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پذیزیداوشجًیانديرٌکارشىاسیداوشگاٌکاشانوامٍارتقایتًاناشتغالوامٍاجزاییآییهشیًٌ

 99لاسردیشسًمآیارًشٍسلجهیمهوبًصم

 مقدمٍ

ٍظاضتػلَمتحقیقات21/09/97ههَب«پیَؾتِیزٍضُکاضقٌاؾاىیزاًكزَیطیپصتَاىاقتغالیاضتقا»یًاهِارطایآییيرْتحاضطًاهِقیَُ

-آهَظـتِهٌظَضاضائِتطًاهِضاّثطزیزاًكگاُکاقاىٍّوچٌیيزضضاؾتایتحقق26/09/97هَضخ239782/2اتالغیعیًاهِقواضُ،ٍفٌاٍضی

گطزز.تسٍیيهیتِقطحشیلّایزضؾیٍآهَظقیکاضآهسؾاظیتطًاهٍِهحَضهْاضتّایکاضتطزی،






 َای درسی جاریبروامٍکاربردی -َای عملیاجرای دقیق جىبٍ -1مادٌ 

 با مًافقت ي تصًیب  ی آمًزضیَاافسایی داوطجًیان در گريٌکٍ در راستای مُارت اقدامات عملیاتی

 بٍ ضرح زیر است: باضدسازی میگريٌ ي داوطکدٌ قابل پیادٌ

 (1اؾاؼههَبگطٍٍُزاًكکسُ)فطمپیَؾتتطتطگعاضیتاظزیساظنٌؼتٍراهؼِ .1

 هتٌاؾةتاضقتٍِزضؼافعاضآهَظـًطم .2

 آهَظقی ّایفیلن ٍ تاظیؾاظی ؾاظّا،قثیِ ًظیط آهَظقی ًَیي ّایفٌاٍضی اظ اؾتفازُ .3

 ًیوؿالتطگعاضیکاضگاُهطتثظتاهَضَعزضؼزضعَل .4

هَضَعزضؼزضًٍرثگاىٍؾطآهساىّطضقتِزػَتاظؾرٌطاىػلویهْواى)هترهمنٌؼتٍراهؼِ .5 هطتثظتا )

 ّایزاًكکسٍُظیطًظطهؼاًٍتپػٍّكی،فٌاٍضیٍکاضآفطیٌیزاًكکسُتاؾاظٍکاضًیوؿالعَل

 هكتطکتااؾتازهسػَنٌؼتیذاضداظزاًكگاُِنَضتِزضؼتاضائ .6

 تطگعاضیرلؿاتیاظکالؼزضنٌؼتٍراهؼِ .7

 ًیوؿالتطگعاضیهؿاتقاتػلویٍػولیزضعَل .8

 (ٍ...حلتوطیيآیٌسآهَظـ)زضقالةکاضزاًكزَیی،هكاضکتکٌٌسُزضفط زاًكزَیاى تكَیق .9

 تاقسآهَظقیهیتحهیلی،هرتمّطگطٍُیّایهْاضتیکِتِزلیلهاّیتذالّطضقتِؾایطفؼالیت .10

 استضًد بٍ ضرح ذیل اقدامات پطتیباوی ي بستر سازی کٍ با حمایت داوطگاٌ اوجام می: 

 ًیاظراهؼِ تا هتٌاؾة ٍکاضگاّی آظهایكگاّی ٍاحسّای ارطای کیفیت اضتقای ٍ تقَیت رْت ّاکاضگاُ ٍ ّاآظهایكگاُ تزْیع .1

 فٌاٍضی ٍ ػلوی ّایپاضک ؾاظی،هطکعضقسٍهطکعًَآٍضیٍتزاضیزض هؿتقط نٌایغ ٍ ّاقطکت تا هؿتوط اضتثاط .2

 )هغاتقزؾتَضالؼولههَبقَضایپػٍّكی(ًَآٍضیٍکاضآفطیٌیزاًكکسُحوایتاظؾطای .3

 راهؼِ کاضتطزی ًیاظّای ؾوت تِ پطٍغُّایکاضقٌاؾی ّسایت .4

 هْاضتیٍکاضتطزی ّایآهَظـ اهَض زض تطرؿتِ زاًكزَیاى حوایتاظ .5

 

ایي،فطآیٌساضظیاتیّایزضؾیّایػولیتطًاهِارطایرٌثِزضکٌٌسُایزازؾاظٍکاضهٌاؾةتطایحوایتاظاػضایّیأتػلویهكاضکتزضضاؾتای

