394برنامه ریزي و اجرا کرده است و تا به امروز  10دوره براي دانشجویان رشته
هاي مختلف برگزار کرده است .در این طرح دانشجویان از مهارت ایده پردازي تا توسعه کسب وکار را فرا می گیرند.

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

1.1ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﮐﺎر ،ﺑﻨﮕﺎه و ﺳﺎزﻣﺎن
2.2ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﻦ ( رزوﻣﻪ ،ﮔﺰارش ﮐﺎر ،ﻧﺎﻣﻪ اداري و )..
3.3ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ
4.4ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ
5.5ﻧﺤﻮه ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺷﻐﻞ

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻃﺮح ﺗﺎك

1.1اﯾﺪه ﭘﺮدازي
2.2ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﺪه ﻫﺎ
3.3ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
4.4ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر
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یــ��ک دوره ی تحلیلــ��ی -مهارتــ��ی -تجربــی اســت کــ��ه در فرآینــد
دوره چنــ��د ماهــه بــ��ه دانشــجویان کمــک می کنــ��د خــود را بهتــر
بشناســن��د ،حرفــ��ه ی مناســب خــود را پیــدا کننــ��د ،بــا یادگیــری
مه��ارت هــای کســب وکار بــرای آن آمــ��اده شــوند و مسیرشــان را در
فضــ��ای کســب و کار شــ��روع کننــد .همچنیــن کــ��م کــردن فاصلــه
توانمندی هــای دانشــجویان و نیازمندی هــای بــازارکار و ورود راحت تــر
آنهــ��ا بــه ایــن فضــا نیــ��ز از اهــداف ایــن دوره اســت۱۳۹۴ .مدرســه
اشــتغ��ال شــریف توســط مرکــز کارآفرینــی دانشــگاه صنعتــی شــریف
در تابســت��ان  1394ایجــ��اد شــ��د و بــ��ه عنــوان اولیــ��ن مدرســه ی
اشــتغ��ال در کش��ور ( )CAREER SCHOOLفعایت خــ��ود را آغــاز
کــرده اســت.

گـام خــــودشنـــاسی

«

در ایــ��ن گام شــرک��ت کنندگان بــا انــ��واع ســبک
شــغلی آشنا شــدند و بــا بهره گیــری از آزمون هــای
روانشناســی ،آمـوزش و مشـاوره شـغلی بـه شناسـایی
نیازهــ��ا ،اســتعداده��ا ،عالیــق ،نگ��رش هــا و ارزش
هـ��ا ،مدل رفتـ��اری و درنهایت سـب��ک شـغلی مناسب
شـ��ان پرداختنـ��د .همچینیـن با برگ��زاری روز حامیان،
دانشـجوی��ان شـناخ��ت بهتــ��ری از محیــ��ط ک��اری
شــرکت های حامــی بــه دســت آوردند.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

گـام مهـــارت آمــــوزی

«

دانشجویان تیم های  5الی  7نفره تشکیل دادند .هر
تی��م برای حل یکی از مشک�لات موجود در دانشگاه
قدم برداشت و از راهک��ار پیشنهادی خود در حضور
مربی��ان مهارت آموزی دفاع کرد .ه��دف از این کار،
کس��ب تجربه فعالی��ت در قالب یک تی��م بوده و در
نهایت در جلسه ای تیم ها نتایج و دستاوردهای خود
را در حضور مدیران منابع انسانی شرکت های حامی
و مسئولین دانشگاه ارائه کردند.

دفتر ارتباط با صنعت

پیــش از شــ��روع گام کارآمــوزی،
دانشــجویان در دو اتــاق مصاحبــه
شــرک��ت کردنــد .هــدف از اتــاق
مصاحبــ��ه اول کاندیــ��د شــ��دن
دانشــجویان بــرای کارآمــوزی در
شــرکت های حامــی و همچنیــن
آموزش هــ��ای بیشــتر و مفیدتــر
بــ��ا توجــه بــه نیازهــای خــاص
بــ��وده اســ��ت .بــ��ا توجــه بــه
بازخوردهــای اتــاق مصاحبــه اول
کالس هایــی بــرای توانمندســازی
دانشــجوی��ان برگــ��زار شــ��د و
در اتــ��اق مصاحبــ��ه دوم افــ��راد
برگزیــده بــرای کارآمــوزی انتخاب
شــدند.

