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 1                                                                                                                              فصل اول)کلیات(

 )کلیات(فصل اول

 مقدمه -1-1
ای برخوردار  ن مستقیم با انسان از اهمیت ویژهبازار کار یکی از مهمترین بازارهای چهارگانه اقتصاد است که به لحاظ سر و کار داشت

 تقاضا عوامل بر کار یروین عرضه عوامل هرگاهو کار تشکیل شده است است . بازار کار از دو عنصر اصلی یعنی عرضه و تقاضای نیروی 
اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که مورد  -پیامدها و آثار مثبت فراوان اقتصادی. افتی خواهد شیافزا یکاریب نرخ رد،یبگ یشیپ

یی متعددی جهت ایجاد تعادل اشتغال زاح ها و سیاستهای توجه اقتصاد دانان ، سیاستگذاران و سیاستمداران است و طی سالهای اخیر طر
شده اند، اما جمیع این طرحها آنچنان که باید در برون رفت از معضل  نسبی در بازار کار کشور به تصویب رسیده و به مرحله اجرا گذاشته

 بیکاری مؤثر واقع نشده اند. 

 و تیجمع یسن نیانگیم کاهش و گذشته یها دهه در یتیجمع راتییتغ از یناش ، آن یتقاضا بر کار یروین عرضه گرفتن یشیپ
 سطح نظر از کار یایجو یانسان یروین بیترک ناهمگون رییتغو می باشد ،یاقتصاد رشد نرخ تداوم عدم و یاقتصاد مشکالت نیهمچن
  .است کشور در یکاریب نرخ تداوم یاصل لیدال از کار، بازار ازین به نسبت التیتحص

کند.  را مهیای ایفای نقش در جامعه می فرد ، وجب کسب درآمد برای افراد جامعه می شود و توانگری ناشی از کسب درآمدم، اشتغال 
فرد به دلیل برخورداری از استقالل مالی اعتماد به نفس می یابد تا تشکیل خانواده دهد و در فعالیت های اجتماعی سازنده شرکت نماید. 

می تواند مسئولیت های اجتماعی ؛ گیرد  ر معرض آسیب های اجتماعی قرار میوه بر اینکه خود کمتر دهمچنین فرد دارای شغل عال
 بیشتری را برعهده بگیرد. اجتماع نیز از بابت اشتغال اجزای خود منتفع می گردد. تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. هزینه های جامعه

ی حائز  افته و درآمد ها صرف پیشرفت و شکوفایی بیشتر اقتصاد می گردد. اما، نکتهدر اصالح و ترمیم آسیب های اجتماعی کاهش ی
ی  ی ایده آل تولید کامل و اشتغال کامل می باشد. بدین معنی که اگر از همه اهمیت در موضوع اشتغال، لزوم دستیابی توأمان به نقطه

ار به اشتغال دست یابند هدف غایی پیشرفت و توسعه اقتصادی ی جویندگان ک ظرفیت های تولید کشور استفاده نگردد و صرفاً همه
افزایش اشتغال و کاهش بیکاری را هدف قرار داده اند و  لذا هدایت منابع مالی کشور به سمت طرح هایی که صرفاً .حاصل نخواهد شد

م با تکنولوژی أالتحصیالن دانشگاهی ( توظرفیت های نیروی انسانی ) به ویژه فارغ  ی تولید و افزایش ثروت از طریق بکار گیری کلیه
، راه به بیراهه خواهد برد. در نقطه مقابل در صورت باالبودن نرخ بیکاری، رشد اقتصادی در می دهنددر اولویت بعدی قرار  را های نوین

و معضالت ناشی از بیکاری  به تنهایی کشور را به توسعه یافتگی نمی رساند ،شاخص های مالی و تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی
 پابرجا خواهد ماند.

گسترش در افزایش تقاضای نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری نقش مهمی را ایفا می کند. در اقتصاد دانش محور،، دانش و فن آوری 
ورم و بیکاری خواهد ، سبب افزایش بهره وری ، افزایش درآمدها و کاهش تدانش ها و مهارت ها به نوآوری منجر می شود که این خود 

امروزه علم، فناوری و نوآوری به عنوان محور رشد و توسعه اقتصادی ، ایجاد توانمندی فناورانه ، توسعه و رفاه کشورها شناخته شده شد. 
ه بیش اما با این وجود سهم افراد دارای تحصیالت دانشگاهی از کل جمعیت جویای کار در حال افزایش است و در استان سمنان ب .است

 استان و آورد فراهم را افراد اشتغال نهیزم تواند ینم ییتنها به یدانشگاه التیتحص به نظر می رسد بنابراین، درصد رسیده است. 51از 
ود . بهبعالوه بر داشتن علم و دانش از خصایص فناورانه و نوآورانه نیز برخوردار باشد که دارد ازین یانسان یروین به شرفتیپ و توسعه یبرا

از مهمترین  ، ی نیروی انسانی و ارتقای توانمندی یادگیری آنها از طریق گسترش آموزش های فنی و حرفه ایمهارت هاشایستگی ها و 
 ابزارهای دستیابی به فناوری و نوآوری می باشند.

 و است، عیصنا ازین با ارتباط و یمهارت یها آموزش نظام ژهیو به یآموزش نظام توسعه و اصالح مستلزم یاقتصاد توسعه ،بنابراین 
 اشتغال، با یمهارت های آموزش ارتباط قبیل از مسائلی و باشد یآموزش نظام یاصل یها تیاولو از باید یمهارت یها آموزش به توجه

 ی باید در اولویت قرار گیرد. مهارت آموزش درسی های برنامهدر  کار، محیط با کارآموزان ارتباط و کار بازار نیازهای
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و ارائه شود  در توسعه پایدار محسوب میاز عوامل کلیدی و انکارناپذیر توسعه قابلیت های فناورانه استان، تربیت افراد متخصص و ماهر و 
 ،مختلف بومی اعم از دولتی و غیر دولتی بخش هایظرفیت بهینه از  ی متناسب با استعدادهای افراد و نیاز بازارکار با استفادهی آموزش ها

استقرار اقتصاد دانش بنیان کمک می کند و اقتصاد به سرمایه انسانی وجود . می باشداز ارکان مهم توانمندسازی سرمایه انسانی یکی 
 یی دارد. اشتغال زادانش بنیان نیز نقش تعیین کننده ای در توسعه 

ت دارد و سرعت تغییرات بسیار زیاد است. به واقع سهم عمده ای در ایجاد ثرو، ، تولید و بهره برداری از دانش بنیان در اقتصاد دانش  
یک اقتصاد است که در حال تولید یا بکارگیری ابداعات یا فن آوری جدید به منظور رسیدن به  بخش هایاقتصاد جدید بیانگر وجوه یا 

و سرمایه انسانی است . بازار با  1الوری باادارای دو مؤلفه اساسی یعنی بازار با فن ،رشد بلند مدت و افزایش اشتغال است. اقتصاد جدید
گرفت، در  ی تغییر در قیمت کاال صورت می فناوری باال به این معنی است که در این بازار ماهیت رقابت بر خالف گذشته که به وسیله

رت و تخصص و یا . دومین رکن نیز ، سرمایه های انسانی یعنی علم و دانش و مهارد یتوانایی ایجاد ابداعات و نوآوری صورت می گ
که توان  جذب نیروی کاربه همین دلیل امروزه تقاضا برای این دو رکن کامالً با یکدیگر در ارتباط هستند و نیروی کار بسیار ماهر است. 

 و ندهایفرآ دیبا ارتقا و بقا یبرا ها شرکت که همانگونه بنابراین. رو به افزایش است  داشته باشدکار با سیستمهای پیچیده را 
 خود یشغل تیموقع تیتثب و حفظ یبرا زین افراد ؛دهند رییتغ انیمشتر یها یازمندین و یتکنولوژ راتییتغ با متناسب را محصوالتشان

 دوره گذراندن قیطر از شغل ازین شیپ یشغل یمهارت ها کسب امروزه گرید عبارت به .گردند مسلط و مسلح دیجد فنون و علوم به دیبا
 داراف توسط یراحت به تواند یم یشغل هایتیموقع و باشد افراد یبرا داریپا اشتغال کننده نیتضم تواند ینم ،مدت ندبل ولو یآموزش یها
 ضرورت عنوان به  العمر مادام یریادگی مفهوم همین اساس ، بر. گردد اشغال ،اند کرده کسب را شغل دیجد یها یازمندین که یگرید

 .است دهیگرد مطرح یآموزش نینو یها نظام ریناپذ اجتناب

در هرم سنی استان سمنان ، جمعیت در سن کار و بویژه جوانان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند که علیرغم تمام تهدیدات 
در صورت مدیریت صحیح و برنامه ریزی می تواند فرصتی برای رشد تولید و اقتصاد استان باشد و تهدیدهای جمعیتی تبدیل به فرصت 

ساله  استان سیر  27تا  15دوره اخیر بیانگر این بوده است که نرخ مشارکت اقتصادی جوانان  3رشد و توسعه گردد. سرشماری  برای
 .نزولی و نرخ بیکاری این گروه سیر صعودی داشته است 

موقعیت هایی که کارایی و  در اختیار داشتن سیستم همه جانبه گرا و جامع نگر بازار کار، می تواند استان را در هدایت منابع به
اثربخشی آنها را در پی داشته باشد سوق دهد. سیستمی که در آن نقش، جایگاه، وظایف، اختیارات، نوع و میزان انتفاع هریک از عوامل 

مات تشکیل دهنده آن مشخص و پیش بینی شده باشد. تمامی شرکت ها و ارگان های ارائه دهنده خدمات آموزشی، دریافت کنندگان خد
آموزشی و مصرف کنندگان و بهره برداران آموزش در این سیستم حضور دارند و تحت الگوی اکوسیستم آموزش مهارتی ایفای نقش می 
کنند. در چنین سیستمی تمامی اعضا و عناصر دارای آورده و ستانده هستند و از ادامه حضور خود در سیستم و در کنار سایر اعضاء منتفع 

یا تقاضای مازاد توسط یکی از عناصر منجر به تحرک دیگر اعضا برای تولید یا مصرف بیشتر شده و اکوسیستم در می گردند. عرضه 
سطح باالتری به تعادل می رسد و بدین ترتیب تمامی ظرفیت های بالقوه تولید و اشتغال بطور همزمان استحصال می شود که نقطه ایده 

 حسوب می گردد.آل اقتصاد در کشور های در مسیر توسعه م

و  در استان از یک سو افزایش سهم  فارغ التحصیالن بیکار و همچنین جوانانو افزایش نرخ بیکاری  کاهش نرخ مشارکت اقتصادی
 گیران استانی منجر به عزم جدی مدیران و تصمیم از سوی دیگر،  به عنوان یکی از ارکان توسعه نقش سرمایه انسانیاهمیت یافتن 

ی شغلی و ارتباط هوشمندانه آن با سایر آموزش آموزش هاسازی و هماهنگی  یکپارچه جهت در مهارت آموزی استان()اعضای شورای 
 ی گردید. مهارت و یا حرفه ،یفن تیترب و آموزش جامع نظام قانونو بسترسازی جهت اجرای های موجود 

در دسرتور کرار شرورای مهرارت اسرتان قررار       ، ان ی مهرارتی اسرتان سرمن   آمروزش هرا  تدوین سند راهبرردی توسرعه   ، بر همین اساس 
مسئولیت تدوین این سرند بره اداره کرل آمروزش فنری و حرفره ای اسرتان سرمنان بره عنروان دبیرر شرورای مهرارت آمروزی               گرفت و 

                                                   

1 high technology 

2 Strategy 

3 Strategic planning 

4 Mission 

5 Vision 

6 development 

7 Strengths 

8 Weaknesses 
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ی عضرو شرورا و   دسرتگاه هرا  هرای تخصصری برا حضرور نماینردگان معرفری شرده از سروی          کرارگروه پرس از آن  استان سرپرده شرد.   
و ی اجرایرری و همچنررین خبرگرران و صرراحبنظران بخررش خصوصرری و صرراحبان حرررف و مشرراغل تشررکیل گردیررد  ه هررادسررتگاسررایر 

ی مهرارتی ارائرره شرده اقرردام گردیررد و پرس از شناسررایی نقرراط    آمرروزش هررانسربت برره شناسرایی وضررعیت فعلرری برازار کررار اسرتان و     

سرتراتژی هرای مرؤثر و تعیرین اهرداف کمری       نسربت بره تردوین ا   SWOT برر اسراس تحلیرل     ،و تهدیردها  فرصت هاضعف و قوت و 
شرورای مهرارت    چشرم انرداز و موموریرت    برر مبنرای   جهرت حصرول اهرداف کلری تعیرین شرده      ( یتخصصر  یگروه هرا کار لیتشک با)

 اقدام گردید.   آموزی استان،
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 بیان مسأله -1-2
ز مهمترین دالیل بیکاری در کشورهای جهان سوم ا، با تقاضای بازار کار آموزش هابه اعتقاد کارشناسان، نداشتن مهارت و ناسازگار بودن 

به دلیل نداشتن مهارت متناسب با نیاز  بسیاری از مردم که در سن اشتغال قرار دارند ،  از جمله ایران می باشد، همچنینو در حال توسعه
سه راهکار را در پیش گرفته اند ، ژاپن  همچنان بیکار هستند . برای حل این معضل در کشورهای توسعه یافته از جمله آلمان و، بازار کار 

های فنی و حرفه ای و علمی و کاربردی؛ بهبود وضعیت آموزش در جامعه و تربیت نیروی انسانی انشگاهد ی که عبارتند از : توسعه
ایی. بر این اساس یکی از ی نظری به تنهآموزش هامتناسب با نیاز بازار کار؛ و توکید بر اجرای عملی فعالیتهای آموزشی و اکتفا نکردن به 

 (.1344)سعادت، توسعه مهارت هایی است که متناسب با نیاز بازار کار طراحی شده باشند، پیش نیازهای مبارزه با بیکاری و اشتغال پایدار 

دلیل که امروزه به را چی حرفه ای در شرایط کنونی برای اقتصاد و فرهنگ ایران، امری حیاتی است ، مهارت هاتوسعه آموزش 
ی حرفه ای بیش از هر زمان دیگر احساس می شودو در این مهارت هااهمیت یادگیری ، اجتماعی  –های زندگی اقتصادی  پیچیدگی

موفق تر هستند که اوالً دارای مهارت باشند و در ثانی به صرف داشتن مهارت نسبت به یادگیری  کسانی شرایط پیچیده و پر از تغییر
ی کسب شده خود مهارت هایت نشوند و همواره در پی یادگیری مهارت های جدید و یا ارتقاء و به روز کردن مهارت های جدید بی اهم

 . (1373)احمدی پور و همکاران،  در گذشته باشند

ارتی ی عمومی و مهآموزش هانی کنند و با ارائه یچنانچه دولتمردان و مسئولین یک جامعه نتوانند نیازهای آینده جامعه خود را پیش ب
ابسامانی در حوزه اشتغال کشور سبب به وجود آمدن مدیریت غیر صحیح منابع انسانی و نوعی ن؛ الزم افراد جامعه را توانمند نسازند 

شوند که یکی  از عوارض ناشی از این بی توجهی می تواند وجود نیروی مازاد و یا کمبود نیرو در برخی از مشاغل باشد. بنابراین توجه  می
بع انسانی یک جامعه و توانمندسازی آنان می تواند آن جامعه را در مسیر توسعه و پیشرفت قراردهد و در جهت عکس آن ، عدم به منا

جامعه را از مسیر پیشرفت منحرف  ، می تواند های این منابع زی الزم جهت مدیریت صحیح تواناییتوجه به منابع انسانی و عدم برنامه ری
 ی عقب ماندگی آن شود. و موجب رکود و حتکرده 

 

 ضرورت تدوین سند -1-3
بدون شک امروزه و در دنیای رقابتی و دائم التغییر، تفکر استراتژیک و مدیریت استراتژیک در عرصه های مختلف اجتماعی ضرورتی 

المللی قرار گرفته  جه جوامع ،دولت ها و نهادهای بیناجتناب ناپذیر است و حتی به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی مورد تو
است. با نگاهی اجمالی به سیر تحول در کشورهای مختلف بویژه در کشورهایی که در دهه های اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده 

 بسیاری از کشورها عالوه بر حوزه های اقتصادی، نظامی و . مبرهن می باشد اند جایگاه و نقش برنامه های جامع در پیشرفت آنها کامالً
در حوزه تعلیم و تربیت نیز برنامه های استراتژیک توسعه طراحی کرده اند و این برنامه ها را مبنای تصمیم گیری خود قرار داده ،سیاسی 

 اند .

نشان می دهد جمعیت در سن کار و بویژه جوانان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند که در صورت  استان، هرم سنی 
واند فرصتی مناسب برای رشد تولید و اقتصاد استان باشد و در صورت عدم بسترسازی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مدیریت صحیح می ت

 .برای حال و آینده کشور تبدیل شوداین جمعیت می تواند به تهدید بزرگی ، و فرهنگی مناسب 

 ش های مهارتی می باشد : ن لزوم داشتن سندی همه جانبه نگر در هر عرصه از جمله آموزدیدگاه های ذیل مبی

 به وضعیت کنونی مهارت آموزی در استان و چالش های آن  نگاه درونی -

  مهارتی آموزش به یکسان نگاه سوی به حرکت واستان  توسعه در مهارتی آموزش جایگاه و نقش بازاندیشی و فرصتی نگاه -

 سیاست در تردید یا تغییر ایجاد طریق از تیمهار های آموزش به مقطعی های شوک ساختن وارد از پیشگیری و ملی نگاه -

  مهارتی های آموزش در تغییر بهینه مدیریت و کالن های
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 ناپذیر جدایی  بخش عنوان به آموزشی های برنامه و ساختار در تحول و تغییر بیانگر که مهارتی آموزش نظام به ماهیتی نگاه -

 .است آموزشی نظام یک

 .است محور ییدانا و شدن جهانی عصر در مهارتی های آموزش رکردهایکا تعریف باز شامل که جهانی نگاه -

 هوشمند، کار نیروی پرورش برای مناسبی شرایط تا رود می انتظار خاص طور به ای حرفه و فنی آموزش نظام از ،امروز جهان در
 را آینده پرچالش و نوین اقتصاد نیازهای نندبتوا آموختگان مهارت تا آورد فراهم امروز نیاز با متناسب و متفکر مولد، متخصص، دانشی،
 .کنند برآورده

 همسویی بیکاری، نرخ کاهش و اشتغال در آن نقش و کارآزموده انسانی نیروی تربیت در مهارتی های آموزش اهمیت به توجه با 
 ماهر انسانی نیروی تربیت ضمن واندت می که) سرزمین آمایش با همسو ای منطقه های پتانسیل و نیازها با،  مهارتی آموزش های برنامه

 امری ،( باشد داشته همراه به را اجتماعی اقتصادی رشد و آورد فراهم را آموختگان مهارت بیشتر اشتغال زمینه کار، بازار متخصص و
 . است ضروری

در راستای ستان سمنان به عنوان یک نهاد سیاستگذار، هدایتگر و مجری آموزش های مهارتی در ا شورای مهارت آموزی استان ، 
تفکرات راهبردی خود به منظور یکپارچه سازی و هدفمندی ارائه آموزش های مهارتی مطابق با نیازهای شغلی موجود و پیش بینی شده 

 استان سمنان را در دستور کار خود قرار داده است .ی مهارتی آموزش های  تدوین سند راهبردی توسعه، استان 

 

 اهداف پژوهش -1-4

 هدف کلی -1-4-1

 تدوین سند راهبردی توسعه مهارت آموزی استان سمنان با استفاده از مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین 

 اهداف ویژه -1-4-2

 شناسایی نقاط قوت و ضعف آموزش های مهارتی استان سمنان  -

برداری از  ای سرزمین با بهره مطالعات منطقهشناسایی فرصت های ارتقاء و تهدیدات آموزش های مهارتی مبتنی بر آمایش و  -
 پتانسیل های سایر دستگاه های اجرایی استان

 تعیین استراتژی های موثر جهت ساماندهی، یکپارچه سازی و توسعه آموزش های مهارتی استان -

 مادام العمر شارائه راهکارهای ترویج فرهنگ مهارت آموزی و آموز -

 مهارتی آموزش های توسعه جهت،  منطقه هر در شناسایی و اولویت بندی مهارت های مورد نیاز -

 گروه های ذینفع سند -1-5
 از جنبه های مختلف اقتصادی و توسعه ای ذینفعان متعددی را خواهد داشت از جمله :  سمنان استان مهارتی های آموزش راهبردی سند

 مهارت آموختگان 

اس یک سرفصل واحد آموزش دیده و گواهینامه ها و تاییدیه بر اس، مهارت آموختگان در دوره های مهارتی استان  ،با اجرای این سند
قابلیت ارائه به کلیه نهادها و بهره مندی از امتیازات مربوطه را دارد و ازین پس افراد برای  آموزش دیدگان،های مهارتی صادر شده برای 

نیاز به اخذ گواهینامه مهارت از هر ، ای شغلی بهره مندی از تسهیالت، امتیازها، صدور و تمدید مجوزها و همچنین معرفی به فرصت ه
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ندارند و درصورتیکه تحت سفارش هر یک از دستگاه ها و زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، مجزا  به صورت، دستگاه متولی را 
هینامه را به تمامی دستگاه های توانند همان گوا یا تاییدیه مربوطه شده باشند، میدوره ای را سپری کرده و موفق به اخذ گواهینامه و 

 اجرایی و بخش خصوصی ارائه نمایند.

مشاوره و آموزش ارائه شده به مخاطبین آموزش های مهارتی در راستای نیاز بازار کار، اولویت ها و برنامه های استانی، منطقه ای و ملی 
 رابطه با مهارت مورد نظر،فرصت های شغلی موجود در  از بازار کار و ،آموزشی ی قبل از شرکت در دوره افراد صورت خواهد گرفت و

 مطلع خواهند شد.

نیروی انسانی شاغل در بخش های اقتصادی استان با بهره مندی از مهارت های شغلی مورد نیازشان زمینه مناسبی جهت حفظ شغل 
 بازار کار و تکنولوژی های روز، منطبق با نیاز  ی از آموزش های مهارتیدخود خواهند یافت. به عبارت دیگر ارائه سطح مطلوب و استاندار

 زمینه پایداری مشاغل را فراهم می کند.

 

 دولت 

از لحاظ هم افزائی دستگاه های اجرایی در بهره برداری از بودجه، امکانات آموزشی و نیروی انسانی و صرفه جوئی و رعایت اصول اقتصاد 
 مقاومتی.

 

 بنگاه های اقتصادی 

ی در بخش های صنعت و خدمات و کشاورزی نیروهای کار مهارت آموخته ای را در اختیار خواهند داشت که همه آنها بنگاه های اقتصاد
مهارت آموخته اند و توانمندی های یکسانی را کسب کرده اند. همچنین در صورت نیاز به ارتقا مهارت نیروی  ،در یک سطح استاندارد 

 ن گروه نیز بر مبنای همان استاندارد واحد سطح مطلوب و کافی از مهارت را کسب می کنند . مطمئن خواهند شد که ای، کار فعلی خود 

بنگاه های اقتصادی می توانند با نظارت و همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بر مبنای نیاز شناسایی شده در مجموعه خود 
 نسبت به اجرای دوره آموزشی مورد نیاز اقدام نمایند . 

بهره وری و     می تواند اطمینان کارفرما را از ثبات میزان ، دسترسی به نیروی کار ماهر و نیمه ماهر هم سطح شاغلین فعلی مجموعه 
 مین نماید . وکیفیت تولیدات مجموعه ت

 

 عضو شورای مهارت آموزی و نهادهای  دستگاه ها -1-6
وزش های مهارتی ارائه شده به مخاطبین ، دستگاه های ذیل به عنوان بر مبنای بررسی صورت گرفته و اطالعات موجود در زمینه آم

 :اعضای شورای مهارت آموزی در اجرای مفاد سند در نظر گرفته شده اند

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

 یاستاندار  شوراها و ییروستا امور دفتر 

 دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری 

  استانداری و خانوادهدفتر امور بانوان 

  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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 جمعیت هالل احمر 

  بسیج سازندگی سپاه قائم 

  سازمان زندانها و اقدامات تومینی و تربیتی 

 سازمان جهاد کشاورزی استان 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

 اداره کل آموزش و پرورش استان 

 اداره کل ورزش و جوانان استان 

 ای صنعتی استانشرکت شهرک ه 

 سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان 

 اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات استان 

 )کمیته امداد امام خمینی )ره 

 سازمان بهزیستی 

 انجمن مدیران صنایع استان 

 صنعت معدن و کشاورزی استان ،اتاق بازرگانی 

 تاق تعاون استانا 

 اتاق اصناف مرکز استان 

 جهاد دانشگاهی استان 

 دانشگاه علمی کاربردی استان سمنان 

  دانشگاه علوم پزشکی استان 

 صدا و سیما استان 

 پارک علم و فناوری استان 

 دانشگاه آزاد اسالمی استان 

 دانشگاه سمنان 

 دانشگاه فنی و حرفه ای 

 دانشگاه دامغان 

 دانشگاه صنعتی شاهرود 

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
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 کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد استان 

  اداره کل امور اقتصادی و دارایی 

  کارگزار طرح تکاپو استان 

  نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

 نظام مهندسی معدن 

 نظام مهندسی ساختمان 

 اداره کل استاندارد استان 

 

 محدودیتها -1-7
 بخش هاینیازهای آموزشی  ی بخش مهارت آموزی در اسناد توسعه ای استان و کمبود اطالعات در زمینه کم رنگ بودن -1

 مختلف اقتصادی

 های عضو شورا های تخصصی با توجه به تعدد دستگاه بر بودن روند جمع آوری اطالعات و تشکیل کارگروه زمان -2

 سعه ای استان به منظور پیش بینی نیازهای آموزشیهای تو نبود بانک اطالعاتی منسجم از مشاغل مورد نیاز طرح -3

با توجه به اوضاع اقتصادی فعلی و متنوع  ،مشکل بودن تخمین تقاضای بخش اقتصاد برای نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر -4
 های مختلف اقتصادی در استان بودن بخش

گذاری ، اشتغال و  همچون تجارت، سرمایه مختلف اقتصادی یبخش ها تحریم ها برشناسایی کانال های اثر گذاری لزوم  -5
 کهر این حوزه ها به منظور سیاست گذاری دقیق د، اثرگذاری تحریم بر این بخش ها  میزان همچنین ارزیابی و رشد اقتصادی

 در این سند نمی گنجد.  ونیاز به مطالعات گسترده ای دارد 

 

 تعریف واژه ها و اصطالحات -1-8
 2 راهبرد 

 استراتژی در ترتیب این به. برسد آن به عمده های خط مشی و ها هدف نظام از استفاده با خواهد می سازمان آنچه از است تصویری
 طررح  در هرا  هردف  ایرن  به دستیابی چگونگی زیرا ؛یابد دست هایش هدف به خواهد چگونه می سسهؤم که شود نمی مشخص دقیقاً ها

 در سرازمان  اهرداف  بره  لیر ن جهرت  ای عمده عامل سازمان کی راهبردهای شود. می گرفته نظر در و پشتیبانی جزئی و کلی متعدد های
 .است یطیمح رقابت و نانیاطم عدم طیشرا

 3راهبردی ریزی برنامه 

 سپس دارد، قرار کجا اًدقیق اکنون بداند باید رفت خواهد کجا به بداند سازمان که آن برای .است فرآیند یک راهبردی ریزی برنامه
 را فرایند این از حاصل مستندات. نماید مشخص را جایگاه آن به رسیدن چگونگی و کرده تعریف درستی به را باشد خواهد می آنچه

                                                   

2 Strategy 

3 Strategic planning 



 3                                                                                                                              فصل اول)کلیات(

 یبرا که است میمفاه از یا مجموعه تنها بلکه ست،ین هدف خود یخود به یراهبرد یزیر برنامه می نامند. «سازمان راهبردی برنامه»
 .شود یم استفاده یریگ میتصم در رانیمد به کمک

 4موریتمأ 

دراز  اًهدف یا وظیفه نسبت،  موموریت بیانیهرسالت یا ماموریت سازمان ، نموداری است که مسیر آینده سازمان را مشخص می نماید. 
 .است سازمان از سازمان های مشابه معنا بخشیدن به اعضای سازمان و ایجاد تمایز بین این به منظور جهت دادن و،  مدت مشخص شده

 5انداز چشم 

تصویری است که سازمان می خواهد در زمان مشخص در آینده به آن دست یابد و در حقیقت منعکس کننده آرزوهای آتی سازمان 
های سازمان جهت دهد و  ان انگیزه ایجاد کند و به فعالیتتحت شرایط کنونی است. لذا تصویر آینده باید جالب باشد تا بتواند در کارکن

 ید.آنها را کنترل نما

  6توسعه 

ردی بزرگتر شدن را توسعه می دانند. توسعه می تواند ابعاد مختلف ، قدرتمندتر شدن و در موارشد تدریجی در جهت پیشرفته تر
، صنعتی شدن بیشتر، ارتباطات بهتر، فقر، بیکاری، نابرابری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... را در بر بگیرد. توسعه را می توان کاهش

 ، جاری تعریف کرد. بطور کلی امروزه تلقی از مفهوم توسعهمبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی  ظام اجتماعیایجاد ن
 .فرآیندی همه جانبه است که معطوف به تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه است 

 7قوت نقاط  

 .کنند می یاری آن اهداف به لنی جهت در را سازمان که ، داخلی منابع و ها توانمندی مجموعه

 

 8ضعف نقاط  

 .شوند می اهداف تحقق از مانع که سازمان درون های کاستی و ها محدودیت

 3 ها فرصت  

 در سازمان شدن توانمندتر باعث تواند می آنها از گیری بهره و شناخت و دارند قرار سازمان محیط از خارج در که عواملی مجموعه
اما خارج از کنترل سازمان می باشند. از جمله رویدادها، روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم ، دد گر خویش اهداف به رسیدن

 شناسی، محیطی، سیاسی، دولتی، قانونی، فناوری و رقابتی است. 

 14 تهدیدها  

خارج از  گردند و می شناسایی سازمان اهداف به رسیدن راه در مانع عنوان به سازمان از خارج در که بازدارنده عوامل از دسته آن
از جمله رویدادها، روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، محیطی، سیاسی، دولتی، قانونی،  .کنترل سازمان نیز می باشند

 فناوری و رقابتی است. 

 

                                                   

4 Mission 

5 Vision 

6 development 

7 Strengths 

8 Weaknesses 

9 Opportunities 

10 Threats 
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  11جمعیت فعال اقتصادی 

ار در تولید کاال و خدمات مشارکت داشته )شاغل( و یا از طبق تعریف کیشتر که در هفته قبل از آمارگیری، ساله و ب 11تمام افراد 
 بیکار( را جمعیت فعال اقتصادی می نامند . قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند )

 12کارگر ماهر 

به کسب گواهینامه مهارت ، مهارتی طی کرده و بعد از احراز شرایط  سطوح مختلفبه فردی که دوره آموزش فنی و حرفه ای را در 
 ل شده، کارگر ماهر گویند.نای

 13کارگر نیمه ماهر 

کسب پس از تعیین صالحیت در آزمون موفق هارتی طی کرده و مقدماتی مبه فردی که دوره آموزش فنی و حرفه ای را در سطوح 
 ماهر گویند.نیمه گواهینامه مهارت نایل شده، کارگر 

 14مهارت 

قابلیت یادگیری و استعداد انجام دادن کار بر مبنای دانش  ، بردستی است . مهارتدر لغت به معنای زیرکی و رسائی در کار و استادی و ز
 با صرف حداقل زمان و انرژی.  ، است

 15آموزش فنی و حرفه ای 

حراز شغل یا افزایش مهارت ارائه می شود و منجر به کسب گواهینامه ور ایجاد مهارت و توانایی برای اآموزشی است که به منظ
 . مهارت می گردد

 16مربی 

فردی است که ضمن احراز شرایط مربیگری ، توانایی انتقال دانش فنی به کارآموزان ، استفاده از تجهیزات کارگاه آموزش و فن آوری 
طبقه بندی مربیان به  و تکنولوژی روز و انجام ارزشیابی طی دوره و پایان دوره را مطابق با استانداردهای مهارت و آموزشی داشته باشد .

 .رت: کمک مربی، سرمربی، مربی ارشد و استاد مربی می باشدصو

 17گواهینامه 

 .صادر می گردد توسط سازمان، که بر اساس ضوابط ارزشیابی مهارت کارآموزان و نیروی کار  مدرکی

 18استاندارد 

ها قید  موزش حرفهمی باشد که در آن چارچوب اجرای آآموزش فنی و حرفه ای کشور عنوان برنامه های آموزشی مصوب سازمان 
( به منظور هماهنگی برای ISCOای از اعداد قراردادی می باشند که توسط سازمان بین المللی طبقه بندی مشاغل ) مجموعهشده است. 

ییراتی در این کدها تفکیک رشته ها و زیرمجموعه هر رشته تعیین شده است که معموالً در کشورهای مختلف برای مصارف ملی تغ
 .ودمنظور می ش

 

                                                   

11Active economic population             
12 Skilled Worker 

13 Semi-skilled worker 

14 skill 

15 Technical and vocational training 

16 Trainer 

17 Certificate 

18 Training Skill Standard 
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 13رشته آموزشی 

 یری چند حرفه هم خانواده می باشد.مجموعه برنامه های آموزشی مربوط به فراگ

 24حرفه آموزشی 

 اده رشته آموزشی را تشکیل می دهد.مجموعه چند حرفه هم خانو و دارت های مورد نیاز یک شغل می باشعبارت از مجموعه مه

 21طول دوره آموزشی 

 باشد زشیابی های عملی و نظری یک حرفه مندرج در استاندارد مربوط میمجموع مدت زمان آموزش ها و ار

                                                   

19 Training Field 

20 -Trades 

21 Training Duration 





  19                                                                                                              فصل دوم)مبانی نظری و تجربی(     

 (مبانی نظری و تجربیفصل دوم )

 آموزش های مهارتی  -2-1
دانش عملی در ترکیب با توانایی هوش، تخصص، هنر یا علم، مهارت دستی ، هدف بزرگ دانش یا  مهارت در فرهنگ لغت به معنای

یی در یک زمینه خاص است. بدین ترتیب، تعاریف لغت نامه ای مهارت همگی نظریه خوب انجام داشتن توانا، درک چیزی است. مهارت 
،  22است. باور یکارایی در هر دو جنبه روانی و فیزیکی است که شامل مهارت ذهنی و یدا در بر می گیرند . این تعاریف ، دادن کارها ر

موزشی ، بدون تفکیک انواع مختلف مهارت ها مورد استفاده قرار می گیرد . درباره مهارت معتقد است: عبارت مهارت در محافل معاصر آ
ی تواند فرد را قادر توانایی ها، صفات، نگرش ها و برخوردهاست که مها ، شامل دانش،  خصات و ویژگیوسیعی از مش ی دامنه، شایستگی 
خصیصه می تواند بر اساس معیارها و استانداردهای عملکرد  خود را به طرز اثربخش و نتیجه بخشی به پایان برساند و این سازد تا کار

 قابل قبول اندازه گیری شود.

آموزش های مهارتی  کوششی است که برای تغییر رفتار افراد از طریق فرآیند یادگیری و به منظور افزایش اثر بخشی آنها ، صورت می 
بینش و بصیرت شده و دانش، معرفت و مهارت الزم را برای ایفای وظایف گیرد و عالوه بر همراه داشتن بهبود و تعالی ، باعث ارتقای 

و توسعه آموزشی توثیر می پذیرد و یکی از  محوله به فرد می دهد. رشد و توسعه اقتصادی کشورها به میزان قابل توجهی از رشد
تی ها در نظام آموزشی و همچنین نیاز به نظام آموزش هر کشور ، نظام آموزش مهارتی است. برخی کمبودها و کاس بخش هایمهمترین 

کارکنان ماهر و نیمه ماهر در صنایع، متولیان نظام آموزشی را بر آن داشت تا با لحاظ تغییراتی بنیادین در پیکره ی آموزش رسمی جامعه 
ی ، یکی از نتایج این تصمیم های مهارت آموزی در نظام آموزش ، برای رفع این نیاز اساسی اقدام کنند . توسیس و فراگیر کردن شاخه

یی هستند که موجب ارتقاء دانش و مهارت  های افراد شده و امکان به فعلیت رساندن استعدادهای آموزش ها، آموزش هااست. این 
 نهفته افراد را افزایش می دهند.

ا و تکنیک های جدید را فرا می گیرند، یکی از مشکالت عمده در آموزش ، انتقال آموخته های افراد به محیط کار است. افراد مهارت ه
دائمی و پابرجا  ،اما در محیط کاری واقعی از آنها استفاده نمی کنند که این امر نشانگر این است که حاصل کار برنامه های آموزشی

 (1371)میرزا محمدی، . نیست

ان کرد که این دو پدیده به مثابه دو طرف معادله ای می توان بیی بین آموزش و اشتغال وجود دارد؛ از آنجا که پیوند عمیق و قابل درک
به نحوی موجب بحران خواهد شد. لذا همان طوری که یک آموزش کارساز و قابل کاربرد در  ، هستند که ایجاد هر نامساوی در آن

می باشد. گرچه در سیستم ها و ضرورت های منحصر به فرد   مشاغل دارای نیازمندی هایی است، اشتغال نیز دارای یک دسته نیازمندی
علمی فراگیران افزایش یابد، باید دانست که پوشش تمام ابعاد شغلی در بخش آموزش مقدور  موزش سعی برآن است که کارایی و توانآ

 ( . از دیدگاه صاحب نظران مهم ترین و با1343) صالحی،  نیست و در بعضی موارد نیاز به آموزش های مجدد یا دوره های مکمل است
اهمیت ترین دارایی ها ، سرمایه انسانی است و همه ی سرمایه ها با وجود سرمایه انسانی است که باعث تولید و ارائه ی محصوالت و 
خدمات می شود. استفاده بهینه از سایر سرمایه ها نیز در گرو داشتن سرمایه انسانی توانمند است. بنابراین، هر فعالیتی که باعث توسعه 

وآورانه ی مهارتی ، فعالیتی با ارزش تلقی می شود. همچنین می توان گفت رفتارهای نآموزش هانسانی شود، به خصوص نیروی ااین 
 ( 1371افتد که به اندازه کافی آموزش دیده باشند)میرزامحمدی،  زمانی در افراد اتفاق می

 

                                                   

22Baver 
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 کار بازار و اقتصاد در یآموز مهارت نقش  -2-2
کنولوژی منجر به تغییر وضعیت اقتصادی کشورها به خصوص بازار کارآنها گردیده است. از سوی دیگر نظم نوین اقتصادی و رشد سریع ت

جدید از طریق کاهش هزینه و شکال جدید کار شده است. تکنولوژی باعث بسط تکنولوژی و ایجاد ا ،جهانی سازی با تشدید رقابت
تقریباً اکثر کشورها با افزایش نرخ بیکاری، اشتغال ناقص و فقر مواجهند و ها گردیده است. انسجام بازارمنجر به  ،افزایش سرعت ارتباط

بر ر کار معاصر است. لذا با توجه به روند حرکت جهان به سمت جامعه مبتنی اافزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر از مشخصه های باز
فیزیکی و مادی مزیت خود را نسبت به منابع فکری و علمی از یعنی جامعه ای مبتنی بر مهارت و دانش( که در آن منابع اقتصاد دانایی )

بایست با تغییرات موجود در جامعه،  کشورها می شمار می رود؛ آن جامعه بهدست داده و سرمایه اصلی آن استعداد و خالقیت اعضای 
 (.1348فنی و تخصصی مهارت،  -دنیای کار و پیامدهای حاصل از جهانی سازی و تغییرات تکنولوژیکی هماهنگ شوند)نشریه علمی

 رو سرمایه گذاری در آموزش و تربیت، از این یکی از شاخصهای توسعه، درونی کردن مفهوم توسعه در بین نسل های جامعه می باشد
هنی و انسان هایی با شاخصه های علمی گرا، مهارت گرا، تغییر پذیر، سیستمی ، پژوهشگر، خود نظارت و به بیان دیگر دارای انعطاف ذ

تحرک اندیشه، قادر خواهد بود فرآیند توسعه را در ابعاد جامعه، گسترش داده و افراد جامعه را به عنوان اصلی ترین عوامل توسعه به 
هارتی توسعه ای و به روز باعث ی مآموزش ها بهترین شکل آموزش داده و به ارتقای کمی و کیفی جامعه کمک کنند. از منظر دیگر،

نمایند. این پدیده خود از انعطاف پذیری الزم، استقبال نیز اد در برابر تغییرات نه تنها مقاومت نکنند ، بلکه به دلیل داشتن شود که افر می
شاخصه های مهم در رابطه با توسعه اقتصادی است. مهارت آموزی با تربیت نیروی انسانی خالق می تواند کمک شایانی برای توسعه 

ملی نقش محوری دارد ، لذا می تواند آرمان های پروژه های طرح ها و سازی و عقالنی کردن  فرآیند مدرنصادی باشد. آموزش در اقت
رفته شود. آموزش همچون شالوده بنیادین برای نخبگان نوظهور حرفه ای و اجتماعی به کار گرهنگی چگونه زیستن را القا نموده و ف

رای آینده زمینه سازی می کند، آموزش می تواند نقش بی همتایی در جامعه و به ویژه تاباند، از حال خبر می دهد و ب گذشته را باز می
فرآیند مدرن سازی آن به عهده داشته باشد. بی شک نقش آموزش در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق تربیت نیروی انسانی و 

و سیاسی از طریق گسترش و  ه توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادیب دستیابیایجاد شرایط مناسب ، فراهم ساختن زمینه های الزم برای 
 تعمیم آموزش های عمومی و مهارتی برای عموم جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت مشهود و ملموس است.

ه نحوی شود، ب این نقش ها آموزش را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است و ضرورت توجه به آن بیش از هر زمان دیگر احساس می
که امروزه سرمایه گذاری در آموزش مفید ترین و اثر بخش ترین شکل سرمایه گذاری در دراز مدت است و توسعه اجتماعی، فرهنگی، 

ای تا حد زیادی به آن بستگی دارد. منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهند. سرمایه و   سیاسی و اقتصادی هر جامعه
، در حالی که انسانها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند ، از منابع طبیعی بهره تولید هستند وامل تبعیعمنابع طبیعی 

برداری اصولی می کنند، سازمانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند . به وضوح کشوری که 
های مردمش را توسعه بخشد و از آن در شکوفایی اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند ، قادر نیست نتواند مهارت ها و آگاهی 

 (1373هیچ چیز دیگری را توسعه دهد.)آرمون و همکاران، 

ارآمد ی مهارتی کآموزش هابررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و ترقی و توسعه در جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه این کشورها از 
 نیروهای انسانی متخصص و ماهر است.  تبلور آموزش های مهارتی در تربیتبرخوردار هستند . 

از طرفی دگرگونی های دهه های اخیر توثیرات شگرفی بر نظام آموزش به طور اعم و نظام آموزش فنی و حرفه ای به صورت اخص 
جدیدی ایجاد کرده  یاقتصاد اربادله ارتباطات متبلور شده است، ساختداشته است. محور این تحوالت که در ظهور فناوریهای جدید و م

جدید می تواند نقش مهم تری در بازار کار و تولید ایفا کند. در این شرایط، بازارها آن نیروی کار بیشتر با اتکاء بر دانش های  است که در
ایی در نظر گرفته نمی شوند بلکه شبکه های نامرئی هرچه دیگر به عنوان تنها مکان انجام مبادالت اقتصادی بر حسب محیط جغرافی

بیشتر گسترش می یابند و به هم متصل تر، یکپارچه تر و آشناتر می شوند. بنابراین تنها با یک برنامه ریزی منسجم می توان نیروی کار 
 چنین بازاری را تجهیز کرد. 
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گر مستلزم برنامه ریزی صحیح و اصولی است ، به عبارتی اگر برنامه ی مهارتی مانند هر فعالیت آموزشی دیآموزش هابر این اساس 
ریزی آموزشی )شناسایی، اولویت بندی نیازهای آموزشی و ارزشیابی( به درستی بر حسب نیاز بازار کار طرح ریزی و انجام شود می تواند 

 بازده اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. 

