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طراحی نظام و استقرار سامانه جامع رصد وضعیت اشتغال مهارت 

 نی و حرفه ای کشورفآموختگان سازمان آموزش 

 :اهمیت و ضرورت      

 ضرورت از جنبه اولين . دارد حياتي اهميت جنبه چند از اي حرفه و فني سازمان آموختگان مهارت كار بازار از اطالعات داشتن     

 كاركردهاي از يكي عنوان به اي حرفه و فني آموزش سازمان عملكرد و اقدامات با مرتبط پيامدي و بروندادي هاي شاخص سنجش

 اهميت جنبه دومين . گيرد مي نشات گرفته، انجام اقدامات از بازخورد ايجاد مكانيزم يك عنوان به و سازمان پژوهش بخش طبيعي

 كيفيت رصد و باني ديده منظور به همچنين. است اسنادباالدستي الزامات به پاسخ و نظر تامين الزام از ناشي نيز، موضوع « عرضه

 مهارت » بين  عملكرد ارزيابي هاي چارچوب با منطبق عملكردي گزارشات تدوين لزوم و اي حرفه و فني آموزش سازمان توسط

 انجام بُعد يعني مهارت، آموزش هاي سازمان عملكرد ارزيابي المللي بين چارچوب چهارگانه ابعاد از دوم بعُد لحاظ از ويژه به المللي،

 مي آن ثبتي كار بازار با ارتباط (RELEVANCE) ، هاي داده و اطالعات و پروژه اين طرفي از . كند مي پيدا ضرورت پروژه، كالن اين

 . كند عمل اشتغال بوم زيست اطالعاتي تغذيه و كار بازار ( رگالتوري ) گري تنظيم مكانيزم ايجاد منظور به تواند

 :طرح کلی اهداف

 راهنما نقشة تدوين يعني طرح، كلي هدف كردن دنبال و طرح عملياتي و مفهومي چارچوب تدوين ضمن رود مي انتظار مجري از

 اهداف المللي، بين تجربيات و استانداردها با مطابق اي حرفه و فني آموزش سازمان آموختگان مهارت تعقيبي مطالعات انجام براي

 : سازد محقق نيز را زير فرعي يا جزئي

 ح . ف . آ سازمان آموختگان مهارت بيكاري و اشتغال وضعيت از موجود آماري هاي پايگاه و مراكز تعيين  -

 كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان آموختگان مهارت رديابي جهت مهم و اساسي هاي گلوگاه تعيين  -

 كشورها ساير در مشابه هاي طرح اجراي از المللي بين مقايسات و تطبيقي مطالعات انجام  -

 آموزي مهارت زمينه در تعقيبي مطالعات اجراي مراحل و راه نقشه ترسيم  -

 منتخب نمونة در اي حرفه و فني آموزش سازمان آموختگان مهارت بيكاري و اشتغال وضعيت از اطالع  -

 آزمايشي اجراي منتخب نمونة در آموختگان مهارت شغل و شده كسب مهارت تطابق وضعيت از اطالع -

 ايران آموختگان مهارت اشتغال رصد سامانه استقرار الزامات تدوين  -

 كشور كار بازار در آموختگان مهارت وضعيت رصد سازي فرهنگ -

 متقاضيان به بخشي آگاهي منظور به آموختگان مهارت اشتغال وضعيت با رابطه در ذينفعان به رساني اطالع مناسب نظام ايجاد -

 )آموختگان مهارت شغلي راهنماي نظام تدوين( اي حرفه و فني هاي آموزش

 ذيربط مراجع به نتايج اطالعات ارائه و كار بازار مازاد يا نياز مورد آموزشي هاي رشته درباره اطالعات تهيه -

 اي منطقه محلي كار بازار شرايط و محيطي ظرفيتهاي مستمر رصد -

 رسمي مهارتي هاي آموزش ديگر با تعامل در اي حرفه و فني هاي رشته اشتغالي و اقتصادي ابعاد بررسي -

 ... و مركز نوع هدف، خوشه،گروه تفكيك به آموختگان مهارت بيكاري و اشتغال كلي وضعيت ترسيم -

 (GIS) مختلف هاي تفكيك به آموختگان مهارت بيكاري - اشتغال كلي وضعيت از محور مكان اطالعات تهيه -

 جامعه با سازمان فعاليت افزايي هم جهت آموختگان مهارت وجامعه . ح . ف . آ سازمان بين منسجم ايجادارتباط -

 كار بازار در آموختگان مهارت مهارتيِ شكاف شناسايي -
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 سهم تعيين ) مهارتي آموزش اقتصاد محاسبات به كمك ( رسمي غير بخش ) كشور مهارتي آموزش نظام بيروني كارائي سنجش -

 __)ملي ناخالص درآمد در مهارتي آموزش

 

 :انتظار( مورد خروجی و سواالت جزئی )نتایج
 كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان آموختگان مهارت اشتغال وضعيت پيگيري جامع سامانه و نظام استقرار و طراحي منظور به

 :سازد محقق پروژه، كالن اين انجام طي در را زير اهداف رود مي انتظار مجري از -آموختگان مهارت اشتغال رصد پروژه كالن -

 

بررسي و واكاوي مباني نظري، مباني روش شناختي، مطالعات و تجارب جهاني انجام رصدهاي ملي و بين المللي  -

  (Trace Studiesحوزه آموزش مهارت )

رصد متناسب با وضعيت سازمان مبتني بر روش پيمايش، داده هاي  كاوش مكانيزم هاي جمع آوري داده هاي -