در انتهــ��ای گ��ام خودشناســ��ی،
دانشــجویان بــا اســتفاده از درک
و شــناخ��ت عمیق تــ��ر نســبت
بــ��ه ویژگی هــ��ا ،توانای��ی هــا،
اســتعدادها ،انگیزه هــا و عالیــق
خــود،گ��ام بعــدی بــرای شــروع
درســ��ت و هدفمنــ��د مســی��ر
شغلی شــ��ان را بــر م��ی دارنــد.
در کارگ��اه هــای طراحــی مســیر
شــغلی ،مشــاوران نکاتــی را کــه
دانشــجویان باید در نظــر بگیرنــد
بــا آن هــا مطــرح می کننــد
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گــام کــارآمــــوزی

«

طراحـی مسـیر شــغلی

«

جلسات مشاوره فردی

پـــ��س از طراحـــ��ی مســـیرهای
شـــغلی ،دانشـــجویان درجلســـات
مشـــ��اوره و کوچینـــ��گ بـــ��ه
صـــ��ورت شـــخص��ی و فـــ��رد
بـــه فـــرد مســـیرهای خـــود را
بـــا مشـــاوران شـــغلی ارزیابـــی،
بررســـی و تکمیـــل می نماینـــد.
45

دفتر ارتباط با صنعت/آذر ماه 1397

مرداد 97

تیر 97

خرداد 97

اردیبهشت 97

شهریور 97

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

46

فروردین 97

مدرسه اشتغال شریف شامل سه مرحله

مهارت آموزی
کارآموزی

کارآموزی
شروع کارآموزی در  8شرکت ،همراه
اول رهنما ،ایرانسل رایتل شرکت
سولیکو مهندسین مشاورسازه،
پرشیا خودرو وادا و دفتر مدرسه
اشتغال شریف صورت گرفت و 70
نفر برای کارآموزی اعالم آمادگی
کردند که از این تعداد 23درصد
در شرکت های حامی 14 ،درصد
در واحدهای داخل دانشگاه14 ،
درصد درشرکت های دیگر مشغول
به کار شدند و  17درصد وارد حوزه
کارآفرینی و استارتاپی شدند.

هر نفر  1000ساعت کارآموزی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مهارت آموزی

پروژه مهارت

•مهارت های خودکارآمدی
•مهارت های تعامل با افراد
•مهارت های تعامل با محیط کار
•مهارت های مدیریت مسیر حرفه ای
•مهارت های مدیریت شیوه زندگی

تمرینی برای ساخت
 11تیم  5الی 7

 5260نفرساعت کارگاه
و کالس آموزشی

 280نفرسا
و تسهیل گر

دفتر ارتباط با صنعت

خودشناسیشغلی
پروژه

کوچینگ فردی

آموزی

کوچینگ فردی

تیم و کار تیمی
نفره در  30روز

رفع موانع ذهنی و کمک به
توسعه فردی افراد و اقدام در
مسیر اهداف فردی

عت مشاوره
ی پروژه ها

 350نفر ساعت کوچینگ فردی

نیاز سنجی آموزشی
استفاده از ابزارهای بروز منابع انسانی جهت بررسی
جایگاه و موقعیت های شغلی در شرکت های حامی برای
برقراری بیشترین تناسب بین شغل و شاغل
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اسفند 96