 

 مهارت، اشتغال و رشد اقتصادی -2-3
کار یکی از مهمترین بازارهای چهارگانه اقتصاد است که به لحاظ سر و کار داشتن مستقیم با انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است  بازار

 . بازار کار از دو عنصر اصلی یعنی عرضه و تقاضای نیروی کار تشکیل شده است . افزایش رشد اقتصادی از طریق افزایش تقاضا برای
بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار می تواند در کاهش فقر و تخفیف عوارض ناشی از باال بودن نیروی کار ، کاهش 

ثر باشد . بیکاری حادث شده در دهه اخیر در کشورها ، ناشی از عدم توازن بین ؤبیکاری نظیر جرم، جنایت، فساد، نارضایتی سیاسی و ... م
فزایش قابل مالحظه ای عرضه نیروی کار به دلیل رشد بیش از حد جمعیت در دهه های اخیر ، ارضه و تقاضای نیروی کار می باشد: ع

از طرف دیگر تقاضا برای نیروی کار به عنوان تابعی از رشد اقتصادی ، بهره وری نیروی انسانی ، تکنولوژی مورد استفاده و  یافته است ،
 کار افزایش نیافته است. قیمتهای نسبی کار و سرمایه ، متناسب با عرضه نیروی

اند . اشتغال  دن آن و کاهش بیکاری اتخاذ نمودهتوسعه ، سیاستهایی را در زمینه اشتغال به منظور به حداکثر رسانکشورهای در حال 
آموزش  شود که برنامه مبارزه با فقر و تقویت انسجام اجتماعی است. اشتغال کامل نیز زمانی محقق می کامل یکی از راه های کارآمد

مادام العمر جزئی از سیاستهای اساسی کشور قرار بگیرد، آموزشی که بتواند افرادی مسئول ، آزاد و ماهر تربیت نماید تا به راحتی جذب 
بازار کار گردند. آموزش مادام العمر باید بر اساس نیازهای بازار کار و در جهت ایجاد سازگاری با تغییرات مداوم)تغییرات تکنولوژی و 

یی برای ارتقاء در اختیار افراد گذاشته و آنها را در دسترسی به مشاغل جدید یاری فرصت هاساختاری موسسات اقتصادی( صورت گیرد تا 
 (.1348فنی و تخصصی مهارت،  –رساند) نشریه علمی 

گردد و هر  هر کشور محسوب می از این رو تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و کارآمد از عوامل کلیدی و انکار ناپذیر در توسعه
نوع سرمایه گذاری کالن در بخش های مختلف ، نیازمند به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی و توسعه منابع این 

 حرفه و یفن یها آموزش توسعه و بسط جهان، یکشورها از یاریبس توسط شده شنهادیپ یها راه از یکی نیرو می باشد. بر همین اساس 
 جمله از متعدد عوامل به توجه با کشورها از کی هر. کشورهاست در مختلف مشاغل احراز جهت ماهر ینهایتکنس تیترب یبرا یا

 گرفته کاره ب را ییاجرا یها استیس و دهیکوش یا وحرفه یفن آموزش توسعه در یا گونه به ها تیمالک وضع و یآموزش نظام التیتشک
 یبرقرار موضوع لذا است برابر ده چند یحت و اریبس یا نهیهز یدارا ینظر یها آموزش به نسبت یا رفهح و یفن یآموزش ها. اند

 با یکشورها در مخصوصاً آن یها یتوانمند و ها مهارت از مطلوب استفاده زانیم و مهارتی یها آموزش یها نهیهز نیب یمنطق ارتباط
های مهارتی و تشکیل سرمایه  های آموزش اولویت تعیینیی بازار کار به منظور شناسا بالتبع است مهم اریبس محدود یاقتصاد منابع

 یها آموزش سمت به میناچار است اشتغال ما یاصل مشکل که یطیشرا درباشد، اما  انسانی کارآمد با منابع مالی محدود ضروری می
 لیتحص از فراغت از پس آن رندگانیفراگ که شود هیارا کارجویان به ییها آموزش دیباو  میبرونیز  یاشتغال خود یریگ جهت با مهارتی
های مهارتی، در ابتدا الزم است نیروی  . به منظور برنامه ریزی جهت ارائه آموزش کنند جادیا یشغل خود یبرا اندک هیسرما با بتوانند

 انسانی مورد نیاز پیش بینی گردد.

 : می کند بیان زیر روش چهار به را انسانی نیروی پیش بینی های روش( 1342)  احمدی میر 

 ینیب شیپ مورد در اغلب انیکارفرما یها یبررس: یانسان یروین ندهیآ یها یازمندین از انیکارفرما یبرآوردها -1
 . رودیم کار به متخصص یانسان یروین یکمبودها نییتع و ازین مورد النیالتحص فارغ

 یآموزش و یانسان یروین یساختارها ی ساده سهیمقا شامل است ممکن روش نیا: یالملل نیب یها تجربه ای ها سهیمقا -2
 افتهی توسعه کمتر یکشورها یاقتصاد عتریسر رشد به لین یبرا شود یم فرض. باشد توسعه مختلف مراحل در یکشورها
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 یها لیتحل از توان یم روندها ینیب شیپ یبرا قیطر نیبد. کنند یسیرونو باالتر یدرآمدها با ییکشورها ساختار از دیبا
 . کرد استفاده مختلف یکشورها در ستاده و داده روابط ییجز

 تیجمع و یآموزش گروه کی ای خاص شغل کی انیم ینسبتها مورد در معموالً روش نیا در:  تیجمع به کار یروین نسبت -3
 یگرید ولمتدا روش ت،یجمع و یا حرفه یروهاین نیب ای یآموزش مقاطع نیب نسبت فرض. شودیم اتخاذ ییها فرض
 . شودیم محسوب النیالتحص فارغ یبرا تقاضا یبرآوردها به یابیدست جهت

 مورد توسعه حال در یکشورها در روش نیا: دیتول به یانسان یروین یها نسبت ینیب شیپ ای ستاده -داده بیضرا نییتع -4
 و یور بهره سطح نیب محکماً سبتن رابطه فرض به دیتول به یانسان یروین ینسبتها ینیب شیپ. است گرفته قرار استفاده
 .کندی م اشاره گرید طرف از یلیتحص مدارک و شغل و طرف کی از یشغل ساختار

 در گذار ریتوث عوامل جمله از. است یاقتصاد رشد ندیفرآ در یانسان هیسرما نقش بحث ریاخ یها دهه در یاقتصاد مهم مباحث از یکی
 یم یانسان یروین یاستعدادها یریبکارگ در اختالف ، یکیزیف هیسرما در تفاوت بر عالوه کشورها یاقتصاد رشد نرخ نیب اختالف نهیزم

 را رقابت نیا یاصل هیپا ، یور بهره بهبود یبرا تالش و افتهی یا تازه ابعاد یجهان صحنه در رقابت ز،ین کمی و ستیب قرن در. باشد
 نیا کشورها، نیا اکثر که دارد نیا از تیحکا ، اند داشته یریچشمگ رشد ریاخ یسالها در که ییکشورها عملکرد یبررس. دهد یم لیتشک
 تیفیک یعبارت به ای یانسان هیسرما. اند آورده دست به " هیسرما عنوان به انسان " یور بهره شیافزا عنصر قیطر از عمدتاً را رشد

 (1371 همکاران، و عمران آل. )گردد یم کشورها یداقتصا رشد و دیتول شیافزا باعث انسان در شده نهینهاد دانش ای و کار یروین

 از عبارتست یانسان هیسرما. است شده لیتشک  "انسان " و "هیسرما " واژه دو از و است یاقتصاد مفهوم کی واقع در یانسان هیسرما
 و گذارند یم مثبت ریتوث ارک تیفیک بر و گردند یم کسب آموزش قیطر از عمدتاً که ییها ییتوانا و ت،یصالح ، مهارت دانش، رهیذخ

 یاستعداد از یانسان هیسرما معتقدند (2118) باسک و کیکارت .(1371 ، عمادزاده) دهند یم شیافزا کار بازار در را آن یاقتصاد ارزش
 که است یژگیو نیهم و شود منجر ها نهاده ریسا لیتعد  ای یدگرگون به هم و کند دگرگون را خود هم تواند یم که است برخوردار یذات
 اشاره یسنج روان یها یابیارز و یکار یها یستگیشا، التیتحص دانش، به یانسان هیسرما. دیانجام خواهد اقتصاد یشگیهم ییایپو به

 (1347 همکاران، و جوانمرد از نقل به. ) دارد

 زمان طول در سرانه درآمد شیافزا به رمنج کار، یروین مهارت و دانش انباشت و است یاقتصاد رشد بر مثبت اثر یدارا یانسان هیسرما
(  دیجد یهایآور فن و دیجد محصوالت د،یجد یها دهیا) ینوآور تیبلاق یارتقا در آموزش نقش بر ینظر و یتجرب مطالعات.  شود یم

 یروین(. 1342 ،یسینف و یلین)اند کرده دیتوک یاقتصاد رشد به دنیبخش سرعت منظور به دیجد یهایآور فن با یسازگار زین و افراد
 دائماً افراد که شود یم باعث آموزش. است دانش از استفاده و انتشار کسب، خلق، یبرا جامعه کی یاساس ازین ، ماهر و دهید کارآموزش

 یاقتصاد رشد شیافزا آن متعاقب و یور بهره شیافزا باعث کار نیا. باشند موجود دانش یارتقا ای و دیجد یها دانش کسب حال در
 یکشورها در کار بازار ازین مورد ماهر یروهاین تیترب قیطر از یانسان هیسرما لیتشک در یمهم نقش یآموز مهارت یعبارت به. شود یم

 .کند یم فایا جهان مختلف

 خصوص به کشورها در اشتغال یاصل دیکل ،یمهارت یها آموزش. دارد اشتغال جادیا در یا کننده نییتع نقش یآموز مهارت نیبنابرا
 نیهم به و دارد یبستگ مربوطه شغل در مهارت وجود به یادیز حد تا ها شغل در تیموفق. روند یم شمار به توسعه حال در یرهاکشو

 (1371 همکاران، و  زاده ینلیز.)اند کرده انیب یانسان یروین در یگذار هیسرما را مهارت و آموزش ، نظران صاحب لیدل

 در و یمل ناخالص دیتول سرانه شیافزا ،یور بهره و رشد دار،یپا اشتغال ، ینیکارآفر ،ینوآور یابر ریمس نیبهتر عنوان به یآموز مهارت
بخش  ازین مورد کار یروین تیترب دار عهده تنها نه توسعه حال در یکشورها در ها آموزش نیا. دیآ یم شمار به یاقتصاد رشد تینها

آموزش  نیا عالوه به. ندینما یم کمک زین یکاریب مشکل حل به ی،اشتغال خود یساز بستر قیطر از بلکه باشند یم اقتصاد مختلف های
 روش های از استفاده و یعلم یمبان از یمند بهره با سو کی از که چرا روند یم شمار به یانسان یروین تیترب ریمس در یبر انیم راه ها
 یآسان به یکیتکنولوژ راتییتغ مقابل در را خود بتواند تا کنند یم فراهم رندهیگ آموزش در را ییتوانا نیا ،کیکالس آموزش ی شده رفتهیپذ

 که ندینما یم فراهم دگانید آموزش یبرا را امکان نیا یعمل و ینظر یآموزش ها نمودن توأم با گرید یسو از و دینما هماهنگ
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 توسعه و یاجتماع و یاقتصاد یتهایفعال در اآنه جذب یبرا یشتریب امکان قیطر نیا از و داشته کار بازار یازهاین با یشتریب ییهمسو
 .دینما یم فراهم داریپا اشتغال

 

 مهارت آموزی در آیینه قوانین و مقررات  -2-4
 برخی از مهمترین قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران در حوزه مهارت آموزی در ذیل آورده شده است:

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  

  نون اساسی: استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر متناسب با احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد قا 43از اصل  2بند
  کشور

  تامین خود کفایی در علوم ، فنون ، صنعت و کشاورزی و ... 3از اصل  13بند : 

  ی افراد امکان اشتغال به کار و قانون اساسی : دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه  24اصل
 شرایط مساوی برای احراز شغل ایجاد نماید . 

  قانون اساسی : تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل  43از اصل  2بند 

 

 یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد توسعه ششم برنامه قانون 

  یکارشناس مقطع تا ها هنرستان ها، رستانیدب النیالتحص فارغ ژهیو به کار یروین تخصص و مهارت شیافزا:  4 ماده ت بند 
 ریز خدمت یظرفیت ها از استفاده با یا حرفه و یفن و یتخصص ،یمهارت یها آموزش ارائه با یعال آموزش سساتؤمو  ها دانشگاه

 .انیدانشجو یکارورز و پرچم

  ییاشتغال زا یاستهایس اعمال به نسبت عدالت هیپا بر یاقتصاد توسعه و رشد هب لین منظور به است مکلف دولت:  4 ماده ز بند، 
 تا حداکثر که ستهیشا کار یمل سند بر یمبتن انیبن دانش و یخانگ کوچک مشاغل از تیحما و یا حرفه دانش یارتقا و ییافزا مهارت

 خواهد رانیوز تویه بیتصو به سازمان و تعاون اتاق ، یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت شنهادیپ با برنامه قانون یاجرا اول سال انیپا
 قانون یاجرا یها سال طول در ساالنه درصد 1.4 حداقل زانیم به یکاریب نرخ کاهش بر یمبتن دیبا مزبور سند.  دینما اقدام د،یرس

 . باشد برنامه

 یمحل یزیر برنامه نهیزم در گر لیتسه و شرویپ عناصر نعنوا به ریعشا و انیروستائ از نفر هزار صد آموزش:  22 ماده الف 2 بند، 
 یطرحها یبخش اثر بر نظارت و یمردم یها مشارکت جلب ،یرسان خدمات بهبود ،یفرهنگ یها برنامه و یاقتصاد یها تیفعال توسعه

 . یاجرائ یدستگاه ها

  اقتصاد تحقق کردیرو با کشور یآموزش نظام در یمهارت یآموزش ها سهم شیافزا منظور به است موظف دولت:  85 ماده ب بند 
 آموزش مراکز و دانشگاهها یادار نظام ساختار اصالح و یبازنگر قیطر از برنامه قانون یاجرا طول در ،انیبن دانش اقتصاد و یمقاومت

 یآموزش نظام در یربردکا - یعلم جامع دانشگاه و یا حرفه و یفن دانشگاه سهم شیافزا به نسبت ،زاتیتجه و منابع شیافزا و یعال
 . دینما روز به را یا حرفه و یفن یها دانشکده و ها آموزشکده ، ها هنرستان یآموزش زاتیتجه و اقدام کشور
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 :یمهارت و یا حرفه ،یفن تیترب و آموزش جامع نظام قانون

 شش و نود و صدیس و کهزاری ماه آبان چهارم و ستیب مورخ چهارشنبه روز یعلن جلسه در تبصره هفت و ماده ازدهی بر مشتمل این قانون 
 .دیرس نگهبان یشورا دییتو به 4/7/1378 خیتار در و شد بیتصو یاسالم یشورا مجلس

 توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون(  21)ماده( هر) و( د) یبندها و اشتغال یکل یها استیس( 2) و( 1) یبندها یاجرا در ر1ماده
 ،یا حرفه یستگیشا گسترش منظور به یباالدست اسناد و کالن یها استیس به توجه با و 15/11/1347 مصوب رانیا یاسالم یجمهور

 ،یجهان استاندارد سطح با کشور کار یروین یستگیشا سطح فاصله کاهش ،یمهارت و یا حرفه ،یفن تیترب و آموزش گاهیجا یارتقا
 آموزش نظام سته،یشا کار یروین تیترب و یمهارت و یا حرفه ،یفن یش هاآموز یزیر برنامه در تیریمد کالن، یاستگذاریس در یهماهنگ

 ریز اهداف تحقق یبرا یمل یا حرفه تیصالح چهارچوب و شود یم دهینام« نظام» قانون نیا در که یمهارت و یا وحرفه یفن تیترب و
 :شود یم جادیا

 یمل و یاسالم یارزشها بر یمبتن یا حرفه اخالق و ینیکارآفر د،یتول کار، فرهنگ تیتقو و جیترو ر1

 ینیکارآفر توان یارتقا و یآت و یفعل کار بازار یازهاین با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، یانسان یروین تیترب و آموزش ر2

 نیب تعامل و یهماهنگ جادیا و یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد توسعه در یمهارت و یا حرفه ،یفن تیترب و آموزش نقش شیافزا ر3
 یاقتصاد و یآموزش ینظامها ریسا با نظام نیا

 کاهش و یخوداشتغال اشتغال، شیافزا به کمک و کار یروین یتوانمندساز قیطر از جامعه در فقر کاهش و ثروت دیتول به کمک ر4
 یکاریب

 سطح انیم فاصله هشکا و یمل یا حرفه تیصالح چهارچوب بر یمبتن یمهارت و یا حرفه ،یفن تیترب و آموزش تیفیک یارتقا ر 5
 کشور در شاغالن یستگیشا و کار بازار یآت و یفعل ازین مورد یها یستگیشا

 حرفه و شغل حوزه در یآموزش عدالت به یابی دست جهت جامعه افراد العمر مادام یریادگی نهیزم یساز فراهم ر 8

 انیم یسازگار جادیا با تیجمع یتعال یراستا در یا حرفه و یفن یآموزش ها یفرهنگ و یاجتماع یها یسودمند یریکارگ به ر2
 یا حرفه و یفن و یعموم یآموزش ها و یتیترب ینظامها

 تا دیتول رهیزنج در عادالنه یبر سهم در تجربه و ینیکارآفر ت،یخالق مهارت، آموزش، قیطر از یانسان هیسرما سهم شیافزا ر 4
 مصرف

 اقتصاد در یور بهره رشد دادن قرار محور یراستا در کار یروین یساز توانمند ر7

 ینیکارآفر توسعه منظور به یانسان یها هیسرما یساز فعال ر11

 نظام نیا در ینیکارآفر و ینوآور یها یستگیشا کسب جهت افراد تیترب و آموزش جهت الزم داتیتمه است مکلف دولت ر تبصره
 ،یمقاومت اقتصاد یکل یها استیس( 5) و( 1) یبندها و اشتغال یلک یها استیس( 2) و( 1)یبندها در مذکور اهداف تحقق یراستا در را

 .کند بیتصو و هیته قانون نیا شدن االجرا الزم خیتار از ماه شش مدت ظرف

 :باشند یم ریز مشروح یمعان یدارا قانون نیا در رفته کار به اصطالحات ر2ماده

 بخش های مشاغل و حِرَف با مرتبط دانش و فهم ،یعمل یت هامهار نگرشها، کسب: یمهارت و یا حرفه ،یفن تیترب و آموزش ر1
 .است یعموم تیترب و آموزش همراه به یاجتماع و یاقتصاد گوناگون

 ،یزیر برنامه و تیریمد مقررات، و نیقوان شامل رنظامهایز و اجزاء از یا مجموعه: یمهارت و یا حرفه ،یفن تیترب و آموزش نظام ر2
 .دینما یم اجراء کشور در را قانون نیا اهداف کپارچهی صورت به که است یابیارزش و پژوهش ،یانسان یروین
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 در را ها نامهیگواه و مدارک ها، تیصالح شده، توافق یشاخصها اساس بر که است یچهارچوب: یا حرفه تیصالح چهارچوب ر3
 نیا در. شوند یم یابیارزش دانش کنار در زین بهتجر و مهارت نیهمچن. دهد یم ارتباط هم به منسجم یصورت به مختلف انواع و سطوح

 .است دارا یکمتر نسبتاً ارزش یریادگی مکان و زمان چهارچوب

 ،یاقتصاد نفعان یذ توافق مورد که است یمل یا حرفه توسعه و تیصالح سطوح ،شده توافق یشاخصها از منظور ر تبصره
 نیتدو نهاد نیا نظر تحت ای یعال یشورا توسط و باشد یآموزش نظام و رهخب کارشناسان ،یا حرفه و یفن یآموزش ها کنندگان ارائه

 .شد خواهد

 در تیریمد و یگذار استیس در یهماهنگ فهیوظ که یمل است ینهاد: یمهارت و یا حرفه ،یفن تیترب و آموزش یعال یشورا ر4
 .رددا برعهده را کشور یمهارت و یا حرفه و یفن تیترب و آموزش نظام یزیر برنامه

 که یعال یشورا به وابسته است یمرکز: یا حرفه یها تیصالح نییتع و یمهارت و یا حرفه ،یفن تیترب و آموزش سنجش مرکز ر 5
 جادیا( یاستان) یا منطقه و یمل سطح در کار یروین یا حرفه تیصالح نییتع و قانون نیا موضوع یآموزش ها یابیارزش و سنجش یبرا
 .است شده زیتجه و

بخش  یخدمات  و یدیتول مراکز و بنگاهها مردم، ،یتیحاکم یدستگاه ها: یمهارت و یا حرفه ،یفن تیترب و آموزش در هدف معهجا ر 8
 جادشدهیا یمهارت ها و ها یستگیشا از که هستند، ها یتعاون و صنوف ها، هیاتحاد ،یردولتیغ و یدولت یکشاورز خدمات، صنعت، های
 .شوند یم دمن بهره آموزش ها نیا از یناش

 یبنگاهها و ها یتعاون ،یردولتیغ ،یدولت دهندگان ارائه تمام: یمهارت و یا حرفه ،یفن تیترب و آموزش یمجر یدستگاه ها ر2
 .هستند افتهینا سازمان و یررسمیغ و یرسم یآموزش ها دهنده ارائه که ،آموزش ها نیا قلمرو در یاقتصاد

 متوسطه دوره از یشغل و یا حرفه یها یستگیشا کسب جهت که است یآموزش: یرسم یارتمه و یا حرفه و  یفن تیترب و آموزش ر 4
 جامع دانشگاه ،یا وحرفه یفن دانشگاه لیقب از یعال آموزش مؤسسات و پرورش و آموزش وزارت توسط باالتر و یآموزش نظام
 به سطح هر زیآم تیموفق اتمام. شود یم منجر مربوط یا حرفه و یلیتحص مدرک اخذ به و ارائه یاسالم آزاد دانشگاه و یکاربرد یعلم

 .است آموزش ها یبعد سطح به ورود مجوز کار یایدن یواقع تجارب همراه

 مشخص یا برنامه طبق یرسم یآموزش نظام از خارج در که است یآموزش: یررسمیغ یمهارت و یا حرفه و  یفن تیترب و آموزش ر7
 یدستگاه ها ،یا حرفه و یفن آموزش سازمان توسط آموزش ها نیا. انجامد یم یشغل تیصالح و یستگیشا نامهیگواه اخذ به و ارائه
 و ها یستگیشا توسعه جهت افتهینا سازمان و یفرد صورت به آموزش ها نیا گرید نوع. شود یم ارائه یاقتصاد یبنگاهها و یاجرائ

 یرسم یآموزش ها با یساز همسطح و یابیارزش قابل ها آموزش نیا نوع دو هر. ردیپذ یم صورت یا حرفه و یشغل یها تیصالح
 .باشد یم

 نظر از یمعقول شباهت که است مشاغل از یا مجموعه زین حرفه. است یمل تیصالح سطح در ها حرفه از یا مجموعه: حرفه واحد ر11
 .دارد ازین مورد ینگرشها و مهارت دانش، کارها،

 در ،یالملل نیب مشارکت و( یتعامل) یدولت مهین ،یردولتیغ ،یدولت آموزش صورت به یرتمها و یا حرفه ،یفن تیترب و آموزش ر3ماده
 تیترب و آموزش یعال یشورا توسط آموزش ها نیا انیمجر. گردد یم اجرا یمجاز و یحضور مهین ،(میمستق) یحضور یآموزش ها قالب

 .شوند یم تیهدا و نظارت قانون نیا( 5) ماده( 1)جزء در مذکور یمهارت و یا حرفه ،یفن

 :است ریز شرح به اهداف تحقق جهت نظام فیوظا ر4ماده

 کشور مختلف بخش های در ازین مورد کارآمد یانسان یروین تیترب و آموزش ر1

 تیفیک نیتضم جهت یمل یا حرفه یها تیصالح چهارچوب یابیارز و نظارت ،یریکارگ به استقرار، ،یطراح ر 2

 یتیترب و یآموزش یها تیفعال یزیر برنامه در تیریمد و یگذار استیس در یهماهنگ جادیا ر3
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 مشاغل و حِرَف یبند طبقه یالملل نیب و یمل استاندارد براساس حِرَف یستگیشا و یابیارزش ،یآموزش یاستانداردها نیتدو و یطراح ر4

 یا حرفه یها یستگیشا کسب یبرا برابر یفرصت ها یساز نهیزم ر 5

 یتیترب و یآموزش ندیفرآ و مراحل هیکل در برداران بهره مشارکت جهت الزم یسازوکارها جادیا ر 8

 آموزش ها نیا یمجر یدستگاه ها به التیتسه و منابع صیتخص و یزیر بودجه بر نظارت و یهماهنگ جادیا ر2

 :از است عبارت نظام ارکان ر 5ماده

 یمهارت و یا حرفه ،یفن تیترب و آموزش یعال یشورا ر1

 :ریز شرح به یدولت دهندگان ارائه شامل یمهارت و یا حرفه ،یفن تیترب و آموزش یتیحاکم یمجر یه هادستگا ر2

 پرورش و آموزش وزارت ر الف

 یفناور و قاتیتحق علوم، وزارت ر ب

 یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت ر ج

 .دارند برعهده را نظام نیا با متناسب تیترب و آموزش فهیوظ قانون، اساس بر که یگرید یها سازمان ای ها وزارتخانه ر د

 :ریز شرح به یردولتیغ و یدولت دهندگان ارائه شامل یکارگزار یمتصد انیمجر ر3

 متوسطه آموزش دوره یها هنرستان ر الف

 یعال آموزش دوره یمهارت و یکاربرد ر یعلم ،یا حرفه و یفن یدانشگاهها ر ب

 و یفن یآموزشگاهها ،یکارآموز مؤسسات ،یا حرفه و یفن آموزش مراکز کار، قانون( 114) ماده موضوع مهارت آموزش مراکز ر ج
 یکشاورز جهاد و ییروستا آموزش مراکز کارخانه، جوار مهارت آموزش مراکز آزاد، یا حرفه

 کار قانون مشمول یخدمات و یدیتول مؤسسات ،یاقتصاد یبنگاهها ر د

 یمرب تیترب زمراک و یفن ریدب تیترب یدانشگاهها ر هر

 و کارآموز تیترب به قانون نیا اساس بر گرید یها وهیش ای یشاگرد استاد وهیش به که یخدمات و یدیتول یواحدها و مؤسسات ر و
 .پردازند یم کارورز

 ،یفن تیترب و آموزش یعال یشورا مصوب نامه نییآ اساس بر که یشغل و یا حرفه صنوف و هیاتحاد و یا حرفه یعلم یها انجمن ر4
 .شوند یم نییتع یمهارت و یا حرفه

 اصالح قانون نیا چهارچوب در را خود یآموزش مقررات دیبا یمهارت و یا حرفه ،یفن تیترب و آموزش یمجر یدستگاه ها ر تبصره
 .ندینما

 با دیجد یالتیشکت جادیا بدون جمهور، سیرئ اول معاون استیر به یمهارت و یا حرفه ،یفن تیترب و آموزش یعال یشورا ر 8ماده
 نظام یاجرا در نظارت و یطراح ت،یفیک نیتضم ،یگر میتنظ کالن، یزیر برنامه ،یباالدست اسناد چهارچوب در یاستگذاریس نقش

 :است ریز شرح به آن یاعضا و شود یم لیتشک یمهارت و یا حرفه ،یفن تیترب و آموزش بر نظارت و یا حرفه تیصالح

 رفاه و کار تعاون، ریوز ر4 یفناور و قاتیتحق علوم، ریوز ر3 پرورش و آموزش ریوز ر2( شورا سیرئ)جمهور سیرئ اول معاون ر1
 آموزش و درمان بهداشت، ریوز ر 4 یاسالم ارشاد و فرهنگ ریوز ر2 یکشاورز جهاد ریوز ر 8 تجارت و معدن صنعت، ریوز ر 5 یاجتماع
 قاتیتحق آموزش، ونیسیکم از نفر کی) یاسالم یشورا مجلس ندگانینما از رنف دو ر11 کشور بودجه و برنامه سازمان سیرئ ر7 یپزشک

 اتاق سیرئ ر12( یرأ حق بدون) رانیا تعاون اتاق سیرئ ر11 ناظر عنوان به مجلس بیتصو با( یاجتماع ونیسیکم از نفر کی و یفناور و



  21                                                                                                              فصل دوم)مبانی نظری و تجربی(     

 و نیمتخصص از نفر سه ر14( یرأ حق بدون) رانیا نافاص اتاق سیرئ ر13( یرأ حق بدون) رانیا یکشاورز و معادن ع،یصنا ،یبازرگان
 (یرأ حق بدون) کار بازار و یمهارت و یا حرفه ،یفن تیترب و آموزش در نظران صاحب

 با و انتخاب یعال یشورا یرأ حق یدارا یاعضا تیاکثر بیتصو و یعال یشورا رخانهیدب شنهادیپ به( 14)بند موضوع افراد ر1تبصره
 .است بالمانع آنان مجدد انتخاب. شوند یم منصوب سال چهار مدت یبرا جمهور سیرئ اول معاون حکم

 آن ریدب و مستقر یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت در موجود امکانات و یانسان یروین از استفاده با مذکور یشورا رخانهیدب ر2تبصره
 .شود یم منصوب( یرأ حق بدون)ورجمه سیرئ اول معاون توسط یاجرائ یدستگاه ها مجرب رانیمد انیم از

 .ابندی یم حضور( یرأ حق بدون) شورا سیرئ دعوت به مورد حسب وزرا ریسا ر3تبصره

 :برساند رانیوز وتیه بیتصو به و دینما هیته را یمل یا حرفه تیصالح چهارچوب ریز موارد به توجه با است موظف دولت ر2ماده

 اخالق لیقب از یرفنیغ ،یفن یها یستگیشا شامل یا حرفه یها یستگیشا بر یبتنم دیبا یا حرفه تیصالح چهارچوب یطراح ر1
 بر یمبتن نگرش و مهارت دانش، از منسجم یا مجموعه اساس بر دیبا یا حرفه یها یستگیشا. باشد یعموم یها یستگیشا و یا حرفه
 یبند طبقه نظام اساس بر و حِرَف و مشاغل نوع به توجه با سطوح نیباالتر تا دیبا یطراح نیا. گردد نیتدو حرفه کی درون یکارها

 .شود انجام کشور حِرَف و مشاغل

 سازمان یالدیم 2114 سال مصوب حِرَف و مشاغل یبند طبقه یالملل نیب نظام نیآخر اساس بر دیبا مشاغل و حِرَف یکدگذار ر2
 .ردیگ انجام کار یجهان

 تا را یشغل بزرگ یگروه ها در یعمود و یافق یریپذ تحرک نهیزم دیبا یمل یا حرفه تیصالح چهارچوب در یا حرفه توسعه ر3
 .کند ریپذ امکان را العمر مادام یریادگی سنجش و آورد فراهم باال سطوح

 .شود انجام یمل یا حرفه تیصالح چهارچوب براساس دیبا حرفه یستگیشا و یابیارزش آموزش، یها استاندارد بیتصو و نیتدو ر4

 اعطاء یمل یا حرفه تیصالح چهارچوب بر یمبتن دیبا یمهارت و یا حرفه ،یفن تیترب و آموزش نظام در ها نامهیگواه و مدارک ر 5
 .گردد

 : از است عبارت که است، سطح هشت یمل یا حرفه تیصالح سطوح ر 4ماده

 ساده کارگر سطح ر1 سطح

 ماهر کارگر سطح ر2 سطح

 نیتکنس مکک لیقب از یا حرفه کاردان کمک سطح ر3 سطح

  نیتکنس لیقب از یا حرفه کاردان سطح ر4 سطح

 مهندس کمک لیقب از یا حرفه ارشد کاردان سطح ر 5 سطح

 یا حرفه مهندس لیقب از یا حرفه کارشناس سطح ر 8 سطح

 یا حرفه ارشد مهندس لیقب از یا حرفه ارشد کارشناس سطح ر2 سطح

 یا حرفه یدکترا سطح ر 4 سطح

 

. ردیپذ یم انجام یمل یا حرفه تیصالح چهارچوب براساس یمهارت و یا حرفه ،یفن تیترب و آموزش نظام در تیفیک نیتضم ر7ماده
 مشارکت با و یعال یشورا نظر ریز سنجش یمل مراکز ،یشغل و یا حرفه یها تیصالح و ها یستگیشا صیتشخ و سنجش منظور به

 .گردد یم اعطاء مرکز نیا توسط یشغل یستگیشا یها نامهیگواه و یا حرفه تیصالح مدارک. شود یم لیتشک یا حرفه ینظامها
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 .شود یم نییتع سنجش یمل مرکز توسط یمهارت و یا حرفه ،یفن تیترب و آموزش انیمجر یستگیشا و تیصالح ر تبصره

دستگاه  بودجه محل از است، یمال بار مستلزم که قانون نیا( 4) ماده در مصرح نظام، فیوظا از بخش آن یاجرا اعتبارات ر11ماده
 .شود یم نیتوم آنها یقانون فیوظا چهارچوب در یمجر ربط یذ یها

 به و شود یم هیته کشور بودجه و برنامه سازمان توسط آن بیتصو خیتار از ماه شش مدت ظرف قانون نیا یاجرائ نامه نییآ ر11ماده
 .رسد یم رانیوز وتیه بیتصو

 

 قانون کار جمهوری اسالمی ایران  

دولت مکلف است به منظور توانمندسازی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار و دسترسی برابر و آسان برای همه اقشار از  – 112 هماد
طریق انسجام و تمرکز در سیاستگذاری و مدیریت آموزش های مهارتی برای استقرار نظام جامع آموزش مهارت و فناوری )نظام آموزش، 

 یت حرفه ای(نیروی انسانی با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید .نظام اشتغال و نظام صالح

تبصره : وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط موظفند در خصوص اجرای آموزش های موضوع این فصل هماهنگی و همکاری الزم 
 را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عمل آورند.

ماعی موظف است بر حسب ضرورت و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجت – 114ماده 
کشور برای ایجاد مهارت و توسعه مراکز آموزش و مهارت و فناوری ذیل در سطوح مختلف مهارت  با همکاری تشکل های کارگری و 

 ی اقدام نماید : یکارفرما

 زش کارگران و کارجویان غیر ماهرمراکز آموزش و مهارت و فناوری پایه برای آمو

مراکز آموزش و مهارت و فناوری تکمیل مهارت و تخصص های موردی برای بازآموزی، ارتقا مهارت و تعلیم تخصص های پیشرفته 
 به کارگران و کارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه ای 

 ت و فناوریمراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز آموزش و مهار

واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خود مکلف  -111ماده 
هستند نسبت به ایجاد مراکز آموزش و مهارت و فناوری جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاری الزم را با وزرات  تعاون، کار و رفاه 

 عمل آورند . اجتماعی به 

: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استانداردها و منابع آموزشی مربوط به امر آموزش در مراکز آموزش و مهارت و فناوری 1تبصره 
 مین مربیان مراکز مزبور اقدام می نماید .وجوار کارگاهی و بین کارگاهی را تدوین و در مورد تعلیم و ت

قررات مربوط به ایجاد مراکز آموزش و مهارت و فناوری جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد  به : دستورالعمل ها و م 2تبصره 
  . پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

، آموزشگاه های فنی و حرفه عالوه بر تشکیل مراکز آموزش و مهارت و فناوری توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -111ماده 
وصی ، با کسب پروانه از وزارت تعاون، کار و رفاه خصای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین به وسیله اشخاص حقیقی یا 

 وسیس می شوند.اجتماعی ت

 :از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز، به افراد ذیل اطالق می شود -112ماده

و یا آموزش و مهارت و فناوری فرا گرفتن حرفه خاص ، بازآموزی با ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز  کسانی که فقط برای 

 .های آزاد آموزش می بینند آموزشگاه
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ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد ، در کارگاهی  منظور فراگرفتن حرفهه موجب قرارداد کارآموزی به افرادی که ب 

 .سال تمام بیشتر نباشد 14سال کمتر نبوده و از  15م با کار اشتغال دارند مشروط بر آنکه سن آنها از وأت بازآموزی معین به

آموزش و مهارت و کارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز  -1تبصره 

 .مراجعه می نمایندآموزش و مهارت و فناوری به مراکز  رأساً ی باشند که شاغل نیستند و معرفی می شوند و یا داوطلبانفناوری 

با پیشنهاد  "ب  "دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند  -2تبصره 

 .می رسد تعاون، کار و رفاه اجتماعیشورایعالی کار، به تصویب وزیر 

پذیرفته آموزش و مهارت و فناوری در یکی از مراکز  آموزشبرای  112کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده  -113ماده
 : شوند. از حقوق زیر برخوردار خواهند بود می

 .سوابق کارگر محسوب می شود ورابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جز

 .کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بودمزد 

شود ، در  های خانوادگی به کارگر پرداخت میی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتیمزایای غیرنقدی، کمکها و فوق العاده ها 
ون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد. چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت ، بد

 .طریق خسارتی به کارگر وارد گردد ، کارگر می تواند به مراجع حل اختالف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید

پذیرفته می شود،  آموزش و مهارت و فناوریبرای کارآموزی در یکی از مراکز  112( ماده1کارگری که مطابق تبصره ) -114ماده

 : مکلف است

های واحد  نامه شرکت نموده و مقررات و آئینتا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه های کارآموزی  

 .را با موافقت به پایان برساندآموزشی آموزشی را مراعات نماید و دوره 

 .در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد زشآموحداقل دو برابر مدت  آموزشی،پس از طی دوره 

در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما می تواند برای مطالبه خسارت :  1تبصره  

 .مندرج در قرارداد کارآموزی، به مراجع حل اختالف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید

این قانون ( در صورتی مجاز  41سال تمام ) موضوع ماده  14توام با کار نوجوانان تا سن  آموزش و مهارت و فناوریمراکز   -112ماده

 .است که از حدود توانائی آنان خارج نبوده و برای سالمت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد

ی آموزش کارآموز، وسائل و تجهیزات کافی را مطابق استانداردهای آموزشی موظفند براآموزش و مهارت و فناوری مراکز  -114ماده
در دسترس وی قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند.همچنین مراکز  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 .الزم را فراهم آورند مین سالمت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکاناتومذکور باید برای ت

 

 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری :  

آفرینی و به و علمی کشور به منظور توسعه کار . تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی 1بند 
کید بر ارتقاء درآمد و نقش وتسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تحداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با 

 طبقات کم درآمد و متوسط 

. محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید ، توانمند سازی نیروی کار ، تقویت رقابت پذیری اقتصاد،  3بند 
 یت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور .ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرف
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. سهم بری عادالنه در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از  5بند 
 طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه .

 

 کشاورزی ابالغی مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام در بخش 

  توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه تولید و صیانت و توانمند سازی منابع انسانی 1بند. 

  ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان ، کشاورزان و عشایر ، توسعه پایدار روستایی و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت 7بند .
 خت های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت های مکمل و اقتصادی بویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین زیر سا

 

 :قانون نظام صنفی کشور

صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی ربط به وسیله متقاضی  – 13ماده 
ضی واجد شروط الزم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی باشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در است. اگر متقا

 واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی است. 

 

  :قانون نظام مهندسی

ل حسب مورد اعالم نماید ، اشتغال از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر مح -4ماده 
ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود ،  بخش هایاشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در 

ی مستلزم داشتن صالحیت حرفه ای است. این صالحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان ها
طریق پروانه مهارت فنی احراز  فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از

شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی ، وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور  می
 وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می گردد.نی پروانه مهارت ف

شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صالحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین ، حدود صالحیت و 
 ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آئین نامه اجرایی این قانون معین می شود.

 

 نگی:خا مشاغل از حمایت و ساماندهی قانون

 نیاز مورد فنی و مهارتی یآموزش ها مسئول یدستگاه ها سایر هماهنگی با است موظف اجتماعی امور و کار وزارت ر11ماده
 برساند. ستاد تصویب به و معین کار، بازار تناسب به را خانگی کار و کسب صاحبان

 

 :قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ایجاد   مختلف بخش ساختمان و  بخش هایخدمات، شفاف سازی و شکل گیری بازار کار در زیر ر به منظور ارتقاء کیفیت14ماده    
سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل گیری تشکلهای 

 .صنفی شاغالن در بخش ساختمان را فراهم کند
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عیین هویت، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به ولیت تئاین تشکلها مس

 .مراکز فنی و حرفه ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغالن در بخش ساختمان را برعهده دارند

 

 منشور حقوق شهروندی

 ز آموزش های الزم درباره مشاغل بهره مند شوند. حق شهروندان است که ا -27ماده 

 

 دیدگاههای نظری مختلف و مؤثر دنیا -2-5

 فنی و حرفه ای مهارت های آموزش الگوهای -2-5-1

علیرغم تالش های صورت گرفته در راستای طبقه بندی نظام های آموزش فنی و حرفه ای، مالک مشخصی برای این کار ارائه 
ش از همه بر این اساس شکل گرفته اند که مصالح آموزشی کشور در چه چیز جستجو شود و نتیجه تضاد نشده است، این نظام ها بی

 منافع اقتصادی و سیاسی و نشان دهنده توزیع قدرت در جامعه می باشند.

-فنی و حرفه های آموزشها، برای طبقه بندی نظامیونسکو در هامبورگ با توجه به نظریه سیستم سازمان 1747سال  مدر سمپوزیو

های برای طبقه بندی نظام در این سمپوزیوم پیشنهادیشاخص  که هم دیدگاه سیاسی دارد و هم پویاست.گردید جدیدی ارائه  مالکای 
 . ای چیزی جز نقش دولت نیستآموزش فنی و حرفه

 

 مبتنی بر کار( )نظام های کامالًالگوی بازار 

 آموزشبر مبنای هدف و نیاز کارفرما  اًدر این شیوه صرف یا اصال ایفای نقش نمی کند.است و ها نقش دولت حاشیه ای در این نظام
را  کارآئی دارد و فرد نمی تواند آن ،در همان شغل و مجموعه اًپایین است و صرف اًمهارتی ارائه می گردد و لذا سطح این آموزش ها نسبت

اظ نماید و هزینه های آموزش بر عهده مؤسسات و کارخانه تعلیم دهنده به عنوان یکی از قابلیت های خود در تصدی مشاغل دیگر لح
 .است

های آن را  می توان نمونهانگلستان، آمریکا و ژاپن با توجه به اتکای این الگوی آموزشی به فلسفه لیبرالیسم، در آموزش های مهارتی 
 سوق پیدا می کند . جدائی از آموزش عمومی به سمت اغلب های بازار، آموزش فنی و حرفه ای در اثر مکانیزممشاهده کرد که 

 کنند: گو پیروی میدر کشورهایی که از این الهستند و واحدهای تولیدی بزرگ  ،تعیین کننده اننقش آفریندر این الگوها 

 ای و آموزش عمومی پیوند و رابطه نزدیک ندارند.آموزش حرفه 

 می شود.ای برای اکثریت مردم تامین نحداقل آموزش حرفه 

 قرار است.سال تحصیل اجباری بر 12ت و حدود نظام آموزشی عمومی تحت نفوذ دولت اس 

 شود.ای مستقیماً به تولید و بازار کار مربوط میآموزش حرفه 

 ای به ابتکار افراد و تعهد واحدهای باشند. توسعه آموزش حرفهای میارائه کننده اصلی آموزش حرفه ،واحدهای تولیدی
 و مقامات محلی واگذار شده است.تولیدی 

  شود.ی مورد نیاز، طبق تقاضا توسط واحدهای تولیدی در بازار تعیین میمهارت هاکیفیت و نوع 
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 شود و لذا اصل به حداقل رساندن هزینه مد نظر است.هزینه آموزش توسط مشتریان پرداخت می 

 پذیرد ثیر میوتاگوژیکی )آموزش از طریق کار و ...( ای این کشورها موازین تولید بیشتر از اصول پددر آموزش حرفه. 

 گیرد)فرصت مساوی( صورت می های اجتماعیانتخاب آموزش گیرندگان بدون توجه به ارزش.  