 ( يا داده هاي ثبتي مبنا و با بكارگيري اطالعات پرتال سازمان آموزش فني و حرفه اي FACT DATAآرشيوي )

 پيمايش در پايگاه اطالعات ثبتي برون سازماني )بيمه تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي،كارمندي و...( و تعيين -

سوابق شغلي مهارت آموختگان توسط سازمان ها و نهادهاي متولي پايگاه هاي مذكور و طراحي نحوه تعامل و 

 همكاري بين نهادي در زمينه به اشتراک گذاري داده ها

تدوين پايگاه داده اي از سوابق شغلي مهارت آموختگان، رفع همپوشاني و ركوردهاي نامعتبر، صحت سنجي و  -

 هاي پايگاه هاي مذكور اعتبارسنجي داده

سازمان آموزش فني و حرفه اي آموختگان  مهارتتعيين مراكز و پايگاههاي آماري موجود از وضعيت اشتغال   -

 )شناسايي پايگاه هاي اطالعاتي پايه و تكميلي داشبوردهاي رصد(

 اي كشورسازمان آموزش فني و حرفه آموختگان  مهارتتعيين گلوگاه هاي اساسي و مهم جهت رديابي   -

 انجام مطالعات تطبيقي و مقايسات بين المللي از اجراي طرح هاي مشابه در ساير كشورها  -

دستگاههاي همچنين و  و مديران حوزه آموزش مهارتي و حوزه اشتغالتخصصي از صاحب نظران هاي  تشكيل پنل -

 عاتي ذينفعانبه منظور بررسي ابعاد مختلف انجام رصد و اطالع از نيازهاي اطالاجرايي مرتبط 

رصد و مشخص كردن پارامترهاي مرتبط با بازار كار مهارت آموختگان )نوع و مدت ترسيم نقشه راه و مراحل اجراي   -

 اشتغال يا بيكاري، درآمد و ساير مولفه هاي اشتغال(

نيازهاي طراحي ابزار )پرسشنامه( سنجش و رصد اشتغال مهارت آموختگان مبتني بر مطالعات جهاني و متناسب با  -

اطالعاتي تصميم گيران و سياستگذاران حوزه آموزش هاي مهارتي )واكاوي ماهيت ابزار سنجش از لحاظ خودارزيابي 

 يا مبتني بر داده هاي ثبتي، ماهيت سنجه ها و سواالت آن، محاسبات روايي و پايايي ابزار(

د كه امكان محاسبه و تحليل آنها بر اساس مرتبط با حوزه رصد يا منتج از داده هاي رص تدوين و تعريف شاخص هاي -

اين داده ها وجود دارد )مانند شاخص هاي عدم تطبيق مهارت نوع اول و دوم، شاخص بازده سرمايه آموزش، شاخص 

 آموختگان در بازار كارمهارت  شكاف مهارتيِ  ، شاخص هايآموختگان مهارتو شغل  مهارت كسب شدهتطابق  هاي

 مهارتي( ظام آموزش كارائي بيروني ن و شاخص
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اجراي موج اول رصد اشتغال مهارت آموختگان بر اساس نقشه راه تدوين شده و با به كارگيري ابزار سنجش طراحي  -

تعيين شده براي طرح )نمونه گيري يا سرشماري(. توجه: در صورت انجام طرح  SCOPEشده و مبتني بر دامنه يا 

 و معرف معتبري از تنوع مهارت آموختگان سازمان باشد. به صورت نمونه گيري، نمونه بايد ملي بوده

 مبتني بر محاسبه شاخص هاي ذكر شدهنفعان رساني به ذياطالعگزارش دهي و مناسب طراحي و استقرار داشبورد  -

آموزش هاي فني و حرفه اي  و منظور آگاهي بخشي به متقاضيان ه ب مهارت آموختگاندر رابطه با وضعيت اشتغال 

بازار كار و ارائه  جامع مهارت هاي مورد نياز يا مازادتهيه اطالعات و  «راهنماي شغلي مهارت آموختگان»ايجاد 

 . اطالعات نتايج به مراجع ذيربط

 مهارت آموختگان به تفكيك خوشه،گروه هدف، نوع مركز و...ترسيم وضعيت كلي اشتغال و بيكاري  -

 مهارت آموختگان به تفكيك هاي مختلفبيكاري  -وضعيت كلي اشتغال ( ازGISتهيه اطالعات مكان محور ) -

 تحليلي كالن و گزارش هاي اختصاصي از وضعيت اشتغال مهارت آموختگان سازمان.-تهيه گزارش توصيفي -

و همچنين تدوين  POWER BIاستقرار سامانه رصد اشتغال مهارت آموختگان ايران مبتني بر فناوري هاي از قبيل -

 الزامات سخت افزاري و نرم افزاري اين سامانه

طرح رصد در موج دوم از لحاظ سطح پوشش، نوع روش و عمق گزارش )توسعه جامعه « مسير توسعه»طراحي  -

 آماري، بكارگيري فرآيندهاي نوين جمع آوري اطالعات، انجام تحليل هاي بيشتر( 

مان آموزش فني و حرفه اي بايد ماهيت فرآيند مستمر و پويا و به عبارتي طراحي و نحوه استقرار اين طرح در ساز -

Trend Analysداراي ماهيت تعقيبي يا روندي ) isمهارت آموخته  د و تغييرات و پويايي نيروي كار( داشته باش

رت آموخته سازمان را در طول زمان نشان دهد. )مانند تغيير شغل فرد در طول زمان، بيكار شدن يا شاغل شدن مها

 در طول زمان و ...(.

 