بهمن 96

دی 96

آذر 96

مهر 96

آبان 96

خودشناسی شغلی ،مهارت آموزی و کارآموزی می باشد

خودشناسی شغلی
•آشنایی با نیازهای اساسی گلسر
•شناخت توانایی ها و گروه های
استعدادی
•شناخت مدل های رفتاری
()DISC
•مدیریت برخورد
•تله های ذهنی
•پارادایم شیفت

 4700نفر ساعت کارگاه
و کالس آموزشی
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وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دفتر ارتباط با صنعت

 /8جمع بندی:

 1-8ساماندهی دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها

خوشبختانه فعالیت گسترده ای در دانشگاه ها آغاز شده و نتایج مفیدی نیز در برداشته است .اما ساماندهی و استفاده
بهینه از امکانات و ظرفیت ها به نظر می رسد .در این راستا مناسب است مطالعات جامع به منظور شناسایی وضعیت
دانشجوی��ان و تعیی��ن مهارت های شغلی و حرفه ای مورد نیاز و متناسب با شرایط دانشجویان در هر دانشگاه صورت
گرفت��ه و دانشگاه ها پس از تدوین برنامه ه��ای مناسب با شرایط منطقه ای خود ،نسبت به برگزاری منظم آن اقدام
نمایند.

 2-8هماهنگی و برگزاری دورههای مهارتی با مشارکت صنایع و سازمانهای
تخصصی

صنای��ع و سازم��ان های تخصصی به منظور ارتقای توان علم��ی و فنی خود و همچنین آشنایی با فناوری های جدید
نی��از به دانش آموختگ��ان با مهارت های خاص دارند .بدین منظور مناسب است دانشگاه ها با ساماندهی چنین دوره
های مهارتی با مشارکت سازمان ها و دستگاه های اجرایی برای دانشجویان در دانشگاه ها ،عالوه بر کمک به اشتغال
ف��ارغ التحصیالن دانشگاهی ،به ارتقای فنی واح��د های عملیاتی نیز کمک نمایند .این برنامه موجب ارتباط دانشگاه
ها در استان و منطقه با سازمان ها و مراکز تخصصی همجوار در جهت تعریف و اجرای دورههای مهارتی و تخصصی
به صورت مشترک می گردد.

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

دارا بـ��ودن مهـ��ارت يكـی از مهمتريـن توانمندی هـای مـورد نيـ��از بـرای احـراز هـر شغل
ب��وده و وزارت عتف بـه عنـوان یکی از اصلی تريـن ركـن های تامین نیروی انسانی متخصص
دركشـ��ور در ت�لاش اسـت تـا با همک��اری دانشگاه ها بسـترهای الزم بـ��رای كسـب مهارت
هـ��ای مـ��ورد نيـاز دانشـجويان را در طـول دوران تحصيـل فراهـ��م آورد .اهـم اقداماتی كـه
م��ی بایس��ت در راسـتای نيـل بـه ايـن مهم بـه آن توجه نمـوده و در جهت بهبود دوره هـای
مهارت افزايـی دانشجویان از آن بهره منـد گردید ،عبارتند از:

 3-8فعالسازی ساختارهای مشاوره شغلی و کاریابی در دانشگاهها

شرایط متغیر و پیچیده بازار کار و کمبود اطالعات مستند ،ایجاب می نماید که دانشگاه ها در این حوزه فعال شده و راهنمایی
های الزم را به دانشجویان ارایه نمایند .شناسایی و مستندسازی تجارب موجود دانشگاهها و همچنین تدوین تجارب
موفق دانشگاه ها می تواند به سایر دانشگاه ها در ایجاد و فعال نمودن ساختارهای مشاوره شغلی و کاریابی کمک نماید.