 

 بوروکراتیک )نظام های کامال مبتنی بر تحصیل(الگوی 

هدایت می شود و نوع و میزان ارتباط نظام هایی که محوریت آنها بر تحصیل است در اغلب جوامع توسط دولت برنامه ریزی و 
تحت تاثیر شاخص های برنامه ریزی دولتی قرار می گیرد و نقش نیازهای مهارتی بخش ، های ارائه شده با نیازهای مهارتی  آموزش

 ثیر ساختارهای آموزش کشور است .ر ساختار آن بسیار کمرنگ تر از توصنعت د

 : سوئد و جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی( ایتالیا، کنند )مانند کشورهای فرانسه،در کشورهایی که از این الگوها پیروی می

 ای و آموزش عمومی نزدیک است.ارتباط آموزش حرفه 

 باشند.التحصیالن مدارس غالباً واجد صالحیت ورود به بازار کار و دانشگاه هر دو میفارغ 

  دخالتی جز تهیه محل آموزش ندارند.بسیار کم و معموالً  آموزش هانقش بخش خصوصی در این 

  شود.ریزی کشور تعیین میی مورد نیاز توسط مقامات برنامهمهارت هاکیفیت 

  شود.ای با در نظر گرفتن نیازهای فردی و اجتماعی تعیین میی حرفهمهارت هانوع و کیفیت 

 شود.بوروکراسی تعیین میای تا حدود زیادی توسط سازماندهی و کنترل فرآیند آموزش حرفه، ریزیبرنامه 

 ی سنی تحت گروه هامین می شود. به علت محدودیت منابع، تمام وی و حرفه ای از محل وجوه عمومی تبودجه آموزش فن
 قرار ندارند. آموزش هاپوشش این 

  شدن نظام برگزیدگان اداری است. این امر موجب انحصاری  آموزش هادر کشورهایی که مدیریت مرکزی دارند نظام این
 . ای و مانع از رقابتی شدن آن استآموزش حرفه

 

 الگوی بازار با کنترل دولت )دوگانه( 

 ؛ با توجه به نوع کارایی و نیاز به آنها در صنایع مشخص می شوند، در این نظام دوگانه علیرغم آنکه مهارت های مورد نیاز جهت ارائه 
 صورت پذیرد و نظارت دقیقی بر میزان رعایت این معیارها صورت می پذیرد .  لکن آموزش های مهارتی باید بر مبنای معیارهای ملی

های مهارتی در این نظام ها اهدافی فراتر از نیازهای آموزشی  آموزشی ذینفع بطور مشترک، گروه هابه واسطه مشارکت دولت و 
دی در شغل و کارخانه دیگر فراهم است و به نوعی تضمین کنند؛ و لذا امکان بهره برداری از این توانمنی معین را دنبال مییک کارخانه
گیری مستقالنه و انجام کار براساس و یا تالش برای تبدیل جوانان به کارگرانی ماهر که قادر به تصمیم ی کارگر تعلیم دیدهانتقال آزادانه

تعلیم دهنده و در هزینه  بر عهده کارخانه، کار  دانش خویش از نتایج آن می باشند. هزینه های این نوع نظام در بخش آموزش مبتنی به
 گیرد )مؤسسه کارل دویسبرگ(.بر عهده دولت قرار می، بخش مبتنی بر تحصیل 

 )مانند آلمان، سوئیس، اتریش و آمریکای جنوبی(: کننددر کشورهایی که از این الگو پیروی می

 (مدرسه حرفه ای و واحدهای تولیدی)دکنندو محل با هدف مشترک همکاری می، ای برای آموزش حرفه 

 ای دارد.ای قانون تفصیلی جداگانهای و آموزش عمومی خط تمایزی وجود دارد.آموزش فنی و حرفهبین آموزش حرفه 
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 شود.توسط واحدهای تولیدی تومین می، طور کلی هزینه آموزش و بودجه مراکز آموزشی هب 

 ای دارند.معموالً فرهنگ تجاری پیشرفتهکنند کشورهایی که از این الگو استفاده می 

  پذیرند.به بازار واگذار شده ولی واحدهای تولیدی مقررات دولتی را می، ی مورد نیاز مهارت هاکمیت 

  اساس شرایط کاری عملی در واحد تولیدی و در درجات بعدی توسط دولت رای در درجه اول بی حرفهآموزش هانوع و کیفیت
 شود.تعیین میها و ... و اتحادیه

 شود ولی در معرض کنترل مستقیم و غیر مستقیم دولت قرار دارد.آموزش توسط واحدهای تولیدی اجرا می 

  هر چند در این الگو برای آموزش دو محل متفاوت وجود دارد ولی در عمل میزان دوگانگی این دو بستگی به چگونگی تلفیق
 استای دو نوع مقررات حاکم بر آموزش فنی و حرفه

 

 ای در جهان ی فنی و حرفه آموزش ها -2-5-2

 صنعتی مدارس در تمرکز مدارس روش اولین ،آموزش های مهارتی و تخصصی در اروپا در قرون گذشته به سه روش ارائه می شد
 که بود این روش دومین. باشد داشته عملی وجود و نظری آموزش بین نزدیک بسیار ی رابطه که آورد می فراهم را امکان این که بود

 اهداف و ویژگی ها همان با کارگاهی که بود صورت بدین سوم و روش کردند می کارآموزی کارخانجات در را معینی مدت آموزان دانش

 .می نمودند احداث مدارس در،  بزرگ های کارخانه

 به را خود انسانی نیروی که وریدریافت کش، در راستای تالش های خود برای غلبه بر رهبری تجاری انگلستان در دنیا  کشور آلمان
آلمان به عنوان اولین کشور برای پاسخگویی سریع به  .کرد خواهد کسب را تجاری و صنعتی کند، موفقیتهای مجهز مهارت ها باالترین

تاهترین زمان و اجرا نمود تا بیشترین افراد را در کو طراحی مدارس خود در را ای حرفه و آموزشی برنامه ، نیازهای جدید صنایع خود
 (.1788گرانت، ون)این مدارس در بازه زمانی کوتاهی تبدیل به الگویی برای سایر کشورهای اروپایی شدند  .ممکن آموزش دهد

علیرغم عدم . مدت روز بود بقیه برای کارخانه در کار و نوشتن و خواندن آموزش ساعت یک شامل آلمان صنعتی مدارس روزانه برنامه
این نوع مدارس و برچیده شدن آنها، در همان مدت زمان کوتاه تاثیراتی از خود بر جای گذاشتند که مهمترین این  استقبال مردم از

 (.1785)ربرتزری، .بود فنی این کشور به کسب توانایی های آموزان افزایش رغبت دانش، تاثیرات 

بیعی تمرکز سرمایه گذاری به سمت نیروی انسانی رفته هرچند در اغلب کشورهای اروپایی با توجه به محدودیت امکانات و منابع ط
 (.1788 ، گرانت ون)میالدی که قانون مریل اجرا شد از آموزش های حرفه ای در مراکز خبری نبود  1482اما در آمریکا تا سال ، بود 

 فنی آموزش دفتر سیستو با 1421 سال اشاره کرد که در ژاپن کشور از نمونه های اولیه آموزش های حرفه ای در آسیا می توان به
 جهانی جنگ از قبل تا کشور این در ای حرفه آموزش برنامه. برنامه اجرایی خود را در این عرصه آغاز کرد ، پرورش  و آموزش قسمت در

 .(1785 ، ربرتزری. )بود یافته اختصاص عمومی آموزش مختصری و همچنین شغلی کارآموزی به دوم

است که از آن زمان  1732و  1721یتوی آموزش مهارتی بین سال های تند معادل تاریخ احداث اولین انسآغاز آموزش مهارتی در ه
 رفع مشکالت صدد این بخش آموزشی بطور مستمر در اندکاران دست و است پیشرفت حال در مداوم طور به خوبی شکل گرفته و به

 هستند. کیفیت لحاظ از آن به مربوط

 

 ی و حرفه ای( از دیدگاه یونسکوآموزش های مهارتی )فن 

 حرفه ای باید بخش مکمل نظام آموزشی همه جانبه باشد توصیه یونسکو درباره آموزش فنی و حرفه ای این است که آموزش فنی و
راهم موزش فنی و حرفه ای باید از تربیت افراد برای شغل ویژه که با فآ .و به این سبب باید به محتوای فرهنگی آن توجه کافی شود
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پا فراتر بگذارد و همراه با آموزش عمومی، شخصیت و منش افراد را نیز پرورش ، و دانش الزم برای افراد انجام می دهد  مهارت هاکردن 
 دهد و توانایی درک، داوری، اظهار وجود و سازگاری با محیط های گوناگون را در آنان تقویت کند. 

محور توسعه است و کلید آن آموزش و تربیت فنی و حرفه ای است . به عبارت دیگر ، ن یونسکو معتقد است در توسعه پایدار، انسا
موجب ، های فنی و حرفه ای موجب افزایش سرمایه انسانی، اجتماعی، فیزیکی و مالی شده است و این افزایش سرمایه  آموزشتوسعه 

 شود. وسعه آموزش های فنی و حرفه ای میموجب تاً ایدار مجددتوسعه پایدار سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی می گردد و توسعه پ

 سازمان یونسکو آموزش فنی و مهارتی را اینگونه تعریف کرده است : 

جنبه های مختلفی از فرآیند آموزش، عالوه بر آموزش عمومی، آموزش فناوری ها و علوم مرتبط با فناوری، کسب مهارت های "
 "بخش های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی مرتبط با شغل در  عملی و دانش

های رسمی و غیر رسمی معرفی می کند که باعث احراز شرایط شغلی یا  آموزشهای مهارت بنیان را  آموزشهمچنین این سازمان 
آنها را  ی توانمعطوف به شغل می باشد و م های علمی و کاربردی آموزشبه ترتیب برای بیکاران و شاغلین می شود . این ، ارتقا شغلی 

 های شغلی ، حرفه آموزی و یا کارآموزی نامید . آموزش

های  آموزشکند،  را به دو نوع دسته بندی می های فنی و مهارتی آموزش ، مرکز بین المللی آموزش های فنی و حرفه ای یونسکو
 رسمی و آموزش های غیر رسمی، که ویژگی های  آنها به شرح ذیل می باشد : 

 رسمی : های  آموزش

  مدرکی معتبر و رسمی به فرد اعطا می شود ، یادگیری ارادی و سازماندهی شده ای که با گذراندن دوره آموزشی 

 سسات آموزشی رسمی دیگر ارائه می شود ؤآموزشی است که در نظام مدارس، دانشکده ها، دانشگاه ها و م 

 کودکان و جوانان است  آموزش به طور معمول روش پلکانی پیوسته ای از آموزش تمام وقت برای 

  ، در برخی کشورها در قسمت باالیی این پلکان برنامه هایی برای اشتغال نیمه وقت در نظام آموزشی سازماندهی شده است
 چنین برنامه هایی در این کشورها به عنوان نظام دوگانه یا مشابه آن شناخته می شود .

 :های غیر رسمی آموزش

 ماندهی شده در داخل یا خارج از محل کار است که منجر به یادگیری می شود و به اخذ مدرک معتبر و نتیجه فعالیت های ساز
 موزشی است . آرسمی منجر نخواهد شد . بلکه مرحله پایانی آن اعطای گواهینامه 

  غیر رسمی  موزشآهر نوع فعالیت آموزشی سازماندهی شده است که کامال با تعریف آموزش رسمی منطبق نباشد . از این رو
های هر کشور می تواند  نی انجام شود و با توجه به زمینهسسات آموزشی و برای افراد با هر سدر داخل یا خارج مؤ می تواند

پایه برای کودکان بازمانده از تحصیل، مهارت های زندگی، مهارت  آموزشبرنامه های آموزشی برای سوادآموزی بزرگساالن ، 
  .ی را پوشش دهدهای کار و فرهنگ عموم

  پلکانی پیگیری شود به صورتدر برنامه های آموزش غیر رسمی الزم نیست سیستم.  

 . این آموزش ها اگر غیر ارادی باشند نتیجه فرعی فعالیت های دیگر است 

  واده، محل است که در خانای یادگیری ، اگر ارادی باشد کمتر سازماندهی شده و ساخت یافته است . از جمله این فعالیت ها
 روزانه هر فرد ، مبتنی بر خود هدایتی، هدایت خانواده و هدایت اجتماعی انجام می شود . کار، زندگی

 

 در آلمان مهارتیی آموزش ها 
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به حدی  بیت نیروی کار ماهر و برآوردن نیازهای جامعه و بخش تجارت و صنعت آلمانردر تآموزشی دو گانه آلمان موفقیت نظام 
و از همین رو همواره مورد توجه  اندسازی و پیروی از این نظام برآمدهآور شده و کشورهای بسیاری در پی شبیهان ناماست که در جه

جوانان بسیاری پس از پایان دبیرستان به کسب آموزش های ، نیز بوده است. در این نظام  برنامه ریزان نظام آموزش و پرورش ایران
ورند که ترکیبی از آموزش مبتنی بر کار و تحصیالت مهارتی است و در ادامه نیز آنها می توانند آمی پاره وقت روی  به صورتحرفه ای 

 آماده ورود به بازار کار باشند .

-ای کامالً خردمندانه بهشیوه ای،نظام دو گانه آماده سازی حرفه OECD23سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  1741براساس بیانیه 

بسیاری از جوانان حرفه  . همچنینو میزان بیکاری را در جوانان کاهش می دهد  ا راه تحصیالت تا کار را هموار می کندزیر آید؛شمار می
اداره یا فروشگاه تعلیم می بینند و همزمان یک یا دو  ،آزمایشگاه ،کارگاه ها در یک کارخانه،آن .خود را در کارگاه و مدرسه آغاز می کنند

مهارت ها در پیشبرد ها و هم آموزشگاهگانه هم کارخانهدر نظام دو پردازند.پاره وقت به تحصیل می مهارتیآموزشگاه روز در هفته نیز در 
آموزش متوسطه  ،درصد از جوانان 21تقریبا  محل کار تمرکز فعالیت بر تعلیمات عملی است.ر دو  ای نوجوانان دخیل هستندی حرفهها

  کنند.ی ای رها مدوگانه آموزش فنی و حرفه تمام وقت را برای شرکت در نظام

اً که تقریبحرفه( را ارائه می نماید  341شرکت در دوره های نظام آموزشی دوگانه هیچ پیش شرطی ندارد و حرفه های وسیعی )
 نجار، کارگر برق، مکانیک موتوری،. پر طرفدارترین حرفه ها در بین پسران عبارتند از : گیرندمی بر اقتصاد را در بخش های ی همه

فروشنده تک فروشی و  کارمند بازرگانی، گاز،لوله کش آب و لوله کش سفید کار، نقاش، کارمند بانک، عمده فروشی و صادرات، ،فروشنده
 . مکانیک صنعتی

دستیار دندان  ،دستیار فروش مواد غذایی کارمند بازرگانی، دستیار پزشک، کارمند اداره، فروشنده تک فروشی، آرایشگری، ده رشته
، رشته هایی است که بیش از نیمی از دانش آموزان دختر به کارمند بانک و دستیار فروش یا فروشنده در عمده فروشی و صادرات پزشک،
  ها می روند .آنسراغ 

وش وجود دارند که های معدودی مانند دستیار فرسه یا سه سال و نیم زمان می برد. تنها حرفهاین دوره های آموزشی به طور معمول 
ی پایه را کسب مهارت هاسازماندهی آموزش به شکلی است که کارآموز در آغاز دانش و  طول دوره آموزشی آنها کمتر از سه سال است.

کارگر جوان و ماهر پس از  گیرد.سنجش نهایی صورت می، شود و در پایان دوره آموزشی تخصصی آغاز میآموزش هاکند و سپس می
درصد از کارآموزان امتحان را با موفقیت  71حدود  .متحان برای یافتن شغل مرتبط با آموزش از موقعیتی مناسب برخوردار استگذراندن ا

 )مؤسسه کارل دویسبرگ(. کنندتعداد کمی از مردودین نیز برای بار دوم در امتحانات شرکت می، پشت سرگذاشته

بهینه سازی موقعیت  هدف اطمینان وبا  قانون آموزش های حرفه ای ،2115ل با تحول درحوزه آموزش های حرفه ای از اول آوری
منطقه ای  بومی و ی نظر از پیشینه های آموزشی جوانان، همچنین تضمین کیفیت باالی آموزش های حرفه ای برای همه جوانان، صرف

از:  دن قانون بازنگری شده آموزش حرفه ای عبارتندهای مهم پس از به جریان افتا نوآوری به طور کامل بازنگری شد. ،اجتماعی آنها و
تحکیم استانداردهای مؤسسه  به رسمیت شناختن مقاطع آموزشی که از لحاظ زمانی محدود بوده و درخارج از آلمان طی شده باشند،

 مقررات آموزش های حرفه ای.   ( برBIBBآموزش حرفه ای آلمان)

این پروژه های تحقیقاتی توسط  عالوه بر .تهیه می شوند آموزش حرفه ای آلمان طریق مؤسسه مقررات آموزش های حرفه ای از
بنگاههای  تکمیل مهارت آموزش های حرفه ای در و مشاوره برای ارتقاء نیازسنجی و توسعه، در و این مؤسسه به انجام می رسد

ها برنامه ریزی و SME 24رتی دراین کشور توسط درصد آموزش های مها 47در حال حاضر حدود  اقتصادی نقش اصلی را ایفا می کند. 
 درصد آموزش های مهارتی را بر عهده دارد . 11اجرا می شود و دولت تنها برنامه ریزی و اجرا 

 

                                                   

23 Orgnsation for Economic Cooperation and Development 

22 
 
small and medium-sized Enterprises 
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 در ژاپن  مهارتی یآموزش ها

ن آنها همچنی است.  سطح آگاهی علمی و فنی مردمارتقاء مستلزم  شانپیشرفت و قوی شدن کشورژاپنی ها به این باور رسیدند که 
امعه جتمامی افراد آغاز صنایع جدید نیازمند نیروی کار تعلیم یافته است و برای پیشرفت صنعتی و اقتصادی باید شایستگی دریافتند 

 ،منظور تحول و مدرنیزه کردن ژاپنسازد. بدین سبب درصدد بودند که بهو آموزش و پرورش نیل به اهداف را میسر می افزایش یابد
 .(1324ای و فنی را بسط و توسعه دهند )آقازاده، حرفهآموزش 

تشریح  به "ای برای پاسخگویی به احتیاجات عصر جدیدآموزش فنی و حرفه" بیانیه در 1758در سال اتحادیه مدیران و صنایع ژاپن 
)جعفری هرندی، وص ارائه کردند پرداختند و پیشنهادات ذیل را در این خصتجارب ممالک صنعتی از جمله آمریکا، شوروی و انگلستان 

1348) : 

  در مدارس ابتداییمهارتی آموزش توسعه 

  ای متوسطه تعداد مدارس فنی و حرفهافزایش 

  ی فنی مهارت هامنظور باال بردن ای ضمن خدمت برای کارگران جوان بهی حرفهآموزش هابرقراری 

  ی عالی در زمینه علوم و تکنولوژیآموزش هاتحول و بهبود. 

پس از بروز دولت نخستین بار  و بخش خصوصی بوده است های صنعتیهمیشه در دست بنگاهمهارتی ی آموزش هار کشور ژاپن د
در واقع  و کمبود نیروی کار ماهر در ایام پس از جنگ، متوجه مسئولیت خود شد. ولی اهمیت آموزش بخش دولتی ناچیز است مشکل

های مالی به کارفرمایان و کارگراندر دولت ژاپن با ارائه کمکاما  شوند.میدولتی  وارد مراکزالتحصیالن مدارس کمتر از یک درصد فارغ
  فعال کردن این نوع آموزش موثر است.

سطح جامعه است که حدوداً  ای درسسات عمومی آموزش حرفهؤای در ژاپن وجود می فنی و حرفهآموزش هاهای از دیگر مشخصه
 (.1343،دازند و مسئوالن این مراکز ارتباط مستقیمی با صنایع دارند )صفار حیدریپرمهارت می 141به آموزش 

 زمینه آزاد، هنرهای بهداشتی، پزشکی، بازرگانی، مدیریت موزش های مهارتی و حرفه ای ژاپن در هشت رشته اصلی: مهندسی،آ
می گردد. رشته های حرفه ای بخش صنعت با تنوع کشاورزی برگزار  و خانگی علوم حوزة/  خیاطی اجتماعی، رفاه/  پرورش و آموزش

 51رشته کشاورزی در ژاپن که  عنوان بیشترین گستردگی را در آموزش های مهارتی به خود اختصاص داده است در حالی 151بیش از 
مجموع اده اند، را به خود اختصاص دموضوع درسی  45موضوع درسی و رشته هنر بالغ بر  35رشته بازرگانی بالغ بر ، موضوع درسی

های متوسطه از دیگر رشته، عنوان درسی 25رشته اقتصاد خانه و خانواده داری و موضوع است.  8عناوین درسی رشته پرستاری شامل 
 .ای در ژاپن رشته ماهیگیری استفنی و حرفه

و آموزش خارج از کار که نیروی کار در کارخانجات ژاپن دو نوع آموزش وجود دارد، آموزش حین کار در جهت افزایش تولید و مهارت 
 (.1343،)صفار حیدری می باشدارتقای کیفیت محصوالت و هدف آن  گیردبرای کارگران فنی و کارگران ارشد صورت می

 

 در استرالیا مهارتی های آموزش

در  1741در اواخر دهه  اردهای زیادی با کشور ما دشباهت وسعت زمین، پراکندگی جغرافیایی و تنوع فرهنگیاز نظر  استرالیا که
اقتصاد حمایتی و مواجهه با بیکاری جوانان و رکود اقتصادی  صدور مواد خام،از نظر اتکا به شرایط نسبتاً مشابهی با شرایط امروز کشور ما 

 . قرار داشت

ود از یک اقتصاد حمایتی به دولت استرالیا همراه با اصالحات اقتصادی خود تصمیم به تغییر سیاست اقتصادی خ 1741دهه  در اواخر
عنوان یک ضرورت به  لذا به .یک اقتصاد رقابتی گرفت. اما این تغییر جهت عظیم اقتصادی نیازمند نیروهای انسانی کارآمد و ماهر بود

 و به به نیازهای اقتصادی در حال تغییرمهارتی ی آموزش هاپاسخگویی با هدف در سطح ملی  مهارتیتدوین منشور اصالحات آموزش 
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توسعه اقتصادی را آغاز کرد و در  ای،با تاکید بر اصالح نظام آموزش فنی و حرفه 1771در اوایل دهه  .پرداختویژه تغییرات تکنولوژی 
  های چشمگیری نائل شد.اواخر این دهه به موفقیت

ری این سیستم را در پاسخگویی به توان یافت که امکان تحرک و انعطاف پذیاسترالیا می مهارتیسه ویژگی مهم درنظام آموزش 
 :  ها عبارتند ازسازد. این ویژگیچنین توسعه و اصالح مستمر آن فراهم مینیازهای صنعت و هم

 بخش چهارم عنوانمتوسطه و عالی به ،یای در کنار آموزش عموماستقالل سازمانی نظام آموزش فنی و حرفه. 

 های میانی.سازمان ارتباط با بخش تولید و خدمات از طریق توسیس 

 برای  های کاربردیها و مراکز علمی برای انجام پژوهشپژوهش محوری از طریق ایجاد مراکز پژوهشی و ارتباط با دانشگاه
  موجود. توسعه مفاهیم آموزشی و حل مسائل

و   بزرگ را فراهم کرده استزمینه ایجاد یک بازار آموزشی و  آموزشی شده روش هایموجب ارتقای مستمر مفاهیم و  ها این ویژگی
های شناختی ی چندنقشی و آگاهیمهارت هادارای  رنیروی کااین برنامه ای هوشمندانه است برای پاسخ به نیاز کشور به 

 (.1341)خالقی،

 سایر موسسات و TAFE28 موسسات و ها کالج ، دوره های درRTO25افراد با شرکت در دوره های برنامه ریزی شده توسط مراکز 
نظام صالحیت  چارچوب سطح از مهارت را که در 4 و شوند می آموزش های مهارتی وارد سیستم دبیرستان، مقطع از پس صوصیخ

 . می کنند دریافت را مربوط های و گواهینامه گرفته تعیین شده اند به ترتیب فرا (AQF22) استرالیا حرفه ای

سال آموزش  3ماه تا  8توانند به مراکز مجاز آموزشی وارد شده و بین  گانه می 4افراد پس از طی کردن دوره های آموزشی سطوح 
 ببینند و به تناسب میزان آموزش دریافت شده دیپلم فارغ التحصیل حرفه ای ، دیپلم و یا دیپلم پیشرفته دریافت نمایند. 

یا  و لیسانس، لیسانس مقاطع فوق رد که است عالی آموزش به آموزش های مهارتی سیستم التحصیالن فارغ ورود توجه قابل نکته
های مهارتی را  آموزشباشد به عبارت دیگر دانش آموزان قبل از ورود مقطع تحصیالت عالی  می لیسانس مقطع به 5 سطح گواهینامه

 دریافت می نمایند . 

 استرالیا عبارت است از :  مهارتی آموزش نظام های بطور کلی ویژگی

 دانشگاهی آکادمیک و رسمی آموزش ورود به یمسیرها و سیستم پذیری انعطاف 

 کار بازار در فارغ التحصیالن جذب امکان کار و بازار نیاز با منطبق کامالً و 24شایستگی اساس بر آموزش 

 نظام در مدت کوتاه های دوره برگزاری CBT امکان اشتغال و به منجر مدارک و متعدد های گواهینامه دریافت امکان و 

 .27 شایستگی واحدهای اساس بر دمتعد های انتخاب

 مردم عموم برای ای و حرفه فنی های آموزش فراگیری و امکان دور راه از آموزش مختلف های روش از استفاده 

 دستمزد با همراه اشتغال و پرورشی در قراردادهای گرفتن قرار پوشش تحت و 31کارآموزی های دوره در آموزان دانش شرکت 

 قرار مزایای مربوطه شامل و بگیرند عهده بر را آموزان دانش کارآموزی مسئولیت که کارفرمایان برای دولت انگیزه ایجاد 
 گیرند می

 تحصیل ضمن درآمد کسب و کار اجازه 

 جهانی قبول قابل و باال سطح مدارک ارائه 
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ه یک برند جهانی در آرمان خود را تبدیل شدن ب 2114تا  2114در سند تحول مجموعه در بازه زمانی سال های  TAFEموسسه 
پاسخگویی به نیازهای ایجاد مهارت برای موفقیت در دنیای امروز و آینده تعریف کرده است و مهارت هایی را ارائه می دهد که اقتصاد 

رایط از جوامع چاالک حمایت می کند و به افراد، شرکت ها و صنایع برای پذیرش و تطبیق با نوآوری ها و ش .قدرتمند را هدایت می کند
 جدید و همچنین پیشرفت کمک می کند .

حمایت از مشتریان و  مجموعه ای پرشور، مرتبط و متصل به یکدیگر، خالق، عملیاتی و قابل اعتماد می داند کهرا خود  ،این مجموعه
 مردم در تمامی کارهایی که انجام می دهد را ارزش می داند .

 عبارتند از :  2114تا  2114در بازه زمانی  اولویت های این مجموعه آموزش مهارتی استرالیا

  تصویرسازی صحیح از خود برای مشتریان 

 هدایت بازار 

  ارتقا توانمندی های مجموعه 

 ایجاد تعالی و نوآوری در کسب و کار 

 

 آموزش های مهارتی در چین 

 ارائه مهارتی آموزش تکمیلی هدور و تکمیلی متوسطه متوسطه، مقدماتی آموزش های سطح سه مهارتی در چین در آموزش های

 و پایه ای حرفه احراز علوم جهت در ها بخش کارکنان و کشاورزان کارگران، آموزش جهت مهارتی این کشور در آموزش نظام .گردد می
د و گیرن می در بر را پایه آموزش سال7 از بخشی تکنیکی آموزش مهارتی و تکمیلی آموزش .است گردیده طراحی ای حرفه های مهارت
 باشد، دوره می آنان معادل معلومات با جوانانی یا و ابتدایی مدارس التحصیالن فارغ از مهارتی متوسطه نامی مدارس ثبت آموزان دانش

 .است شده متمرکز نیافته توسعه اقتصاد با روستایی نواحی در مهارتی تکمیلی عمده مدارس و است سال 4تا  3 مقطع این آموزشی

 هستند، برای کارگران آموزش مهارت مدارس و تخصصی متوسطه مدارس ای، حرفه و فنی مدارس شامل رتیمها متوسطه مدارس
 متوسطه مدارس و معمولی متوسطه مدارس فارغ التحصیالن از عمدتا سال، 3 تا 2 آموزشی دوره طول با تکمیلی ای حرفه و فنی موزشآ

 .آید می بعمل نام ثبت ای حرفه و فنی

 ای حرفه و آموزش های فنی میان ارتباط و یافته افزایش ای حرفه و فنی متوسطه مدارس التحصیالن فارغ نسبت اخیر، سالهای طی
 .است یافته استحکام تدریج به تکمیلی و متوسطه

 :چین ای حرفه و فنی آموزش دستاوردهای و ها موفقیت

 آموزش سطح سریع پیشرفت 

 معلمان آموزش های مهارتی ساختار گیری شکل 

 ای حرفه و فنی آموزش سطح ارتقا و توانایی ایشافز 

 المللی و بین مدرن ای حرفه و فنی آموزش با همگامی ای در راستای حرفه و فنی آموزش های در آموزشی اصالحات اعمال 

 .آموزش سطح ارتقا جهت در آن آموزشی یروش ها اتخاذ

 ی،روستای مناطق در ای حرفه و فنی آموزشی های برنامه سریع گسترش  

 

 کره جنوبی در مهارتی های آموزش
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 فعالیت غیررسمی آموزش های بخش در گوناگونی است و موسسات رسمی آموزش های متولی آموزش جنوبی وزارت کره در
 موسسات و تکنیک پلی ساله کالج های 2 و دانشگاهی ساله4 دوره متوسطه، راهنمایی، ابتدایی، های مقطع در رسمی آموزش .کنند  می

 آژانس و کره صنعتی و بازرگانی اتاق تکنیک، پلی کالج های مهارت، آموزش منابع انسانی، توسعه .شود می خالصه ای حرفه شآموز
 بوسیله سساتو مؤ صنفی های انجمن یآموزش ها و زنان مهارت و ای حرفه موزش هایآ و دولتی توسط بخش معلوالن اشتغال توسعه
 خصوصی اداره می شود . بخش

 : وزش های مهارتی و حرفه ای آم اهداف

 نیروی ساختار تغییر در ایجاد و محور دانش جامعه به توجه با هنرستان مقطع در ای حرفه آموزش های مدل در بازنگری 

 .صنعتی انسانی

 آموزش سطح کردن تخصصی و ای حرفه و فنی هنرستانهای از حمایت.  

 در تقاضا و صنعت ساختار تغییرات اساس بر هنرستان درمقطع ای حرفه آموزش های مجدد در راستای اهداف فوق دولت ساماندهی
مقدماتی،  ای حرفه و عمومی های مهارت درسی برنامه تخصصی، ارتقا مدارس هماهنگ، ایجاد مدارس ای ، ایجاد حرفه آموزش های

 آموزشی، ارتباط های بسط فرصت و لیشغ رویکرد با دانشگاه ها و ای حرفه های کالج ای، حرفه بین هنرستان های تنگاتنگ ارتباط
 های دررشته کارشناسان اشتغال از معلمان، حمایت و مربیان آموزش بر تاکید صنعت،  بخش و دانشگاه ها ای، حرفه آموزش های کالج

 ای هحرف و فنی آموزش موسسات به پرورش و آموزش وزارت متوسطه و تاکید مقطع در آموزشی فضای مربی، بهبود قالب در مرتبط
آموزشی را به  مرکز هر در اجرایی سیستم اصالح درسی، برنامه تدوین و تهیه معلم، و مربی بکارگیری و استخدام در عمل آزادی درمورد

 عنوان برنامه ها و طرح های ویژه خود در عرصه مهارت آموزشی تدوین و ارائه کرده است .

 

 سوئیس مهارتی در آموزش های

 فراگیری به و دانش شده و کار های دوره وارد راهنمائی دوره تحصیالت پایان از آموزان سوئیسی پس درصد از دانش 41بیش از 
 آنان معموالن و بود خواهد آموزان رشته دوره متوسطه دانش کننده تعیین راهنمائی دوره نمرات کیفیت. پردازند می حرفه و تخصص یک

 .برخوردارند بهتر حرفه و شغل آوردن به دست برای ریبیشت شانس از همواره دارند باالتری نمرات سطح که

 در نیز هفته در روز 1 و شده مشغول کار به هفته در روز 4 شخص مدت این طول در و باشد می سال 3 دانش و کار های دوره طول

 بود خواهد برخوردار وقحق کمی میزان از کارآموز مدت این طول در البته .کرد خواهد دنبال را خود حرفه تئوریک به صورت مدرسه

 دارندگان .شد خواهد برخوردار سوئیس فرانک 3111 با برابر حداقل ای ماهیانه حقوق از کار با قانون مطابق دوره اتمام از پس ولیکن
 به رودو شانس اما هیچگاه ادامه دهند کاردانی دوره سطح تا را خود تحصیالت باز شرایطی تحت حدودی تا میتوانند دانش و کار مدارک
  .داشت نخواهند را صنعتی کالج های یا و دانشگاه

 

 

 

 

 آموزش فنی و حرفه ای در امارات متحده عربی
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سال است که بر مبنای برنامه ریزی و سیاست گذاری خود موسساتی را در هر یک از امارت خود  11امارات متحده عربی حداکثر 

ستراتژی ها و سیاست های حوزه آموزش های مهارتی ، ارائه مشاوره و راه اندازی نموده است و طراحی ا TVET 31تحت عنوان 
برگزاری دوره های آموزشی برای موسسات دولتی و خصوصی، تعیین صالحیت و ارائه مجوز فعالیت موسسات فنی و حرفه ای و اعتبار 

خصوصی، ارائه راهنمایی و کمک به بخشی به آنها ، ایجاد استراتژی ها و همکاری های متقابل با شرکت های آموزشی دولتی و 
موسسات دولتی و خصوصی جهت آموزش های مهارتی و انجام تحقیقات جدید و نوآورانه در زمینه هماهنگی با سایر نهادهای دولتی را 

 بر عهده آنها گذاشته است .

آموزش و پرورش فنی و حرفه ای تبدیل شدن آموزش های مهارتی به انتخاب اول مردم در زمینه آموزش چشم انداز مجموعه جوان 

در راستای تولید نیروی کار بومی که قادر باشند بطور موثر در توسعه پایدار  TVETاین کشور است و در این راستا سیاست گذاری برای 
 کشور مشارکت نمایند به عنوان ماموریت اصلی آن تعریف شده است .

ی، کمال گرائی، تعالی و نوآوری، ارتباطات و وفاداری را در سرلوحه فعالیت آموزش و پرورش فنی و حرفه ای امارات مسئولیت پذیر
های خود قرار داده است و بر مبنای این ارزش ها، ترویج یادگیری مادام العمر و اطمینان از اشتغال و موفقیت حرفه ای فارغ التحصیالن 

TVET به آن اولویت های کاری ذیل را در دستور کار خود قرار داده  را به عنوان دو استراتژی خود تعیین کرده است و برای دستیابی
 است : 

  افزایش مشارکت دانشجویان و دانش آموزان درTVET 

  تنظیم و تضمین کیفیتTVET 

  تطبیق تایید صالحیت ها و ظرفیت های آموزشی سیستمTVET  با تقاضای بازار کار 

  افزایش تعداد مدرسان بومی در سیستمTVET 

 

 

 ای مهارتی در ایران آموزش ه -2-5-3

های فنی و هشگاای و کار و دانش و دان نی و حرفههای ف ی رسمی )هنرستانآموزش های فنی و مهارتی در قالب آموزش هادر ایران 
ی . متولی اصلی نظام رسمشود می ارائه( ... و آزاد های آموزشگاه و ای حرفه و فنی مراکز توسط) غیررسمی و( کاربردی –ای و علمی  حرفه

جو آموز و دانش . در این نظام، دانشهستندوزارت علوم، تحقیقات و فناوری آموزش فنی و مهارتی در ایران، وزارت آموزش و پرورش و 
های باالتر نظام آموزش رسمی مهارتی الزامی  شود که برای ورود به دوره پس از طی دوره تحصیل، موفق به اخذ مدرک تحصیلی می

 است.

 دستگاه ها ها، وزارتخانه نهادها، سایر البته که است ای حرفه و فنی آموزش سازمان غیررسمی مهارتی یآموزش ها متولی اصلی نهاد
های آموزش مهارتی با ضوابط  اند. شرکت در دوره ر این امر دخیلبنابر وظایف و مقررات خود د هم وابسته نهادهای و مؤسسات برخی و

های آموزشی در نظام آموزش غیررسمی مهارتی ایران، موفق به کسب گواهینامه  ز طی دورهگیرنده پس ا آموزش گیرد. خاص صورت می
 شود. مند می شده در قانون، بهره  شود که براساس آن از یک سری مزایای تعریف پایان دوره می

به منظور تربیت  )ه ق(1234های رسمی و فنی و حرفه ای در ایران با ایجاد دارالفنون آغاز شد. در این مدرسه که در سال  آموزش
نیروی انسانی الزم در زمینه های اداری، علمی، فنی و پزشکی تاسیس شد شاگردان هم درسهای نظری داشتند و هم درسهای عملی. در 

ان به هنرست 1313اولین هنرستان فنی با نام مدرسه ایران وکمال شروع به کار کرد و در سال  )ه ق(1248زمینه آموزش صنعت در سال 
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دبستان برزگر شروع به کار کرد که پس از انحالل بجای آن مدرسه فالحت   )ه ق(1272صنعتی تبدیل شد. در زمینه کشاورزی در سال 
مدرسه صنایع مستظرفه تهران به ریاست کمال الملک در رشته  )ه ق( 1274در تهران تاسیس شد. در زمینه آموزش خدمات در سال 

 .های هنری تاسیس شد

سابقه آموزش های فنی و حرفه ای در کشورمان عمری بیش از یک سده دارد اما به جرات می توان گفت نطفه تشکیل  اگر چه
آیین نامه کارآموزی و افزایش »آموزش های فنی و حرفه ای غیر رسمی و به نوعی پایه های فعالیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای  به 

این آیین نامه حرکتی پیشرو در زمینه پایه ریزی تربیت نیروی کار  لی کار بر می گردد.شورای عا 1337دی ماه  22مصوب « مهارت 
 ماهر و نیمه ماهر در بخش غیر رسمی کشور به حساب می آید.

هیات وزیران مبنی بر واگذاری امور آموزش کارگری مرکز کارآموزی کرج از سازمان ذوب آهن ایران وابسته به وزارت اقتصاد  مصوبه
از  به طوری کهمی شود تشکیل مراکز آموزش فنی و حرفه ای محسوب گام بعدی در آغاز فرآیند ه وزارت کار و امور اجتماعی وقت ب
که بر همین پشتوانه می توان شهر کرج را کانون  تشکیل شددر کرج  چهار مرکز آموزش حرفه ای دیگر 1344 پایان سال تا 1343سال 

یک مرکز آموزش حرفه ای برای مربیان و سرکارگران )انستیتو تربیت مربیان  1345در سال  .امیدآموزش های فنی و حرفه ای کشور ن
آلمان جزو اولین مشارکت کنندگان در تشکیل ساختار آموزش  . در این سال ها فنی و حرفه ای در منطقه تجریش تهران( تاسیس گردید

 ایران بود. های مهارتی

 نهاد به شرح زیر استوار شد: 4پایه های آموزش فنی و حرفه ای در ایران بر جدا از آنچه که در باال گفته شد 

  با منظور تمرکز فعالیت های آموزش « اداره کل تعلیمات حرفه ای»واحد تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی با عنوان
 کارگری

 مالی و اداری و دارای اساسنامه مصوب و  ،صندوق کارآموزی به استناد قانون کارآموزی با ساختار تشکیالتی مستقل حقوقی
استفاده از امکانات فنی و  ،استانداردها ،بررسی نیاز به نیروی انسانی متخصصکه هدف آن نظارت شورای عالی کارآموزی 

 (.1341، تاسیس شد)کمالی برای توسعه کارآموزی حرفه ای ،اعم از دولتی و خصوصی ،سرمایه ای کشور

 ه افراد تحت حمایت وزارت بهداری و بهزیستی ویژ کانون های کارآموزی 

  کانون های کار و آموزش کشور تحت پوشش وزارت کشور که به منظور آموزش های حرفه ای و تربیت اشخاصی که از راه
 .اشتغال به مشاغل غیر مجاز امرار معاش می کردند

 

 21عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه ای کشور مصوب تصویب ماده واحده الیحه قانونی تشکیل شورای پس از انقالب اسالمی با 
به منظور تعیین خطوط اصلی و سیاستگذاری و اجرایی آن، انقالب جمهوری اسالمی ایران و آیین نامه  شورای 1357ردیبهشت ماه ا

فرهنگ و آموزش  ،پرورشوزرا و کارشناسان ارشد وزارتخانه های آموزش و  شورایی متشکل ازبرنامه ریزی آموزش های فنی و حرفه ای 
در حقیقت جایگزین تشکیل شد که بهداری و بهزیستی و سازمان برنامه و بودجه  ،کشاورزی و عمران روستایی ،کار و امور اجتماعی ،عالی

 بود . شورای عالی کارآموزی گردید و مهر تاییدی بر نیاز به سیاستگذاری واحد در آموزش های فنی و حرفه ای 

محسوب می شود و آن تصویب ماده واحده الیحه فعلی یک مصوبه مهم داشت که نقطه آغازین فعالیت سازمان ورا شدر ادامه این 
وزارت و بر اساس این مصوبه شورای انقالب بود سط تو 1357تیرماه  25قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی در 

ادغام سه واحد آموزشی اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی، صندوق با  اجازه یافت تاوقت کار و امور اجتماعی 
هدف این زیر نظر خود تشکیل دهد.  "سانینسازمان آموزش فنی و نیروی ا"کارآموزی و کانون کارآموزی، سازمان جدیدی تحت عنوان 

 .صنعت و خدمات بود ،بخش های کشاورزی سازمان تامین و تربیت نیروی انسانی بر اساس سیاست های کلی دولت در

. اگر چه بودو نیز تمامی واحدهای آموزشی آنها ی در هم ادغام شده وارث مجموعه قوانین مربوط به تشکیل نهادهااین سازمان جدید 
حدهای آموزشی بزرگ با اما بسیاری از آنها وا ،واحد بود 57ط تعداد واحدهای آموزشی که به این ترتیب زیر نظر سازمان قرار گرفتند فق
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مخاطبان و وضعیت مربیان مراکز وابسته به ، های آموزشی یی هم از نظر دیدگاهتفاوت هاهای متعدد بودند. البته تا حدودی  تعداد کارگاه
 نهادهای پیشین وجود داشت.

های آزاد فنی و حرفه  و آموزشگاهالبته باید به وجود مراکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی در واحدهای صنعتی عمدتا بزرگ 
ای بخش خصوصی در کنار مراکز آموزشی دولتی نیز اشاره کرد که با کسب مجوز از وزارت کار و امور اجتماعی فعالیت های آموزشی 

 ودند.فعالیت می نم 1347اه قانون کارآموزی مصوب اردیبهشت م 13ه اشاره کرد. این مراکز و آموزشگاهها به استناد ماد ،داشتند

 1381 بهمن ماه 11به هیات وزیران با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی طی مصو ،پس از گذشت یکسال و نیم از تشکیل سازمان
نیروی انسانی و اشتغال را به وزارت  ،تغییر داد و در آن امور مربوط به برنامه ریزی "سازمان آموزش فنی و حرفه ای"نام سازمان را به 

دوگانه(  آموزشالگوی آموزش مهارتی حاکم بر این سازمان در ایران الگوی بازار با کنترل دولت )الگوی  اجتماعی برگرداند.کار و امور 
 است .

فرصت هرگونه توسعه قابل توجه در آموزش های فنی و حرفه ای سازمان را گرفت و حتی برخی  1357ل شروع جنگ تحمیلی از سا
 یاز فعالیت ها ازی و پشتیبانی از امور دفاعی در اختیار نیروهای نظامی و حتی انتظامی قرار گرفت.مراکز سازمان به منظور مهمات س

 .العمل هایی اشاره کردرتنها می توان به تصویب قوانین و مقررات و صدور بخشنامه ها و دستو ،های جنگ طول سال

مرکز آموزش فنی و  211ا توجه به پتانسیل های حدود استان کشور ب 31در حال حاضر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در 
هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای به ارائه آموزش های مهارتی بر اساس استانداردهای آموزشی مصوب  12حرفه ای دولتی و بیش از 

 می پردازد.

 های فنی و حرفه ای در ایران آموزشروند تصویب قوانین مربوط به   - 1-2جدول 

 وع قانونیموض سال

 تصویب آیین نامه کارآموزی و افزایش مهارت در چهار فصل 1333

 "کانون کارآموزی"به  "سازمان اردوی کار"تغییر عنوان  1346

 "صندوق کارآموزی"تصویب اساسنامه  1343

 شتغالدر شورای عالی ا "مراکز تعلیمات حرفه ای"تصویب آیین نامه استخدام تصویب آیین نامه استخدام  1354

1353 
از ادغام صندوق کارآموزی، کانون کارآموزی و اداره کل تعلیمات حرفه  "سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی"تشکیل 

 ای وزارت کار با هدف تامین و تربیت نیروی انسانی متخصص ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز صنایع و خدمات کشور

 حرفه ایتشکیل ستاد هماهنگی آموزش های فنی و  1384

1383 
فنی و حرفه ای ، دانشگاه علمی و کاربردی و  آموزشتصویب کلیات تشکیل سازمان ملی مهارت از ادغام سازمان 

و پرورش در شورای عالی اداری که اجرایی نشده و توسط مجلس شورای  آموزشآموزشکده های فنی و حرفه ای 
 اسالمی لغو گردید 

 یمهارت و یا حرفه ،یفن تیبتر و آموزش جامع نظام قانون 1336

 

 ویژگی ها :

 برخی از بارزترین مشخصات و ویژگی های این آموزش ها بطور خالصه عبارتند از : 

 ایجاد توان کار و احراز شغل در کارآموزان 

 متنوع بودن حرفه های آموزشی و امکان پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف 

  د به بازار کار واقعی یا آغاز مستقل یک کاروو آموزش دیدگان جهت ورایجاد روحیه اعتماد به نفس در جوانان 
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 ترسیم چشم انداز شغلی برای مهارت آموختگان 

 افزایش سطح بهره وری فعالیت های اقتصادی 

 حفظ منابع و منافع ملی 

 افزایش کارآیی و اثر بخشی نیروی کار 

 ارتقا کمی و کیفی تولیدات داخلی 

  شده در بخش های مختلف اقتصادی ارتقا کیفیت خدمات ارائه 

  کاهش هزینه های تولید 

 کشف استعداد ها و قابلیت های افراد 

 : وظایف

ایران آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان یکی از راهکارها و ابزارهای مهم در توانمندسازی سرمایه های انسانی، از اولویت  در
رفه همچنین می توانند به عنوان یکی از راهکارهای تحقق اهداف اقتصاد و ح یفن یهای راهبردی برای سرآمدی است آموزش ها

 (.1372،نمود )زارع یبردار هرهمقاومتی مطرح بوده و از آنها ب

بازار کار  ژهیها در جامعه و بو آموزش فنی و حرفه ای کشور گام های مهمی را در عرصه پررنگ تر نمودن نقش این آموزش سازمان
خود نقش مهمی در عرصه بروز  هدافشته است و این افتخار را دارد که با به ثمر رساندن بسیاری از برنامه ها و او عرصه اشتغال بردا

بازار کار داشته است )سند  ازیمهیا سازی نیروی کار ماهر مورد ن نیکار شاغل و همچن یروین یهایدانش و توانمند یرسان
 (.1371یراهبرد

آموزش جوانان و کارجویان غیر ماهر و بازآموزی و ارتقا مهارت قانون کار،  114و  112مواد رسالت اصلی این سازمان بر اساس 
کارگروان شاغل و تربیت و تامین مربیان فنی و حرفه ای است. بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری مبتنی بر 

قانون بیمه بیکاری است. همچنین بر  7ماده  3ای این سازمان در تبصره نیاز های بازار کار از دیگر وظایف قانونی پیش بینی شده بر
 مبنای سایر مواد قانون کار، قانون بیمه بیکاری، قوانین بودجه سالیانه و ... برخی از اصلی ترین وظایف سازمان عبارت است از: 

 بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری 

  تی به فارغ التحصیالن دوره های کار و دانشهای مهار آموزشارائه 

 نظارت بر تشکیل، اداره و فعالیت موسسات کارآموزی آزاد 

  زمون و تشخیص و تعیین صالحیت فنی و میزان مهارت کارگران فنی و واحدهای صنفیآبرگزاری 

  های آموزشی مراکز جوار کارگاه و بین کارگاهی  دورهنظارت بر تشکیل، اداره و 

 وزش های مهارتی در قالب تفاهمنامه های آموزشی با سایر دستگاه های دولتی، دانشگاه ها، موسسات، نهاد و ... به ارائه آم
 منظور تامین نیاز مهارتی مخاطبین آنها

  های فنی و حرفه ای  آموزشتوسعه مهارت و اجرای 

 تولید استانداردهای آموزشی شغل و شایستگی 

نهاد و  17ر خصوص اولویت بندی نهادهای خط مشی گذار نظام آموزش های مهارتی در ایران، حسینی و کاووسی در مطالعه خود د
سسه اثر گذار دیگر را در کنار سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور از طریق مصاحبه های اکتشافی شناسایی کردند که پس از بررسی ؤم

ثیرگذاری و تعیین خط مشی در این عرصه نهاد دارای شرایط تو 4های تخصصی، جمع آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل داده ها صرفا 
 .به ترتیب اولویت نمایش داده شده اند  ذیلمعرفی شدند که در جدول 

 

 

 



   1931مرداد  – 1ویرایش  –سند راهبردی توسعه آموزش های مهارتی استان سمنان                               91

 ی مهارتی ایران به ترتیب اولویتآموزش هانهادهای تأثیرگذار در نظام  -2-2جدول 

 اولویت نهاد

 1 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 2 گ و ارشاد اسالمیوزارت فرهن

 2 جهاد دانشگاهی

 3 ، دانشگاه ها، انجمن های علمی، پارک های علمی(آموزش) مراکز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

ینده نگری، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 مرکز آمار(
4 

 4 کشاورزی( آموزش)سازمان تحقیقات و جهاد کشاورزی   وزارت

 5 و پژوهش مدیریت موسسه ملی استاندارد( آموزش) موسسه عالی نهاد ریاست جمهوری 

 8 و پرورش آموزشوزارت 

 2 .(و تحقیقات صنعتی و .. آموزش)سازمان بهره  وری، مرکز آموزش و تحقیقات بازرگانی، مرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 
دخالت دستگاه های متعدد در تعیین خط مشی های آموزش های مهارتی و اجرای دوره های آموزشی منجر به همپوشانی، دوباره 

های مهارتی شده است و موانعی را در برقراری ارتباط درست و اصولی  آموزشکاری ها و ناهماهنگی هایی در فرآیند برنامه ریزی و ارائه 
 موزشی مرتبط و هماهنگ با نیازهای بازار کار ایجاد کرده است.آقالب واحد آنها با هم در یک 

که نیازمند آموزش های مهارتی   با دیدگاه رفع این ناهماهنگی ها و شناسایی نیازهای آموزشی گروه های هدف مختلف جامعه
اه های اجرایی، موسسات دولتی و غیر دولتی، هستند ، سازمان آموزش  فنی و حرفه ای کشور در سطح ملی و یا استانی تعامل با دستگ

مستقیم و بر مبنای  به صورتعالی، شرکت های خصوصی و ... را در دستور کار خود قرار داده است تا  آموزشدانشگاه ها و موسسات 
 مه آموزشی ویژهنسبت به تنظیم برنا ، نیازسنجی صورت گرفته از سوی طرف تفاهم در خصوص پرسنل و یا مخاطبین و ذینفعان آنها

 اقدام نماید.  آنان

تعامالت با وزارت آموزش و پرورش جهت ارائه آموزش های مهارتی شاخه کار و دانش، آموزش های هر دانش آموز یک مهارت 
و پرورش استثنائی و طرح ایران مهارت، همکاری آموزشی با کمیته امداد امام خمینی )ره( جهت توانمندسازی  آموزششاخه نظری، 

ددجویان تحت پوشش آن مجموعه در مناطق شهری و روستایی، ارائه دوره های آموزشی مطابق تفاهمنامه با ستاد کل نیروهای مسلح م
کشور به منظور مهارت افزائی سربازان وظیفه، ارائه مهارت های شغلی به زندانیان بر مبنای تفاهمنامه با سازمان زندان ها و اقدامات 

 ز جمله تعامالت برون سازمانی صورت گرفته در این راستا می باشد . تامینی کشور و ... ا
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 (شناسیفصل سوم)روش 

 تحقیقروش  -3-1
کمی و کیفی اقدام به جمع آوری اطالعات  روش هایروش تحقیق از نوع توصیفی با رویکرد پیمایشی می باشد و با استفاده از ترکیب 

  شده است. 