قَز.تِنَضتظیطارطاهیّااظفؼالیتزؾتِ

 ِپطتالپَیا،تسٍیيعطاؾتاززضؼزضهطحل زضؼّایهْاضتیهطتثظفؼالیتحزضؼالکتطًٍیکیزض حثتهیتا ًوایسضا ؾپؽتَؾظ،

گطزز.هسیطگطٍُتاییسهی
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 رسٍلاظ13ّایارطایی،تٌسفؼالیت)اضتقاءًاهِآییياظ4ّایهْاضتیتطاؾاؼهازُاهتیاظفؼالیتاؾتاززضظهیٌِعطاحیٍارطایفؼالیت

اظایتِگطزز.هحاؾثٍِاػوالهیّاٍفؼالیتتاّسفافعایفکاضاییٍاحطتركیًظامآهَظـػالی(عطاحی،تسٍیيٍارطایتطًاهِ()4

تاظُظهاًی.ّوچٌیيقَزؾالزضًظطگطفتِهیًیناهتیاظزضّطزٍاهتیاظتاؾقفیکتاتاییسهسیطگطٍُزضؼٍارطایآىعطحّط

 تاقس.هیؾال2ایياهتیاظتطایّطزضؼحساقلتطایاکتؿاب

 ًَِآٍضیٍکاضافطیٌیضاتطػْسُتگیطًساظاهتیاظتكَیقارطاییٍپػٍّاًؾطایاػضاّیاتػلویکِضاٌّواییایسُّایزاًكزَیاىزض

 )هغاتقزؾتَضالؼولقَضایپػٍّكی(تطذَضزاضذَاٌّسقس.

 "ِتكکیلذَاّسقس.قطحٍظایفایيکاض"ضیعیٍپایفآهَظـتطًاهِ"شیلگطٍُ"ّایزضؾیکاضگطًٍُظاضتتطحؿيارطایتطًاه

 ضؾس.هیگطٍُتِتهَیةقَضایآهَظقیزاًكگاُ

 

 مبتىی بر تًجٍ بٍ جىبٍ َای عملی، کاربردی ي مُارتیمُارتی  (ي عملی وظری)ي السامی  تديیه ي بازوگری دريس اختیاری -2مادٌ 

ایيزضٍؼزضرسٍلتطایزاًكزَیاىتؼطیفکٌس.ٍاحسیتِنَضتاذتیاضی2یا1ؼهْاضتیٍٍاحسزض10تا4تایسّطگطٍُآهَظقی .1

گیطز.زضٍؼاذتیاضیقطاضهی

قًَس:زؾتِتٌسیهیالةظیطقزٍزضٍؼزضتثهطُ:ایي

o تاقس.تِػٌَاىؾاظیهیّاقاتلپیازَُیاىزضّوِگطٍُافعاییاکخطیتزاًكز:زضٍؾیکِزضضاؾتایهْاضتدريس مُارتی عمًمی

 هسیطیتکؿةٍکاض،انَلتاظاضیاتی،...زضایيزؾتِقطاضزاضًس.انَلًگاضـ،هخالهثاًیکاضآفطیٌی،
 

o افعاییزاًكزَیاىهرتمتحهیلی،زضضاؾتایهْاضتیزضٍؾیکِتِزلیلهاّیتذالّطضقتِ:دريس مُارتی اختصاصی

ٍپطکاضتطزتاظًُوایاىقسُافعاضّایکاضتطزیضقتِ،هَضَػاتتاقس.تِػٌَاىهخالکاضتطزکاهپیَتطزضضقتِ،ًطمآهَظقیهیّطگطٍُ

 زضایيزؾتِقطاضزاضًس....1ٍ2ٍهْاضتآهَظیایٍضقتِ،هثاحجتیيضقتِ

رْتتهَیةًْاییتِقَضایآهَظقی .2 زاًكکسُ ٍ ههَتِقَضایگطٍُ ّوطاُ تِ ٍ تسٍیيقسُ ؾطفهلزضؼهْاضتیتَؾظگطٍُ

قَز.زاًكگاُاضؾالهی

زضهؼسلتطمًٍوطُآىزضٍؼهْاضتیضااضافِتطٍاحسههَبتسٍىپطزاذتقْطیِاذصًوایسٍتَاًستاؾقفچْاضٍاحساظزاًكزَهی .3