 4-8توسعه دوره های کارآفرینی و رویدادهای فناورانه

در راست��ای توسعه دوره های کارآفرینی و برگ��زاری دوره های کارآفرینی و برگزاری استارت آپ ها ،دانشگاه ها می
بایس��ت نسب��ت به برگزاری دوره ها ف��وق با همکاری مراکز رشد و پارک های علم اق��دام نموده و روش های توسعه
فعالیتهای کارآفرینان مستند و ترویج نمایند.
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 5-8اجرایمناسبتفاهمنامههمکاریباسازمانآموزشفنیوحرفهیکشور

ضروری است دانشگاه ها اقدامات الزم به منظور توسعه دوره های مهارتی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ،طراحی
و تعری��ف دوره های مهارتی متناسب با سطح معلومات دانشجویان ،توسعه مراکز جوار دانشگاه و جایگزینی دوره های
مهارتی سازمان را با بخشی از دوره کارآموزی پیگیری نمایند.

 6-8برگزاری مسابقات حرفه ای
دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

برگزاری مسابقاتی دارای محتوی علمی که نگاه اشتغالی -مهارتی دارند و تقدیر از برگزیدگان ،می تواند عالوه بر بهره
برداری از هیجانات دانشجویان ،آنان را در ارتقاء توانمندی های مهارتی و کشف فرصت های شغلی یاری نماید .در این راستا
استفاده از ظرفیت شرکت ها و ساختارهای مرتبط با کارآفرینی و مشارکت شرکت های بزرگ صنعتی می تواند مفید باشد..

 7-8ساماندهی و افزایش کیفیت دورههای کارآموزی

ساماندهی دوره های کارآموزی با هدف بهبود کیفی دوره ها ،برگزاری دوره های کارآموزی با همکاری صنایع و دستگاه
های اجرایی ،تدوین بسته های تشویقی برای استادان راهنما برای مشارکت موثر و سازنده در امر کارآموزی و همچنین
اصالح و بررسی نظام کارآموزی براساس استانداردهای بینالمللی جدید بسیار حائز اهمیت می باشد.

 8-8رصد اشتغال و ارزیابی بازارکار

ایج��اد نظ��ام اطالع رسانی و آگاهی بخشی به ذی نفعان در رابطه با وضعی��ت اشتغال هر یک از رشته های دانشگاهی
ب��ه منظ��ور شفاف سازی و آگاهی بخشی و همچنین رصد آمار و اطالعات در خصوص رشته های آموزشی می تواند در
کاه��ش نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی موثر باشد .استفاده موثر از شبکه دانش آموختگان هر دانشگاه جهت
بهب��ود همکاری های دانشگ��اه با جامعه و صنعت و همچنین ایجاد فرصت های شغلی و کارورزی برای دانشجویان نیز
حائز اهمیت بوده و از طرح فوق در این راستا نیز می توان استفاده کرد.

 9-8نظام صالحیت حرفهای
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چارچ��وب صالحیت حرفه ای ،اب��زاری است جهت طبقه بندی ،توصیف و توسعه صالحیت ه��ا که به استانداردسازی
صالحی��ت ه��ا و ارزیابی نتایج یادگیری کمک می کند .به منظ��ور تحقق نظام صالحیت حرفه ای می بایست اقدامات،
سازوکاره��ا و تعام�لات بین نهادی که منج��ر ایجاد توسعه و به رسمیت شناختن ی��ک صالحیت می شود ،ساماندهی
گردد .مناسب است روش های همکاری با ساختارهای موجود برای همافزایی و هماهنگی بین فعالیتهای دانشگاهها و
الزامات حرفهای مورد نیاز تدوین گردد .همچنین اجرای طرح های مشترک با سازمان های موجود صالحیت حرفهای
می تواند به هدفمند شدن آموزش های دانشگاهی و افزایش توان مهارتی دانشجویان کمک نماید.

 10-8بهبود محتوای آموزشی برنامه های درسی

بهبود محتوای آموزشی برنامه های درسی از لحاظ مهارتی وهمچنین اجرای دقیق وکامل بخش های عملی و کارگاهی
و آزمایشگاهی حائز اهمیت جدی بوده ومناسب است اقدامات گسترده و دقیقی در این حوزه صورت گیرد.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