 : است شده آورده در ذیل سند نیا نیتدو جهت استفاده مورد مفهومی مدل
 

 ی مهارتی استان سمنانآموزش هامدل مفهومی سند راهبردی توسعه 
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 تدوین این سند دارای سه فاز عملیاتی می باشد:

 فاز اول دارای سه سطح می باشد -1

 یآور جمع اطالعات مهارتی، یوزش هاآم ضعف و قوت نقاط ییشناسا یبرا یشیمایپ-یفیتوص روش یریبکارگ باسطح اول: 
 تحلیلی به تحلیل اسناد اقدام می شود. -و همزمان با روش توصیفی شود یم

سطح دوم: مبتنی بر روش تحلیل اسناد باالدستی و مصاحبه با کارشناسان و صاحبان حرف و مشاغل به منظور دستیابی به 
 و تهدیدها می باشد. فرصت هافهرستی از 

 به منظور تدوین استراتژی های ترکیبی   swotاده از ماتریس سطح سوم: استف

 سال آتی  5ی تخصصی به منظور پیش بینی تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی گروه هافاز دوم: تشکیل کار -2

 ی موجود و تدوین برنامه عملیاتی ظرفیت هافاز سوم: تطبیق نیازهای آموزشی با  -3

 

 جامعه آماری: -3-2
ی عضو شورای مهارت آموزی می باشند که یا به عنوان مجری دستگاه هاکلیه پیمایشی  –سند در مرحله توصیفی  جامعه آماری این

ی مهارتی. در تحلیل اسناد نیز از کلیه منابع، کتب و اسناد باالدستی آموزش های مهارتی هستند و یا به عنوان سفارش دهنده آموزش ها
 ه است.مرتبط با حوزه مهارت آموزی استفاده شد

 

 حجم نمونه و روش نمونه گیری -3-3
و توانمندیهای متفاوت منطقه ای ی مهارتی و شرایط اقلیمی ، پتانسیلها آموزش هادر این پژوهش با توجه به گسترده بودن مقوله ی 

گیرد. لذا نمونه در  ، الزم است در نقاط مختلف استان این تنوع و تکثر شناسایی شده و در برنامه ریزی های توسعه ای مورد توجه قرار
ی عضو شورای مهارت آموزی استان و کمیته دستگاه هانفر از صاحبنظران و کارشناسان  411دسترس مطالعه در این سند شامل بیش از 

ی آموزش هامختلف اقتصادی )صنعت، کشاورزی و خدمات( ، مربیان  بخش های، صاحبان حرف و مشاغل  شهرستان هامهارت آموزی 
 اجرایی و در دست اجرانظیر طرحها و پروژه های استان، موجود در مناطق مختلف  شناخته شده ی  چنین پتانسیلهایمهارتی و هم

 باشد.  می

 

 ابزارهای پژوهش  -3-4
مرتبط با فصول اول و دوم از روش تحقیق اسنادی ) کتاب، مجالت معتبر و مرتبط، ماه نامه ها، پایان نامه ها، طرح  بخش هایبرای 

انجام شده  ی و سایر اسناد و مدارک( استفاده گردیده است و سایر بخشها نیز با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و تحلیلی های پژوهش
برای جمع آوری داده  ، تخمین روندهای تاریخی و نسبتهای تراکمطوفان فکریپرسشنامه ، مصاحبه ، روش دلفی و  ابزارهایو از است 

 ده است. ها و اطالعات الزم استفاده ش

 

 روش جمع آوری اطالعات  -3-5
مهارت ها ، در    ستانده در نظر بگیریم که در آن شماری فراگیر با سطح و نوع ویژه ای از  -اگر آموزش را به عنوان یک نظام داده

ازه و ساختار این نظام را اند ،کنش متقابل با مدرس ، تجهیزات و ... قرار می گیرند و به عنوان بازده این فرایند وارد بازار کار می شوند
توان بر حسب نوع و مقدار داده ها و همچنین ترکیب فارغ التحصیالن مورد نیاز تعیین کرد. برای رسیدن به بازده مناسب  و استفاده  می
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ورت قابل اندازه بهینه از منابع موجود ، باید بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی آموزش دیده تعادل ایجاد گردد . میزان تقاضا به دو ص
ی مهارتی سنوات قبل آموزش هاآمار ( که با بررسی نیاز متقاضیان ) تقاضای اجتماعی های مورد گیری می باشد، اول تقاضا برای ظرفیت

در استان و نظر سنجی از مخاطبین می توان تا حدود زیادی آن را پیش بینی نمود و دوم تخمین تقاضای بخش اقتصاد برای نیروی 
 ماهر و نیمه ماهر. انسانی

ی آموزش هارویکرد اصلی این سند برای تدوین برنامه عملیاتی به منظور عرضه نیروی کارآموزش دیده،  با توجه به هزینه بر بودن  
 مهارتی و محدودیت منابع ،  تخمین تقاضای بخش اقتصاد برای نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر می باشد.

برنامه ریزی نیروی انسانی  روش هایکپارچه نمودن برنامه ریزی آموزشی و اقتصادی وجود دارد. مختلفی به منظور ی روش های
پیش بینی نمی باشند و اغلب مرکب از روش شناسی های گوناگون هستند که در میان آنها  روش هایمجموعه ای منحصر به فرد از 

متدهای مختلفی  اغلبباط آماری و تحقیقی را می توان یافت. تخمین استن روش هایآماری مختلف و  روش هایمجموعه ای کامل از 
مطرح می شوند که به عنوان مکمل و نه جایگزین یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند . به برای پیش بینی نیروی انسانی ماهر مورد نیاز 

بر مبنای استاندارد بین  ی آموزشیگروه ها، ی مهارتی استان سمنانآموزش هامنظور جمع آوری اطالعات و تدوین سند راهبردی توسعه 

پرسشنامه  1111ی مختلف در قالب بیش از گروه هاو نیازهای آموزشی به تفکیک  تقسیم گردید( ISCO32المللی طبقه بندی مشاغل )
عضویت  با کارگروه تخصصی 4ی مرتبط به هم در یک کارگروه ، گروه هابا قراردادن سپس و  احصا گردید شهرستان هااز سطح 

پیش بینی تقاضای نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر طی سالهای آتی برای ذیل  روش های از شکل گرفت و خبرگان و صاحبنظران 
 .استفاده شد

 

 33روش دلفی -3-5-1

ت که نظر دلفی می باشد. اساس و پایه روش یا تکنیک دلفی بر این اس ساده ترین روش در فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی ، روش
متخصصان هر قلمرو علمی در مورد پیش بینی آینده صائب ترین نظر است . بنابراین اعتبار روش دلفی نه به شمار شرکت کنندگان بلکه 

. کمینه تعداد نفر را شامل می شوند  21تا  5به اعتبار علمی متخصصان شرکت کننده بستگی دارد. شرکت کنندگان در تحقیق دلفی از 
 ان بستگی به چگونگی طراحی روش تحقیق دارد. عناصر اصلی در روش های اولیه دلفی عبارتند از :شرکت کنندگ

 ساختارسازی جریان اطالعات -1

 ارائه بازخورد به شرکت کنندگان -2

 افشا نساختن هویت شرکت کنندگان -3

ک پرسشنامه که توسط یک تیم ی قابل توجهی که در کاربرد روش دلفی وجود دارد، معموالً پژوهش دلفی با یتفاوت هابه رغم 
کوچک طراحی شده و به گروه بزرگتری از متخصصان فرستاده می شود آعاز می شود. پرسشنامه ها به طریقی تنظیم می شوند که این 
امکان به وجود آید تا مخاطبین ضمن استنباط کردن و فهمیدن مسئله مطرح شده ، واکنش های فردی خود را بروز دهند . وقتی 

یشان بیان کرده اند مورد بررسی قرار گرفته و خالصه پاسخ هاو دالیلی که متخصصان برای  پاسخ هاامه ها برگشت ، طیف پرسشن
زمینه تحقیق نباشد حذف و از این طریق از مسائل منفی رایج در تعامالت نویسی می شوند . در این مرحله مواردی که مرتبط با اهداف 

پاسخ س از آن ، گزارش خالصه برای متخصصان فرستاده می شود . متخصصان اجازه دارند که داخل گروهی اجتناب می شود . پ
یشان را بر اساس نتایج تغییر دهند و نتایج دور دوم مجدداً مورد ارزیابی محققان قرار می گیرد . بدین طریق در طول زمان و با ها

هد یافت. این فرایند ادامه می یابد تا اینکه اجماعی در مورد نظرات پیشرفت کار ، دیدگاههای مخاطبین با موضوع مطروحه تطابق خوا

                                                   

 
22

international standard classification of occupation 

 
22

delphi method 
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اند.دلفی یک روش آماری سفت و سخت برای پیش بینی آینده نیست. نبود  شود که متخصصان به توافق نرسیده حاصل شود یا مشخص
برای انجام دادن مطالعات دلفی، تنها چند تعریف و شناخته شده  -نمونه گیری ، نامشخص بودن رخدادهای آینده و نبود فرایندهای خوش

علمی کنترل شده متمایز می کند ولی مطالعه دلفی برای مسائلی با ارزش است که  روش هایمورد از مواردی هستند که دلفی را از 
مونه های واقعی موجود یا وقتی نند هست نیازی به تکنیک های موشکافانه دقیق ندارند ، مثالً زمانی که داده ها ناکافی یا فاقد قطعیت

نیست یا وقتی که گرد آوردن افراد و بحث کردن در مورد مسئله ای مشکل است . از آنجا که تکنیک دلفی بر ناشناس بودن ، 
ی بحث و یا فشار گروه برای گروه هابازخوردهای کنترل شده و پاسخ گروهی آماری تکیه دارد و بنابراین از نفوذ افراد برجسته در 

بینی نیروی انسانی  ی پیشاجماعی معتبر از متخصصان می تواند به دست آید. برا ،اجتناب می کند ، با استفاده از این تکنیک همنوایی
ی اجرایی ذیربط و صاحبان حرف و مشاغل را دستگاه هاتوان از این روش استفاده نمود و نظرات صاحبنظران و کارشناسان  ماهر می

برنامه ریزی نیروی انسانی  روش هاییده جویا شد. این روش پیش بینی به عنوان مکملی برای سایر درخصوص نیروی انسانی آموزش د
 به طور وسیع کاربرد دارد. 

 

 34روش تخمین روندهای تاریخی  -3-5-2

ا اینکه پیش بینی این روش مبتنی بر این است که نحوه توثیر عوامل  مؤثر بر ساختار اشتغال در آینده نیز همانند گذشته خواهد بود. ام
روند آینده هر حرکت اجتماعی یا اقتصادی برداشت ساده ای از حوادث گذشته باشد زیاد قابل قبول نیست . به ویژه اینکه حاد ترین حالت 

ط تغییرات روندها مربوط به مسائل نیروی انسانی است. این روش شامل تعیین رابطه کمی بین داده و ستانده است و چنانچه یک ارتبا
بنابر این این روش بینی آینده مبنا قرار داد.  وان روند شناخته شده را برای پیشکامالً ثابت بین این دو وجود داشته باشد آنگاه می ت

تواند به طور مستقل برای پیش بینی نیروی انسانی ماهر مورد استفاده قرار گیرد اما در برخی موارد تنها پیش بینی صعودی یا نزولی  نمی
 مورد استفاده قرار گیرد.، برای پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز  روش هاروند نیز می تواند در کنار سایر  بودن

 

 35روش استاندارد یا نسبتهای تراکم -3-5-3

ار این روش بر پایه نسبت یک گروه شغلی ویژه و یک پارامتر جمعیتی خاص می باشد. این پارامتر می تواند کل نیروی کار، نیروی ک
شاغل در یک صنعت ویژه ، جمعیت کل، جمعیت فعال اقتصادی یا جمعیت یک گروه سنی خاص باشد. برای تعیین سهم آموزش مشاغل 

. با استفاده از این روش می توان تعداد تقاضای نیروی ماهر برای هر گروه شغلی را تعیین نمود ،موجود و پتانسیل طرحهای در حال اجرا
ی شغلی به صورت همگن در نظر گرفته می شود ، حال آنکه در واقعیت گروه هان است که نیازهای آموزشی همه اما ایراد این روش ای

 ی شغلی مختلف متفاوت می باشد.  گروه هانیازهای آموزشی 

 

 روش انجام پژوهش  -3-6
اقدام شد. عالوه   دستگاه هااین ی مهارتی در سطح استان، نسبت به شناسایی آموزش های متولی دستگاه هادر ابتدا با توجه به تنوع 

نمایند  نقش ایفا می آموزش های مهارتی هستند و به نوعی در سیاستگذاری این آموزش های اجرایی که سفارش دهنده دستگاه ها ،بر آن
دید و برگزار گر دستگاه های آموزشی هر یک از ظرفیت هابه منظور شناخت پتانسیلها و ی مشترکی گروه هاشناسایی شدند و کار

                                                   
24

Extrapolation of historical trends 

25
Normal method. Density ration method 
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و شناخت وضعیت موجود سال گذشته  2ی ارائه شده طی آموزش هاجهت جمع آوری اطالعات  ،پرسشنامه های نیمه ساختار یافته
 ی عضو کارگروه قرار گرفت. دستگاه هادر اختیار  ،ی مهارتی استانآموزش ها

گروه به شناسایی پتانسیلهای استان در ی عضو کارگروه انجام شد و نسبت دستگاه هاپس از آن جلسات و نشستهای تخصصی با 
 ی مختلف شغلی  با استفاده از اسناد باالدستی و اسناد توسعه ای به شرح ذیل اقدام گردید. ها

 1411چشم انداز توسعه استان سمنان در افق  -1

 فرهنگیقانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  -2

 عی و فرهنگی استان سمنانششم توسعه اقتصادی، اجتماسند برنامه  -3

 سند آمایش سرزمین استان سمنان-3

 (طرح جامع توسعه گردشگری استان سمنان )تکاپو -5

 سند توسعه اشتغال استان سمنان -8

 قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی  -2

 پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان  -4
 ی استانشهرستان هالی تدبیر و توسعه اسناد تفصی -7

 گزیده شاخصها و نماگرهای اقتصادی استان سمنان -11
 (71-78نتایج طرح آمارگیری نیروی کار )طی سالهای  -11

 1378سالنامه آماری استان سمنان در سال  -12

 استانداردهای آموزشی مصوب سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور -13
نسبت به شناسایی  شد خواهند یانداز راه استان در ندهیآ در که ییها طرح و اجرا دست در شده، اجرا یطرحها عهدر گام بعدی با مطال

 سال آتی اقدام گردید.شناسایی این طرحها با استفاده از منابع ذیل صورت پذیرفت:  5یی استان طی اشتغال زای ظرفیت ها

 تغال استان )ابالغی از سوی وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی(فهرست رسته های شغلی  اولویت دار دارای ظرفیت اش -1

های مصوب اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی استان )اعم از پروژه مصوب استانی و برش استانی پروژه های مصوب پروژه  -2
 (ملی

 ی شغلی احصا شده توسط دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان سمنانفرصت ها -3

 صوب ایجاد و توسعه بخش خصوصی که به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع شده اند.های مپروژه  -4

 (های سرمایه گذاری شناسایی شده در همایش بین المللی سرمایه گذاری )با محوریت استان سمنانفرصت   -5

 بهره برداری صادر شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت پروانه های -8

  زایی دریافت نموده اند تسهیالت اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعیاز و عشایری که  های روستایی طرح -2

گذاری و  حوزه سرمایهمجوزهای صادره توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه صنایع دستی و   -4
 گردشگری استان سمنان

 سال آتی  5ان و میزان اشتغال آنها طی ی اجرایی استدستگاه هازای  پروژه های اشتغال -7

ی مهارتی استان اقدام آموزش هاو تهدیدهای  فرصت هانسبت به شناسایی ضعف ها، قوت ها،  SWOTسپس با استفاده از رویکرد 
  دوین گردید.تگردید و استراتژی های مرتبط با بخش مهارت آموزی استان سمنان 

کارگروه تخصصی در حوزه های مختلف شغلی با  4سال آتی  5انسانی ماهر و نیمه ماهر طی  در ادامه به منظور برآورد تقاضای نیروی
ی اجرایی و صاحبان حرف و مشاغل تشکیل گردید و در نهایت نیازهای آموزشی استان در دستگاه هاحضور صاحب نظران و کارشناسان 

 ی مختلف شغلی شناسایی گردید. گروه ها
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 ش مهارتی نیز  به طور خالصه در نمودار ذیل نمایش داده شده است.فرایند برنامه ریزی آموز

 فرایند برنامه ریزی آموزش مهارتی

 

 

i 

گروه برآورد نیازمندیهای نیروی انسانی در تمام 

ی شغلی  بر پایه هدفهای بلند مدت توسعه ها

 )تقاضای نیروی کار( اجتماعی -اقتصادی

برآورد تقاضای اجتماعی 

برای تربیت نیروی انسانی 

 ماهرو نیمه ماهر

تبدیل نیازمندیهای نیروی انسانی به نیازهای آموزشی برای 

 پاسخگویی به نیازهای توسعه و دستیابی به بهره وری بیشتر

ی مورد نیاز جهت آموزش هاتعیین حجم 

 عرضه نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر

نیروی 

ش دیده آموز

 بیکار

فراهم نمودن ساختار مطلوب جهت 

 مورد نیاز ی مهارتیآموزش هاارائه 

فراهم نمودن فضای 

 آموزشی

فراهم نمودن ابزار،  تجهیزات و 

 مواد مصرفی مورد نیاز

جذب فراگیران جدید از بین افراد واجد 

 ی مهارتیآموزش هاشرایط جهت ارائه 

 تأمین اساتید مورد نیاز
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  45  فصل چهارم )سیمای بازار کار و اقتصاد استان سمنان با نیم نگاهی به چشم انداز آتی (                           

سیمای بازار کار و اقتصاد استان سمنان با نیم نگاهی ) فصل چهارم

 (چشم انداز آتی به

 شاخصهای عمومی استان سمنان -4-1

  معرفی استان سمنان -4-1-1

برابر استان تهران است  4این استان از نظر وسعت است. کیلومتر مربع هفتمین استان پهناور کشور  72471استان سمنان با مساحت 
 استان کشور دارا می باشد. 31نفر در هر کیلومتر مربع مساحت، کمترین تراکم جمعیت را در بین  2.2با تراکم جمعیت اما 

تان است که عبارتند از : سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، دارای هشت شهرس بر اساس آخرین تقسیمات سیاسیاستان سمنان 
از شمال به استان های خراسان شمالی، گلستان و مازندران و از جنوب به استان های یزد و ، این استان مهدیشهر، آرادان، میامی و سرخه

 .تاصفهان از مشرق به استان خراسان رضوی و از مغرب به استان های تهران و قم محدود اس

برخی از  استان سمنان در دوران باستان بخشی از چهاردهمین ایالت تاریخی ورن )ورنه( از تقسیمات شانزده گانه اوستایی بود.
دانشمندان این ایالت را گیالن فعلی می دانند ولی قدر مسلم این که ورن یا ورنه متشکل از صفحات جنوبی البرز و خوار شمال سمنان، 

 روزکوه، شهمیرزاد، السگرد، ده نمک و آهوان، قوشه، ویمه و نقاط کوهستانی مازندران بوده استدامغان، دماوند، فی

 

 

 اماکن تاریخی و جاذبه های استان

مورد از آنها در فهرست آثار ملی کشور ثبت  218از استان سمنان بیش از هزار اثر تاریخی شناسایی شده را در خود جای داده است که 
 اند. اریخی استان شناسایی و معرفی شدهجاذبه گردشگری ت 38جاذبه گردشگری طبیعی و  12 شده اند. همچنین

بازارشیخ سمنان،  تکیه ناسارسمنان،  تکیه پهنهسمنان،  موزه گرمابه پهنهاز مهمترین اماکن تاریخی استان سمنان می توان به 
 مسجد جامعسمنان،  قلعه ساروسمنان، مسجد امام سمنان، ضرت تیمچه حسمنان، بازار بزرگ سمنان، خانه تدین سمنان، عالءالدوله 

، آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی، برج کاشانه بسطام، مجموعه بایزید بسطامی، موزه شاهرود، دروازه ارگ سمنان، خانه کالنترسمنان، 
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 مسجد شیخ علی اکبر)شاهرود(،  یغمایی هاخانه شاهرود،  بازار، مدرسه شاهرخیه، تپه سنگ چخماق، محوطه باستانی پارک موزه شاهرود
شاهرود، بازار دامغان، گنبد چهل دختر دامغان، برج طغرل، مسجد تاریخانه، پیر علمدار، تپه حصار، عمارت های چشمه علی، مسجد جامع 

نگسر، آب آنبارهای تاریخ دامغان، مسجد تاریخانه، دیوار بار، دژ گردکوه، خانه لطفی، موزه ایل سنگسر، کافر قلعه، شیرقلعه، هتل س
گرمسار و آرادان، خانه تاریخی باقری ها )موزه اقوام گرمسار(، قلعه استوناوند، کاروانسراهای متعدد در سطح استان، جاده سنگفرش 

 گرمسار، قصر عین الرشید ، قصر بهرام، قلعه پاده ، قلغع یاتری و ... اشاره کرد .

کیلومتر طی طریق در امتداد عرض جغرافیایی از  211در کمتر از  که یطور بهای زیادی بوده  هاستان سمنان دارای تنوع اقلیمی و گون

ی روها کاروانرسیم. همچنین استان به لحاظ قرار گرفتن در مسیر  خزری به کویر می برگ پهنهای  شمال به سمت جنوب از جنگل

قابل  گردی های طبیعت پتانسیل رندهیدربرگزی شده است. جدول ذیل های توریستی و اکوتوریستی بار قدیمی و راه ابریشم واجد قابلیت

 باشد. برداری استان می بهره

 پتانسیل های طبیعت گردی قابل بهره برداری در استان سمنان -1-4جدول 

 شرح عنوان

 ها غار
کوه دامغان، بشم دامغان، درواخانه  دامغان، انباندربند سمنان، اشکف گرمسار، شیربند دامغان، تویه دروار دامغان، بابا حافظ دامغان، کافر سر 

 آستانه دامغان، ناروان شاهرود، پیره نمار شاهرود، چاه قندی شاهرود، خیج شاهرود و ...

های  ها و چشمه رود

 دائمی

ار کالپوش، چشمه آبگرم شده پرور، چشمه روزیه، آبش رود، چشمه و رودخانه اسپیرو واقع در منطقه حفاظت ی دامغان، رودخانه حبلهعل چشمه

 سمنان، رودخانه رامه و ...

 کویر مرکزی
غنی )از قبیل یوزپلنگ آسیایی و هوبره( و  وحش اتیحابنیه تاریخی، مناظر بکر طبیعی، فسیل کوه، دشت کویر، دریاچه نمک،  بودن دارا

 و شور، پوشش گیاهی متنوع شور لبهای طبیعی آب شیرین،  چشمه

 توران
پوشش گیاهی بسیار  های بکر و زیبای طبیعی، انداز مناظر و چشم آسیایی،ی نادر جانوری نظیر زاغ بور، گورخر و یوزپلنگ ها وجود گونه

 وجود شق بزرگ بیارجمند متنوع، مقبره جرجیس پیغمبر،

 پرور
 وحش اتیح های بسیار زیبا، ندازا مناظر و چشم های فینسک و رودبارک، استان، جنگلییالقی به مرکز  یوهوا آبترین منطقه خوش  زدیکن

 مجهز بودن به مهمانسرای بازدیدکنندگان غنی،

 خوش ییالق
 بسیار وحش اتیحدشت مشهور زردابه با  های انبوه اولنگ، های بسیار زیبا، جنگل انداز مناظر و چشم

 غنی، مجهز بودن به مهمانسرای بازدیدکنندگان

سایر مناطق 

 اکوتوریستی
 طاق گرمسار کوه گرمسار، دره رامه و قالیباف گرمسار، پیغمبران سمنان، چهار کوه شاهوار شاهرود، دره بنهجنگل ابر شاهرود، 

 

 صنایع دستی و سوغات استان سمنان

رهای سنتی را در دل مردمی که در این خطه زندگی می کردند ایجاد و باعث رونق نتنوع اقلیم استان توانسته انواع صنایع دستی و ه
و بروز احساسات و تجلی آن در هنرهای بومی منطقه و صنایع دستی گردد و تا به امروز این هنرها سینه به سینه با افت و  اقتصادی

 .خیزهای فراوان به عصر حاضر منتقل شود

و به همراه  سفال گری و ... از رونق بسیاری برخوردار بوده ،هنرهای کاربردی گیوه بافی، کاله مالی، مهرسازی و نمدمالیدر گذشته 
، قیسی، برگه ، انگور، لبنیات سنگسری و عشایری، انار و گل نرگسنان قندی، آب نبات،  کماچ، شیرمال، سنتی، نانسوغاتی همچون 

 ی بود که به این استان سفر می کردند. و ... توشه راه مسافرانرب انار 

 معرق، قلمکار پارچه، سفالگری، ارچه پشمی(، منبت چوب،، جاجیم و چوقا )نوعی پمبافت گلی ،نمدمالیامروزه هنرهایی همچون 
ساخت سازهای سنتی، تراش سنگ های نیمه قیمتی، ساخت سرامیک در شاهرود و ابرسج، سفالگری شاهرود، تابلو فرش، معرق کاشی، 
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ع دستی و آثار هنری ، پته دوزی، سوزن دوزی و... از جمله صنایخراطی چوب )از فنون قدیمی شهر شاهرود( و رودوزی های سنتی
در سطح استان، در مواردی هر منطقه بر اساس سنت  ها تولیدی در مناطق مختلف استان است که علیرغم گستردگی برخی از این شاخه

 و هنر خود تفاوتی در محصول تولید شده ایجاد می کند . 

 

 :سمنان استان توسعه های قابلیت ترین مهم

 گرمسارر ر تهران بانده دو محور) ای منطقه بین ارتباطی های شبکه از برخورداری و کشور رکزم و بزرگ های استان با جواری هم -1
 .تهران شهری منطقه به سریع نسبتاً دسترسی و( مشهد ر تهران خطه دو آهن راه و شاهرود ر دامغان ر سمنان

 .رکشو جنوبی ر شمالی و غربی ر شرقی المللی بین ونقل حمل کریدور مسیر در استقرار -2

 .استان محدوده در مشهد – تهران ترانزیت بزرگراه از کیلومتر 511 از بیش وجود -3

 .استان محدوده در مشهد تهران خطه دو آهن راه از کیلومتر 1141 حدود وجود -4

 .استان محدوده از مشهد – تهران السیر سریع قطار مسیر و( مشهد – تهران – قم) حرم تا حرم آزادراه از ای عمده بخش عبور -5

  معدنی متنوع و غنی ذخایر از برخورداری -8

 از فعالیت و جمعیت پذیرش و بزرگ صنایع استقرار و توسعه برای بالمعارض اراضی و صنعتی توسعه الزم بسترهای وجود -2
 :شامل جوار هم های استان

 استان در مصوب و فعال صنعتی منطقه و ناحیه شهرک، 25 وجود. 

 مناسب بنایی زیر امکانات از صنعتی نواحی و ها شهرک برخورداری. 

 های پروانه تعداد نظر از چهاردهم رتبه و صنعتی واحدهای توسیس جواز تعداد نظر از کشور ششم رتبه بودن دارا 
 .استان در صنعتی فعال واحد 1711 از بیش با برداری بهره

 را کشور نیاز مورد قطعات از ددرص 13 حدود که نفر 8111 حدود اشتغال با استان در ساز قطعه واحد 83 حدود وجود 
 .استان در خودروساز واحد 2 وجود و کند می تومین

 صنعت بخش اصلی خوراک عنوان به استان در معدنی مختلف های کانی تنوع وجود. 

 الکترونیک و غیرفلزی های کانی صنایع خودرو، صنایع خصوص در ویژه به استان در صنعتی های خوشه ایجاد امکان. 

 خارجی و داخلی های گذاری سرمایه جذب برای آموزشی و فرهنگی اجتماعی، ر اقتصادی مناسب ایبستره وجود -4

 کشور های استان سایر بین در جمعیت نفر هر ازای به گذاری سرمایه سرانه اول مقام از برخورداری -7

 .انرژی انتقال مناسب های شبکه از برخورداری  -11

 .استان شرق ر غرب توسعه محور در فعالیت و جمعیت استقرار هزمین در متعادل فضایی سازمان از برخورداری -11

 :فرهنگی شامل و اجتماعی خدمات و درمانی ر بهداشتی شبکه ای، حرفه و فنی عالی، آموزش مراکز از برخورداری -12

 استان در غیردولتی و دولتی عالی آموزش مرکز 84 حدود وجود. 

 دانشجو هزار صد یک از بیش با کشور در جمعیت نفر هزار صد یک به دانشجو تعداد نسبت باالترین از برخورداری. 

 فناوری و علم رشد مراکز و ها پارک پژوهشی، های قطب علمی، مرکز 47 از برخورداری. 

 صد یک به نسبت فعال بیمارستانی تخت تعداد و جمعیت نفر هزار صد یک به پزشک تعداد های شاخص از مناسب برخورداری -13
 ها استان سایر با مقایسه در جمعیت نفر هزار

 و جهان جانوری گیاهی، های گونه نادرترین با وحش حیات و محیطی زیست و طبیعی ذخایر اقلیمی، تنوع از برخورداری  -14
 گردشگری، های فعالیت توسعه قابلیت عنوان به...( و ابریشم جاده) تاریخی و مرکزی کویر و کوهستانی طبیعی، های جاذبه

 :ازجمله

 .اند شده ثبت کشور ملی آثار فهرست در اثر 411 حدود که تاریخی اثر 1111 زا بیش وجود -15
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 مختلف رسوم و آداب تنوع و استان در دستی صنایع رشته 52 حدود وجود دلیل به گردشگری هدف های استان رده در قرارگیری -18
 .محلی

 .شمالی آبریز حوزه با جواری هم -12

 اراضی وجود و اقلیمی تنوع لحاظ به طیور و دام صنعت و یا گلخانه ی،باغ متنوع محصوالت کشت زیر سطح توسعه امکان -14
 .بالمعارض

 .ماهر و متخصص انسانی سرمایه و کشور در باسوادی سوم رتبه از برخورداری  -17

 و محیطی زیست  ملی تحقیقاتی و پژوهشی مراکز ایجاد برای کشور محیطی زیست شده حفاظت مناطق% 25 از برخورداری -21
 .ژنتیک

 .نوری فیبر المللی بین کریدور در گرفتن قرار و مخابراتی شبکه پوشش از رداریبرخو -21

 .پایتخت نیاز مورد خدمات و کاال تومین جهت تهران عمده مصرف بازار به دسترسی  -22

 

 :توسعه مسیر در استان مسائل ترین اساسی

 .منابع این از مطلوب برداری بهره عدم و زیرزمینی های آب سطح افت ویژه به آبی منابع ذخایر کاهش -1

 .استان کشاورزی و معدنی مواد فرآوری صنایع در تولید های زنجیره نبودن تکمیل -2

 .روستاها تخلیه و طبیعی سوانح مقابل در روستایی و شهری های سکونتگاه شدید پذیری آسیب -3

 .جوار هم های استان جمعیت پذیرش برای شهری های زیرساخت نبودن آماده -4

 .انسانی و طبیعی قهری عوامل از ناشی اناست مراتع تخریب -5

 .استان در کشوری تقسیمات سطح متوازن ارتقای عدم و تقسیماتی واحدهای در واگرایی -8

 محورهرای  در براال  ترافیرک  و الزم اسرتانداردهای  فقردان  دلیل به تصادفات آمار بودن باال از ناشی جانی و مالی ضایعات وجود -2
 .استان اصلی مواصالتی

 .امنیتی ضد عوامل و اشرار تردد امکان و استان پهنه در ویرک گستردگی -4

 

 1414چشم انداز توسعه استان سمنان در افق  -4-1-2

آن توثیرگذار باشد به شرح ذیل ی مهارتی می تواند در تحقق آموزش هاکه  1411 چشم انداز توسعه استان سمنان در افق بخشی از 
 باشد: می

مندی ها و فرصت ها و با چیرگی بر تنگناها و تبدیل تهدیدها به فرصت ها، پایداری زیسرت  نه از توانمنان با بهره گیری بهیاستان س
استانی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آمایشی بر می تواند محیطی و منابع طبیعی و بهره برداری کارا از منابع آب و خاک، 

 پایه توسعه بخش های زیر باشد : 

 وری باال، نو، پاک، پیشرفته و صادراتی، با جایگاه تخصصی در صنایع حمل و نقل، خودرو، قطعه سازی، الکترونیک، آ صنعت با فن
صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، غذایی، داروئی و صنایع جانبی نفت، گاز و پتروشیمی با تاکید بر شکل گیری خوشه هرای صرنعتی برا    

 ان و همجواری با قطب صنعتی تهرانتتوجه به موقعیت مناسب جغرافیایی اس

    معدن و صنایع معدنی پاک با بهره برداری بیشینه از توان موجود معدنی فلزی و غیر فلزی، با جایگاه متخصص و صراحب مرتبره
 ملی در تولید و بهره برداری بهینه از معادن غیر فلزی بویژه امالح تبخیری

  انسانی کارآمد و مؤمنسرمایه انسانی متکی بر دانش و تخصص و نیروی 
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 گردشگری ملی و فراملی با تاکید بر طبیعت گردی، کویرگردی و گردشگری تاریخی و فرهنگی 

 دارای جامعه روستایی و مرکز های محلی توانمند در کارکردهای اقتصاد روستایی 

  ای هرم جروار برخروردار از نقرش     عالی و با توان پذیرش ظرفیت آموزش عالی استان هر  آموزشخدمات برتر و روزآمد با تاکید بر
 در ارائه خدمات برتر مورد نیاز استان و کشور در کنار تهران. ،مکمل

 : دارای استانی باشد  می تواند همچنین

 کارایی و بازدهی باال در تولید خدمات برتر راهبردی مورد نیاز کشور 

 ارتقای سطح فناوری ، بهره وری عوامل تولیدو استفاده  توسعه کیفی و افزایش بازدهی بخش کشاورزی با توکید بر توانمندسازی و
 حداکثری از شیوه های نوین در تولید صنعتی محصوالت گیاهی جهت نیل به امنیت غذایی 

 توسعه کیفی و افزایش بازدهی بخش دامپروری ، با توکید بر توانمندسازی و ارتقای سطح فناوری و بهره وری عوامل تولید 

 تحول یافته در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و آموزش فنی و حرفه ای کارآمد نظام آموزش و پرورش 

 ی فنی و حرفه ای، مهارتی و فناوری توسعه یافته با توجه به الزامات توسعه و گرایش های تخصصی فعالیتها در استانآموزش ها 

 تان خصوصی و تعاونی توانمند، در جایگاه پیشران بنیانی رشد اقتصادی اس بخش های 

 نیروی کار با بهره وری باال، با انگیزه ، مهارت و خالقیت 

 زیرساخت های خدمات اجتماعی گسترده با رعایت عدالت اجتماعی در پخش بهینه منابع و امکانات میان شهرها و روستاها 

  هوا و پوشش گیاهی مدیریت کاهش بالیای طبیعی ، بهره برداری بهینه و کنترل بیایان زایی، حفاظت از منابع آب ، خاک ، 

 خدمات گسترده گردشگری 

 هماهنگی پیشرفت اقتصادی با کانون های زیستی و بهبود فضای کسب و کار 

 پاک و تجدیدپذیر ،تولید کننده برتر انرژی های نو 

 دارای بازرگانی درون و برون مرزی و ایفاگر نقش بندر خشک و بارانداز کاالهای منطقه شمال و شمال شرقی کشور 

 رای بهره برداران توانمند و کشاورزی پایدار، نوین، رقابتی و مکانیزه ، الگوی کشت مناسب باغی و زراعری برا رویکررد افرزایش     دا
عملکرد در واحد سطح و ارتقای راندمان آبیاری با تاکید بر باغداری، گیاهان داروئی، کشت های فشرده و گلخانه ای و توسرعه دامپرروری   

 منابع آب و خاک جهت تولید محصوالت استانداردبا استفاده بهینه از 

 دارای بهره برداران توانمند و توسعه دامپروری صنعتی و توسعه دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی جهت تولید محصوالت استاندارد 

   پذیرنده جمعیت مولد و فعال از استان های همجوار 

 ن به ویژه در کویر شناسی، تنوع زیستی، معدن، صنایع الکترونیرک و  دارای نهادهای پژوهشی ملی در زمینه علوم و فن آوری نوی
 انرژی های پاک

 



   1931مرداد  – 1ویرایش  –سند راهبردی توسعه آموزش های مهارتی استان سمنان                               51

 شاخصهای کالن توسعه استان سمنان -4-1-3

 شهرستان به نامهای سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، مهدیشهر، میامی، سرخه و آرادان می باشد که در جدول 4استان سمنان دارای 
ی مهارتی توثیر گذار باشند( آموزش هاخصهای کالن توسعه ) شاخصهایی که می توانند در برنامه ریزی شاخص از شا 31تعداد   4-2

 در کنار یکدیگر آورده شده است.  1375سال سرشماری گانه استان بر اساس اطالعات  4برای هریک از شهرستان های 

 

 ی استان سمنانشهرستان هاشاخصهای کالن توسعه  – 2-4جدول 

 واحد خصعنوان شا

ن
ادا

آر
ن 

غا
دام

 

خه
سر

ن 
منا

س
ود 

هر
شا

 

ار
س
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هر 
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دی
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ی
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ن 
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ا

 

 564542 4566 41673 62134 176613 185123 3351 72325 7443 نفر جمعیت شهری

 141858 34152 5842 15231 42443 11332 5572 21265 6435 نفر جمعیت روستایی

 742364 38718 47475 77421 218628 136521 15523 34134 13884 نفر کل جمعیت

 73.84 11.73 87.78 84.33 84.73 34.24 64.14 77.42 53.65 درصد درصد جمعیت شهری

 24.24 88.21 12.22 13.67 13.21 5.84 35.34 22.58 46.35 درصد درصد جمعیت روستایی

 217463 13175 16438 26425 74168 54341 4624 28251 4427 نفر جمعیت فعال

 135463 11331 14462 24187 61346 43344 4142 25132 4245 نفر لجمعیت شاغ

 22444 1184 2436 1838 8262 4357 482 3453 182 نفر جمعیت بیکار

 83.88 31.41 87.66 32.34 88.23 34.87 83.58 83.17 35.83 درصد نرخ اشتغال

 14.12 8.33 12.34 7.46 11.77 3.13 14.42 14.83 4.11 درصد نرخ بیکاری

 36.36 41.56 44.77 33.72 37.78 32.43 35.46 35.23 36.53 درصد نرخ مشارکت اقتصادی

تعداد کل دانشجویان 

 شهرستان
 82142 362 3146 15254 22348 26322 574 12588 332 نفر

 145231 5533 6418 12338 32643 31186 1843 13131 1887 نفر تعداد کل دانش آموزان
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 14251 4468 153 852 4113 1712 362 1673 346 نفر روستاییتعداد دانش آموزان 

 31.5 82.6 32 34.3 32.5 33.5 87.4 31.5 81.5 درصد نرخ با سوادی

تعداد معتادان خدمت گیرنده 

از مراکز تحت پوشش 

 سازمان بهزیستی

 4232 136 124 223 1324 845 422 342 258 نفر

تعداد معلوالن تحت پوشش 

 سازمان بهزیستی
 12348 684 317 1764 3713 2844 154 2541 373 نفر

تعداد کودکان بی سرپرست 

تحت پوشش سازمان 

 بهزیستی

 174 4 4 4 35 28 4 51 4 نفر

تعداد نفرات طرح مددجویی 

 دایمی کمیته امداد
 21535 3535 1653 2227 7651 1314 481 3138 334 نفر

تعداد گردشگران وارد شده 

 به شهرستان
 1441 184 13 52 427 137 238 354 37 رهزار نف

تعداد کانونهای فرهنگی و 

 هنری مساجد)ارشاد(
 233 14 13 24 56 43 14 52 15 کانون

تعداد کانونهای فرهنگی و 

)تحت  هنری و مذهبی مساجد

 پوشش سازمان تبلیغات(

 73 6 4 3 33 6 7 13 1 کانون

 785268 258586 8412 118143 174115 65336 18346 83144 53264 تن تولید محصوالت زراعی)آبی(

 63416 13332 3384 5418 17614 2343 2156 16478 2433 هکتار مساحت باغات مثمر

 348816 3373 23415 42458 184236 22685 14474 55543 11426 تن میزان تولید باغات

میزان تولید محصوالت 

 گلخانه ای
 33241.1 21537 538.6 3784 2341 4363 253 262.5 5436 تن

سطح زیر کشت محصوالت 

 گلخانه ای
 142.8 8 13 18.6 12 21.1 1.4 1.5 27.2 هکتار

یی واحدهای صنعتی اشتغال زا

 64با پیشرفت فیزیکی باالی 

 درصد

 6837 34 336 3176 833 865 77 1368 28 نفر
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تعداد شاغلین در شهرکهای 

 صنعتی
 27712 4 444 8444 857 16521 174 1274 78 نفر

 4333 185 241 464 437 358 545 2438 111 نفر تعداد شاغلین در معادن

 1443 74 388 144 138 43 47 135 78 هزار رأس تعداد دام عشایر

 

همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود باالترین جمعیت شهری مربوط به شهرستان سمنان و باالترین جمعیت روسرتایی مربروط   
شاهرود می باشد. باالترین میزان کل جمعیت شهرستان، جمعیت فعال اقتصادی، جمعیت شاغل و جمعیت بیکار مربروط بره    به شهرستان

(، 4.11( و پرایین تررین نررخ بیکراری مربروط بره آرادان مری باشرد)        12.34شاهرود می باشد. باالترین نرخ بیکاری مربوط به مهدیشهر )
ربوط به شهرستان میامی ، باالترین جمعیت دانشجویی مربوط به شهرستان سمنان و باالترین همچنین باالترین نرخ مشارکت اقتصادی م

شهرستان ی میامی و آرادان نسبت به سایر شهرستان هاجمعیت دانش آموزی مربوط به شهرستان شاهرود است. درصد آسیب پذیری در 
( مری باشرد. بیشرترین تولیرد محصروالت      44.21هرسرتان میرامی )  باالتر می باشد. باالترین درصد جمعیت روستایی نیز مربوط بره ش  ها

زراعی)آبی( و بیشترین میزان تولید محصوالت گلخانه ای مربوط به شهرستان میامی و بیشترین میزان تولید باغی مربوط بره شهرسرتان   
گرمسرار مری باشرد و بیشرترین     ی سرمنان و  شهرستان هرا شاهرود می باشد. بیشترین اشتغال در شهرکهای صنعتی به ترتیب مربوط به 

مربروط بره شهرسرتان     ،ی شغلی طرحهای صنعتی نیمه تمام نیز مربوط به شهرستان گرمسار است. بیشترین اشتغال در معرادن فرصت ها
 دامغان می باشد. 