 (11/12/1395خهَض285761تركٌاهِتطاؾاؼ).کلهحاؾثِهیگطززهیاًگیي

تطم،توطیي،پطٍغُ،اىم،پایتطّایآهَظقیزاًكزَزضزضٍؼهْاضتیّواًٌسؾایطزضٍؼضقتٍِتِنَضتکاهل)هیاىاضظقیاتیفؼالیت .4

قَز.ِکٌفطاًؽ...(اًزامهیاضائ

ؾالتِزاًكزَزازُذَاّسقس.ًوطُقثَلیزضپایاىّطًینگَاّیگصضاًسىزضٍؼپؽاظکؿة .5

زاضًسٍکاضقٌاؾاىذثطُؾایطترفّایراهؼِهیتَاًٌستِ .6 ػٌَاىاػضایّیاتػلویکِزاضایؾاتقِاضتثاطتانٌؼتٍراهؼِضا

هسضؼٍیااؾتازّوکاضزضتسضیؽقطکتزاقتِتاقٌس.

ؾاظهاىآهَظـفٌیحطفِایفٌیحطفِزاًكگاُتاهكاضکتستَاًهْاضتیهیٍػولیزضٍؼًظطی .7 زاًكگاُػلَمپعقکیٍؾایط، ای،

.تطگعاضگطزززاًكگاُّایآظاز

ًاهِهزاظ،تٍِاؾغِایيقیًَُكسُاؾتّازضؼکاضآهَظیتؼطیفیههَبضقتِکاضقٌاؾیآىایکِزضتطًاهِّایآهَظقیتٌْاگطٍُ .8

 زضؼاذتیاضی زٍ یکیا زضؼ136ٍاحسی)1ّؿتٌس ػٌَاى تا کاض( هحیظ زض 1آهَظیهْاضت»ؾاػتحضَض ٍ2 زضؼ« هكاتِ

(تاقسهیْاضتآهَظیتِپیَؾتطایزضٍؼهرّاتؼطیفًوایٌس.)زؾتَضالؼولاذصٍاکاضآهَظیِؾایطضقتِ

زضّطگطٍُتؼساززاًكزَّوچٌیيؾالتحهیلیتایکػضَّیاتػلویاضایِگطزز.زضعَلًین1ٍ2زضٍؼهْاضتآهَظیّطگطٍُاظ .9

 تَاًستفکیکگطزز.زاًكزَتِزٍگطٍُهی20ًفطٍزضنَضتیکِتیفاظ7حساقل

گطزز.ؾالػضَّیاتػلویهحاؾثِهیتسضیؽًین:تؼسازٍاحسایيزضؼزضحقال1تثهطُ

 زضنَضتیکِزاًكزَزٍهْاضتهرتلففطاگیطزتالهاًغاؾت.1ٍ2:اذصّوعهاىهْاضتآهَظی2تثهطُ

 تِپیَؾتهكرمقسُاؾتًٍحَُارطایآىقطحٍظایفاؾتازهْاضتآهَظی .10
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 .ًوایسآهَظیاقسامزاًكگاُهَظفاؾتؾالیاًِرْتذطیستیوِحَازث،هٌاؾةتطایهحیظکاضتطایزضٍؼکاضآهَظیٍهْاضت .11

 ای متىاسب با َر رضتٍ ي ویاز بازار کار َای فرابروامٍاجرای آمًزش -3مادٌ 

زاًكزَیاى ّایآهَظـ ؾٌتی قالثْای اظ ذاضد کِ ػول تط هثتٌی ّایآهَظـ ارطای ٍ عطاحی پطزاظی تطای ضا هؼوَل، اًسٍظی ٍ ایسُ ٍ تزطتِ

تاقس:کِقاهلهَاضزشیلهیکٌس هی آهازُ کاض تاظاض ٍ کاض تا ضاتغِ ضهْاضتآهَظیز

تطًاهِ فطاتطًاهِایعطاحی آهَظـّای تحهیلی، ضقتِ اظ فاضؽ زاًكزَیاى، ّوِ هكاضکت تطای -1  ایي ارطای ٍ عطاحی قَز.هی ضیعیٍ

زاضز: توطکع ظیط هحَضّای تطٍکاًَىظتاىکعکاضآفطیٌیٍآهَظقْایآظازٍالکتطًٍیکیاّاتَؾظهطتطًاهِ