 

 :به شرح ذیل می باشد 1414ی استان سمنان در افق شهرستان هاانداز توسعه  چشم

                                       دانش بنیان و پاک ، توسعه گردشگری تاریخی و جاذبه های طبیعی و آموزش  تکیه بر توسعه صنایع"    سمنان:

 "عالی مکمل تهران                        

 "تمرکز پیشرفت شهرستان بر بازرگانی ملی و بین المللی و یکی از قطب های گردشگری کشور"  شاهرود:

 "اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت متوازن شهری و روستایی بخش هاییدار و هماهنگ توسعه پا"  دامغان:

 "تمرکز بر صنایع صادرات محورو سازگار با محیط زیست"  گرمسار:

 "تمرکز بر توسعه همه جانبه صنعت گردشگری"  مهدیشهر:

 "کانی های فلزی فرآوریتمرکز بر توسعه بخش معدن و "   میامی:

 "ی سرمایه گذاری در گردشگری، معدن و صنایع تبدیلیفرصت هابهره گیری از  تمرکز بر"   سرخه:

 "تمرکز بر گسترش صنایع با فن آوری کم آب بر و توسعه کشاورزی نوین و پایدار"    آرادان:
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 استان سمنان بازار کار -4-2
 این در که ؛بیکاری میزان کاهش و وانانج اشتغال وضعیت بهبود برای کار دنیای با آموزش کردن مرتبط یعنی ای حرفه و فنی آموزش

 نیازهای و آموزشی مباحث بین ارتباط وجود عدم که چرا ؛است ضروری اقتصادی نیازهای با آموزش بیشتر هرچه ساختن مرتبط میان
  .است شده عمده مشکالت بروز باعث کار بازار و اقتصادی

 نظرام  چه چنان باشد، می مدآکار انسانی نیروی تربیت جامعه، هر جتماعیا و اقتصادی توسعه و رشد عمده عوامل از یکی که جا آن از
 باشند، نداشته اشتغال نظام و کار بازار در مشخصی و روشن جایگاه که باشد داشته ای دیده دوره کارآموزان ای، حرفه و فنی یآموزش ها

 . گردد می تبدیل سرمایه اتالف به نوعی به و شود ینم منجر مطلوب بازدهی به دولتی و شخصی های گذاری سرمایه از ای عمده بخش
 کره  اسرت  الزم معنروی  و مرادی  هرای  خسرارت  از جلوگیری برای و ای حرفه و فنی های آموزش های هزینه گرانی به توجه با بنابراین

 .گیرد قرار بررسی مورد دیده مهارت افراد اشتغال و ها آموزش گونه این رابطه چگونگی

 و رشرد  یالگرو  نیهمچن و امروز فعال کار بازار بازار کار فعلی و آتی استان، نیازمند شناخت یآموزش یازهاین ییاساشن گرید عبارت به
 می باشد.   استان کار بازار توسعه

 

 بازار کار فعلی استان -4-2-1

ل استان بر اساس طرح نمودار ذیل سهم اشتغال در هر یک از بخش های اقتصادی کشاورزی، صنعت و خدمات را در مجموع اشتغا
درصد از شاغلین استان در بخش های اقتصادی خصوصی 27.3نمایش می دهد، بر اساس همین آمار  1372آمارگیری نیروی کار در سال 

 از کارکنان بخش عمومی هستند. نیز درصد21.2فعالیت می نمایند و 

 

 رفته است.گی عمده شغلی استان مورد بررسی قرار گروه هادر ادامه بازار کار 

 

 

 

11.7 

91.7 

51.4 

 سهم اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی -1-4نمودار 

 کشاورزی

 صنعت

 خدمات
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 :صنعت 

های روستایی  ناحیه صنعتی ، در گستره 15شهرک صنعتی ، در پیرامون و نزدیک شهرهای مرکز شهرستان ها و  11در استان سمنان ، 
ی گرمسار و مهدیشهر ، هر یک شهرستان هاشهرک صنعتی و  1، هریک ، می باشند. شهرستان های سمنان، شاهرود، دامغان و آرادان 

ناحیه صنعتی ،  4شهرک صنعتی می باشند. همچنین شهرستان گرمسار دارای  3صنعتی و شهرستان سرخه نیز دارای شهرک  2
ناحیه صنعتی و شهرستان های آرادان، سرخه، سمنان و میامی  2ناحیه صنعتی ، شهرستان های مهدیشهر و دامغان  3شهرستان شاهرود 

 ناحیه صنعتی می باشند.  1، 

مشهد( جانمایی شده اند. در کنار هر یک از شهرهای  -واحی صنعتی استان در راستای محور پیشرفت استان )جاده تهراناکثر شهرکها و ن
مراکز شهرستان ، یک شهرک صنعتی وجود دارد و شهرهای ایوانکی و شهمیرزاد نیز هر کدام یک شهرک صنعتی دارند. ناحیه های 

شهر و کانون های روستایی پر جمعیت  -شهری با عملکرد روستا مراکزو در جوار برخی  گانه نیز در گستره روستایی استان 15صنعتی 
 جانمایی شده اند. 

 (نفر کارکن 37425با )کارگاه صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر  1123تعداد  1375مطابق با سالنامه آماری استان سمنان، در سال 
 درصد افزایش داشته است. 1.44درصد کاهش و تعداد کارکنان  2.74 از آن  سال قبلوجود داشته است که تعداد کارگاهها نسبت به 

بوده که نسبت  (میلیون ریال 34217212)نفر کارکن و بیشتر  11ارزش افزوده فعالیت صنعتی کارگاههای صنعتی دارای  ،1375در سال 
 درصد افزایش داشته است. 82.25از آن  به سال قبل

 

 نه بهره برداری استان سمنانواحدهای دارای پروا

، مطابق 1372ظرفیت اشتغال کل پروانه های بهره برداری صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تا پایان سال 
 می باشد.  3-4با جدول 

  1337ظرفیت اشتغال کل پروانه های بهره برداری صادر شده تا پایان سال  -3-4جدول 
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 3812 1 273 1521 822 714 143 82 13 253 پالستیکی محصوالت انواع ساخت 1

2 
 ساختمانی وسرامیکی سفالی محصوالت ساخت

 غیرنسوز
82 112 821 41 1114 235 222 227 51 2812 

 2484 1 85 212 214 1177 83 215 1 32 اساسی فوالد و هنآ ساخت 3

 2124 11 254 444 732 315 22 171 18 122 وگچی سیمانی-بتونی کاالهای ساخت 4

5 
 بافندگی نساجی الیاف وریسندگی سازی مادهآ

 منسوجات
25 27 1 1 1324 114 272 52 132 1743 

8 
 ترکیبات و کود انواع جز به اساسی شیمیایی مواد

 ازت
51 222 11 438 213 14 442 1 1 1423 

2 
 و موتوری نقلیه وسائل ملحقات و قطعات ساخت

 نهاآ موتور
41 1 241 324 285 14 37 435 1 1488 

4 
 های فراورده، هاتدترژان، ها کننده پاک و صابون

 پرداخت و تمیزکننده
35 1 18 1 234 1 1185 8 1 1421 

 1815 1 47 171 58 233 754 112 22 88 گچو  هک، آسیمان تولید 7
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 1437 5 1 1144 142 28 35 1 24 74 شده تصفیه نفتی های وردهآفر  ساخت 11

 1431 14 1 371 23 721 1 1 41 31 مقوایی و کاغذی سایرکاالهای ساخت 11

 1355 1 1 81 1 1275 1 1 1 4 موتوری نقلیه وسائل ساخت 12

13 
 بندی طبقه غیرفلزی کانی محصوالت سایر ساخت

 دیگر درجای نشده
22 52 425 47 255 182 143 81 31 1311 

 1274 1 81 222 427 214 221 52 1 34 روکشدار وکابل سیم ساخت 14

15 
 درجای نشده بندی طبقه خانگی وسایل ساخت

 دیگر
32 37 1 1 211 1 254 84 1 1152 

18 
 نشده بندی طبقه غذائی سایرمحصوالت ساخت

 دیگر درجای
55 32 88 15 182 114 577 1 4 778 

 731 1 1 341 25 214 1 1 312 23 هنیآغیر فلزات و قیمتی اساسی فلزات ساخت 12

14 
 مکانیک مهندسی-فلزات کوتینگ صنعتی عملیات

 عمومی
88 1 25 21 512 124 123 51 1 714 

17 
 نشده بندی طبقه فلزی سایرمحصوالت ساخت

 دیگر درجای
51 1 51 1 325 133 278 54 1 714 

 442 1 21 374 44 282 52 11 71 45 ازته کودهاوترکیبات ساخت 21

21 
 مورداستفاده موادشیمیائی-داروئی محصوالت

 ودارویی درداروسازی
17 1 78 1 422 22 222 1 1 482 

 452 1 417 51 325 12 1 58 1 18 ترانسفورماتور و ژنراتور-کتروموتورلا انواع ساخت 22

 274 1 1 227 24 471 1 1 1 12 الستیکی سایرمحصوالت اختس 23

 272 1 2 515 24 81 134 4 1 23 هنآ و فوالدی گری ریخته 24

 242 1 1 234 278 148 21 42 1 34 خبازی محصوالت تولید 25

28 
-مشابه جالوپوششهای روغن-رنگ انواع ساخت

 بتونه وانواع چاپ مرکب
41 1 1 11 134 1 524 15 1 233 

 842 1 1 482 12 152 1 44 2 27 ساختمانی فلزی محصوالت 22

24 
 نشده بندی طبقه شیمیایی محصوالت ساخت

 دیگر درجای
24 17 1 1 342 2 223 1 1 571 

 548 1 312 213 1 81 1 1 1 11 کفش انواع ساخت 27

31 
 نئوپان- مطبق تخته- روکش های ورق ساخت

 وتخته پانل وسایرانواع
12 1 1 1 244 1 257 1 1 542 

31 
 استثنایه ب شده تکمیل نساجی کاالهای تولید

 پوشاک
14 1 41 1 21 1 321 15 14 511 

 428 1 1 1 428 1 1 1 1 3 قندوشکر تولید 32

 441 1 1 22 18 124 251 17 1 18 سنگ وپرداخت دادن وشکل برش 33

34 
 غیرساختمانی سرامیکی مواد از کاالها ساخت

 وغیرنسوز
3 1 1 1 1 1 21 382 1 432 

 411 1 37 88 31 225 1 1 1 13 ای شیشه ومحصوالت شیشه ساخت 35

38 
 وساخت اولیه شکل به موادپالستیکی ساخت

 مصنوعی الستیک
25 1 1 1 38 4 332 25 1 412 
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32 
 ر چاپ ر رنگرزی منسوجات تکمیلی عملیات

 تکمیل
5 1 1 1 284 1 38 1 44 344 

34 
 دهی فورم- زنی البق– پرسکاری- فورجینگ

 پودر متالوژی - فلزات غلتکی
17 7 12 1 81 114 122 17 1 345 

37 
 زمایشآ بازبینی اندازگیری ویژه وسایل و ابزارها

 ومقاصد دریانوردی
2 1 1 1 317 24 38 1 1 327 

 355 1 3 21 1 21 1 281 1 4 عمومی التآ یراق و ابزاردستی-برنده التآ ساخت 41

41 
 سبزیجات و میوه فساد از حفاظت و وریآ عمل

 نباتات
25 1 21 1 114 113 73 1 1 334 

42 
 وسایل و وجراحی پزشکی تجهیزات ساخت

 ارتوپدی
11 1 23 1 142 57 71 1 1 317 

 312 1 1 137 12 4 1 143 11 27 کک کوره های وردهآفر  ساخت 43

44 
 و در و بندی قفسه و نجاری مصنوعات ساخت

 مانساخت سازی پنجره
22 1 42 1 31 54 134 52 1 313 

 312 1 1 253 1 48 1 4 1 14 باکاربردعام التآ ماشین سایر ساخت 45

48 
 و وظروف شده کروگیت مقوای و کاغذ ساخت

 مقوایی و کاغذی های محفظه
24 1 8 1 28 42 211 1 11 277 

 242 1 45 144 22 22 1 1 1 11 روشنائی وتجهیزات الکتریکی المپهای ساخت 42

 222 1 1 147 1 124 1 1 1 4 وحیوانی نباتی روغنهای تولیدانواع 44

 228 1 25 5 1 248 1 1 1 7 خاص باکاربرد التآ ماشین سایر 47

 224 22 1 152 34 34 1 24 1 14 کاغذومقوا-خمیرکاغذ ساخت 51

51 
 و فسادگوشت از وحفاظت وریآ تولیدعمل

 گوشتی محصوالت
11 1 28 113 81 54 11 1 1 254 

 253 33 23 23 32 42 11 44 1 21 رس وخاک وماسه شن- سنگ استخراج 52

 252 1 12 154 1 34 1 21 24 15 بندی بسته های فعالیت 53

 234 1 1 31 1 81 1 142 1 8 رنگین فلزات هنیآغیر فلزات گری ریخته 54

 217 1 8 44 44 22 14 31 1 15 شده اسیاب های ازدانه تولیدات 55

 214 1 1 124 1 52 12 2 1 11 فلزی وکانتینرهای مخزن-تانکر انواع ساخت 58

 177 1 44 88 1 47 1 1 1 11 سوپاپ-شیر-کمپرسور - پمپ انواع ساخت 52

 172 1 1 143 51 3 1 1 1 15 بنباتآو نقل وانواع تولیدکاکائوشکالت 54

 174 1 21 85 54 21 1 34 1 21 مبلمان ساخت 57

 141 1 1 15 48 84 1 58 1 15 حیوانات برای مادهآ ایتولیدغذاه 81

 123 1 145 1 5 1 1 23 1 4 موتوری نقلیه وسائل بدنه واجزای بدنه ساخت 81

82 
 و اورانیوم بجز هنیآ غیر فلز های یکان استخراج

 توریم
2 1 71 1 1 1 1 1 25 185 

83 
 نیروی وکنترل توزیع وسایل هاو دستگاه ساخت

 برق
12 1 1 1 55 1 114 5 1 184 

 154 1 1 12 71 12 1 31 1 7 داری وجنگل کشاورزی التآ ماشین ساخت 84
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 141 1 1 25 1 15 1 51 1 5 دیگر درجای نشده بندی طبقه تولیدسایرمنسوجات 85

 134 1 22 21 33 83 1 1 1 12 خزدار ازپوست پوشاک استثنایه ب-تولیدپوشاک 88

 131 1 8 1 21 44 21 1 1 11 ابزار ماشین ساخت 82

 124 1 12 1 5 118 1 1 1 5 وجابجاکننده باالبرنده تجهیزات 84

 124 1 1 12 111 1 1 1 1 2 ای نشاسته ومحصوالت نشاسته تولید 87

21 
 راه- استخراج- معدنی التآ ماشین ساخت

 وساختمان
2 1 1 1 52 52 21 1 1 125 

 124 1 1 24 13 21 1 18 1 2 فلزی های وخرده ضایعات بازیافت 21

 117 1 12 82 41 1 1 1 1 5 معدنی بآ تولید، غیرالکلی های تولیدنوشابه 22

 114 1 1 21 31 11 3 4 1 8 دیگر درجای نشده بندی طبقه سایرمصنوعات 23

24 
 کردن روکش[ تیوپ] توئی و[ تایر] رویی الستیک

 الستیک بازسازی و مجدد
3 1 1 1 11 1 115 1 1 115 

25 
 مواد وسایر فاتآ دفع سموم و حصوالتم ساخت

 موردمصرف شیمیائی
8 1 1 1 52 1 42 1 1 77 

28 
 ردیآ محصوالتو  فرنگی رشته ،ماکارونی ساخت

 مشابه
2 11 1 1 1 48 37 1 1 75 

 74 1 22 4 22 42 1 1 1 4 موتورسیکلت انواع ساخت 22

 47 1 1 42 1 1 1 2 1 2 باطری و پیل - کوموالتور،آ انباره انواع ساخت 24

 45 1 1 15 1 48 1 24 1 3 نسوز سرامیکی مواد از محصوالت ساخت 27

 44 1 1 82 12 5 1 5 1 5 غیرفلزی های خرده و ضایعات بازیافت 41

 42 1 1 1 12 21 1 1 1 3 داری انبار و کردن انبار 41

 41 1 1 1 22 41 1 17 1 3 لبنی های وردهآفر 42

 41 1 1 1 41 1 1 1 1 1 وابسته هایوکاال جواهراالت ساخت 43

 25 1 1 25 1 1 1 1 1 7 دریا آب- خالص وکلرورسدیم نمک انواع 44

 24 1 1 4 82 4 1 1 1 5 باف وقالب کشباف وکاالهای پارچه تولیدانواع 45

48 
 کاالازچوب انواع- چوبی سایرمحصوالت ساخت

 وموادحصیرباف نی- پنبه
5 1 1 1 15 42 7 1 1 88 

 82 1 1 45 1 12 5 1 1 5 بازی واسباب بازی وسایل ختسا 42

 41 1 1 17 1 22 1 1 1 2 وچرم البسه- منسوجات تولید التآ ماشین ساخت 44

 41 1 1 1 1 1 1 41 1 1 ذغالسنگ آگلومراسیون و استخراج 47

71 
 یدستگاه ها-رادیو و تلویزیون های گیرنده ساخت

 وپخش ضبط
2 1 1 1 1 1 34 1 1 34 

 32 1 1 32 1 1 1 1 1 3 ورزشی کاالهای ساخت 71

 31 1 1 31 1 1 1 1 1 1 ویلچر معلولین وچرخ دوچرخه انواع ساخت 72

73 
 زین-مشابه واجناس دستی کیف-چمدان ساخت

 ویراق
2 1 1 1 1 1 27 1 1 27 

74 
 نشده بندی طبقه الکتریکی سایرتجهیزات ساخت

 دیگر درجای
3 1 1 1 18 1 13 1 1 27 
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75 
 نشده بندی طبقه ونقل حمل سایروسائل ساخت

 دیگر درجای
5 1 1 1 11 8 1 11 1 24 

78 
 والو و تیوپ الکترونیکی المپهای انواع ساخت

 یکیالکترون وسایراجزاء
1 1 1 1 28 1 1 1 1 28 

 24 1 4 21 1 1 1 1 1 2 ومحاسباتی حسابداری-دفتری های ماشین ساخت 72

 21 1 1 21 1 1 1 1 1 1 هوقالیچ قالی تولیدانواع 74

 14 1 1 14 1 1 1 1 1 1 عکاسی وتجهیزات اپتیکی ابزارهای ساخت 77

 15 1 1 1 4 11 1 1 1 2 کوره ومشعلهای کوره انواع ساخت 111

111 
دستگاه  و ورادیوئی تلویزیونی های فرستنده ساخت

 تلفنی ارتباط یها
1 1 1 1 1 1 15 1 1 15 

112 
 ومحصوالت سادآبزیانازف وحفاظت وریآ عمل

 ازآبزیان حاصل
1 15 1 1 1 1 1 1 1 15 

 14 1 1 1 1 1 1 14 1 1 آهنی فلزی های یکان استخراج 113

 14 1 1 14 1 1 1 1 1 1 صنعتی عملیات تجهیزات ساخت 114

 13 1 1 1 1 13 1 1 1 1 ساعت انواع ساخت 115

 12 1 1 12 1 1 1 1 1 1 چرم وپرداخت دباغی 118

 11 1 5 1 1 8 1 1 1 3 اپچ 112

114 
- غذایی مواد وریآ عمل التآ ماشین ساخت

 وتنباکو توتون و نوشابه
1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 

 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 چوبی های ومحفظه ظروف ساخت 117

 8 1 1 1 1 1 8 1 1 1 چوب کاری ورنده برش 111

111 
 وتجهیزات وتراموا هنآ راه لوکوموتیو انواع ساخت

 ریلی ونقل حمل
1 1 1 1 1 8 1 1 1 8 

112 
 تجهیزات-دنده چرخ- بلبرینگ انواع ساخت

 نیرو انتقال مکانیکی
1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 

 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 متالوژی تآال ماشین ساخت 113

114 
 و هواپیما موتورهای جزه ب ها وتوربین موتورها

 موتوری وسائل
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

21 جمع کل 
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 32-36میزان اشتغال پروانه های بهره برداری صادر شده طی سالهای 

، میزان اشتغال کارگاههای صنعتی دارای پروانه بهره برداری صادر شده از  72-78مطابق با سالنامه آماری استان سمنان طی سالهای 
 و تجارت بر حسب نوع فعالیت مطابق جدول ذیل می باشد.  سوی سازمان صنعت، معدن
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 32-36میزان اشتغال کارگاههای صنعتی دارای پروانه بهره برداری طی سالهای  -4-4جدول  

 فعالیت
 ایجاد شده  میزان اشتغال

 سال

1332 

سال 

1333 

سال 

1334 

سال 

1335 

سال 

1336 

 577 638 233 236 185 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 163 34 142 188 73 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 633 42 122 127 64 ساخت فلزات اساسی

 85 173 7 17 133 وسایل نقلیه موتوری

 174 27 8 112 237 ساخت منسوجات

 426 521 52 213 141 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 222 175 173 124 173 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 28 157 75 23 264 صوالت کاغذیساخت کاغذومح

 131 152 275 243 146 ورده های حاصل ازنفتآفر کک و

 53 416 172 132 47 ی برقیدستگاه هاماشین آالت و

 5 38 23 14 12 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 52 38 4 16 25 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 251 67 62 134 141 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 38 153 72 122 125 والت فلزی فابریکیمحص

 33 5 14 31 11 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

 17 35 5 66 45 استخراج سایرمعادن

 4 17 26 4 4 کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی 

 46 17 14 5 14 مبلمان سایرمصنوعات

 6 4 4 4 4 سایرتجهیزات حمل ونقل

 4 4 4 4 4 استخراج زغال سنگ ولینیت ..

 26 13 33 47 4 ازیافتب

 14 6 15 7 4 پوشاک وعمل آوردن پوست خز

 4 11 4 4 4 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 74 4 5 4 4 فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی

 21 34 4 4 4 تلویزیون وسایل ارتباط،  رادیو

 4 75 4 4 4 های فلزی یاستخراج کان

 3245 2368 1546 1345 1814 جمع

 
 هرای  دسرتگاه  و آالت ماشرین  اساسی، فلزات ساخت پالستیک، و الستیک از محصوالت شیمیائی، محصوالت و مواد ساختهای  بخش
 ،سراخت منسروجات   تجهیرزات،  و آالت ماشرین  سراخت  نفرت،  از حاصرل  هرای  وردهآفر و کک ها، آشامیدنی و غذائی محصوالت برقی،

چوب و محصروالت   ، سایل نقلیه موتوریو کاغذی، محصوالت و کاغذ ساخت ،محصوالت فلزی فابریکی غیرفلزی، یکان سایرمحصوالت
 داشته اند. 72-78زایی طی سالهای  به ترتیب بیشترین سهم را در اشتغال سایرمعادن استخراجچوبی و 
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 32-36ظرفیت اشتغال پروانه های بهره برداری صادر شده طی سالهای 

 32-36ظرفیت اشتغال  پروانه بهره برداری صادر شده طی سالهای  -5-4جدول 

 فعالیت
 میزان اشتغال

 1336سال  1335سال  1334سال  1333سال  1332 سال

 577 638 233 244 32 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 163 34 142 272 642 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 633 42 122 33 835 ساخت فلزات اساسی

 85 173 7 4 144 سایل نقلیه موتوریو

 174 27 8 132 282 ساخت منسوجات

 426 521 52 242 336 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 222 175 173 142 451 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 28 157 75 23 213 محصوالت کاغذی و ساخت کاغذ

 131 152 275 245 462 ورده های حاصل ازنفتآفر کک و

 53 416 172 234 123 ی برقیدستگاه هاآالت و ماشین

 5 38 23 14 51 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 52 38 4 4 74 محصوالت چوبی بجزمبل چوب و

 251 67 62 52 4 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 38 153 72 158 35 محصوالت فلزی فابریکی

 33 5 14 23 118 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

 17 35 5 64 4 سایرمعادن استخراج

 4 17 26 4 45 کفش-چمدان-کیف-چرم -دباغی 

 46 17 14 12 4 مبلمان سایرمصنوعات

 6 4 4 4 14 سایرتجهیزات حمل ونقل

 4 4 4 4 4 استخراج زغال سنگ ولینیت ..

 26 13 33 5 4 بازیافت

 14 6 15 4 4 پوشاک وعمل آوردن پوست خز

 4 11 4 4 4 ماشین آالت دفتری وحسابداری

های  فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانس
 مسافرتی

4 4 5 4 74 

 21 34 4 4 4 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 4 75 4 4 4 های فلزی یاستخراج کان

 6574 3734 2366 1351 4543 جمع

 

ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک، سراخت   ش هایبخبه ترتیب در  72-78بیشترین ظرفیت اشتغال ایجاد شده طی سالهای 
 محصروالت  ، نفرت  از حاصرل  یها فراورده و ککفلزات اساسی ، ساخت مواد و محصوالت شیمیایی، سایر محصوالت کانی غیر فلزی، 

حصروالت  ی ، ساخت منسروجات، محصروالت فلرزی فرابریکی و سراخت کاغرذ و م      برق یدستگاه ها و آالت نیماش، هایدنیآشام و ییغذا
 کاغذی می باشد. 

-78مطابق  جداول فوق،  ظرفیت اشتغال پروانه های بهره برداری صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت طری سرالهای    
نفر بوده است و میزان اشتغال پروانه های صادر شده  طی این سالها  و سالهای قبل از آن،  در همین برازه زمرانی    17121، مجموعاً  72
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ی اشتغال این واحدها به دالیل متعددی از جمله کمبود مواد اولیره ، هزینره ی   ظرفیت هانفر بوده است . بنابراین تعداد زیادی از  11434
 . مانده استباالی تولید ، کمبود نیروی انسانی ماهر  و ... خالی باقی 

مربوط به گرروه فعالیتهرای سراخت مرواد و محصروالت        یی باقی مانده مطابق با پروانه های صادره،اشتغال زابیشترین ظرفیت های 
شیمیایی ، سایر محصوالت کانی غیر فلزی، ساخت فلزات اساسی، وسایل نقلیه موتوری، سراخت منسروجات ، محصروالت از السرتیک و     

ین آالت و ورده هرای حاصرل از نفرت و ماشر    ت کاغذ و محصوالت کاغذی، کک و فررآ پالستیک، محصوالت غذایی و آشامیدنیها ، ساخ
 ی برقی می باشد.   دستگاه ها

 

 :معدن

معدن در حال بهره برداری در استان وجود داشته است  343تعداد  1375بر اساس نتایج طرح آمارگیری از معادن فعال کشور در سال 
نفرر   2388ایرن تعرداد   کره از   باشرد  نفر می 4247درصد افزایش داشته است. تعداد شاغلین این بخش  24.24،  1374که نسبت به سال 

نفر نیز کارکنان اداری، مالی و خردماتی مری باشرند.  ارزش تولیردات      1128نفر کارگران ساده خط تولید و  412کارکنان ماهر خط تولید، 
ارزش  1375درصد افزایش داشرته اسرت. در سرال     4.13حدود  1374میلیون ریال بوده است که نسبت به سال  1424574معادن استان 

 درصد افزایش داشته است.  74.53،  1374میلیون ریال بوده که نسبت به سال  1522114ه معادن استان افزود

 تعداد شاغالن معادن در حال بهره برداری استان را بر حسب نوع فعالیت نشان می دهد. -8-4جدول شماره 

 (1335فعالیت )سال تعداد شاغالن معادن در حال بهره برداری استان سمنان بر حسب نوع  -6-4جدول 

 نوع فعالیت
کارکنان ماهر خط 

 تولید

کارکنان ساده خط 

 تولید

 سایر کارکنان

)اداری، مالی و 

 خدماتی(

 جمع

 1441 342 151 712 استخراج زغال سنگ خشک

 287 144 181 421 استخراج سنگ گچ

 417 111 122 148 استخراج سنگ الشه

 224 81 45 133 استخراج نمک

 242 87 44 131 و ماسه استخراج شن

 142 38 44 74 استخراج سنگ آهک

 155 42 21 73 استخراج سیلیس

 141 51 22 82 استخراج سنگ مس

 43 2 38 41 استخراج سنگ کرومیت

 87 11 37 17 استخراج سولفات سدیم

 83 21 3 37 ولن و خاک نسوزناستخراج کا

 81 13 11 38 استخراج بوکسیت

 42 12 4 22 سترانسیوماستخراج سولفات ا

 41 11 11 17 استخراج فلورین

 34 4 8 24 استخراج سنگهای تزئینی

 34 4 4 22 استخراج سنگ منگنز

 32 2 1 24 استخراج سنگ سرب و روی

 31 11 3 14 استخراج بنتونیت و گل سرشوی
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 نوع فعالیت
کارکنان ماهر خط 

 تولید

کارکنان ساده خط 

 تولید

 سایر کارکنان

)اداری، مالی و 

 خدماتی(

 جمع

 24 5 8 12 استخراج سنگ طال

 23 4 1 14 استخراج سنگ آهن

 21 4 1 13 استخراج سنگ باالست

 21 5 2 7 استخراج باریت، خاک سرخ و زرد

 11 2 4 5 استخراج فلدسپات

 11 3 4 3 استخراج دولومیت

 2 2 2 3 استخراج منیزیت

شره ، نمرک و  شرن و ماسره تشرکیل      عمده شاغالن این بخش را شاغالن گروه استخراج زغال سنگ خشک، سنگ گچ، سرنگ ال 
 دهند.   می

 

 :ساختمان

متر مربع مساحت زیر بنای طبقات توسط  838312متر مربع مساحت زمین و  543314پروانه ساختمانی با  1534تعداد  1378در سال 
 43.25درصد افزایش داشته اسرت .   14.4درصد و  51.14درصد،  17.8شهرداریهای استان صادر شده است که نسبت به سال قبل از آن 

 4888شرکت تعراونی مسرکن برا     83تعداد  1378ای مسکونی می باشد . همچنین در سال درصد پروانه های صادر شده مربوط به واحده
تعداد پروانه های ساختمانی صادر  2-4میلیون ریال در استان فعالیت دارند .  جدول  13237نفر شاغل و سرمایه ای بالغ بر  2151عضو و 

 ط شهری استان نشان می دهد. شده برای احداث ساختمان را بر حسب مساحت زمین و زیر بنا در نقا

 

تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان بر حسب مساحت زمین  و زیربنا  – 7-4جدول 

 (1336در نقاط شهری استان سمنان ) سال 

 مساحت زیر بنای طبقات مساحت زمین تعداد پروانه های صادر شده شهر

 258154 118271 321 سمنان

 128487 73111 327 شاهرود

 114511 142121 244 دامغان

 51827 47435 223 گرمسار

 23541 31441 21 شهمیرزاد

 22284 17741 55 مهدیشهر

 4722 32334 37 بسطام

 4714 14111 34 دیباج

 8424 12255 32 درجزین

 1445 3288 14 کالته 

 2413 2414 12 امیریه

 2181 3411 12 بیارجمند

 5134 3545 12 کالته خیج

 2412 2545 15 رودیان

 3471 4331 14 ایوانکی
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 مساحت زیر بنای طبقات مساحت زمین تعداد پروانه های صادر شده شهر

 2882 2171 11 مجن

 4112 5584 11 میامی

 2218 1781 7 آرادان

 1243 1222 2 سرخه

 

مطابق آمار ارائه شده از سوی کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی  استان سمنان آمار استاد کاران و کارگران مربوط به حوزه 
 می باشد.  4-4اختمان مطابق با جدول صنعت س

 

 تعداد استادکاران و کارگران رشته های مختلف مرتبط با حوزه صنعت ساختمان  -8-4جدول

 شهر

ار
 ک

ی
ش

کا
 

ش
قا

ن
ند 

ورب
مات

آر
 

ار
قک

بر
ار 

شک
جو

ار 
 ک

ت
سف

ار 
 ک

گ
سن

ار 
 ک

ق
عای

 

ار
 ک

چ
گ

 

 و 
ب

ی آ
ش

 ک
له

لو

ت
سا

سی
تأ

 

مع
ج

 

 5774 254 1182 41 512 2131 248 324 477 412 525 شاهرود

 2428 22 482 51 351 271 137 144 352 212 411 سمنان

 1144 22 222 31 73 1441 31 114 44 71 82 دامغان

 1118 41 528 31 32 83 22 81 71 38 45 مهدیشهر

 2151 38 141 81 44 184 22 44 121 114 71 گرمسار

 588 14 51 1 21 352 17 22 28 4 44 میامی

 1141 3 314 1 121 324 34 14 112 28 121 بسطام

 14314 457 2428 252 1211 4823 853 284 1252 442 1242 جمع استان

 

شهرسرتان  متناسب با حجم ساخت و سازها در  ،نگاهی اجمالی به جداول فوق بیانگر این است که توزیع کارگران ساختمانی در استان
درصد پروانه های صادر شده )بر حسب مساحت زیر بنای طبقات( مربوط به شهرسرتان   41ی مختلف نمی باشد . به عنوان مثال حدود ها

باشند،  از طرفی شهرستان شاهرود  درصد از کارگران ساختمانی مربوط به شهرستان سمنان می 12خه می باشد و تنها حدود سمنان و سر
درصد از کارگران ساختمانی استان  47.5درصد از سهم مساحت زیر بنای طبقات بر اساس پروانه های صادر شده  ،  23با دارا بودن حدود 

ی سرمنان، دامغران و   شهرسرتان هرا  مربروط بره    ،یی در این بخشاشتغال زانظر می رسد بیشترین ظرفیت را در خود جای داده است. به 
 مهدیشهر باشد. 

 

 :کشاورزی ، دامپروری و مرتعداری

واحد کشاورزی تحت عنوان بهره برداری کشاورزی در سطح اسرتان سرشرماری    45274، تعداد 1373بر اساس نتایج سرشماری سال 
ل به یکی از فعالیتهای زراعت، باغداری، تولید گلخانه ای، پرورش دام به روش سنتی ، پررورش زنبرور عسرل و کررم     شده است که حداق
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هکتار شامل اراضی زیرر کشرت زراعری و     141788ابریشم مشغول بوده اند . طبق نتایج این طرح مساحت اراضی کشاورزی استان حدود 
 آیش و باغ و قلمستان بوده است . 

هکترار   3241371هکتار برآورد شرده اسرت و در سرال مرذکور از      352215، معادل 1378های جنگلی استان در سال  مساحت عرصه
 درصد جزء مراتع خوب و بقیه در گروه مراتع متوسط و فقیر محسوب شده است.  8مراتع استان، 

 وع فعالیت نشان می دهد. و بر حسب ن شهرستان کیتفک بهتعداد بهره برداریهای کشاورزی استان را   -7-4جدول 

 

 (1333بهره برداریهای کشاورزی بر حسب نوع فعالیت و شهرستان ) آبان  – 3-4جدول 

 باغداری زراعت شهرستان
کشت 

 گلخانه ای

پرورش 
دام 

 سنگین

پرورش 
 دام سبک

پرورش 
زنبور 
 عسل

پرورش 
کرم 
 ابریشم

پرورش 
طیور به 
روش 
 سنتی

پرورش 
 ماهی

 77 2734 2 86 4447 377 45 3263 6464 شاهرود

 13 2836 1 14 3681 815 4 3262 5437 میامی

 26 1168 4 122 1738 275 11 7788 2583 دامغان

 28 1284 4 35 1344 541 74 1384 2152 سمنان

 24 577 4 222 1585 234 26 2363 1485 مهدیشهر

 14 578 4 118 1321 555 42 1341 2553 گرمسار

 4 231 4 7 623 136 21 775 1644 آرادان

 7 251 4 13 642 54 3 365 643 سرخه

 183 3713 3 623 15443 3633 218 27741 22523 جمع استان

 

( 13221) (  و دامغران  18157ی )( ، میرام 23211مطابق با جدول فوق بیشترین بهره برداریها مربوط به شهرسرتان  هرای شراهرود )   
( و 15413( ، پرورش دام سربک) 22527( ، زراعت )22241باشد .  بر اساس نوع فعالیت نیز بیشترین بهره برداریها مربوط به باغداری ) می

) تعداد واحدهای کشاورزی( نیرز بره دلیرل    45274( می باشد.  اختالف مجموع بهره برداریها با  عدد 7217پرورش طیور به روش سنتی )
 که تعدادی از واحدها به بیش از یک فعالیت مشغول می باشند. این است 

( ، در زمینه باغداری مربوط به 5432(  و میامی )8181ی شاهرود)شهرستان هامربوط به  زراعت نهیزم دربیشترین تعداد بهره برداری 
( ، در زمینره پررورش دام   21سرمنان)  (، در زمینه کشت گلخانه ای مربروط بره شهرسرتان   2244( و دامغان)7283ی شاهرود)شهرستان ها

( و 4412ی شراهرود) شهرستان ها( ، در زمینه پرورش دام سبک مربوط به 415( و میامی )722ی شاهرود)شهرستان هاسنگین مربوط به 
ان (، در زمینه پرورش کررم ابریشرم مربروط بره شهرسرت     222(، در زمینه پرورش زنبور عسل مربوط به شهرستان مهدیشهر)3841میامی )
( و در زمینه پرورش مراهی مربروط بره شهرسرتان     2438( ، در زمینه پرورش طیور به روش سنتی مربوط به شهرستان میامی )2شاهرود)
 ( می باشد.  22شاهرود)

 انتقرال  ضرورت وجود با و نییپا اریبس کرده لیتحص و ماهر یروهاین سهم که دهد یم نشان یکشاورز بخش نیشاغل یژگیو یبررس
 بررداران  بهرره  درصرد  83 که یبطور. دارند قرار یمناسب ریغ طیشرا در یسن تیوضع و تخصص نظر از نینو یها یفناور و انشد نفوذ و

 کره  یتعرداد  از. باشرند  یم باالتر و پلمید فوق سطح در التیتحص یدارا آنان درصد 8 و متوسطه و ییراهنما درصد 31 ،ییابتدا درسطح
 بخرش  برداران بهره از یمین حدود ،آن بر عالوهند. دار یکشاورز بخش با مرتبط ریغ التیتحص رصدد 24 هستند هیعال التیتحص یدارا

 یفراوان مشکالت و آنان شدن تر مسن روند ادامه از یناش ینگران رغمیعل که هستند سال 41 تا سال 31 نیب سن نظر نقطه از یکشاورز
 .باشد فراهم بخشآموزی در این  مهارت توسعه یبرا یمناسب طیشرا رضحا حال در رسد یم بنظر ؛آمد خواهد دیپد هیناح نیا از که



  65  فصل چهارم )سیمای بازار کار و اقتصاد استان سمنان با نیم نگاهی به چشم انداز آتی (                           

 :میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

تعداد کل پروانه های بهره برداری صادر شده توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان تا پایان سرال  
 می باشد.  11-4مختلف این حوزه نیز مطابق جدول  های بخشو تعداد شاغلین  11-4مطابق جدول  1372

 و یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم کل اداره توسطتعداد پروانه های بهره برداری صادر شده  -14-4جدول 

 1337تا پایان سال  سمنان استان یگردشگر

 زمینه فعالیت ردیف

 تعداد پروانه های صادر شده در هر شهرستان

 جمع

ان
راد

آ
ان 

مغ
دا

 

خه
سر

ان 
من

س
ود 

هر
شا

 

سار
رم

گ
ی  

هد
م

هر
ش

می 
میا

 

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ستاره 4هتل  1

 8 1 3 1 2 1 1 1 1 ستاره 3هتل  2

 5 1 1 1 2 1 1 2 1 ستاره  2هتل  3

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ستاره 1هتل  4

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 هتل آپارتمان 5

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 متل 8

 5 1 1 1 3 1 1 1 1 مهمانپذیر 2

 5 1 3 1 1 1 1 1 2 اقامتگاه سنتی 4

 52 1 11 1 48 1 1 1 1 خانه مسافر 7

 3 1 1 1 1 1 1 1 1 مجتمع گردشگری 11

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اردوگاه 11

 22 5 22 2 33 3 5 3 4 اقامتگاه بومگردی 12

 14 1 2 1 5 7 1 1 1 سفره خانه سنتی 13

 41 2 1 3 4 3 4 7 1 رستورانهای بین راهی 14

 33 1 2 4 4 14 1 4 1 دفاتر خدمات مسافرتی 15

 114 14 18 15 21 12 3 18 12 پروانه های تولید انفرادی صنایع دستی 18

 27 1 1 11 14 2 1 3 1 پروانه های تولید کارگاهی صنایع دستی 12

 245 1 18 1 78 52 42 37 1 صدور کارت شناسایی صنایع دستی  14

 1133 1 288 118 272 142 42 71 1 مشاغل خانگی صدور مجوز 17
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 و یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم تعداد شاغلین )مطابق مجوزهای صادر شده( در بخش -11-4جدول 

 1337تا پایان سال  سمنان استان یگردشگر

 زمینه فعالیت ردیف

 تعداد پروانه های صادر شده در هر شهرستان

 جمع

ان
راد

آ
ان 

مغ
دا

 

خه
سر

 

من
س

ان
ود 

هر
شا

 

سار
رم

گ
ی  

هد
م

هر
ش

می 
میا

 

 8458 131 1117 784 1852 1287 323 747 115 صنایع دستی و هنرهای سنتی 1

 178 11 47 2 112 4 4 11 11 اقامتگاه بوم گردی 2

 12 1 7 1 1 1 1 1 4 اقامتگاه سنتی 3

 214 1 52 35 53 52 1 12 1 هتل 4

 15 1 1 1 1 15 1 1 1 متل 5

 21 1 1 5 15 1 1 1 1 انهتل آپارتم 8

 34 1 1 1 11 2 1 21 1 مهمانپذیر 2

 22 1 1 8 1 12 1 1 7 مجتمع گردشگری اقامتی 4

 5 1 1 1 1 1 1 5 1 اردوگاه 7

 81 2 2 1 51 1 1 1 1 خانه مسافر 11

 148 25 4 12 31 15 21 35 1 دفتر خدمات مسافرتی 11

 144 1 15 11 45 111 4 1 1 سفره خانه سنتی 12

 112 1 2 12 25 45 3 15 1 رستوران بین راهی 13

 7476 168 1156 1455 1384 1524 445 1452 132 جمع

ساکن هستند و بخش هتلداری در شهرستان ی شاهرود، سمنان ، مهدیشهر و دامغان شهرستان هادر ع دستی استان صنای بیشتر فعاالن
ی شاهرود و مهدیشهر در شهرستان هافعالتر است . فعالیت در بخش بومگردی نیز در ی استان شهرستان هامهدیشهر نسبت به سایر 

 حال گسترش می باشد.

 ی استان نشان می دهد.شهرستان هاته های صنایع دستی را در وضعیت رش ، 12-4جدول شماره  
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 وضعیت رشته های صنایع دستی استان -12-4جدول 

نام 

 شهرستان

رشته های بومی 

 فعال

رشته های غیر 

 بومی فعال

رشته های بومی در 

 حال منسوخ شدن

رشته های بومی 

 منسوخ شده

 سمنان
نمد   -سفال و سرامیک

 مالی

 -تیساخت سازهای سن
صنایع دستی  -گلیم بافی

تراش  -سراجی سنتی -چوبی
 قلمزنی روی مس -سنگ

 ترکه بافی -پالس بافی

 -چاقو سازی -کاله مالی
 -چلنگری سنتی -قفل سازی

 خرسک بافی -شیشه گری

شاهرود و 
 میامی

 گلیم بافی نمد مالی -حوله بافی

 -ترکه بافی -خراطی
دوخت لباسهای  -چلنگری سنتی

 محلی

 -چاقو سازی -لیکاله ما
 قفل سازی

 دامغان
جاجیم  -منبت و معرق

 تراش سنگهای قیمتی -بافی

سیاهک  -گلیم بافی
 -معرق  -قلمکار -دوزی

 کرباس بافی -خراطی -منبت

 -مسگری -خراطی چوب
 چاپ قلمکار

 آهنگری سنتی

گرمسار و 
 آرادان

 -چرم دست دوز سنتی
سراجی  -سفال و سرامیک 

 حجاری سنگ نمک -سنتی

 -تذهیب  -لیم بافیگ
  گرمسار -ساخت سازهای سنتی

 جارو بافی

 مهدیشهر

 -سوزن دوز سنتی سنگسر
-سراجی سنتی  -گلیچ بافی

 جاجیم بافی

 پته دوزی  -گلیم بافی
دست بافته  -چنگوم سازی

  کژبافی -های سنتی سنگسر

 خرسک بافی -پالس بافی گلیم بافی حوله بافی سرخه
 

 پاسداشرت  و حفرظ توجه به صرنایع دسرتی جهرت     توسعه استان می باشد؛ گری یکی  از مهم ترین اولویت هایبا عنایت به اینکه گردش
باشرد.   ی نیرز ضرروری مری   گردشرگر  یها جاذبه و مقاصد از یدیجد نوع جادیا و یگردشگر محصوالت شیافزا و یبوم و یسنت فرهنگ

اجتماعی و فرهنگی استان سمنان نسربت بره عملکررد اسرتان طری      اهداف کمی تعیین شده این بخش در برنامه ششم توسعه اقتصادی، 
ی مهارتی برای باال بردن بهره وری شاغالن این بخش آموزش هابرنامه پنجم ، افزایش چشمگیری را نشان می دهد و ضرورت توجه به 

 ی شغلی ایجاد شده اجتناب ناپذیر می باشد. فرصت هاو تربیت نیروی ماهر جهت بکارگیری در 

 

 :وری اطالعات و ارتباطاتفنا

 کراهش  زمران،  در ییجرو  صررفه  ک،یر تراف کراهش  ،یور بهرره  شیافزا ها، نهیهز کاهش در اطالعات یفناور کاربرد ارزش به توجه با
 تجرارت  ک،یر الکترون آمروزش  ک،یر الکترون دولرت  ریر نظ اطالعرات  یفناور مختلف یها حوزه در امروزه گر،ید یایمزا ریسا و هوا یآلودگ

 تیر فیک ن،ینرو  خردمات  ارائره  یریر فراگ. میهست نینو وهیش به خدمات ارائه شاهد کیالکترون یبانکدار و کیالکترون سالمت ک،یالکترون
 برا  وانو مری تر   باشرد  یم یبررس قابل یفیک و یکم مختلف یایزوا از موجود، امکانات از استان مردم عموم یریگ بهره و خدمات گونه نیا

 .نمود ریفراگ را اطالعات یفناور و ارتباطات کاربرد ها، آن حل جهت تالش و مشکالت ییشناسا

ساله و بیشتر در استان سمنان  8استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در بین جمعیت  1378بر اساس سالنامه آماری استان در سال 
 مطابق با جدول ذیل می باشد.
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 ب استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطاتجمعیت شش ساله و بیشتر استان سمنان بر حس -13-4جدول 

جمعیت شش ساله و  سال
 بیشتر

کاربران شش ساله و 
 بیشتر تلفن همراه

کاربران شش ساله و 
 بیشتر رایانه

کاربران شش ساله و 
 بیشتر اینترنت

1372 574344 417722 222122 175884 

1374 821714 445124 221257 244174 

1378 847858 552422 382242 422572 

 

 رشد باالی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در استان بیانگر وضعیت مناسب زیرساختهای این حوزه می باشد.  

عامل اصلی در عدم توسعه فناوری ، کمبود نیروهای متخصص در زمینه فناوری اطالعات می باشد و کشورها و جوامع بررای توسرعه   
متخصص فناوری نیاز دارند و این مقوله جز با برگزاری دوره هرای آموزشری بررای افرراد تحصریلکرده کره       اشتغال خود حتما به نیروهای 

 بتوانند در عصر دیجیتال مهارت و توانایی کافی داشته باشند برقرار نخواهد شد. 

ه محصوالت و توانمندی هرای  تمام حوزه های کاری اعم از علمی، صنعتی، کشاورزی، صنایع دستی و خدماتی قادر خواهند بود با ارائ
خود در سایت ها سهم منابعی از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند و به کسب و کار خود رونق ببخشند. بنابراین فناوری اطالعرات  
نه تنها باعث از دست رفتن مشاغل نمی شود بلکه مشاغل متعددی در همه بخش های صنعتی، کشاورزی و خدماتی ایجراد مری کنرد و    

وثیر آن به حدی است که بر سایر مشاغل به گونه ای سایه افکنده است که آگاهی عمومی را در جهت استفاده از این فناوری بر همگران  ت
 ضروری نموده است . 

 مهمترین روندهای آتی این حوزه عبارتند از:

 (ios,androidبرنامه نویسی مبتنی بر تلفن همراه ) -1

 ال و چند رسانه ایتولید انواع مختلف محتوای دیجیت -2

 (cloud computingکسب و کارهای حوزه پردازش ابری)  -3

 (IOTکسب و کارهای حوزه اینترنت اشیا)  -4

 ( VR( و واقعیت مجازی ) ARکسب و کارهای حوزه واقعیت افزوده )  -5

 (Data Analyticsکسب و کارهای مبتنی بر داده پردازی و تحلیل داده ای ) -8

 ( blockchainری زنجیره بسته یا زنجیره بلوکی )کسب و کارهای مبتنی بر فناو -2

 کسب و کارهای مالی مبتنی بر رمز ارزها -4

 

 

 بازار کار آتی استان و  فرصت های سرمایه گذاری-4-2-2

 ی شغلی از منابع اطالعاتی  به شرح ذیل استفاده شده است:فرصت هابه منظور شناسایی بازار کارآتی استان و پیش بینی 

 احصا شده توسط دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری سمنان  ی شغلیفرصت ها 

 پروژه های مصوب  ایجاد و توسعه بخش خصوصی، ارجاع شده به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان 

 پروژه های مصوب شورای راهبری استان 

 فرصت های سرمایه گذاری استان سمنان 
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 اعم از پروژه مصوب استانی و برش استانی پروژه های مصوب ملی(ستگاه های اجرایی استان پروژه های مصوب اقتصاد مقاومتی د( 

 لیست طرحهای پرداخت شده  اشتغال روستایی و عشایری ثبت شده در سامانه کارا 

 

 یاستاندار یگذار هیسرما از تیحما و جذب دفتر توسط شده احصا یشغل یفرصت ها

 بهره آماده طرح 122 یاستاندار منابع توسعه و یاقتصاد امور یهماهنگ معاونت یسو از گرفته صورت یها یریگیپ با 1372 سال در 
توسط دفتر  نفر 4211 بر بالغ تیظرف با( یگردشگر حوزه در طرح 37 و یکشاورز بخش در طرح 87 صنعت، بخش در طرح 87)  یبردار

 مناسب یرسان اطالع ،شهرستان ها یاجتماع رفاه و کار تعاون، ادارات شد مقرر دویگرد احصا جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری
دستگاه و سپس با هماهنگی  برسانند انجام به را یشغل یفرصت ها خصوص در کار انیمتقاض از نام ثبت نیهمچن و کار ندگانیجو به
ی دوره های آموزشی مورد نیاز جهت نسبت به شناسایی و اجرا شهرستان های اجرایی ذیربط و مراکز آموزش فنی و حرفه ای ها

 کارجویان اقدام نمایند. 

ی اجرایی ذیربط  مورد مطالعه قرار گرفت و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز این دستگاه هاطرح مذکور با هماهنگی  122طرح از  127تعداد 
فر( برای احراز مشاغل مورد نظر باید مهارت الزم ن 1241درصد از آنها) 83عنوان شغلی برآورد گردید که  114نفر در قالب  2131طرحها 

 24را کسب نمایند که عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز برای آموزش به این افراد نیز مطابق با نیازسنجی آموزشی صورت گرفته 
 ه اند. کارجویان مربوطه شناسایی و تعدادی از دوره های آموزشی را طی نمو شهرستان هاعنوان است که در برخی 

 نشان داده شده است. 14-4خالصه این مطالعات در جدول 

 

ی شغلی احصا شده فرصت هاخالصه مطالعات صورت گرفته در خصوص نیازسنجی آموزشی  -14-4جدول 

 1337توسط دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری در سال 

بخش 
 اقتصادی

تعداد کل 
 طرح

اشتغال 
پیش بینی 

 شده

 تعداد طرح
 بررسی شده

تعداد نیروی 
انسانی مورد 

 نیاز

تعداد 
عناوین 

شغلی احصا 
 شده

تعداد عناوین 
دوره های 

آموزشی مورد 
 نیاز

تعداد نفرات 
مخاطب 
 آموزش

 435 38 33 1148 33 2748 87 صنعت

 311 27 52 418 82 1171 87 کشاورزی

 148 13 24 127 27 214 37 گردشگری

 1241 24 114 2131 127 4275 122 جمع

 

 پروژه های مصوب ارجاع شده به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان 

روی و فصل مشکالت و موانع فرا به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل 1374بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال 
ور تشکیل شد. بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در تمام استان های کش ،واحدهای تولیدی

و هماهنگی برای حل مشکل، بررسی و ارائه راهکار در خصوص اختالفات یا مشکالت اجتماعی نیروی کار، بررسی اختالفات واحدهای 
طرح های نیمه تمام تولید و  تولیدی با دستگاه های اجرایی استان و ارائه راهکارهای مناسب، کمک به تسریع، تکمیل و راه اندازی
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 15-4حمایت و کمک به توسعه صادرات محصوالت تولیدی استان ها از جمله وظایف اصلی این کارگروه تعریف شده است . جدول 
 نشان می دهد.  1372یی طرحهای مصوب این کارگروه را از بازه زمانی  مرداد ماه سال اشتغال زامیزان 

 

 64 یباال یکیزیف شرفتیپ با کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مصوب  یها طرح  – 15-4جدول 

 و پیش بینی میزان  اشتغال آنها درصد

ف
دی

ر
 

 گروه فعالیت

تعداد 

 طرح

 پیش بینی اشتغال طرح

 گرمسار شاهرود سمنان  سرخه دامغان 
مهدی 

 شهر
 جمع کل

 35 1 35 1 1 1 1 3 برق و الکترونیک 1

 332 11 241 3 41 1 1 22 و الستیک پالستیکشیمیایی سلولزی  2

 228 52 42 41 1 1 2 11 غذایی دارویی بهداشتی 3

 513 11 55 341 55 3 11 14 فلزی و خودرو 4

 115 1 74 1 11 1 2 3 کانی غیرفلزی 5

 215 45 31 31 111 1 1 5 نساجی و پوشاک 8

 1431 45 548 31 185 3 25 52 جمع کل 

 

طرح جهت دریافت تسهیالت رونق تولید در این کارگروه مصوب شده اند و پس از دریافت تسهیالت و تکمیل این  52مجموعاً 
فرصت شغلی مربوط به شهرستان گرمسار می باشد. بیشترین طرحهای  548که از این تعداد  فرصت شغلی ایجاد خواهد شد 1431طرحها 

 یی نیز در گروه صنایع فلزی و خودرو می باشد. اشتغال زامصوب مربوط به گروه شیمیایی سلولزی و الستیک و پالستیک و بیشترین 

 پروژه های مصوب شورای راهبری استان

پروژه مهم و تاثیرگذار را در بخش های صنعت، کشاورزی و معدن استان تصویب  38، 1375سال  شورای راهبری استان سمنان در
کرد و حمایت و پیگیری تحقق آنها را در دستور کار خود و دستگاه های متولی قرار داد . این پروژه ها در دو بخش صنعت و دامپروری 

پروژه به دامپروری اختصاص دارد . در بخش  4وژه ها است و تنها درصد کل پر 42می باشند که سهم پروژه های بخش صنعت حدود 
پروژه بخش صنعت به این شرکت ها اختصاص یافته است  22پروژه از  5صنعت شرکت های داروئی از سهم زیادی برخوردار هستند و 

 (18-4)جدول 

 1335 یراهبر یشورا مصوب - استان گذار ریتاث و مهمهای  پروژه - 16-4جدول 

 نام شهرستان نام واحد فردی

 سمنان کلران 1

 سمنان رویان دارو 2

 گرمسار آرتا دارو اداک 3

 گرمسار یاوران خودروی شرق 4

 گرمسار شرکت صنایع بین المللی پارس 5

 گرمسار مهربان الیاف 8

 سمنان کویرجین  2

 سمنان درین ریس سمنان 4

 سمنان شرکت پارمیدا 7
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 نام شهرستان نام واحد فردی

 آرادان شرکت ماهان سپهر  11

 سمنان صادرات داروهای دامی  -شرکت دارویی پارس دو فارما 11

 گرمسار کشتارگاه سیمرغ -تکمیل کشتارگاه طیور 12

 دامغان شرکت دامداران استان سمنان 13

 سمنان شیمی داروی پارسیان 14

 شاهرود سیمان بیارجمند 15

 سمنان شرکت چوب تراش نقطه ) طرح توسعه ( 18

 دامغان فنرلول ایران شرکت  12

 شاهرود شرکت طب پالستیک شاهرود  14

 گرمسار بسپارتحریر آسیا 17

 سمنان عقاب افشان 21

 دامغان فوالد کویر دامغان ) ایجادی( 21

 شاهرود سیم و کابل مغان 22

 سمنان داروسازی فاتک شیمی پارس 23

 شاهرود شرکت شکرقند شاهرود  24

 مسارگر صنعت پتاس آسیا 25

 سمنان شرکت صنایع اتومبیل سازی فردا 28

 سمنان شرکت مشارکتی الگانت  22

 آرادان شرکت معدنی امالح ایران  24

 شاهرود سیمان شاهرود 27

31 
 خوراک دام وطیور -شرکت دیمه مهدیشهر 

 سرخه
 طرح گوساله پرواری -شرکت دیمه مهدیشهر 

 شاهرود شیرپاستوریزه دامیاران شاهرود شرکت-طرح توسعه فراورده های لبنی  31

  سمنان  داریسپ/  نمونه/ نهییآ گچ 32

 شاهرود شاهرود مانیس معادن مجموعه 33

 گرمسار رانیا یمعدن امالح شرکت 34

  سمنان  خابیش آهن 35

 دامغان زر کوه یطال 38

 

 

 فرصت های سرمایه گذاری استان سمنان 

و حمایت وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت  38راسیون جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهاناستانداری سمنان با همکاری فد
صنعت، معدن و تجارت، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نشست 

                                                   

36 FEMOZA 
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در مرکز همایش های صدا و سیما و هتل پارسیان  1378آذرماه  2ت یلغا 4را از  32معرفی فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران
 استقالل تهران برگزار کرد .

سرمایه گذاری خارجی و  111ی و بیش از ارجهدف از برگزاری این نشست که با حضور مقامات عالی رتبه و سخنرانان داخلی و خ
معرفی فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران  ؛و بین المللی برگزار شددها، انجمن ها و مراکز داخلی اسرمایه پذیر داخلی و نه 311

و جذب سرمایه مستقیم خارجی، توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، توسعه صادرات غیر نفتی، انتقال فن آوری و نوآوری، تامین مالی 
 دوطرفه بود . طرح ها و پروژه های داخلی از طریق منابع خارجی و گسترش همکاری های تجاری

، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل 34سازمان های بین المللی مانند سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد )یونیدو(
، مرجع 44، اتاق بازگانی سوییس43، اتاق بازرگانی ژنو42، بانک توسعه آسیا41، بانک سرمایه گذاری اروپا41، بانک جهانی37متحد)آنکتاد(

و ... از این نشست حمایت  42، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا )آسه آن(48، مرکز تجارت جهانی45ی خارجی )وایپا(جهانی سرمایه گذار
 کردند .

مخاطبین این نشست نهادهای دولتی و سازمان های تابعه، نهادها، بنیادها و شرکت های بزرگ اقتصادی کشور، مناطق آزاد و ویژه 
یه گذاری و موسسات تامین مالی، گروه ها و شرکت های تابعه )هلدینگ ها(، شرکت های اقتصادی، بانک ها ، شرکت های سرما

انس های ترویج سرمایه گذاری، شرکت های چند ملیتی، پارک های علم و فناوری )های و حمل و نقل، فرودگاه و بنادر، آژلجستیک 
 کشور بودند. 211شرکت از  325111ی فموزا، تک(، صاحبان طرح ها، پروژه ها و سرمایه پذیران و اعضای بانک اطالعات

پروژه مرتبط با استان  77در پایان نشست تفاهمنامه های همکاری بین طرفین مبادله شد که از مجموع تفاهمنامه های مبادله شده 
 ند .ارائه شده ا 12-4سمنان شناسایی و تدوین شد که به تفکیک دستگاه های اجرایی متولی و پشتیبان آنها در جدول 

 1336فرصت های سرمایه گذاری مصوب همایش بین المللی سرمایه گذاری دیماه  –17-4جدول 

 دستگاه اجرایی
تعداد 
 پروژه

 شهرستان نام پروژه

 21 صنعت، معدن و تجارت

 دامغان و شاهرود احداث واحد شیشه جام

 دامغان استحصال طالی پالسری کوه زر

 دامغان معلمان استحصال طالی کان سنگی از معدن

 استان استنت قلبی دارویی و غیر دارویی

 استان الیاف سرامیکی

 استان ایمپلنت دندان

 سرخه تایر خودرو

 استان تبدیل گاز طبیعی به پلی پروپیلن

                                                   

27IRAN Economic & Investment Opportunities Forum (IEIO 2117) 

38 UNIDO 

39 UNCTAD 

40 Word Bank 

41 European Investment Bank 

42 Asian Development Bank 

43 Chambre De Commerece Et Industrie De Geneve 

44 Swiss Asian Chamber of Commerce, Zurich, Switzerland 

45 WAIPA 

46 International Trade Center Division (ITC) 

47 ASEAN 
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 دستگاه اجرایی
تعداد 
 پروژه

 شهرستان نام پروژه

 استان خودروی سواری

 استان خودروی هیبریدی

 استان سلول خورشیدی)سوالرسل(

 ودشاهر پتاس فرآوری

 میامی فروسیلیکو منگنز-فرومنگنز

 استان کاغذ سنگی

 استان گیربکس اتوماتیک خودرو

 مهدیشهر مصنوعی افریسندگی نخ پنبه و الیاف مصنوعی و بافندگی پارچه پنبه ای و الی

 استان اکتشاف و استحصال عناصر کمیاب فلزی

 هسرخ استحصال فلز استرانسیوم از معادن سلستین

 آرادان راه اندازی سیمان البرز آرادان

 شاهرود کنسانتره ذغال سنگ

 2 حمل و نقل و پایانه ها
 استان مجتمع های خدماتی رفاهی

 استان خرید و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای

 2 آب منطقه ای

 استان شوری زدایی و انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان

 فینسک و سامانه انتقال آب به سمنان و مهدیشهرسد 
 مهدیشهر

 سمنان

میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگری

12 

 شاهرود منطقه نمونه گردشگری تنگه داستان

اکوکمپ گردشگری توران و اقامتگاه های بوم گردی در قلعه باال، رضاآباد و 
 احمدآباد

 شاهرود

 انسمن مجموعه گردشگری شبدیز

 گرمسار مجتمع گردشگری سالمت )بهره برداری از معادن متروکه نمک و نمک درمانی(

 سمنان احداث مجموعه گردشگری در سمنان

 هتل آریان
 

 سمنان احداث مجموعه گردشگری در سمنان)هتل(

 استان خانه تاریخی و عمارت و یک حمام در استان سمنان 8مرمت و بهره برداری از 

 گرمسار مرمت و بهره برداری از کاروانسرای شاه عباسی ایوانکی

 گرمسار اکو کمپ و مجموعه گردشگری پارک ملی کویر

 مهدیشهر منطقه نمونه گردشگری پرور

 سرخه منطقه گردشگری تلخاب
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 دستگاه اجرایی
تعداد 
 پروژه

 شهرستان نام پروژه

 11 جهاد کشاورزی

 استان تولید انواع محصوالت گلخانه ای سبزی و صیفی وگل های زینتی

 استان تولید قارچ خوراکی

 استان احداث واحد پرورش بلدرچین

 استان و بسته بندی فرآوریپرورش شتر مولد، تولید شیر، 

 استان خشک کردن میوجات و سر درختی ها )زردآلو، هلو و ...(

 دامغان ، بسته بندی و صادرات پسته فرآوری

تولید غذای آماده و نیمه آماده و ... بر زنجیره کشتار، ذخیره سازی، قطعه بندی و 
 پایه گوشت مرغ

 استان

 استان تولید اسانس طبیعی و بسته بندی گیاهان دارویی

 شاهرود تولیدکنسانتره میوه )انار و.......(، آبمیوه و سایر نوشیدنی های حالل

 آرادان پوست و ... شترمرغ فرآوریاحداث کشتارگاه، بسته بندی گوشت، 

 14 دامپزشکی

 استان تولید توکسین بایندر

 استان بهبود و غنی سازی خاک کشاورزی، فضای سبز، .... توسط زئولیت غنی شده

 آرادان احداث صنایع تبدیلی شیر آرادان

 سمنان احداث صنایع تبدیلی شیر شتر سمنان

 میامی احداث مرکز جمع آوری شیر و صنایع تبدیلی میامی

 سرخه ث صنایع تبدیلی گوشت سفید سرخهاحدا

 مهدیشهر احداث صنایع تبدیلی گوشت قرمز مهدی شهر

 مهدیشهر احداث صنایع تبدیلی لبنیات سنتی )گوسفند و بز( مهدیشهر

 استان احداث کارخانه خوراک دام و طیور

 سمنان احداث کارخانه تولید واکسن دام و طیور سمنان

 سمنان ه صنعتی دام در سمناناحداث کشتارگا

 شاهرود احداث کشتارگاه صنعتی دام در شاهرود

 شاهرود احداث کشتارگاه طیور شاهرود

 گرمسار احداث کشتارگاه طیور گرمسار

 آرادان احداث میدان دام آرادان

 شاهرود احداث میدان دام شاهرود

 گرمسار احداث میدان دام گرمسار

 میامی دان دام میامیاحداث می

 11 شهرداری سمنان

 سمنان مجموعه پارکینگ و تجاری میدان امام علی )ع(

 سمنان مجموعه پارکینگ،تجاری  بلوار سعدی

 سمنان ساخت مجموعه به عنوان پارک بانوان



  75  فصل چهارم )سیمای بازار کار و اقتصاد استان سمنان با نیم نگاهی به چشم انداز آتی (                           

 دستگاه اجرایی
تعداد 
 پروژه

 شهرستان نام پروژه

 سمنان خدمات تفریحی و گردشگری سیمرغ

 سمنان ساخت مجموعه و تفریح گاه و جاده سالمت

 سمنان (امام )ره پروژه پهنه شرقی

 سمنان خیابان امام )ره( مجموعه پارکینگ،تجاری 

 سمنان مجموعه شهربازی و پذیرایی شهید رجایی

 سمنان مجموعه پارکینگ،تجاری و خدماتی  و شب بازار

 سمنان اصالح و ساخت مجموعه در پارک کومش

 2 آب و فاضالب روستایی

 استان روستاهای استانآبرسانی به 

)رفع فرسودگی سیستم توزیع و خطوط لوله اصالح و بازسازی سیستم آبرسانی استان 

 آب(
 استان

 2 جهاد دانشگاهی

 استان مگاوات 411احداث نیروگاه خورشیدی 

 استان احداث کارخانه پروفیل رنگی درب و پنجره

 استان بنتونیت فرآوریاحداث کارخانه 

 استان زئولیت فرآوریکارخانه  احداث

 سرخه احداث کارخانه تولید گچ پالستری

 مهدیشهر ایجاد مرکز تحقیقات رویان سمنان

 استان ایجاد مرکز مبارزه با سرطان

پارک علم و فناوری 
 سمنان

2 
 سمنان تولید گچ قالب گیری نوع آلفا

 سمنان اصالح ساختار زئولیت

 4 آب و فاضالب شهری

 گرمسار احداث طرح فاضالب شهر گرمسار

 شاهرود احداث طرح فاضالب شهرشاهرود

 مهدیشهر احداث طرح فاضالب شهر شهمیرزاد

 دامغان احداث طرح فاضالب شهر دامغان

 استان گاز GTS و طرح احداث واحد جی تی ال 1 شرکت گاز

 شاهرود طبس-هرودشا-گرگان-مطالعه و احداث راه آهن اینچه برون 1 راه آهن

ارتباطات و فناوری 
 اطالعات

5 

 استان خدمات مشاوره برای طراحی معماری سازمانی خدماتی برای سازمان های دولتی

 استان آبیاری هوشمند )درکشاورزی(

 استان برای سازمان های دولتی E-Servicesطراحی 

 استان استفاده از مراکز داده ای دولتی و یا ملی

 استان خت شهر هوشمندسا
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 دستگاه اجرایی
تعداد 
 پروژه

 شهرستان نام پروژه

 3 برق منطقه ای

 دامغان مگاواتی تویه 14نیروگاه بادی 

 استان مگاواتی برق خورشیدی فتوولتائیک 31نیروگاه  4احداث 

 دامغان مگاواتی دامغان 11احداث نیروگاه خورشیدی 

فرصت سرمایه گذاری را در  83 ،ه شده به این کارگروهکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز بر اساس اطالعات و پروژه های ارائ
مورد از آنها با پروژه های نشست فرصت های سرمایه گذاری یکسان می باشد )در جدول  21استان شناسایی و معرفی کرده است که 

بر اساس پیش با رنگ متفاوت مشخص شده است(.  12-4این فرصت ها لیست و پروژه های مشترک با فهرست جدول  14-4شماره 
فرصت شغلی جدید در بخش صنعت استان ایجاد خواهد  13111بینی صورت گرفته ،انجام سرمایه گذاری و تحقق این پروژه ها بیش از 

 کرد . 

 

 فرصت های سرمایه گذاری معرفی شده کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان –18-4جدول 

ف 
دی

ر
 

 شهرستان  عنوان طرح 
میزان 

 غالاشت

 2111 شاهرود پتاس در منطقه ترود فرآوریاحداث  1

 121 شاهرود تنی( 5111واحد  8احداث کارخانجات تولید کنسانتره مس و مس کاتدی در منطقه ترود ) 2

 311 سمنان و سرخه زئولیت  فرآوریطرح  3

 511 دامغان و شاهرود احداث واحد شیشه جام 4

 21 دامغان ک صنعتی درغرب شهرستان دامغان ا حداث واحد تغلیظ کائولن و خا 5

 511 استان احداث  واحد کربنات سدیم دراستان    8

 121 دامغان احداث واحد استحصال طال به روش انحالل در شمال روستای معلمان  2

 121 استان هزارکیلومترمربع 51اکتشافات تکمیلی ذخایر فلزی و غیرفلزی در سطح استان به مساحت  4

 41 سرخه اکتشاف ذخایر مس رسوبی جنوب شهرستان سرخه 7

 31 سرخه احداث واحد تولید گچ با کوره های ثابت  11

 51 سرخه تولید قطعات گچی  11

 1 استان تهیه نقشه زمین شناسی 12

 1 دامغان اکتشافات عناصر کمیاب  در کویر حاج علیقلی 13

 411 سرخه تایر خودرو  14

 211 سمنان  ریتولید واگن با 15

 111 سمنان  تولید مینی بوس 18

 41 سمنان  تولید انواع کامیون با تناژ مختلف 12

 411 سمنان  خط رنگ و مونتاژ بدنه خودرو 14

 211 سمنان  تولید شیلنگ ها و قطعات پالستیکی و نواری مورد مصرف در ساختمان 17

 511 سرخه  مجموعه تولید کاغذ کربنات وکربنات کلسیم رسوبی دریک  21

 111 سمنان  لنت خودروسواری 21

 55 سمنان  تولید بیل مکانیکی 22

 51 سمنان  به همراه سردخانه iqfانجماد سریع سبزیجات و میوه جات به روش  فرآوری 23
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ف 
دی

ر
 

 شهرستان  عنوان طرح 
میزان 

 غالاشت

 151 مهدیشهر تولید نخ پلی استر 24

 311 مهدیشهر بافندگی پارچه پنبه ای و الیاف مصنوعی 25

 21 دامغان  سیلیس  یفرآور 28

 211 شاهرود سنگ مصنوعی  22

 118 شاهرود -دامغان الیاف شیشه 24

 33 مهدیشهر سلول وماژول خورشیدی  27

 45 سرخه  ورق های چند الیه اسپتیک 31

 211 مهدیشهر ریسندگی نخ پنبه و الیاف مصنوعی 31

 111 رادان آ کنسانتره ذغال سنگ –بتن سبک  –سیلیس دانه بندی شده  32

 25 دامغان و شاهرود ژرمنیوم در منطقه دامغان و شاهرود فرآوریاحداث کارخانه  33

 511 سمنان استحصال فلز استرانسیم از معادن سلستین  34

 111 شاهرود استفاده از باطله های  معدن  ذغال سنگ  شاهرود 35

38 
دی  -4سولفات پتاسیم کریستالی  -3تولید انواع مواد شیمیایی )اسیدسولفوریک اسید فسفریک 

 (کلرور کلسیم -5کلسیم فسفات 
 51 سمنان

 251 دامغان بشکه نفت خام در روز 11111ایجاد پاالیشگاه کوچک با ورودی  32

 35 سمنان ساخت دستگاه های خالص ساز عناصر  34

 35 سمنان ساخت وتولید پنجره های اپتیکی لیزر و نایت ویژن  37

 111 سمنان انو کامپوزیت ها و سوپر کامپوزیت ها  ساخت ن  41

 21 سمنان طراحی و ساخت قطعات انواع  موتور 41

 311 سمنان ساخت انواع  آنتن های پیشرفته  42

 251 سمنان تولید پهباد ها و هواپیمای بدون سرنشین 43

 35 سمنان تولید آیروژل 44

 41 میامی مصالح ساختمانی نوین  45

 51 میامی نسوز کرومیتی مواد 48

 31 میامی ماسه های ریخته گری کرومیتی و حرارت باال  42

 35 میامی استحصال فلز مس به روش انحالل   44

 21 مهدیشهر نسوز های دولومیتی   47

 21 مهدیشهر صنایع تولید فلز منیزیم  51

 41 مهدیشهر مصالح ساختمانی سبک  51

 35 دامغان  حالل در منطقه عمومی سرکویر استحصال مس به روش ان   52

 411 دامغان  کنسانتره  ذغالسنگ و مشتقات دیگر ذغالسنگ  53

 311 استان  سلول خورشیدی از مرحله ویفر 54

55 
(شامل متانول، پروپیلن، پلی پروپیلن، گازوئیل، GTPPزنجیره تبدیل گاز طبیعی به پلی پروپیلن ) 

 (LPGگاز مایع )
   استان 

 211 میامی  فرو منگنز وفروسیلیکو منگنز  58

 211 استان  گیربکس اتوماتیک خودرو  52

 151 دامغان طالی پالسری کوه زر به روش شستشو  فرآوریاستحصال و  54

 21 استان استنت قلبی ، دارویی وغیر دارویی  57
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ف 
دی

ر
 

 شهرستان  عنوان طرح 
میزان 

 غالاشت

 51 استان  الیاف سرامیکی و پتو و بلوک سرامیکی  81

 21 استان ان ایمپلنت دند 81

 1511 استان خودرو سواری  82

 311 استان خودرو هیبریدی  83

 

 طرح ها و پروژه های مصوب اقتصاد مقاومتی

 14پروژه جدید را برای  84، در ذیل برنامه های اصلی اقتصاد مقاومتی کشور 1378ستاد اقتصاد مقاومتی استان سمنان در سال 
وظایف و رسالت های آنها تعریف و تصویب کرده است. یکی از تاثیرگذار ترین پروژه های مصوب دستگاه اجرایی استان بر اساس شرح 

استان با محوریت اداره  اشتغال جادیا یراستا در یآموز مهارت یآموزش یها دوره عیتجمهای مهارتی استان، پروژه  آموزشاین ستاد بر 
 فنی و حرفه ای استان است . آموزشکل 

ه و مسئولیت محول شده به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ، ساختار اجرایی تدوین و به تصویب کارگروه در قالب این پروژ
نای موزش های مهارتی استان باید بر مبکلیه آ بر اساس این پروژهاجتماعی و فرهنگی ستاد اقتصاد مقاومتی استان رسیده است . 

گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای برای ایشان  ،ای کشور اجرا شده و در پایان دوره فنی و حرفه آموزشاستانداردهای مصوب سازمان 
فنی و  آموزشمستقل یا مشارکتی با اداره کل  به صورتصادر گردد. این دوره های مهارتی می تواند توسط دستگاه های اجرایی مختلف 

سرفصل های ، آموزشمالک ارائه  اما ؛از صورت گرفته برگزار شوندتوسط این اداره کل بر مبنای اعالم نی حرفه ای استان و یا مستقالً
 پیش بینی شده در استاندارد آموزشی مربوطه می باشد. 

ارائه شده اند نشان می دهد رتبه بندی بخش ها  14-4بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی استان که در جدول 
(، فناوری 12(، کشاورزی )15های مصوب ستاد عبارت است از : سهم حوزه های صنعت و معدن )به تناسب سهم آنها از مجموع پروژه 

 (.2( و خدمات )4( و آموزش و پژوهش )5( عمرانی )8(، گردشگری )11اطالعات و ارتباطات )

یری می شود، خود در پروژه اصلی بخش صنعت و معدن که با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پیگ 3با توجه به اینکه 
این ترکیب نشان از در اولویت بودن  تخصصی به عرصه معدن اختصاص دارد؛صورت ه پروژه آن ب 31پروژه می باشد که  311برگیرنده 

 بخش صنعت همانند سال های گذشته در سطح استان می باشد .

 

 1336 سال استان یمقاومت اقتصاد یفرمانده ستاد مصوب یها پروژهفهرست   – 13-4جدول 

 دستگاه استانی مجری پروژه عنوان برنامه  * عنوان پروژه ردیف

 پروژه مهم و تاثیرگذار بخش صنعت در استان 31کمک به  1

 ارتقا توان تولید ملی 
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان
 پروژه مهم و تاثیرگذار بخش معدن در استان 31کمک به  2

 واحد تولیدی 251یش بهره وری تعداد بازسازی و نوسازی و افزا 3

4 
 احداث و بهره برداری نیروگاه برق آبی کوچک

 )بر روی خط انتقال چشمه روزیه( 
 ارتقای توان تولید ملی 

شرکت آب و فاضالب شهری  زایی اقتصاد( )درون
 استان سمنان

 (1375احداث تصفیه خانه فاضالب شهمیرزاد )سال  5

 (ROری توسیسات نمک زدایی آب سرخه )تکمیل و بهره بردا 8
 مردمی کردن اقتصاد

 تکمیل طرح فاضالب شهر سمنان 2
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 دستگاه استانی مجری پروژه عنوان برنامه  * عنوان پروژه ردیف

 ایجاد کارگاه اتومکانیک جهت معتادین بهبود یافته 4
برنامه ملی ارتقای بهره 

 وری
 تاسیس کارگاه ویژه معلولین 7 اداره بهزیستی

 کارگاه روغن کشی 11

 ش ریخته گری دقیقتولید قطعات توربین برو 11

برنامه ملی توسعه اقتصاد 
 دانش بنیان

پارک علم و فناوری استان 
 سمنان

 Eddy cament brakeساخت دستگاه  12

13 
خط رنگ آمیزی آندایز و درب و پنجره آلومینیوم دو جداره رنگی)پنجره 

 (lift&slideکشویی با درزبندی نوار الستیکی، 

 گلوتن تولید نان سوخاری بدون 14

 ایجاد نیروگاه بادی )طرح انرژی تجدیدپذیر( 15

 تولید ظروف یکبار مصرف بسته بندی جدار نازک 18

 تولید بوق خودرو 12

 NFCطراحی و اجرای سیستم های پرداخت برپایه  14

 هکتار( 11تولید ارکیده فاالنومپسیس ) 17

 اجرای طرح اشتغال عمومی 21 
وحمایت از  ایجاد اشتغال

 کسب وکار

اداره کل تعاون ،کار ورفاه 
 اجتماعی 

 طرح توسعه مشاغل خانگی 21

 طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی 22

 تشکیل شرکت های تعاونی 23
تشکیل و توسعه شرکت 

 های تعاونی 

 شناسائی و رصد واحدهای مشکل دار و پیگیری حل مشکالت 24

کل حمایت از واحدهای مش
دار در راستای تثبیت 

 اشتغال موجود

 ارتقای توان تولید ملی تجمیع دوره های آموزشی مهارت آموزی در راستای ایجاد اشتغال 25
اداره کل آموزش فنی و حرفه 

 ای استان سمنان

 اجرای طرح توانمند سازی جوامع محلی با مشارکت مردم )ترسیب کربن( 28
امنیت غذایی وتولید 

 اهبردیمحصوالت ر

 22 منابع طبیعی استان
مدیریت پایدار آب وخاک،توسعه روستایی با محوریت منابع طبیعی 

 ومشارکت مردم )حبله رود(
 ارتقای بهره وری آب

 بهره برداری از محصوالت فرعی )کاشت باریجه( 24
امنیت غذایی وتولید 
 محصوالت راهبردی

 ییافزایش بهره وری طرح های اشتغال و خودکفا 27

عدالت بنیان کردن اقتصاد 
 و توسعه عدالت اجتماعی

 کمیته امداد استان
 کاهش بیکاری مددجویان تحت حمایت 31

 توجه به اشتغال روستایی بعنوان مبدا اقتصاد مقاومتی 31

 شناسایی و رصد واحدهای مشکل دار و پیگیری حل مشکالت 32

 انتقال آب رسانی و خطوط های آب رفع فرسودگی شبکه 33
 آبفا روستایی ارتقای بهره وری

 میلیون نفر 2.1هزار روستا با جمعیتی بالغ بر  21تومین آب شرب بیش از  34

 احداث و تکمیل مراکز بهداشتی درمانی 35

احداث و تکمیل مراکز 
بهداشتی درمانی دانشگاه 
در راستای طرح تحول 

 بهداشت

 دانشگاه علوم 
 پزشکی سمنان
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 دستگاه استانی مجری پروژه عنوان برنامه  * عنوان پروژه ردیف

38 
دهی خرید و شناسنامه دار کردن کلیه تجهیزات پزشکی و سرمایه سامان

 ای دانشگاه

ساماندهی خرید و 
شناسنامه دار کردن کلیه 

تجهیزات پزشکی و 
 سرمایه ای دانشگاه

32 
بهینه سازی خدمات درمانی با ایجاد تامین فضا و جذب رشته های 

 تخصصی و فوق تخصصی مناسب

بهینه سازی خدمات 
یجاد تامین فضا درمانی با ا

و جذب رشته های 
تخصصی و فوق تخصصی 

 مناسب

 راه اندازی مرکز آموزش مهارتی حرفه ای در دانشگاه 34

راه اندازی مرکز آموزش 
مهارتی حرفه ای در 

 دانشگاه

 ایجاد پژوهشکده تحقیقاتی علوم زیستی 37
ایجاد پژوهشکده تحقیقاتی 

 علوم زیستی

 ع دستی بخش خصوصیتجهیز کارگاه های صنای 41

برنامه ملی ارتقای توان 
تولید ملی )درون زایی 

 اقتصاد(

اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری 

 استان سمنان

 توسعه اقامتگاه بوم گردی 41

 توسعه گردشگری الکترونیک 42

43 
کمک به ایجاد و پشتیبانی مراکز و دفاتر اطالع رسانی خدمات 

 استانگردشگری در 

 افزایش ظرفیت هتلینگ در سطح استان 44

45 
 -ایجاد تاسیسات گردشگری خارج از ظرفیت هتلینگ )سفره خانه سنتی

 رستوران سنتی(

48 
ایجاد بستر تعاملی بین دانشگاه و شرکت های حوزه فاوا و همچنین ایجاد 

 مرکز شتابدهنده در استان

 فناوری اطالعاتارتباطات و  توسعه اقتصاد دانش بنیان

 ایجاد پژوهشکده شبکه های اجتماعی مجازی 42

 برنامه ریزی راهبردی توسعه سیستم های هوشمند ملی 44

47 
تجهیز و تکمیل مرکز داده استانی و استقرار آن به عنوان هاب شمال 

 شرق کشور

 توسعه و تکمیل مرکز تماس استانی 51

 تان سمنانایجاد مرکز شتابدهنده در اس 51

52 
افتتاح و آغاز به کار مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای 

 نوپای حوزه فاوا

53 
تولید و توسعه محتوای دیجیتال در فضای مجازی بویژه در حوزه 

 پویانمایی

 برگزاری رویدادهای کارآفرینی استارتاپی در حوزه های مختلف 54

 ید کوچک مقیاس در مناطق محرومحمایت از واحدهای تول 55

 ارتقای توان تولید ملی

  

 جهاد کشاورزی استان

  

 حفاظت منابع آب و خاک ) آّخیزداری و بیابان زدایی( 58

 (5افزایش تولید محصوالت استراتژیک )جدول  52

54 
نیمه فعال به ظرفیت اسمی رساندن  _راه اندازی واحدهای غیرفعال

 اسمیواحدهای زیر ظرفیت 
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 دستگاه استانی مجری پروژه عنوان برنامه  * عنوان پروژه ردیف

57 
حمایت از توسعه سرمایه گذاری های جدید در حوزه پیشران های اساسی 

 توسعه در بخش کشاورزی

81 
پیگیری واگذاری واحدهای تملیکی بانک ها به مجریان قبلی، سرمایه 

 گذاران جدید و یا برندهای معروف

 حمایت توسعه صادرات محصوالت کشاورزی 81

 بنایی محرک تولیداجرای طرح های زیر 82

83 
درصدو باالتر )جدول  51حمایت از طرح های تولیدی با پیشرفت فیزیک 

8) 

 مردمی کردن اقتصاد طرح توانمندسازی جوامع محلی 84
کلیه دستگاه های اجرایی 

 فرمانداری ها -مرتبط 

 
ستگاه اجرایی استان برش استانی از پروژه ملی د 12بر اساس ابالغ صورت گرفته از سوی وزارتخانه ها و سازمان های ملی برای 

مجموعه از این دستگاه ها در کنار پروژه های ملی خود پروژه  2مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور تدوین شده است که 
ارائی و صدا و سیمای استانی نیز دارند و شرکت برق منطقه ای، اداره کل ثبت اسناد، شرکت گاز استان، اداره کل امور اقتصادی و د

 مجری برش استانی پروژه های ملی خود هستند .، صرفاً استان

پروژه برای دستگاه های  48در مجموع در قالب برش های استانی پروژه های ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور، 
علیرغم آنکه بخش اعظم پروژه ها  ،پروژه های مصوبارائه شده است . در بین این  21-4اجرایی استان تعریف شده است که در جدول 

بخش صنعت با توجه به پروژه تعریف شده در ردیف یک بیشترین سهم اشتغال را خواهد  روژه های عمومی اختصاص یافته است؛به پ
پروژه حمایتی و  2ز با داشت و در کنار آن بخش عمرانی و اشتغال مرتبط با پروژه های عمومی قرار دارند. گردشگری و صنایع دستی نی

توسعه ای مرتبط با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جایگاه کوچکی را در بین پروژه ها به خود اختصاص داده است. 
فنی و حرفه ای کشور در بین برش های استانی جای  آموزشپروژه ملی مصوب سازمان  4همچنین در عرصه آموزش مهارتی صرفا 

 ت . گرفته اس

 برش استانی پروژه های ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور – 24-4جدول 

 عنوان برنامه  * عنوان پروژه ردیف
دستگاه استانی مجری 

 پروژه

1 
طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی  215تکمیل و بهره برداری از 

 میلیارد ریال 3442% با تسهیالت 81باالی 

 سازمان صنعت ، معدن وتجارت ارتقاء توان تولید ملی
 میلیارد  دالر 185افزایش صادرات غیر نفتی به میزان  2

 تکمیل و راه اندازی طرح توسعه کربنات سدیم سمنان 3

4 
 2211واحد صنعتی با تسهیالت  135بازسازی و نوسازی 

 میلیارد ریال

5 
ه حلقه چاه آب فاقد پروان 15111پر و مسلوب المنفعه نمودن 

 بهره برداری و مضر به مصالح عمومی

کنترل، نظارت و مسلوب المنفعه 
 نمودن چاههای فاقد پروانه

 8 شرکت آب منطقه ای سمنان
نصب ابزارهای اندازه گیری مناسب در منابع آبهای سطحی بر 

 ایستگاه 211روی 

تجهیز نقاط به ابزارهای اندازه 
 گیری

 کنتور حجمی بر روی چاه 2111نصب  2
صب کنتور حجمی بر روی چاه ن

 ها
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 عنوان برنامه  * عنوان پروژه ردیف
دستگاه استانی مجری 

 پروژه

4 

اجرای عملیات ساماندهی )شامل الیروبی، بازگشایی و 
کیلومتر از رودخانه های  51آزادسازی تصرفات( در طول 

 کشور

اجرای عملیات ساماندهی )شامل: 
الیروبی، بازگشایی و آزادسازی 

 تصرفات در رودخانه ها(

 انتقال آبرسانی و خطوط  های آب رفع فرسودگی شبکه 7

 شرکت آبفای روستایی طرح ارتقای بهره وری آب
11 

 2.1روستا با جمعیتی بالغ بر  2111تومین آب شرب بیش از 
 میلیون نفر

 افزایش ظرفیت پست فوق توزیع 11
 برق منطقه ای سمنان برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی

 توسعه خطوط فوق توزیع 12

 و کارفرمایی معلولین سهم بیمه خویش فرمایی 13

 اداره بهزیستی برنامه ملی ارتقای بهره وری

 سهم بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی نیازمندان 14

 جبران عدم کارایی معلولین شاغل در بخش غیر دولتی 15

18 
کمک به راه اندازی واحدهای شغلی حمایت شده معلولین و 

 کمک به کارگاه های حمایتی

 سرمایه کار و آماده سازی شغلی زنان سرپرست خانوار پرداخت 12

 تقویت و توسعه گروه های همیار زنان 14

17 
آموزش های مهارتی و توانمند سازی روستائیان و عشایر 

 استان
 ارتقای توان تولید ملی

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
 استان سمنان

 ارتقای توان تولید ملی های آزادتوسعه خصوصی سازی و رتبه بندی آموزشگاه  21

 ارتقای توان تولید ملی کارآموزی در محیط کار واقعی 21

 ارتقای توان تولید ملی کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی 22

 ارتقای بهره وری آب اجرای عملیات آبخیزداری وحفاظت خاک 23
 منابع طبیعی

 ارتقای بهره وری آب حرانیمقابله با بیابانزایی وکنترل کانونهای ب 24

25 
 توسعه و تکمیل بانکهای 

 اطالعاتی حوزه اسناد

 برنامه ملی شفاف سازی 
و سالم سازی اقتصاد / طرح 

 توسعه و حمایت از 
مالکیت فکری و معنوی و امنیت 

 حقوق مالکیت

 اداره کل ثبت استان

28 
 توسعه و تکمیل بانکهای 

 اطالعاتی حوزه ثبت شرکتها

22 

 ثبیت کامل حدود اراضی و ت
 امالک کشور 

 ) قانون حدنگار (

24 
گسترش ثبت رسمی مالکیت های دولت و مردم بر امالک و 

 اراضی کشور در نظام کاداستر

 توسعه و تکمیل بانکهای اطالعاتی حوزه امالک و کاداستر 27

31 
گسترش ظرفیت ادارات اجرای اسناد رسمی جهت کاهش 

 اکم قضاییمراجعه به مح

 شرکت گاز استان سمنانبرنامه ملی توسعه ظرفیت تولید  خدمات رسانی 31
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 عنوان برنامه  * عنوان پروژه ردیف
دستگاه استانی مجری 

 پروژه

 کاهش هدر رفت گاز طبیعی 32
نفت و گاز و تکمیل ذخیره یابی 

 دستی و توسعه بازار

33 
تدوین بسته حمایت از کارگاههای صنایع دستی و فرش و 

 اجرای آن
برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی 

 زایی اقتصاد( )درون

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگری استان سمنان

 ایجاد ظرفیت هتلینگ 34

35 
های ها و داراییتوسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی

 مالی عمومی

 های دولتمولد سازی و مدیریت دارایی 38 اداره کل اقتصادی و دارایی 

32 
داری زی عملیات مالی دولت )خزانهسازی و هوشمندساشفاف

 الکترونیک(

 )رادیویی( استان اقتصاد توسعه 34

طرح تشویق همکاری جمعی و 
 مشارکت آحاد مردم در اقتصاد

 صدا و سیمای مرکز سمنان

 )رادیویی( مستند گزارشی 37

 افق روشن )رادیویی( 41

 نگاه امروز جامعه فردا )رادیویی( 41

 نیم)رادیویی(ما میتوا 42

 میزگرد همگام با توسعه)تلویزیونی( 43

 برنامه ترکیبی همگام با توسعه)تلویزیونی( 44

 آیتم برنامه زنده شبانه)تلویزیونی( 45

 (یونیزیتلو)سقف کی ریز برنامه تمیآ 48

 

  کارا سامانه در شده ثبت یریعشا و ییروستا اشتغال یطرحها

تسهیالت دریافت نموده اند بر اساس رسته  1372تعداد اشتغال مستقیم طرحهایی که در سال ، ده در سامانه کارا مطابق اطالعات ثبت ش
 می باشد.  21-4های اولویت دار و به تفکیک شهرستان  به شرح جدول 

 

 میزان اشتغال مستقیم طرحهای پرداخت شده اشتغال روستایی و عشایری -21-4جدول 

ف
ردی

 

 رسته اولویت
داد تع

 طرح

 میزان اشتغال مستقیم)نفر(

ان
راد

آ
ان 

مغ
دا

 

خه
سر

ان 
من

س
ود 

هر
شا

 

سار
رم

گ
هر 

 ش
ی

هد
م

 

می
میا

 

جمع 
 کل

پرورش دام سبک و سنگین )دامداری صنعتی و  1
 544 82 15 32 224 38 15 54 42 315 یا همراه با اصالح نژاد(

 217 24 1 1 111 17 1 55 11 7 محصوالت معدنی کوچک مقیاس فرآوری 2
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 183 1 1 37 37 12 14 52 2 17 صنایع غذایی و تبدیلی تکمیلی کشاورزی 3

 71 1 8 33 2 11 1 1 34 24 محصوالت گلخانه ای 4

طیور و زنبور عسل )غیر از  فرآوریپرورش و  5
 22 1 1 5 13 17 1 31 4 48 مرغ گوشتی یا تخم گذار(

 82 1 1 2 47 1 1 5 4 43 زعفران و گیاهان دارویی 8

 43 31 1 1 4 4 1 5 1 7 پوشاک 2

 37 1 2 2 23 1 1 5 1 23 بوم گردی 4

ساخت ماشین آالت و ادوات و مکانیزاسیون  7
 35 4 1 23 1 1 1 4 1 5 کشاورزی

 23 1 1 5 5 11 1 1 1 11 صنایع دستی 11

 23 1 1 1 17 2 1 2 1 13 فرش دستباف و دستبافته ها 11

 21 12 2 1 1 1 1 1 1 3 گردشگری و طبیعت گردی 12

 13 1 5 1 4 1 1 3 1 5 مبلمان و مصنوعات چوبی 13

 11 1 1 1 7 1 1 1 1 8 خدمات توسعه کشت نهال و بذر 14

 7 1 1 1 2 1 1 5 1 7 فناوری اطالعات )محتوا( 15

خدمات مدرن سازی کشاورزی )مکانیزاسیون(  18
 8 1 1 1 3 1 1 3 1 8 تعمیر ماشین آالت و ادوات کشاورزی

 8 1 1 1 8 1 1 1 1 1 سردخانه و نگهداری محصوالت 12

خدمات بازرگانی و بازاریابی محصوالت  14
 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4 کشاورزی و دامی

بسته بندی میوه، سبزی، نان، ادویه و خشکبار  17
 4 1 1 1 4 1 1 1 1 2 )صادراتی(

 3 1 1 1 1 1 1 2 1 3 شیالت و آبزیان 21

صی و فنی مهندسی کشاورزی، خدمات تخص 21
 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 دامپزشکی و گیاه پزشکی

 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 خدمات حمل و نقل و لجستیک 22

 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 سایر موارد 23
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 و شیهما در شده ییشناسا یگذار هیسرما یها فرصت نیمچنه و یمل و یاستان مصوب مختلف یها پروژه یبررس با مجموع در
 از چه) صنعت بخش در ،استان یاقتصاد غالب ندهیآ استان، دیتول موانع رفع و لیتسه کارگروه یسو از شده یمعرف یها فرصت نیهمچن

 افتنی تیاولو و تکاپو طرح در فتهگر صورت مطالعات رغمیعل و باشد یم (دیجد یصنعت یواحدها جادیا ای و موجود عیصنا توسعه دگاهید
 سال به نسبت هرچند ؛است اندک استان یگذار هیسرما یها فرصت در ها پروژه از بخش نیا سهم هم باز ،یگردشگر عرصه به توجه

 .است داده نشان خود از را یتوجه قابل رشد گذشته یها

 

 31-37بررسی شاخصهای عمده بازار کار استان طی سالهای  -4-2-3

سهم اشتغال در بخش کشاورزی در استان افزایش یافته و سهم در سالهای اخیر سی تحوالت بازار کار استان بیانگر این است که برر
 اشتغال در بخش صنعت با کاهش روبرو شده است. 