 ٍاضظـکاضآفطیٌیزضتیيزاًكزَیاىتطٍیذفطٌّگ 

 کاضآفطیٌاًِزاًكزَیاىّاٍقاتلیتْایاضتقاءتَاًوٌسی 

 تحهیل اظ پؽ ٍاقؼی زًیای تِ ٍضٍز تطای زاًكزَ ضؼف ٍ قَت ًقاط قٌاؾایی 

 حطفِ ٍ کاض تا هطتثظ ًگطقی رٌثِّای پطٍضـ 

 قغلی هَفقیت زض تیوی کاض اضظـ 

 قغلی ّسایت ٍ اؾتؼسازیاتی 

 تقَیتهْاضتظیاىذاضریاضتثاعیٍکالهی 

 زضنَضتگصضاًسىزٍضُتاهَفقیتتِزاًكزَگَاّیاظعطفهطکعتطگعاضکٌٌسُنازضذَاّسقس. -2

تطگعاضًوایٌستغَضیکِهثاحجتَاًٌستاّوکاضیهطاکعفٌیظازهیآهطکعکاضآفطیٌیٍهطکعاهَظـّای -3 حطفِایزٍضُّایفكطزُضا

 اینازضذَاّسقس.ىهطکعتطگعاضگطزز.ّوچٌیيگَاّیایيزٍضُّایفكطزُتَؾظفٌیحطفِزاًكگاٍُزٍضُػولیزضآًظطیزض

ّایچٌسگاًِارطاذاضداظزضٍؼػوَهیٍترههی)هکالوٍِاضتثاط(تاّوکاضیکاًَىظتاىزاًكگاُتهَضتهْاضتزضٍؼهْاضتیظتاى -4

 گطزز.

تاقستثهطُ:هْاضتّایظتاىاظًینؾالزٍمپؽاظٍضٍززاًكزٍَپؽاظگصضاًسىظتاىػوَهیقاتلاذصهی

ضقتِتحهیلیذَزتِیازگیطیٍهْاضتاظزاًكگاُذاضدحضَضزضیکهحیظتِهٌسیػالقِیزاًكزَاگط -5 افعاییزضهَضَػاتهطتثظتا

 هیتاقس اضایِ گطٍُ هسیط تِ ضا زضذَاؾتذَز ًظط، هس هحیظکاض قطکتٍ اظ هَافقتاٍلیِ اذص ؾپؽکٌسپؽاظ ّوطاُ، تِ زاًكزَ

ًوایساآغاظهیهطارؼًِوَزٍُزٍضُکاضٍضظیضًاهِتِقطکتٍهحیظکاضهطتَعِهؼطفی

ًثایستِگًَِتبصرٌ:  هحیظکاض زاًكزَزض تطًاهِظهاًثٌسیؾاػاتحضَض تِ ّوچٌیيؾقفیتحهیلیٍینسهِایتاقسکِ کٌس. ایٍاضز

تاقس.هیؾاػت200ٍضظیتطاتطؾاػاتحضَضزاًكزَزضزٍضُکاض

 آمًختگان داوطگاٌ رصد يضعیت اضتغال داوص -4مادٌ 

 اضظیاتیٍتْثَزاحطزٍضُّایهْاضتافعاییٍهسیطیتٍتِضٍظضؾاًیآًْاهَاضزظیطالظماؾتضػایتیاارطاییگطزز:تِرْت

o ّایکٌتطلکٌسٍضوياضؾالگعاضـتِگطٍٍُآهَذتگاىّطضقتِضاپایفهَظفاؾتٍضؼیتاقتغالپایساضزاًفآهَظقیهؼاًٍت

ّاتِهطاکعتطگعاضکٌٌسُگعاضـزّس.هٌظَضتاظًگطیٍتْثَزهساٍمتطًاهِآهَظقیهطتَعًِتیزِضاتِ

o آهَذتگاىحوایتاظتكکیلاًزويزاًف

o آهَذتگاىزضضاؾتایتثازلتزاضبتازاًكزَیاىتطگعاضیرلؿاتهٌظنتازاًف

o زاًكزَیاىهَذتگاىهَفقتطایاضایِتزطتیاتذَزتِهٌظَضایزازاًگیعـٍّسایتآزػَتاظزاًف

o آهَذتگاىؾاًیتاًکاعالػاتقغلیزاًفضٍظٍتِتكکیل

تثهطُ:گعاضـّایزاًكگاُتایسحساقلهطتَطتِزاًفآهَذتگاىچْاضؾالقثلتاقس.

ًاهِقیَُ تا تاضیدهاز4ُهقسه1ٍِیحاضط ًیوؿالاٍلؾالتحهیلیقَضایآهَظقیزاًكگاُضؾیس يیوًْتِتهَیة22/06/1399زض اظ ٍ

.گطززؾالرْتارطااتالؽهی2تطایهست1400-1399