 است. نشان داده شده 71-72در نمودارهای ذیل شاخصهای عمده اقتصادی استان سمنان در مقایسه با کل کشور طی سالهای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 استان      

 کل کشور      

















 (درصد)سهم اشتغال در بخش کشاورزی  -2-4نمودار 
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 استان      

 کل کشور      













 (درصد)سهم اشتغال در بخش صنعت -9-4نمودار 

      

 استان      

 کل کشور      













 (درصد)سهم اشتغال در بخش خدمات -4-4نمودار 

      

 استان      

 کل کشور      















 (درصد)سهم اشتغال در بخش دولتی  -5-4نمودار 
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 72تر از نرخ بیکاری کل کشور بوده است و در سال ، پایین  73خوشبختانه نرخ بیکاری در استان سمنان در سالهای اخیر به استثناء سال 
  بوده است. ، استان سمنان دارای کمترین نرخ بیکاری در میان استانهای کشور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علیرغم افزایش آن در سطح کشور به میزان قابل مالحظه ای کاهش یافته  ،نرخ مشارکت اقتصادی در استان سمنان1372در سال 
استان سمنان در  1378در سال از دالیل مهم کاهش نرخ بیکاری همین کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است.  است و در واقع یکی

رده بیست و پنجم قرار گرفته در  1372بین استانهای کشور به لحاظ نرخ مشارکت اقتصادی در رده هجدهم قرار داشته است و در سال 
 ،اندازه نسبی عرضه ی قابل دسترس کار را برای تولید کاال و خدمات تعیین می کند . از آنجا که نرخ مشارکت اقتصادی شاخصی ازاست

،  1372ضرورت دارد که دالیل کاهش آن به طور دقیق بررسی گردد. یکی از دالیل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 
نفر  11888ش داشته است در حالی که جمعیت فعال نفر افزای 53472می باشد که نسبت به سال قبل از آن  افزایش جمعیت در سن کار
این  نفری جمعیت در سن کار 24322زیرا علیرغم افزایش کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان می باشد  دیگر،افزایش یافته است. دلیل 

 نفر نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است. 5111 آنان جمعیت فعال اقتصادی  ،گروه 

   

      

 استان      

 کل کشور      













 (درصد)نرخ مشارکت اقتصادی -7-4نمودار 

      

 استان      

 کل کشور      













 (درصد)نرخ بیکاری  -4-6نمودار 
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کار استان با توجه به  نیروی و تقاضای چشم انداز عرضه -4-3

 و روند اشتغال و بیکاریمطالعات جمعیت شناسی 
باید هر دو طرف بازار کار در اقتصاد همانند هر بازار دیگری دارای دو طرف عرضه و تقاضاست لذا برای بررسی وضعیت بازار نیروی کار 

با استفاده از نتایج حاصل از بررسی طرفین عرضه و تقاضا، تحلیل های الزم عرضه و تقاضای این بازار را مورد بررسی قرار داده و سپس 
 ارائه و در برنامه ریزی های مرتبط با بازار کار مورد استفاده قرار گیرد.

ن رو عرضه نیروی کار به ایاست. از« جمعیت فعال اقتصادی»عرضه نیروی کار مفهومی اقتصادی است که معادل همان مفهوم آماری 
ی کار بالقوه و جویای کار اطالق می شود یا به عبارت دیگر عرضه نیروی کار آن بخشی از جمعیت هستند که برای کارکردن آماده نیرو

 بوده و کار خود را در بازار کار عرضه می کنند.

جمعیت، تعداد جمعیت  عرضه نیروی کار از جمله شاخص های مهم بازار کار است که تحت توثیر عوامل متعددی قرار دارد . تعداد کل
فعال) شاغل یا بیکار( ، نرخ مشارکت نیروی کار، مهاجرت ها، وضعیت اطالع رسانی، جنسیت، مسائل فرهنگی، سطح آموزش و سواد 

شستگی و ... از ازن، قانون، سن بجامعه ، دستمزدهای اسمی و حقیقی ، سن قانونی کار، درآمدهای غیر کاری، پوشش نظام تحصیلی 
 . (1348)صبوری، ستند که بر عرضه نیروی کار مؤثر هستندمواردی ه

کاالها یا ارائه خدمات مطالبه تولید نیاز بنگاه یا جامعه است که برای یا تقاضای نیروی انسانی، مقدار کار مورد  تقاضای نیروی کار
است. به عبارت دیگر هر بنگاهی با استفاده  ( . تقاضای نیروی کار در هر اقتصادی تابع تولید بنگاههای اقتصادی1371شود) نوبخت،  می

هر بنگاه اقتصادی طبق اصول اقتصاد خرد اقدام به بهینه سازی تابع سود خود از نهاده های نیروی کار و سرمایه اقدام به تولید می کند. 
امکان تعدیل عامل تولید سرمایه  کرده و از این طریق اقدام به استخدام نیروی کار می نماید البته بدیهی است که در کوتاه مدت چون
 می گیرد.وجود ندارد لذا عامل نیروی کار و تصمیم گیری در مورد استخدام یا عدم استخدام آن تحت توثیر قرار 

گیری تقاضای نیروی کار به عنوان یکی از نهاده های مورد استفاده در فرآیند تولید ، تحت توثیر عوامل بسیار زیادی قرار دارد، زیرا به کار
به ویژه بازار کاالها و خدمات است. سیاست های مختلف طرف عرضه و  تابعی از وضعیت سایر بازارهای موجود در اقتصاد ،نیروی کار

می توانند بر تقاضای نیروی کار مؤثر باشند. عوامل مختلفی وجود دارند که بر تقاضای نیروی کار توثیر گذار هستند  ،طرف تقاضای اقتصاد
ران رشد اقتصادی و رکود آنها می توان به حجم و ترکیب واردات) به طور کلی تکنولوژی تولید(، سیکل های تجاری )دو که از اهم
 .، سیاستگذاری های اقتصادی ، سرمایه گذاری، نرخ های دستمزد و غیره اشاره کرداقتصادی(

به عرضه نیروی کار هستند بدیهی است که تحوالت از منابع مهم مربوط « جمعیت فعال اقتصادی»و « جمعیت»با توجه به اینکه  
جمعیتی و در نتیجه تحوالت جمعیت فعال اقتصادی )همچنین بانوان، جمعیت جوان و جمعیت دارای تحصیالت عالی( دارای توثیرات 

حدودی می تواند مهمی بر وضعیت عرضه ی نیروی کار در طی زمان هستند وبررسی وضعیت اشتغال و بیکاری طی سالهای اخیر نیز تا 
 وضعیت تقاضای نیروی کار را در اقتصاد استان ترسیم نماید. 

 

 

 استان سمنان توزیع جمعیت در -4-3-1

نفر، کمتر از  212111استان سمنان با جمعیت اندکی بیش از  1375بر مبنای اطالعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال 
استان کشور جایگاه سی ام را  31%( و از لحاظ میزان جمعیت در بین 1.44اده است )یک درصد از کل جمعیت کشور را در خود جای د

( 1.24درصد بوده است که باالتر از میانگین کشوری ) 2.18در استان 1375تا  1371دارد. متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت بین سال های 
 47جمعیت را در کشور دارد، میانگین تراکم جمعیت کشور  تراکم کمتریننفر در کیلومتر مربع  2.2است .استان سمنان با تراکم جمعیت 

 نفر در هر کیلومتر مربع است.
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استان سمنان بوده است که با  1375نفر مهاجرت صورت گرفته در کشور در بازه زمانی منتهی سال  4217147درصد از  1.8مقصد 
 ر استان در رتبه چهاردهم کشور قرار گرفته است . در حال حاض 1345-71درصدی نسبت به بازه زمانی  1.3توجه به رشد 

درصد را خانم ها تشکیل می دهند که بیشترین جمعیت استان  47.2درصد جمعیت استان را آقایان و  51.4از لحاظ ترکیب جنسیتی 
سال هر یک با  37ا ت 35سال و  24تا  21سال و  34تا  31جمعیت استان( و رنج سنی درصد11.7سال هستند ) 27تا  25در رنج سنی 

 از کل جمعیت استان در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند . 4.4و  7.8، 11.2درصد فراوانی 

همانطور که اشاره شد در هرم سنی استان سمنان ، جمعیت در سن کار و بویژه جوانان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند که 
صحیح و برنامه ریزی می تواند فرصتی برای رشد تولید و اقتصاد استان باشد و تهدیدهای  در صورت مدیریت، علیرغم تمام تهدیدات 

 جمعیتی تبدیل به فرصت برای رشد و توسعه گردد.

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  در اقتصاد استان سمنان عرضه و تقاضای نیروی کاربررسی وضعیت  -4-3-2

ساله و بیشتر قرار دارند و جمعیت فعال  11از جمعیت استان در بازه سنی  نفر  574142،  1375مطابق با نتایج سرشماری سال 
درصد از جمعیت فعال اقتصادی  22.8درصد بیکار هستند.  11.1درصد آنها شاغل و  47.7نفر است که  212487اقتصادی استان برابر 

 درصد مربوط به نقاط روستایی می باشد.  22.4استان مربوط به نقاط شهری و

 :باشد یم لیذ شرح به تیفعال وضع حسب بر استان تیجمع آمار
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 توزیع جمعیت در استان سمنان -1-4نمودار 

 ساله 1-4

 ساله 5-3

 ساله 11-14

 ساله 15-13

 ساله 21-24

 ساله 25-23

 ساله 91-94

 ساله 95-93

 ساله 41-44

 ساله 45-43

 ساله 51-54

 ساله 55-53

 ساله 61-64

 ساله 65-63
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و تحت  اشتهالگوی مشخصی ند ،استان اشتغال رشد سال گذشته بیانگر این است که 11بررسی روند ایجاد اشتغال در استان سمنان طی 
درصد رشد داشته است و یا  32.54ش و در سال بعد از آن کاه 13.47،  71به گونه ای که در سال ی بوده است ، یر عوامل مختلفتوث

 درصدی در سال قبل از آن تجربه نموده است.  11.22پس از رشد  74درصدی را در سال  2.48کاهش 

  87-37درصد رشد جمعیت فعال اقتصادی و تعداد شاغلین استان سمنان طی سالهای -22-4جدول 

 سال
جمعیت فعال 

 اقتصادی

فعال  درصد رشد جمعیت

اقتصادی نسبت به سال 

 قبل

 تعداد شاغلین

درصد رشد 

شاغلین نسبت 

 به سال قبل

42 182152 3.45- 144534 3.23- 

44 122311 7.42 181234 4.55 

47 122447 2.22- 151432 5.43- 

71 184443 4.41- 142431 2.84- 

71 141378 14.24- 122447 13.47- 
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 سال
جمعیت فعال 

 اقتصادی

فعال  درصد رشد جمعیت

اقتصادی نسبت به سال 

 قبل

 تعداد شاغلین

درصد رشد 

شاغلین نسبت 

 به سال قبل

72 143142 27.45 187581 32.54 

73 212838 18.12 144828 11.22 

74 171221 11.31- 124813 2.48- 

75 211141 5.41 143421 5.24 

78 211243 5.12 174453 5.24 

72 221714 5.14 215732 5.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 جمعیت فعال          

 تعداد شاغلین          

















روند تحوالت جمعیت فعال اقتصادی و تعداد شاغالن استان سمنان  -3-4نمودار 

 17-37طی سالهای 
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سال اخیر  11ت فعال طی افزایش جمعی،  تبوده اسجمعیت فعال اقتصادی و تعداد شاغلین استان در عین نوسانی بودن افزایشی روند 
 3.3اشتغال  رشد سالیانهدرصد و متوسط  3.2جمعیت فعال  44سالیانهنفر بوده است. متوسط رشد 52377نفر و اشتغال خالص نیز  57458

سط رشد ساالنه درصد و متو 1.2در سطح کشور اما در بازه زمانی مشابه ، متوسط رشد ساالنه جمعیت فعال  درصد در سال بوده است.
ی شغلی متناسب با افزایش جمعیت فعال در فرصت هاسال گذشته  11و این نشان می دهد که طی  درصد بوده است 1.5تعداد شاغلین 

در سناریو اول به منظور پیش بینی عرضه و تقاضای  . و نرخ بیکاری نیز تا حدودی کاهش یافته است استان سمنان ایجاد شده است
بر این اساس ، سال آتی نیز در نظر گرفته شود 5برای  سال گذشته  11 سالیانه  ، فرض می کنیم متوسط رشد1412ال نیروی کار در س

 نفر خواهد بود.  242231نفر و تعداد شاغلین استان نیز  257281 حدود  1412در سال  جمعیت فعال اقتصادی استان سمنان

سال اخیر را به منظور پیش بینی عرضه و تقاضای  5نرخ رشد ،  72تا  44سالهای  نی بودن نرخ رشد درانوسدر سناریو بعدی به دلیل 
درصد و متوسط رشد  3.72در استان رشد ساالنه فعالیت اقتصادی  متوسط سال اخیر 5به کار می گیریم . طی  1412نیروی کار در سال 

و نفر  284111، حدود  1412فعال اقتصادی استان در سال  درصد بوده است ، بنابراین مطابق این سناریو جمعیت 3.78 اشتغال ساالنه
 نفر خواهد بود.  251111 حدودتعداد شاغلین استان نیز

ی مختلف به گروه هاو وضعیت اشتغال و بیکاری توجه به بافت جمعیتی  ت گذاریهای مربوط به حوزه اشتغال،در برنامه ریزی ها و سیاس 
ارغ التحصیالن دانشگاهی حائز اهمیت می باشد از همین رو در ادامه روند تحول جمعیت فعال ویژه جوانان، بانوان، روستاییان و ف

 ی فوق مورد بررسی قرار می گیرد. گروه هااقتصادی ، اشتغال و بیکاری در 

 

 :جوانان

ا جمعیت فعال اقتصادی و ام ی سنی موجود نمی باشد،  به تفکیک ردهآمار استانی وضعیت فعالیت در نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، 
 می باشد.مطابق نمودار ذیل  75جمعیت شاغل جوانان مطابق با سرشماری سه دوره منتهی به 

                                                   

طول  nدر سال مبداء و   y0مقدار متغیر در سال مقصد و  ytمتوسط رشد سالیانه ،  rبرای محاسبه متوسط رشد سالیانه از فرمول زیر استفاده شده که در آن  48

 دوره می باشد.
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 17-37نرخ رشد جمعیت فعال اقتصادی و اشتغال استان طی سالهای  -11-4نمودار 

 نرخ رشد اشتغال نرخ رشد جمعیت فعال
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درصد می  -2.22درصد و متوسط نرخ رشد اشتغال جوانان  -2.34مطابق نمودار فوق متوسط نرخ رشد ساالنه فعالیت اقتصادی جوانان 
 شتغال جوانان سیر نزولی داشته است .باشد و روند فعالیت اقتصادی و ا

 همچنین مطابق نمودار ذیل نرخ بیکاری جوانان ، روند صعودی و نرخ مشارکت اقتصادی جوانان روند نزولی داشته است. 

 

ارای نیز د استاننکته قابل توجه این است که خالص اشتغال جوانان طی هر دو دوره  مورد بررسی منفی بوده است و جمعیت فعال جوان 
و متوسط رشد سالیانه اشتغال جوانان درصد  -2.8متوسط رشد سالیانه فعالیت اقتصادی در بین جمعیت جوان . روندی نزولی بوده است 

 درصد بوده است.  1.7درصد بوده است و این در حالی است که نرخ کاهش جمعیت جوان استان به طور متوسط  -3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد کاهش و نرخ بیکاری جوانان در همین بازه زمانی ،  1.8ساالنه  45-75جوانان در بازه زمانی سال  به طور متوسط نرخ مشارکت
 یافته است.درصد افزایش  1.42ساالنه 

ساله با روندی صعودی در  15-27کاهش نرخ بیکاری در استان ، بیکاری در بین جوانان  با وجودنمودارهای فوق بیانگر این است که 
 این گروه افزایش یافته است.  و علیرغم کاهش جمعیت جوان طی سالیان اخیر نرخ بیکاری  استحال گسترش 

 دی جوانان نیز در حال کاهش است .از سوی دیگر میزان مشارکت اقتصا

ای موفقیت و یقیناً جوانان در هر کشور به عنوان سرمایه های اصلی آن کشور برای دستیابی به توسعه همه جانبه به شمار می روند و بر
ریزی دقیق از توان این  ف ضروری می باشد و اگر با برنامهاستفاده از پتانسیل جوانان در عرصه های مختل، پیشرفت در مسیر توسعه 

لذا فراهم نمودن فرصت  .همه جانبه به ارمغان خواهد آورد ی  یک فرصت بی نظیر را برای پیشرفت و توسعهنیروی عظیم استفاده شود 

  

 جمعیت فعال اقتصادی جوانان  

(جوان)تعداد شاغلین    












 (سال 15-23رده سنی )فعالیت اقتصادی و اشتغال جوانان  -11-4نمودار 

  

 نرخ بیکاری جوانان  

 نرخ مشارکت اقتصادی جوانان  



















 (سال 15-23رده سنی )نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی جوانان  -12-4نمودار
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می تواند موجب افزایش مشارکت اقتصادی آنان گردد و افزایش مشارکت اقتصادی نیز رشد اقتصادی را موزی برای همه جوانان مهارت آ
 به دنبال خواهد داشت. 

مختلف  بخش هایکه به منظور توانمندسازی جوانان استان و تربیت نیروی ماهر مورد نیاز ، "یک مهارت ،هر جوان "ی تفاهمنامه
آموزی به  درصدد است با مهارت، ابین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و استانداری استان سمنان منعقد شده استفیماقتصادی 

 به نحو مطلوب بهره برداری نماید.  جوانان استان و تقویت روحیه کارآفرینی در آنان ، از سرمایه عظیم جوانان در توسعه همه جانبه استان

ی مهارتی از اقداماتی است که می تواند موجبات افزایش آموزش هاموزی و آشنا نمودن دانش آموزان با تقویت فرهنگ کار و مهارت آ
بدون شک دانش آموزان با مهارت آموزی می توانند به درک عمیق تری از  نرخ مشارکت اقتصادی جوانان را در سالهای آتی فراهم آورد.

ی بهتر با توجه به نقش مهم کارآفرینی در جامعه آماده شوند. نسل امروز بی شک آموخته های خود دست یابند و برای ساختن آینده ا
آینده ساز فردای کشور است و دانش سیال امروز، توسعه فراگیر تکنولوژی و تغییرات سریع در عرصه علم و فناوری در جهان، نیازمند 

دارد در این سند عالوه بر برنامه ریزی آموزشی برای ساختن نسلی کارآمد و با مهارت برای آینده است. بر همین اساس ضرورت 
 پاسخگویی به تقاضای بخش اقتصاد ، به مقوله ی مهارت آموزی دانش آموزان نیز به صورت ویژه توجه شود.  

 آمار دانش آموزان استان برحسب مقطع تحصیلی به شرح ذیل می باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

بین اداره  "هر دانش آموز، یک مهارت "تان سمنان ، تفاهم نامه چهارجانبه با عنوان در شورای آموزش و پرورش اس 1378در سال 
کل آموزش و پرورش و سه دستگاه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ، سازمان جهاد کشاورزی استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 1317وم متوسطه )شاخه نظری( منعقد گردید و از ابتدای طرح ی مهارتی به دانش آموزان دوره دآموزش هاه ئاسالمی استان جهت ارا
ساعت آموزش مهارتی را از طریق اداره کل آموزش فنی و  81دوره آموزشی به طور میانگین  27نفر از دانش آموزان شاخه نظری در قالب

 حرفه ای دریافت نموده اند. 

دستورالعمل مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و آموزش مهارت به دانش آموزان دوره اول متوسطه نیز بر اساس 
در استان سمنان به عنوان یکی از استانهای پایلوت آغاز گردید و در  1378از اسفند ماه سال  "ایران مهارت "حرفه ای کشور با عنوان 

نیز این  72-74ه اجرا در آمد. در سال تحصیلی درصد از مدارس دولتی استان  و کلیه مدارس خاص ، غیر انتفاعی و هیئت امنایی ب 11
درصد از مدارس را تحت  21طرح در سراسر کشور به اجرا درآمد و استانهایی که از سال قبل اجرای طرح را آغاز نموده بودند مکلف شدند 

 دانش و کار و یا حرفه و ینف یها رشته انتخاب یبرا  آموزان دانش تیهدا در یمؤثر نقش مهارت رانیا طرح یاجراپوشش قراردهند. 
 و ینیکارآفر کردیرو با هیپا یها مهارت تیتقو دارد ضرورت نیبنابرا.  داشت خواهد یتخصص صورت به یا حرفه یمهارت ها کسب و

وسطه طی برآورد تعداد دانش آموزان دوره اول مت. بر همین اساس ، ردیگ قرار توجه مورددر سالهای آتی نیز  آموزان دانش نیب در اشتغال
 صورت پذیرفته است.سال آتی مطابق با جدول ذیل  5

 

   

 

 متوسطه دوره دوم

 نفر 13156

 ابتدایی

 نفر 61344

 تعداد کل دانش آموزان       

 نفر 117673

 متوسطه دوره اول

 نفر 26573
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 سال آتی 5برآورد تعداد دانش آموزان دوره اول متوسطه طی  – 23-4جدول 

 شهرستان
 سال تحصیلی 

33-1338 

سال تحصیلی 

444-1333 

سال تحصیلی 

441-1444 

سال تحصیلی 

442-1441 

سال تحصیلی 

443-1442 

 832 875 871 854 841 سرخه

 1247 1432 1438 1272 1222 میامی

 512 544 521 541 524 آرادان

 1424 1424 1444 1744 1742 مهدیشهر

 3122 3222 3224 3242 3222 گرمسار

 4432 4574 4471 4528 4482 شاهرود

 2131 2537 2811 2841 2372 سمنان

 3483 3544 3818 3877 3882 دامغان

 26824 27352 27835 28127 27636 جمع استان

 

 بانوان

امروز نگاه جهان بیش از قبل به سوی زنان معطوف شده است . دلیل این امر هم اهمیت تحقق توسعه اجتماعی ، تسریع فرآیند 
توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی است . چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال سازنده نگریسته شود ، قطعاً روند توسعه  و 

می و کیفی نیروی انسانی جوامع افزایش خواهد یافت و افزایش مشارکت نیروی کار زنان، موجب می شود فرآیند رشد اقتصادی افزایش ک
سریع تر اتفاق بیافتد . بررسی ها نشان می دهد اختالف بین مشارکت زنان و مردان در فعالیتهای اقتصادی عامل اصلی کاهش نرخ رشد 

بوده است و درکشورهای توسعه یافته اغلب تفاوت نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان بسیار پایین تر از  اقتصادی در بسیاری از کشورها
کشورهای در حال توسعه می باشد . با بررسی داده های آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در خصوص علت های عدم جستجوی کار 

 1درصد آنها بی نیازی از انجام کار و حدود  2ولیت های شخصی یا خانوادگی، حدود درصد آنها مسئ 21در بین زنان غیر فعال ، بیش از 
درصد نیز دلسردی از یافتن کار را به عنوان دلیلی برای در جستجوی کار نبودنشان بیان کرده اند که این اطالعات می تواند مؤید توثیر 

ادی باشد . یافته های طرح آمارگیری گذران وقت نقاط شهری نگرش های ارزشی و فرهنگی در مشارکت زنان در فعالیت های اقتص
مرکز آمار ایران نیز نشان می دهد متوسط زمان سپری شده برای فعالیت های خانه داری در مردان نسبت به زنان ناچیز  1374تابستان 

براین پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی است که این امر نیز به نوبه ی خود رغبت زنان به فعالیت های اقتصادی را کم می کند . بنا
زنان بیش از عوامل اقتصادی، معلول نگرش های فرهنگی و سنتی موجود در جامعه است . طی سالهای اخیر دسترسی زنان به سطوح 

ترسی به شغل باالتر تحصیالت نیز افزایش یافته است اما با این حال برای بسیاری از زنان ، داشتن تحصیالت باالتر نیز منجر به دس
سال استان مربوط به زنان می باشد ، نرخ مشارکت  11مناسب در بازار کار نشده است و با وجود اینکه حدوداً  نیمی از جمعیت باالی 

 می باشد . درصد 12.85اقتصادی آنان 

 54.2یانگر این است که  ب 1378نتایج رهگیری اشتغال مهارت آموختگان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در سال  
درصد از بانوانی که با هدف ورود به بازار کار دوره های آموزش مهارتی را طی نموده اند ، حداکثر یک سال پس از پایان دوره آموزشی در 

مجموع فراگیری  درصد می باشد . بنابراین در 43.3رشته مرتبط با دوره آموزشی مربوطه مشغول به کار شده اند و این درصد برای آقایان 
ی مهارتی موجب باال رفتن ضریب اشتغال پذیری افراد و کاهش نرخ بیکاری خواهد شد و به ویژه در خانمها با توجه به امکان آموزش ها

ی مهارتی در توانمند سازی آموزش هاملموس تر می باشد. عالوه بر این   آموزش هاایجاد مشاغل خانگی با سرمایه کم ، توثیر این 
ان نقش مهمی ایفا می نماید و موجب تقویت اعتماد به نفس آنها و تقویت روحیه کارآفرینی خواهد شد و بسیاری از افرادی که در بانو
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ر ابتدا صرفاً برای پر کردن اوقات فراغت در دوره ها ثبت نام می نمایند ، پس از طی نمودن یک یا چند دوره آموزشی توانایی ورود به بازا
ی مهارتی بر افزایش نرخ آموزش هاوده  و یا نسبت به راه اندازی کسب و کار مستقل اقدام می نمایند و بدین ترتیب کار را کسب نم

 انوان نیز توثیر گذار خواهد بود.مشارکت اقتصادی ب

 آمار جمعیت بانوان استان سمنان بر حسب وضع فعالیت به شرح ذیل می باشد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 کل جمعیت بانوان  استان سمنان

 نفر 945714

 جمعیت در سن کار

 نفر 234977

 سایر

 نفر 51927

 جمعیت غیر فعال اقتصادی

256664 

 جمعیت فعال اقتصادی

 نفر 97447

 شاغل

 نفر 91934

 فاقد شغل

 نفر 7159

      

 زنان      

 مردان      

















 (درصد)نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان در استان سمنان -19-4نمودار 
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باشد. نرخ  می تر محسوس  و کاهش آن در بخش زنان نرخ مشارکت اقتصادی در استان سمنان با کاهش مواجه شده است 72در سال 
درصد  3.15درصد پایین تر از کل کشور بوده است و نسبت به سال قبل از آن  3.41،  72مشارکت اقتصادی زنان استان سمنان در سال 

 ست. کاهش یافته ا

نرخ بیکاری زنان استان  نیز در حال کاهش می باشد و اختالف چشمگیری با میزان آن در سطح کشور دارد و این اختالف در سال 
اکثر بانوان شاغل استان در بخش خدمات مشغول فعالیت می باشند. سهم اشتغال زنان در بخش درصد رسیده است .  4.45به  1372

کاهش و دربخش خدمات افزایش یافته است. سهم بانوان در آمار شاغلین استان  قبل از آن سبت به سالن 72کشاورزی و صنعت در سال 
 درصد کاهش یافته است.  2.7از آن درصد می باشد که نسبت به سال قبل  18.1سمنان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 استان سمنان      

 کل کشور      

















 (استان و کشور)نرخ مشارکت اقتصادی زنان  - 14-4نمودار

      

 استان سمنان      

 کل کشور      













 (استان و کشور)نرخ بیکاری زنان  -15-4نمودار 
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12.4 

24.4 

69.1 

 (درصد)سهم اشتغال بانوان در بخش های مختلف اقتصادی -16-4نمودار 

 کشاورزی

 صنعت

 خدمات

16.1 

19.3 

مقایسه سهم اشتغال زنان و مردان در استان  -17-4نمودار 

 (درصد)سمنان

 زنان

 مردان
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 31-37جمعیت فعال به تفکیک کل، زن و مرد طی سالهای  -11-4نمودار 

 کل جمعیت فعال (مردان)جمعیت فعال (زنان)جمعیت فعال 
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 .است داشته رشد آن از قبل سال به نسبتدرصد  81.2شاغلین زن استان تعداد و درصد  52.5زنان جمعیت فعال اقتصادی  ، 72 سال در
درصدی را تجربه نموده است   -4.8نرخ رشد درصدی و تعداد شاغلین زن  -14.2نرخ رشد نیز جمعیت فعال اقتصادی زنان  74در سال 

علیرغم اینکه نرخ رشد  72بوده است. اما در سال  منفین استان نیز در این بازه نرخ رشد کل جمعیت فعال اقتصادی و کل شاغلی که
و نرخ رشد تعداد    - 12.1 درصد بوده است ، نرخ رشد جمعیت فعال زنان 8درصد و نرخ رشد شاغلین استان حدود  5جمعیت فعال استان 

نفر می باشد و این بدان معنی است که   -3515درصد بوده است به عبارتی خالص اشتغال ایجاد شده برای بانوان  -7.8شاغلین زن 
ل زنان در استان سمنان نوسانی روند فعالیت اقتصادی و اشتغاشغل خود را از دست داده اند.  در این سال  نفر از بانوان 3515حداقل 

درصد  3.2تغال زنان نیز انه اشدرصد و متوسط رشد سالی1.72سال اخیر  5باشد اما متوسط رشد سالیانه فعالیت اقتصادی زنان طی  می
 باشد. می

 روستاییان و عشایر

در جهت رفع نیازهای « توانایی های اجتماعات روستایی»توسعه روستایی ، فرایندی همه جانبه و پایدار است که در چارچوب آن 
و نهادی ( رشد و تعالی مادی و معنوی و کنترل مؤثر بر نیروهای شکل دهنده نظام سکونت محلی )زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی 

 ( .1342می یابد )رضوانی، 

یکی از ضرورت های دستیابی به توسعه پایدار در مناطق روستایی، توانمندسازی اقشار مختلف، به معنی قدرت بخشیدن به این قشر 
 برای ایفای نقش برجسته در توسعه و مشارکت فعال آنها در تصمیم گیری می باشد. ،از جامعه

ن راهبرد عمده در تدوین، طراحی و اجرای برنامه های توانمندسازی، آموزش است . در فرآیند آموزش ، اطالعات و پیام ها اساساً اولی
منتقل و رد و بدل می شود و با علم به اینکه در عصر حاضر ، اطالعات منشو قدرت و در حقیقت عین قدرت است، بنابراین دسترسی 

 (. 1344)محمدی و دیگران،  آید گام کلیدی در فرآیند توانمندسازی به حساب میاقشار وسیع مردمی به اطالعات یک 

 به طور خالصه می توان اهمیت و ضرورت پرداختن به جوامع روستایی و عشایری را موارد زیر دانست:

 درصد جمعیت استان در فضاهای روستایی 21.2سکونت  :از نظر اجتماعی -

 اورزان در تولید محصوالت غذایی و کشاورزی و امنیت غذایی کشورنقش روستاییان و کش :از نظر تولیدی -

 درصد عرصه های طبیعی کشور  71تا  41بهره برداری و فعالیت روستاییان در حدود  :از نظر زیست محیطی  -
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 31-37تعداد شاغلین استان به تفکیک زن و مرد طی سالهای  -13-4نمودار

 کل شاغلین (مرد)شاغلین  (زن)شاغلین 
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 آمار جمعیت روستایی استان بر حسب وضع فعالیت به شرح ذیل می باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

روستا سکونت  357نفر می باشد که در  141454مرکز آمار ایران ، جمعیت روستایی استان سمنان  1375می سال بر اساس آمار رس
نفر غیر فعال اقتصادی  21833نفر فعال اقتصادی،  44224نفر می باشد که  121281دارند. جمعیت در سن کار روستاییان استان 

 است . نفر نیز اظهار نشده  451باشند و وضعیت فعالیت  می

بیانگر این است که طی این سالها همواره نرخ بیکاری در نقاط روستایی با نقاط  71-72نتایج آمارگیری نیروی کار طی سالهای 
باالتر از نرخ مشارکت  72تا  74شهری اختالف قابل توجهی داشته است و نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی نیز طی سالهای 

 استان بوده است. اقتصادی در نقاط شهری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
 کل جمعیت روستایی استان سمنان

 نفر 141151

 سایر

 نفر 21537

 جمعیت در سن کار

 نفر 121261

 جمعیت غیر فعال اقتصادی

 نفر 71699

 جمعیت فعال اقتصادی

 نفر 41771

 شاغل

 نفر 44631

 فاقد شغل

 نفر 4111

      

 روستایی      

 شهری      













مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط شهری و روستایی استان  -21-4نمودار 

 سمنان
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قسمت عمده اشتغال روستاییان در بخش کشاورزی می باشد و ، همان گونه که انتظار می رود و در نمودار فوق نیز نشان داده شده است 
 را در اشتغال روستاییان دارد.درصد افزایش داشته است.  بخش خدمات نیزکمترین سهم  8.8سهم این بخش در مقایسه با سال گذشته 

ی بخش کشاورزی در این مناطق می تواند آموزش هابا توجه به باال بودن سهم بخش کشاورزی در مشاغل روستایی ،  بدیهی است که 
 به توانمندسازی روستاییان و باال رفتن نرخ بهره وری بیانجامد. 

ی فنی و حرفه ای بهره مند آموزش هااز  ،نفر ساعت 221211ه میزان نفر از روستاییان در سراسر استان ب 1145،  1372در سال 
ی فنی و حرفه ای وجود آموزش هادرصد از روستاییان امکان دسترسی به  1.7گردیده اند. آمار فوق نشان می دهد که ساالنه تنها برای 

ساعت می باشد که با وجود پایین بودن،  1.44استان ساله و باالتر در نقاط روستایی  11دارد و سرانه آموزش فنی و حرفه ای به جمعیت 
یی که جهاد کشاورزی به بهره برداران خود ارائه می نماید نیز در آموزش هابرابر سرانه کشوری می باشد. بخش زیادی از  2بیش از 

به ویژه در روستاها  ،ان سمنان یک مهارت در است ،روستاها به اجرا در می آید .اما با این وجود به نظر می رسد تحقق شعار هر جوان
ی اجرایی و سازمان های مردم نهاد و دستگاه های عضو شورای مهارت آموزی استان و سایردستگاه هانیازمند مشارکت همه جانبه 

 باشد.  و پتانسیلهای موجود می ظرفیت هااستفاده حداکثری از 

      

 روستایی      

 شهری      

















 مقایسه نرخ بیکاری در نقاط شهری و روستایی استان سمنان -21-4نمودار 

51.9 

27.6 

21.3 

 (درصد)سهم اشتغال روستاییان در بخش های مختلف اقتصادی  -22-4نمودار 

 کشاورزی

 صنعت

 خدمات 
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درصد  8.8اشتغال روستایی  متوسط رشد ساالنهدرصد و 8.23 فعالیت اقتصادی روستاییان استان النه اخیر متوسط رشد سا سال 5طی 
 می باشد. با افزایش جمعیت فعال اقتصادی ی شغلی در بخش روستایی متناسب فرصت هاو این امر بیانگر این است تعداد  بوده است
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   31-37جمعیت فعال اقتصادی به تفکیک کل، شهری و روستایی طی سالهای  -29-4نمودار

 کل جمعیت فعال اقتصادی استان جمعیت فعال شهری جمعیت فعال روستایی
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  31-37تعداد شاغلین استان به تفکیک کل، شهری، روستایی طی سالهای  -24-4نمودار

 کل شاغلین شاغلین شهری شاغلین روستایی
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 نرخ رشد فعالیت اقتصادی و اشتغال روستاییان -25-4نمودار

 نرخ رشد اشتغال روستاییان نرخ رشد فعالیت اقتصادی روستاییان
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درصد و متوسط رشد ساالنه اشتغال  3.45ساالنه فعالیت اقتصادی  متوسط رشد در مناطق روستایی نکته قابل توجه این است که
 بیشتر از مناطق شهری استان می باشد. درصد  3.24

 

 فارغ التحصیالن دانشگاهی

درصد از جمعیت استان سمنان باسواد هستند و در این شاخص استان رتبه سوم را در کشور به خود اختصاص داده است.  71.5بیش از 
ز جمعیت استان دارای تحصیالت دانشگاهی در مقاطع کاردانی تا دکترای حرفه ای هستند که از این بین مقطع کارشناسی درصد ا 13.4

بیشترین سهم را از جمعیت تحصیل کرده استان به خود اختصاص داده است و مقاطع کارشناسی ارشد، کاردانی و  ،نفر 58547با فراوانی 
 های دوم تا چهارم قرار دارند.  دکترای حرفه ای به ترتیب در رتبه

آموزش عالی در کنار صنعت و معدن به عنوان ارکان اصلی توسعه استان لحاظ شده  ، سال گذشته در اسناد توسعه ای استان 11طی 
وصی اند و اعتبارات و تسهیالت زیادی به این بخش ها تخصیص یافته است و رشد کمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و خص

سهم زیادی از جمعیت استان را دانشجویان و فارغ التحصیالن  ،از نتایج آن می باشد. با توجه به تعداد زیاد دانشگاه ها در استان
دانشگاهی تشکیل می دهند و بطور کلی تحصیالت دانشگاهی در استان سمنان تبدیل به شرایطی ضروری و دست یافتنی برای کل 

ی شده است. در سال های اخیر دانشگاه های استان هر چند با سرعتی اندک با صندلی خالی و ظرفیت های جامعه و حتی مناطق روستای
تعداد بیش از حد این مراکز و نبود زیرساخت های شهری مناسب با آن بوده است.  ،اضافی مواجه شده اند. از دالیل این روند کاهشی

سات آموزشی با اولویت های کسب و کار استان و منطقه و رکود اقتصادی سال سؤهمچنین ناهماهنگی رشته های این دانشگاه ها و م
نفر در دانشگاه های  22111بیش از  75-78ثیرگذار در این شرایط هستند. با این وجود در سال تحصیلی وهای اخیر از دیگر عوامل ت

 درصد بیشترین سهم را دارند. 52.2استان در حال تحصیل بوده اند که در این بخش دانشجویان مقطع کارشناسی با 

 آمار فارغ التحصیالن دانشگاهی استان سمنان بر حسب وضعیت فعالیت به شرح ذیل می باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد از افراد بیکار استان را فارغ التحصیالن دانشگاهی  51.8بیانگر این است که  1372جداول طرح آمارگیری نیروی کار در سال 
التحصیالن استان  درصد باالتر از میانگین کشوری می باشد و این در حالی است که نرخ بیکاری فارغ 7ند که تشکیل می ده

درصد از شاغلین استان نیز فارغ  31.5باشد.  درصد( می 14.3درصد کمتر از نرخ بیکاری فارغ التحصیالن کشور ) 2درصد( ، 11.3)
تر از میزان کشوری می باشد ، بنابراین ضریب  اشتغال پذیری جوانان تحصیلکرده در درصد باال 5.5التحصیالن دانشگاهی می باشند که 

  

  

 
 کل فارغ التحصیالن دانشگاهی 

 نفر 129236

 جمعیت غیر فعال اقتصادی

 نفر 56727

 جمعیت فعال اقتصادی

 نفر 66563

 شاغل

 نفر 51219

 فاقد شغل

 فرن 1966
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استان نسبت به میانگین کشوری از وضعیت مناسبی برخوردار می باشد و  درصد باالی فارغ التحصیالن بیکار به تعداد باالی جمعیت 
 تحصیلکرده در استان برمی گردد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

-4کاری فارغ التحصیالن دانشگاهی استان با نرخ بیکاری افراد فاقد مدارک دانشگاهی و نرخ بیکاری کل استان )نمودار مقایسه نرخ بی
( نشان می دهد تحصیالت دانشگاهی به تنهایی نمی تواند زمینه اشتغال افراد را فراهم آورد و استان برای توسعه و پیشرفت به نیروی 17

مهارت را به صورت توأمان داشته باشد . فارغ التحصیالن دانشگاهی که دارای مهارت کافی نیز هستند می  انسانی نیاز دارد که دانش و
ی توانند توثیر تعیین کننده ای در رابطه بین صنعت و دانشگاه داشته باشند و ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه نیز می تواند دستاوردهای زیاد

وری و اتصال دانش و تکنولوژی می شود. بنابراین آموزش و توانمندسازی فارغ التحصیالن داشته باشد از جمله موجب افزایش نوآ
 دانشگاهی که درصد باالیی از جوانان جویای کار استان را تشکیل می دهند باید در اولویت قرار گیرد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 استان سمنان      

 کل کشور      













 31-37نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی طی سالهای  -26-4نمودار 

      

 استان سمنان      

 کل کشور      



















 (درصد)سهم فارغ التحصیالن دانشگاهی از جمعیت بیکار -27-4نمودار 
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جمعیت فعال اقتصادی استان به تفکیک کل، فارغ التحصیالن دانشگاهی و  -21-4نمودار

 افراد فاقد مدارک دانشگاهی

 کل جمعیت فعال جمعیت فعال افراد فاقد مدارک دانشگاهی جمعیت فعال فارغ التحصیالن
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تعداد شاغلین استان به تفکیک کل، فارغ التحصیالن دانشگاهی و افراد فاقد  -23-4نمودار

 مدارک دانشگاهی

 تعداد کل شاغلین تعداد شاغلین فاقد مدارک دانشگاهی فارغ التحصیالن شاغل
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سال اخیر  5فعالیت اقتصادی و اشتغال هر دو گروه و به ویژه فارغ التحصیالن بسیار چشمگیر بوده است و طی نرخ رشد  72در سال 
التحصیالن دانشگاهی نیز  اشتغال فارغ ساالنه درصد و متوسط رشد 4.2رشد ساالنه فعالیت اقتصادی فارغ التحصیالن دانشگاهی متوسط 
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رخ رشد فعالیت اقتصادی فارغ التحصیالن دانشگاهی و افراد فاقد مدارک   -91-4نمودار

 دانشگاهی

 نرخ رشد فعالیت اقتصادی افراد فاقد مدارک دانشگاهی نرخ رشد فعالیت اقتصادی فارغ التحصیالن دانشگاهی
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 نرخ رشد اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی و افراد فاقد مدارک دانشگاهی

 نرخ رشد اشتغال افراد فاقد مدارک دانشگاهی نرخ رشد اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی
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 نرخ رشد اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی و افراد فاقد مدارک دانشگاهی -91-4نمودار

 نرخ رشد اشتغال افراد فاقد مدارک دانشگاهی نرخ رشد اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی
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رشد ساالنه  و متوسط درصد  3.55ساالنه فعالیت اقتصادی افراد فاقد مدارک دانشگاهی درصد بوده است در حالی که متوسط رشد  5.2
 درصد بوده است.  3.42اشتغال این گروه 

-4مقایسه نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی استان با نرخ بیکاری افراد فاقد مدارک دانشگاهی و نرخ بیکاری کل استان )نمودار 
ت دانشگاهی به تنهایی نمی تواند زمینه اشتغال افراد را فراهم آورد و استان برای توسعه و پیشرفت به نیروی ( نشان می دهد تحصیال32

ه دارای مهارت کافی نیز هستند انسانی نیاز دارد که دانش و مهارت را به صورت توأمان داشته باشد . فارغ التحصیالن دانشگاهی ک
بطه بین صنعت و دانشگاه داشته باشند و ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه نیز می تواند دستاوردهای توانند توثیر تعیین کننده ای در را می

زیادی داشته باشد از جمله موجب افزایش نوآوری و اتصال دانش و تکنولوژی می شود. بنابراین آموزش و توانمندسازی فارغ التحصیالن 
 ن را تشکیل می دهند باید در اولویت قرار گیرد.  دانشگاهی که درصد باالیی از جوانان جویای کار استا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مختلف آموزشی  بخش هایفنی و حرفه ای استان سمنان در  آموزشبرگزار شده توسط مراکز ی  دوره 1414در قالب  1372در سال 
نفر از آنها در حوزه  2584حرفه به  25 دوره و 141که آموزش های ارائه شده در ی مهارتی رافراگرفته اندآموزش هانفر  23111بیش از 

ی آموزش هانفر از دانشجویان نیز  1111التحصیالن دانشگاهی بوده است و  دانشجویان و فارغ ی آموزش های پیشرفته و نوین و ویژه

همراه سایر کارجویان در دوره التحصیالن نیز به  اند. تعدادی از دانشجویان و فارغ فراگرفته scdپایه را در مراکز جوار دانشگاهی یا مراکز 
هایی که در کارگاههای ثابت مراکز و کارگاههای سیار شهری و روستایی برگزار گردیده است شرکت نموده اند.  با گسترش مراکز 

ت مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشگاهها انتظار می رود تعداد بیشتری از دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی تح
 قرار گیرند. آموزش هاپوشش این 

 

 

 

 

 

      

 فارغ التحصیالن      

 کل استان      

 افراد فاقد مدارک دانشگاهی      













مقایسه نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی با نرخ بیکاری کل استان و نرخ   -92-4نمودار 

 بیکاری افراد فاقد مدارک دانشگاهی 
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شکاف بین عرضه و تقاضای راهی برای کاهش مهارت آموزی،  -4-4

 نیروی کار
 فیتخف و یشغل یفرصت ها شیافزا جهت در بالقوه یظرفیت ها از استفاده و اشتغال جادیا ، اقتصاد هر مطلوب یاستهایس جمله از

 در که یمنابع و امکانات فراخور به کشور هر اقتصاد و است یاقتصاد یها یزیر برنامه یمبنا منابع، تیمحدود. است یکاریب معضل
 جمله از...  و یتکنولوژ ، یکیزیف هیسرما ن،یزم کار، یروین.  کند یم دایپ را آنها از مؤثر ی استفاده و یمند بهره امکان ،دارد اریاخت

 یسو کی از و توسعه عامل عنوان به سو کی از یانسان یروین به که جاآن از اما؛ شوند یم محسوب یاقتصاد رشد ندیفرآ در مؤثر عوامل
 اوالً ، مهم عامل نیا صیتخص منظور به یاقتصاد کارآمد و قیدق یها یزیر برنامه ،شود یم ستهینگر توسعه هدف عنوان به گرید
 .کند تیهدا جانبه همه توسعه به لین جهت در را اقتصاد اًیثان و کند فراهم را فعال تیجمع از یشتریب درصد یریبکارگ امکان تواند یم

 78ی شغلی ثبت شده در مراکز خدمات اشتغال خصوصی استان در سال فرصت هابررسی های آمارهای مربوطه نشان می دهد تعداد 
 داشته است که می تواند ناشی از عوامل زیر باشد: 75کاهش چشمگیری نسبت به سال 

 ی شغلی جدید شده است.فرصت هاموجب کاهش  ،م برصنعتوضعیت اقتصادی کشور و رکود حاک -1

ها وجود ندارد و کارفرمایان ترجیح می دهند نیروی مورد نیاز خود را از  هیچ الزام قانونی برای تومین نیرو از طریق کاریابی -2
 د. تومین کننها  ی کاریابی و خارج از چرخهطریق شبکه های ارتباطی با دوستان، همکاران و آشنایان خود 

افراد معرفی شده به کارفرمایان در سالهای قبل فاصله معنی داری با شرایط درخواستی کارفرمایان داشته اند ) از بعد صالحیت  -3
ی شغلی اعالم شده فرصت هاموفق به پرکردن تمام  کاریابی هاحرفه ای و درجه مهارت و یا حقوق و مزایای درخواستی( و 

 ندارند.  کاریابی هایان تمایل چندانی برای همکاری با نشده اند، به همین دلیل کارفرما

ی شغلی و تعداد به کارگمارده شدگان مطابق با آمار ثبت شده در مراکز خدمات اشتغال خصوصی فرصت هاتعداد جویندگان کار، تعداد 
 مطابق نمودار ذیل می باشد.  71-78استان طی سالهای 

 
 

     

 جویندگان کار     

 فرصتهای شغلی     

 به کارگمارده شدگان     
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تعداد فرصت های شغلی ، جویندگان کار و به کارگمارده  -99-4نمودار

 شدگان 
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عالم شده و تعداد به کار گمارده شدگان بیانگر عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار ی شغلی افرصت هاوجود شکاف بین تعداد 
ریزیهای آموزشی به آن توجه  می باشد .یکی از عوامل وجود این شکاف کمبود نیروی ماهر مورد نیاز بازار کار می باشد که باید در برنامه

 ویژه به عمل آید. 

 11، تا پایان دیماه این سال )72استان در ارتباط با جویندگان کار و بکار گمارده شدگان در سال آمار مراکز خدمات اشتغال خصوصی  
در مقایسه با  ،آورده شده است نیز نشان می دهد که ضریب اشتغال پذیری جویندگان کار دارای مهارت 24-4ماهه(  که در جدول

نیروی انسانی ماهر می تواند موجب کاهش این شکاف گردد و بین عرضه و  جویندگان کار فاقد مهارت باالتر می باشد. بنابراین پرورش
 تقاضای نیروی کار تعادل نسبی ایجاد نماید.  

 37ماهه اول سال  14آمار جویندگان کار و بکارگمارده شدگان دارای مهارت و فاقد مهارت در  -24-4جدول 

 شهرستان 
 به کار گمارده شدگان جویندگان کار

 جمع دارای مهارت بدون مهارت جمع دارای مهارت تبدون مهار

 871 317 342 5112 1415 3272 سمنان

 488 412 457 2122 251 1322 شاهرود

 87 42 22 521 188 354 دامغان

 234 37 175 1422 112 1385 گرمسار

 173 112 28 233 245 444 مهدیشهر

 24 2 12 414 121 274 سرخه

 11 1 11 24 8 22 آرادان

باشد و با  ی گرمسار و آرادان بسیار کم میشهرستان هااطالعات جدول فوق بیانگر این است که درصد جویندگان کار دارای مهارت در 
یی در بخش صنعت ، باید برنامه ریزی الزم به منظور تربیت نیروی ماهر مورد نیاز صنایع این اشتغال زاتوجه به حجم باالی ظرفیت 

 . شهرستان صورت پذیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آرادان سرخه مهدیشهر گرمسار دامغان شاهرود سمنان

 درصد اشتغال افراد فاقد مهارت      

 درصد اشتغال افراد دارای مهارت      















 مقایسه درصد اشتغال افراد دارای مهارت با افراد فاقد مهارت -94-4نمودار 
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 باشند بنابراین دارای مهارت می ،کارگماردگانه درصد از ب 44.1دارای مهارت بوده اند و  ،از کارجویان 31.2به طور کلی در سطح استان  
 .است تر محتمل اریبس مهارت فاقد افراد به نسبت  انیکارفرما توسط مهارت یدارا افراد یریبکارگ

 سانی ، پرورش نیروی ماهر می باشد.های ایجاد تعادل نسبی بین عرضه و تقاضای نیروی ان کی از راهبر همین اساس ی

 

 مزیت های نسبی استان سمنان -4-5
مزیت های نسبی استان سمنان را می توان بر مبنای داده های موجود در سه بانک اطالعاتی موجود شامل سالنامه آماری سال 

 و مطالعات طرح تکاپو، معرفی نمود. 1378ستانده عملکرد اقتصاد استان در سال  -دادهاستان، طرح پژوهشی جداول  1378

 سالنامه آماری

بیش  موجب شده است که صنعت و معدن یکی از محورهای اصلی توسعه استان باشد.،  احد صنعتی در استانو  2111وجود بیش از 
معادن سنگ، گچ، نمک، سلستین و زئولیت/ سولفات سدیم و کرومیت/ درصد معادن کشور در استان سمنان جای گرفته است که  11از 

 به ترتیب بیشترین میزان معادن استان را تشکیل می دهند.  ،ذغال سنگ

محصوالت کانی غیر فلزی، ساخت مواد و محصوالت شیمیایی ، محصوالت از الستیک و پالستیک، ساخت فلزات اساسی، 
ی برقی، دستگاه هات فلزی فابریکی، وسایل نقلیه موتوری، ساخت منسوجات، ماشین آالت و محصوالت غذایی و آشامیدنیها، محصوال

و ساخت ماشین آالت و تجهیزات، ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی ، کک و فرآورده های حاصل از نفت، چوب و محصوالت چوبی 
یی در بخش صنعت و اشتغال زابیشترین می باشند و  از صنایع فعال و در حال توسعه استان ،ساعت -دقیق –اپتیکی  –ابزار پزشکی 

نفر(، محصوالت از الستیک و  1425های ساخت مواد و محصوالت شیمیایی ) به ترتیب مربوط به گروه ،72-78سالهای معدن طی 
 ها و آشامیدنی محصوالت غذایی، نفر( 448های برقی) نفر(، ماشین آالت و دستگاه 1151) ، ساخت فلزات اساسینفر( 1353) پالستیک

نفر(،  814) نفر( ، ساخت منسوجات 825) نفر( ، ساخت ماشین آالت و تجهیزات 423) نفر(، کک و فرآورده های حاصل از نفت 423)
و وسایل  نفر( 553ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی ) ، نفر( 528نفر(، محصوالت فلزی فابریکی ) 818سایر محصوالت کانی غیر فلزی)

 نفر( بوده است.  421) نقلیه موتوری

35.54 36.11 
31.92 

7.27 

38.88 

28.99 

7.69 

44.72 
47.00 

60.87 

16.67 

60.62 

29.17 

0.00 

 آرادان سرخه مهدیشهر گرمسار دامغان شاهرود سمنان

ماهه  11درصد کارجویان دارای مهارت و به کارگماردگان دارای مهارت در  -95-4نمودار 

 به تفکیک شهرستان 37سال 

 بکارگماردگان دارای مهارت کارجویان دارای مهارت
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 1336ستانده ی عملکرد اقتصاد استان سمنان در سال  –طرح پژوهشی تهیه جداول داده 

ضرایب فزاینده تولید و ضریب فزاینده  ؛تهیه شده است 1373ستانده سال  –که با استفاده از حسابهای ملی جدول داده  این طرحدر 
ی اشتغال زا بخش هایکلیدی و  بخش های ،و با توجه به این ضرایباست به شده مختلف اقتصادی محاس بخش هایاشتغال استان در 

 اند.  استان شناسایی شده

یک واحد تقاضا )بر حسب یک میلیون ریال( چه میزان منجر به افزایش تولید به طور مستقیم و  ،ضرایب فزاینده تولید نشان می دهد
ی آنها   ی که پیوند پسین و پیشین مستقیم و غیر مستقیم نرمالیزه شدهخش هایبمختلف اقتصادی می شود.  بخش هایغیر مستقیم در 

 ندهیفزا بیضر رشد اقتصادی سریعتر اتفاق می افتد. ،کلیدی هستند و با سرمایه گذاری در این بخشها بخش هایباشد  1بیشتر از 
 کند یم اشتغال جادیا بخش هر در( نفر) زانیم چه( الیر اردیلیم برحسب) یینها یتقاضا در رییتغ واحد کی که دهد یم نشان زین اشتغال

 .شود یم گرفته کار به کار یروین ای

بخش اقتصادی ،گروه فعالیتهای دامداری، مرغداری، پرورش ماهی ، ساخت مواد غذایی و انواع آشامیدنی ها، ساخت  22در میان 
الت چوبی ، ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی ، انتشار، چاپ منسوجات، ساخت پوشاک، دباغی و عمل آوری چرم، ساخت چوب و محصو

و تکثیر ، ساخت کک و فرآورده های نفت، ساخت مواد شیمیایی ، ساخت محصوالت الستیک و پالستیک، محصوالت کانی های غیر 
یون، ساخت وسایل فلزی ، فلزات اساسی ، ساخت محصوالت فابریکی ، ساخت ماشین آالت و ماشین آالت برقی ، ساخت رادیو تلویز

های مسکونی  بازیافت، ساختمان هتل و اقامتگاه، بخش هاینقلیه موتوری، تریلر و ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل ، ساخت مبلمان و 
ی آنها بزرگتر از واحد  زه شدهرستوران، راه آهن، پست و مخابرات، بانک و مذهبی و سیاسی پیوند پسین نرمالیها،  و سایر ساختمان

به عبارت دیگر ، عملکرد متوسط بخش های یاد شده بیشتر از متوسط کل  .اند های کلیدی استان شناخته شده ن بخشباشد و به عنوا می
درصد از  72تومین نموده اند و بیش از  ،1373 سال دردرصد از ارزش افزوده کل تولیدی استان را  22.2فوق  بخش هایاقتصاد است. 

این امر بیانگر  این بخش ها با قدرت انتشار بیش از متوسط اقتصاد، مربوط به بخش های صنعتی می باشد وسهم ارزش افزوده در میان 
های با  نسبت به بخش، های اقتصادی را به منظور تولید بیشتر صنعتی، بیشترین میزان تقاضا از سایر بخش بخش هایاین است که 

درصد از بخش های صنعتی که دارای بیشترین پیوند پسین مستقیم  14.2در حدود  ماهیت کشاورزی و خدماتی در این استان دارا هستند.
های مهم صنعتی  و غیر مستقیم در استان سمنان هستند ، مربوط به بخش ساخت محصوالت کانی غیر فلزی می باشد که از ویژگی

غیر مستقیم را دارند و از بیشترین ضریب  ی که بیشترین پیوند پیشین مستقیم وبخش هایرود. همچنین  استان سمنان به شمار می
 1373درصد از تقاضای نهایی استان سمنان را در سال  12.23بخش اقتصادی برخوردار هستند ، معادل  22فزاینده نرمال شده در میان 

ه بیشترین میزان نشان می دهد ک این امر درصد از تقاضای نهایی مربوط به بخش های صنعتی هستند و 58در حدود  می دهند، لتشکی
 تقاضای نهایی استان سمنان از بخش های صنعتی آن صورت می گیرد.

( ، ساخت پوشاک، 2.7( ، تولید منسوجات)3.1بیشترین ضرایب فزاینده اشتغال مربوط به بخش معادن )،اقتصادی بخش هایدر بین 
( ، تولید محصوالت فلزی 2.2ی و پالستیکی)( ، تولید محصوالت الستیک2( ، تولید کاغذ و محصوالت کاغذی)2.3دباغی چرم)

 ( می باشد. 2.5( ، تولید ماشین آالت مولد برق و تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر)2.2فابریکی)

ت توصیه های سیاستی زیر به مسئولین و سیاستگذاران استان صورستانده ،  –با استفاده از نتایج به دست آمده در جداول داده   
 پذیرفته است:  

ساخت چوب و محصوالت چوبی، ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی، ساخت محصوالت فلزی  بخش های -1

فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات، ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک، ساخت سایر 

لیدی محصوالت کانی غیر فلزی و ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل عالوه بر آن که به عنوان بخش ک

های  مطرح هستند ، باالترین سهم را از تقاضای نهایی و ارزش افزوده استان در میان سایر بخش

 اقتصادی دارا هستند.
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تولید منسوجات و پوشاک و همچنین تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر از جمله  بخش های -2

 یی باال هستند.اشتغال زاغیر کلیدی اما با شدت  بخش های

معادن، تولید کاغذ و محصوالت کاغذی، تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی و همچنین  بخش های -3

یی باال و کلیدی اشتغال زابخش هایی با  ،ی برقیدستگاه هاو انتقال برق و  تولید ماشین آالت مولد

تغال تأمین هستند که هدف برنامه ریزان و سیاستگذاران استان را از هر دو منظر افزایش تولید و اش

  خواهند نمود.

 مطالعات طرح تکاپو

بیانگر آن است کسب و کار استان  (، در خصوص رسته های اولویت دار1373یافته های مطالعات طرح تکاپو در استان سمنان )سال 
 که :

با توجه  ،تولید گردو باغی-باغی و دامی تقسیم بندی می شوند. در بخش زراعی –تولیدات کشاورزی استان در دو دسته اصلی زراعی 
بیشترین سهم تولید را داراست و پس از آن محصوالتی همچون پسته،  ؛به آنکه بزرگترین باغ گردوی خاورمیانه در استان واقع شده است

از شهرستان زردآلو و قیسی، انار، انگور، سیب درختی، گیالس، گندم، خربزه، پنبه و انواعی از گیاهان داروئی در سطح استان و یا در یکی 
 های استان تولید اصلی را به خود اختصاص داده اند.

گوشت قرمز و سفید، شیر، تخم مرغ و عسل می باشد. هر چند برخی از تولیدات لبنی شهرستان ،عمده تولید استان  ،در بخش دام
 دلیل منحصر به فرد بودن مطرح هستند.ه مهدیشهر نیز علیرغم حجم کمتر ب

متر مربع قالی، گلیم، جاجیم و ... تولید  13111بافنده سالیانه بیش از  5111رشته صنایع دستی فعالیت دارند و  52هنرمندان استان در 
 نفر آنها از هنرمندان مطرح کشوری هستند. 51نفر بطور حرفه ای کار می کنند که  151سفال و سرامیک نیز  ی  می کنند در عرصه

 :  می شوددر سه بخش تقسیم بندی  طرح بر اساس اینکسب و کارهای استان سمنان 

  کسب و کارهای حوزه کشاورزی و دامپروری که در شرق استان )حول شاهرود، دامغان و میامی( شکل گرفته است و بر تولید
شیر متمرکز است. این نوع کسب و کار با توجه به تولیدگردو و آلو به عنوان محصول اصلی و  فرآوریپسته، انگور، زردآلو و 

 امداری محلی و عشایری و تولید لبنیات، در مهدیشهر نیز حاکم است.د

  کسب و کارهای حاکم در سمنان، سرخه و مهدیشهر که با محوریت ادارات و سازمان های خدماتی می باشد و موجب شده است
 میزان اشتغال استان در این بخش سه برابر نرم کشور باشد.

 جه سرمایه گذاری ها و اولویت دهی به محور صنعت و معدن شکل گرفته و گسترش کسب و کارهای گروه سوم استان در نتی
یافته است. بخشی از این کسب و کارها ناشی از مزیتهای استان از لحاظ معادن و بویژه گچ و نمک بوده است و بخش دیگری 

ر غرب استان )سمنان و گرمسار( شکل که مربوط به صنایع می باشد و ارتباطی با مزیت های طبیعی منطقه ندارند با تراکم د
کیلومتری قانونی تعریف شده برای خروج صنایع از  121مزیت نزدیکی به تهران و همچنین رعایت فاصله  ،گرفته اند و مبنای آن

 تهران بوده است .

دی شدند که از بین رسته اصلی جمع بن 45کسب و کارهای موجود استان در (1373سال )در مطالعات طرح تکاپو در استان سمنان 
که ، (28-4)جدول رسته اولویت دار استان شناسایی شده اند  7لیست شده است،   25-4فعالیت های اصلی استان که در جدول شماره 

گذاری استان هستند. جدول ذیل فهرست  مستقیم را دارند و اولویت سرمایهشغل غیر  1311شغل مستقیم و بیش از  4311توان ایجاد 
 ئی آنها را ارائه می دهد .اشتغال زااولویت دار استان و میزان  رسته های
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 رسته های اصلی فعالیتهای استان سمنان و تعداد شاغلین این رسته ها -25-4جدول 

 شاغل منطقه هدف رسته ردیف
 درصد اشتغال

 2.22 1211 فرومد تولید فلفل سبز 1

 4.22 2511 کالپوش تولید حبوبات 2

 1.74 511 کالته اسد –محمدآباد  ردانهپیراهن دوز م 3

 1.51 221 جهان آباد -جودانه دامپروری 4

 1.34 211 ترود -عباس آباد شترداری 5

 1.25 131 فرومد معدن داری )کرومیت( 8

 2.84 1411 مومن اباد -افتر حمل و نقل 2

 1.84 381 سرخه اسباب بازی 4

 1.14 41 سرخه نان سنتی 7

 3.24 2111 سرخه –سمنان  مصنوعات گچی 11

 1.34 141 السجرد –سرخه  پذیرایی مسافران عبوری 11

 1.13 811 بسطام صیفی جات 12

 8.81 3511 مجن و حومه تولید سیب زمینی 13

 11.34 5511 استان مجموعه خودرو سازی 14

 1.17 51 بخش کوهستانی بسطام زنبورداری و تولید عسل 15

 1.32 211 الته خیج و حومهک تولید گرمکن ورزشی 18

 1.28 411 تویه دروار –ده مال  میلمان چوبی 12

 2.22 1211 شاهرود تنقالت و شیرینی جات 14

 1.17 51 بسطام و تاش حمل و نقل )معدن( 17

 1.88 351 مهدیشهر تولید فرش دستباف 21

 1.22 115 مهدیشهر زنبورداری و تولید عسل 21

 3.41 1411 شهمیرزاد گردو فرآوریتولید و  22

 2.43 1511 شهمیرزاد آلو فرآوریتولید و  23

 1.17 111 شهمیرزاد زنبورداری و تولید عسل 24

 1.14 21 دیباج آبزیان )ماهی قزل آال( 25

 1.52 311 سمنان تولید و بسته بندی شیرمال 28

 1.24 151 سمنان ضایعات فلزی و پلیمری فرآوری 22

 1.52 311 سمنان دی میوه خشکتولید و بسته بن 24

 1.34 211 گرمسار –آرادان  خربزه 27

 1.34 211 استان گندم و جو 31

 1.52 311 قالیباف آرادان –افتر  معدن داری )سلستین( 31

 1.28 411 گرمسار –آرادان  و باغداری زیتون فرآوری 32

 1.13 811 گرمسار تولید و بسته بندی تخم مرغ 33

 1.74 511 گرمسار ه دومروغن تصفی 34

 1.47 1111 گرمسار –آرادان  پنبه فرآوریتولید و  35

 1.24 151 آرادان -ایوانکی  قیر و ایزوگام 38

 3.41 1411 استان زوار و نیمسافر یرائیپذ و اسکان 32

 2.22 1211 استان یگرد عتیطب و یگردشگر 34

 2.43 1511 سرخه و سمنان مرغ فرآوری 37

 4.51 4511 دامغان پسته فرآوریو تولید  41

 15.44 4211 شاهرود ، سیب و زردآلوانگور فرآوری و دیتول 41
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 شاغل منطقه هدف رسته ردیف
 درصد اشتغال

 2.45 1311 شهریمهد گوشت دیتول و یدامپرور 42

 2.43 1511 استان )داروئی و غذائی( نمک فرآوریتولید و  43

 5.88 3111 شاهرود ریش فرآوری و دیتول 44

 2.22 1211 رشهیمهد یسنت اتیلبن دیتول 45

 

 یی رسته های اولویت دار اشتغال استان اشتغال زامیزان اشتغال فعلی و   -26-4جدول 

 منطقه هدف عنوان رسته
شاغل 

 فعلی

پیش بینی 

 اشتغال
 توضیحات

 385 1411 استان اسکان و پذیرائی مسافرین و زوار
شامل صنایع دستی، خدمات رفاهی و اسکان، سوغات و 

 ایع غذایی و ...صنایع تبدیلی، صن

  351 1211 استان گردشگری و طبیعت گردی

  811 1511 سمنان و سرخه مرغ فرآوریتولید و 

 841 4511 دامغان پسته فرآوریتولید و 
 

 321 4211 شاهرود انگور و میوه فرآوریتولید و 
 

  411 1311 مهدیشهر دامپروری و تولید گوشت

  571 1511 گرمسار نمک فرآوریتولید و 

  881 3111 شاهرود شیر فرآوریتولید و 

  221 1211 مهدیشهر تولید لبنیات سنتی

  4345 24244 _ مجموع

 

درصد از مجموع اشتغال رسته های اصلی کسب و کار استان است  45.2سهم اشتغال فعلی رسته های دارای پتانسیل ایجاد اشتغال جدید 
 رسته اولویت دار استان است .  7درصد کل پتانسیل های شغلی این  15.1 ،در این عرصهو فرصت های موجود جهت ایجاد اشتغال جدید 

 

 ی مهارتی در استان سمنانآموزش هاوضعیت فعلی  -4-6

 اخیری مهارتی ارائه شده طی سالهای آموزش ها -4-6-1

ی بره  آموزشر  مختلرف  یگروه های عضو شورای مهارت  ، تعداد آموزش گیرندگان در دستگاه هامطابق اطالعات جمع آوری شده از 
 مطابق جدول ذیل می باشد.   78و  75سالهای ی مجری آموزش ، طی دستگاه هاتفکیک 

 36و  35ی مهارتی ارائه شده در استان سمنان طی سالهای آموزش ها -27-4جدول 

 مجری آموزش عنوان گروه آموزشی
تعداد آموزش 
دیدگان طی 

 78و75سالهای 
 317 آموزش فنی و حرفه ای الکترونیک

 484 آموزش و پرورش

 22 جهاد دانشگاهی
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 مجری آموزش عنوان گروه آموزشی
تعداد آموزش 
دیدگان طی 

 78و75سالهای 
 2411 آموزش فنی و حرفه ای برق

 342 آموزش و پرورش

 24 پارک علم و فناوری

 21 آزاد فنی و حرفه ای های آموزشگاه

 1145 آموزش فنی و حرفه ای توسیسات

 123 آموزش و پرورش

 112 شرکت شهرک های صنعتی

 772 آموزش فنی و حرفه ای جوشکاری و بازرسی جوش

 35 آموزش و پرورش

 188 شرکت شهرک های صنعتی

 417 آموزش فنی و حرفه ای صنایع چوب

 21 آموزش و پرورش

 42 سازمان میراث فرهنگی

 1718 آموزش فنی و حرفه ای صنایع خودرو

 274 آموزش و پرورش

 51 دانشگاه آزاد اسالمی سمنان

 11 آزاد و حرفه ایفنی  آموزشگاه های

 441 آموزش فنی و حرفه ای کنترل و ابزار دقیق

 24 جهاد دانشگاهی

 35 دانشگاه آزاد اسالمی سمنان

 54 شرکت شهرک های صنعتی

 511 آموزش فنی و حرفه ای معماری

 3 آزاد یا حرفه و یفن یها آموزشگاه

 2157 آموزش فنی و حرفه ای مکانیک

 187 آموزش و پرورش

 111 دانشگاه آزاد اسالمی سمنان

 222 شرکت شهرک های صنعتی

 1522 آموزش فنی و حرفه ای ساختمان

 838 آموزش و پرورش

 15 جهاد دانشگاهی

 251 دانشگاه آزاد اسالمی سمنان

 21 صنعت، معدن و تجارت

 34 آزاد فنی و حرفه ای آموزشگاه های

 2344 نظام مهندسی ساختمان

 48 رکت شهرک های صنعتیش

 78 آموزش فنی و حرفه ای معدن

 111 صنعت، معدن و تجارت

 44 آموزش فنی و حرفه ای حمل و نقل زمینی

 74 آموزش فنی و حرفه ای سرامیک

 31 سازمان میراث فرهنگی

 11 صنایع دستی
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 مجری آموزش عنوان گروه آموزشی
تعداد آموزش 
دیدگان طی 

 78و75سالهای 
 432 آموزش فنی و حرفه ای ییایمیش عیصنا

 15 شرکت شهرک های صنعتی

 123 آموزش فنی و حرفه ای یفلز عیصنا

 2 آزاد فنی و حرفه ای آموزشگاه های ینساج عیصنا

 21 شرکت شهرک های صنعتی

 5 آموزش فنی و حرفه ای چاپ صنعت

 573 آموزش فنی و حرفه ای مدیریت صنایع

 111 پارک علم و فناوری

 21 صنعت، معدن و تجارت

 734 شرکت شهرک های صنعتی

 1211 آموزش فنی و حرفه ای غیامور با

 38 آموزش و پرورش

 557 جهاد کشاورزی 

 848 شرکت شهرک های صنعتی

 572 آموزش فنی و حرفه ای امور دام و ماکیان

 787 جهاد کشاورزی 

 51 سازمان میراث فرهنگی

 444 آموزش فنی و حرفه ای صنایع غذایی

 13 آزاد فنی و حرفه ای آموزشگاه های

 185 شرکت شهرک های صنعتی

 1134 آموزش فنی و حرفه ای امور زراعی

 113 پارک علم و فناوری

 828 جهاد کشاورزی 

 33 نظام مهندسی کشاورزی

 422 شرکت شهرک های صنعتی

 345 آموزش فنی و حرفه ای گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

 25 آموزش و پرورش

 38 جهاد دانشگاهی

 258 کشاورزی  جهاد

 17 آموزش فنی و حرفه ای ماشین آالت کشاورزی

 22 جهاد کشاورزی 

 43 نظام مهندسی کشاورزی (ابانیب و زی،آبخ مرتع جنگل،) یعیطب منابع

 247 آموزش فنی و حرفه ای امور اداری

 51 آموزش و پرورش

 183 شرکت شهرک های صنعتی

 1211 حرفه ایآموزش فنی و  امور مالی و بازرگانی

 821 آموزش و پرورش

 113 بهزیستی

 481 پارک علم و فناوری

 482 جهاد دانشگاهی
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 مجری آموزش عنوان گروه آموزشی
تعداد آموزش 
دیدگان طی 

 78و75سالهای 
 171 جهاد کشاورزی 

 377 آزاد فنی و حرفه ای آموزشگاه های

 411 شرکت شهرک های صنعتی

 1244 آموزش فنی و حرفه ای بهداشت و ایمنی

 14 پارک علم و فناوری

 35 جهاد دانشگاهی

 81 دانشگاه آزاد اسالمی سمنان

 22 صنعت، معدن و تجارت

 122 آزاد فنی و حرفه ای آموزشگاه های

 822 شرکت شهرک های صنعتی

 231 اتاق اصناف خدمات آموزشی

 531 آموزش فنی و حرفه ای

 43 آموزش و پرورش

 421 بهزیستی

 51 پارک علم و فناوری

 2342 جهاد دانشگاهی

 21 انشگاه آزاد اسالمی سمناند

 51 سازمان میراث فرهنگی

 54 آزاد فنی و حرفه ای آموزشگاه های

 431 شرکت شهرک های صنعتی

 773 آموزش فنی و حرفه ای خدمات تغذیه ای

 354 آزاد فنی و حرفه ای آموزشگاه های

 48 شرکت شهرک های صنعتی

 1721 آموزش فنی و حرفه ای صنایع پوشاک

 313 آموزش و پرورش

 741 آزاد فنی و حرفه ای آموزشگاه های

 873 آموزش فنی و حرفه ای خز پوست، چرم، عیصنا

 52 سازمان میراث فرهنگی

 25 آزاد فنی و حرفه ای آموزشگاه های

 411 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات فناوری اطالعات

 2245 آموزش فنی و حرفه ای

 1342 و پرورشآموزش 

 247 پارک علم و فناوری

 1443 جهاد دانشگاهی

 2742 آزاد فنی و حرفه ای آموزشگاه های

 117 شرکت شهرک های صنعتی

 47 آموزش فنی و حرفه ای فناوری نرم و فرهنگی

 31 آموزش فنی و حرفه ای گردشگری

 2 آموزش و پرورش

 241 سازمان میراث فرهنگی

 314 یا حرفه و یفن آزاد یآموزشگاهها
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 مجری آموزش عنوان گروه آموزشی
تعداد آموزش 
دیدگان طی 

 78و75سالهای 
 83 شرکت شهرک های صنعتی

 127 آموزش فنی و حرفه ای مراقبت و زیبایی

 5433 آزاد فنی و حرفه ای آموزشگاه های

 124 آموزش فنی و حرفه ای هتلداری

 27 شرکت شهرک های صنعتی

 221 جهاد دانشگاهی مدیریت آب

 34 جهاد کشاورزی 

 171 اتاق اصناف ا قوانین و مقررات(خدمات حقوقی)آشنایی ب

 348 پارک علم و فناوری

 221 جهاد دانشگاهی

 22 جهاد کشاورزی 

 215 نظام مهندسی کشاورزی

 881 آموزش فنی و حرفه ای (یسنت یدوختها) یدست عیصنا

 48 سازمان میراث فرهنگی

 25 آزاد فنی و حرفه ای آموزشگاه های

 1175 وزش فنی و حرفه ایآم (بافت)یدست عیصنا

 24 آموزش و پرورش

 245 سازمان میراث فرهنگی

 38 آزاد فنی و حرفه ای آموزشگاه های

 287 آموزش فنی و حرفه ای (چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)دستی صنایع

 134 سازمان میراث فرهنگی

 2 آزاد فنی و حرفه ای آموزشگاه های

 225 ش فنی و حرفه ایآموز طال و جواهر سازی

 87 سازمان میراث فرهنگی

 2 آزاد فنی و حرفه ای آموزشگاه های

 428 آموزش فنی و حرفه ای فرش

 81 آزاد فنی و حرفه ای آموزشگاه های

 1157 آموزش فنی و حرفه ای هنرهای تجسمی

 241 آموزش و پرورش

 11 جهاد دانشگاهی

 171 ادآز فنی و حرفه ای آموزشگاه های

 213 آموزش فنی و حرفه ای هنرهای تزئینی

 21 آزاد فنی و حرفه ای آموزشگاه های

 312 آموزش فنی و حرفه ای هنرهای نمایشی

 41 آموزش و پرورش

 15 جهاد دانشگاهی

 4 آزاد فنی و حرفه ای آموزشگاه های

 7751موزش در گروه آموزشی ساختمان صورت پذیرفته است )حدود بیشترین آ ،به لحاظ تعداد آموزش گیرندگان،  78و  75طی سالهای 
نفر( که البته بخش عمده آن مربوط به دوره های کوتاه مدتی می باشد که نظام مهندسی صنعت ساختمان به منظور ارتقاء مهارت 

 و نیمه ماهر است. تربیت کارگر ماهر به نفر از کل مربوط 1411آموزش تعداد  اعضای نظام برگزار نموده است و تنها
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 نفر( و امور مالی و بازرگانی 4885نفر( ، خدمات آموزشی ) 5582نفر(، مراقبت و زیبایی ) 7325های آموزشی فناوری اطالعات ) گروه
 نفر( به لحاظ تعداد آموزش گیرندگان طی دو سال گذشته در رده های بعدی قرار دارند. البته در گروه خدمات آموزشی نیز عمده 4381)

 ی خاص از جمله دهیاران می باشد. گروه های کوتاه مدت ویژه ی آموزش هامربوط به  آموزش های 

نفر در بخش خدمات،  34144مطابق اطالعات ارسال شده به دبیرخانه شورای مهارت استان ،  ،سال گذشته 2 طی به طور کلی در
های مهارتی را فرا گرفته  یز در بخش فرهنگ و هنر، آموزشنفر ن 8341نفر در بخش کشاورزی و  4414نفر در بخش صنعت،  22415

 اند. 

اداره کل  دوره هایی است که توسط صرفاً مربوط به،می باشد  1372در سال  تعداد آموزش گیرندگانکه مربوط به  24-4اطالعات جدول 
نفر در خوشه خدمات،  15132نفر ،  32453از مجموع  طبق اطالعات این جدولاست. به اجرا درآمده آموزش فنی و حرفه ای استان

 نفر در بخش کشاورزی آموزش دیده اند.  2811نفر درخوشه فرهنگ و هنر و  4537نفر در خوشه صنعت،  11228

 1337اداره کل آموزش فنی  ای استان سمنان در سال تعداد آموزش گیرندگان  -28-4جدول

 )مجموع بخش دولتی و خصوصی(

 1372تعداد آموزش گیرندگان در سال  موزشیعنوان گروه آ خوشه آموزشی

 2147 امور مالی و بازرگانی خدمات

 574 اموراداری خدمات

 774 بهداشت و ایمنی خدمات

 514 خدمات آموزشی خدمات

 1745 خدمات تغذیه ای خدمات

 14 سالمت و طب ایرانی خدمات

 2111 صنایع پوشاک خدمات

 3111 فناوری اطالعات خدمات

 242 گردشگری خدمات

 3233 مراقبت و زیبایی خدمات

 81 هتلداری خدمات

 144 الکترونیک صنعت

 3142 برق صنعت

 4 پلیمر صنعت

 1253 تاسیسات صنعت

 422 جوشکاری و بازرسی جوش صنعت

 57 حمل و نقل زمینی صنعت

 441 ساختمان صنعت

 21 سرامیک صنعت

 272 صنایع چرم، پوست، خز صنعت
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 1372تعداد آموزش گیرندگان در سال  موزشیعنوان گروه آ خوشه آموزشی

 445 ع چوبصنای صنعت

 21 صنایع شیمیایی صنعت

 211 صنایع فلزی صنعت

 27 صنایع نساجی صنعت

 1411 صنایع خودرو صنعت

 13 فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر صنعت

 345 کنترل و ابزار دقیق صنعت

 88 متالورژی صنعت

 234 مدیریت صنایع صنعت

 138 معدن صنعت

 344 معماری صنعت

 1132 مکانیک صنعت

 274 صنایع دستی )بافت( فرهنگ و هنر

 411 صنایع دستی )دوختهای سنتی( فرهنگ و هنر

 431 چرم(‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘صنایع دستی)چوب فرهنگ و هنر

 232 طال و جواهرسازی فرهنگ و هنر

 222 فرش فرهنگ و هنر

 2 فناوری نرم و فرهنگی فرهنگ و هنر

 1873 هنرهای تجسمی فرهنگ و هنر

 281 هنرهای تزئینی فرهنگ و هنر

 75 هنرهای نمایشی فرهنگ و هنر

 515 امور باغی کشاورزی

 841 امور دام و ماکیان کشاورزی

 735 امور زراعی کشاورزی

 42 امور شیالت و آبزی پروری کشاورزی

 1 زیست فناوری کشاورزی

 185 صنایع غذایی کشاورزی

 7 عی(زرا -کشاورزی ) باغی کشاورزی

 244 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی کشاورزی

 11 ماشین آالت کشاورزی کشاورزی

 32453 جمع تعداد آموزش گیرندگان
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آموزش  72و  78رت طی سالهای یک مها -تعداد دانش آموزان متوسطه دور دوم که مطابق با طرح هر دانش آموز 27-4جدول 
  هد. را نشان می د اند دیده

 سال گذشته 2هر دانش آموز یک مهارت طی  طرح مهارت آموختگان تعداد  -23-4 جدول

 ) دستگاه مجری: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای(

 تعداد مهارت آموختگان عنوان گروه آموزشی

 13 امور باغی

 18 امور مالی و بازرگانی

 13 اموراداری

 52 برق

 41 خدمات تغذیه ای

 53 ساختمان

 138 صنایع چرم، پوست، خز

 34 صنایع چوب

 11 صنایع دستی )بافت(

 47 صنایع دستی )دوختهای سنتی(

 52 صنایع پوشاک

 44 صنایع خودرو

 144 چرم(‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘صنایع دستی)چوب

 85 طال و جواهرسازی

 18 فناوری اطالعات

 24 مکانیک

 442 هنرهای تجسمی

 15 هنرهای نمایشی

 1343 جمع 

ی مهارتی را طی سالهای تحصیلی آموزش هاکه مطابق با طرح ایران مهارت ،  نیز تعداد دانش آموزان دوره اول متوسطه 31-4جدول و 
 فرا گرفته اند نشان می دهد. 72-74و  72-78

 تعداد مهارت آموختگان طرح ایران مهارت  -34-4جدول 

ن در سال تعداد مهارت آموختگا عنوان گروه آموزشی
 78-72تحصیلی 

تعداد مهارت آموختگان در سال 
 72-74تحصیلی 

 7 21 امور مالی و بازرگانی

 212 43 برق

 514 135 بهداشت و ایمنی
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 17 1 خدمات آموزشی

 481 254 خدمات تغذیه ای

 1 37 صنایع پوشاک

 1 34 صنایع دستی )دوختهای سنتی(

 48 1 صنایع دستی)بافت(

 122 445 تفناوری اطالعا

 1 45 مراقبت و زیبایی

 144 224 هنرهای تجسمی

 23 88 هنرهای تزئینی

 45 1 چرم(‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘صنایع دستی)چوب

 44 1 الکترونیک

 1645 1844 جمع 

 

 پتانسیل های آموزش مهارتی استان سمنان -4-6-2

که  عنوان منابع اصلی مطرح هستنده یند بآچند عامل در این فر همواره همی دهد کهای مهارتی نشان یند آموزش آنگاهی به فر
امر آموزش امکان پذیر نمی باشد و تنها در صورت کنار یکدیگر قرار گرفتن صحیح تمام این  ،بدون وجود هریک از عوامل یاد شده

 :دان شدهاین عوامل به شرح زیر دسته بندی  فرایند آموزش اجرا خواهد گردید. ،عوامل

 منابع سخت افزاری و نرم افزاری آموزشی نظیر فضا و تجهیزات آموزشی مرتبط و به روز 

 مهارت ( ءاستانداردهای آموزشی )توانایی های مورد نیاز احراز هر شغل و یا توانایی های مورد نیاز ارتقا 

 ی آموزشی مدرس یا مربی دوره  

 آزمون و صدور گواهینامه 

 ی از مشتریان استآموزش گیرنده که در واقع یک 

سه عامل فضا و تجهیزات آموزشی، مربی متخصص و  ،های مهارتی به مخاطبین آموزشدر اولین گام برای برنامه ریزی و ارائه 
فنی و حرفه ای کشور با توجه به رسالت خود، طی سال های گذشته و بر اساس  آموزشاستاندارد آموزشی باید در دسترس باشد. سازمان 

در حال حاضر اداره کل آموزش فنی وحرفه ای  .استان ها ، مراکز آموزش فنی و حرفه ای را توسیس و تجهیز نموده استاولویت های 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان و همچنین پایگاه های آموزشی موقت در مناطق  14کارگاه آموزشی مستقر در  44استان سمنان با 

صنایع و صنوف، دانشگاه ها، پادگان ها و زندان ها به ارائه آموزش های مهارتی به اقشار  شهری فاقد مرکز ثابت، مناطق روستایی،
فنی و حرفه ای استان سمنان را به تفکیک هر  آموزشمختلف جامعه می پردازد. جدول ذیل فهرست فضاهای آموزشی موجود در مراکز 

 مرکز و نوع کارگاه ارائه می دهد.
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 فنی و حرفه ای استان سمنان آموزشکارگاه های  فهرست مراکز و -31-4جدول 
 خوشه آموزشی نام کارگاه نام مرکز

 برادران سمنان

 صنعت تراش تخصصی

 صنعت plcبرق ، مدار فرمان و 

 صنعت تاسیسات

 صنعت توسیسات الکتریکی

 صنعت تراش مقدماتی

 صنعت cncتراش و فرز

 صنعت جوشکاری

 صنعت درودگری

 صنعت 2یک اتومکان

 صنعت فرزکاری

 صنعت فناوری خودرو

 کشاورزی کشاورزی

 خواهران سمنان

 صنعت طالو جواهر

 خدمات صنایع دستی

 خدمات صنایع پوشاک

 صنعت صنایع چوب

 خدمات کارگاه عمومی

 خدمات هنرهای نمایشی

 برادران شاهرود

 صنعت اتومکانیک

 صنعت برق صنعتی

 نعتص برق ساختمان

 صنعت تاسیسات

 صنعت تراشکاری

 صنعت جوشکاری

 صنعت درودگری

 صنعت سرد کننده

 صنعت الکترونیک

CNC صنعت 

 صنعت سایپا 

 خدمات عمومی

 خواهران شاهرود

 صنعت برق

 صنعت صنایع چوب

 خدمات صنعت سرامیک

 صنعت الکترونیک

 خدمات امور مالی و بازرگانی

 خدمات مایشیهنرهای ن

مرکز تخصصی 
کشاورزی شاهرود 

 کشاورزی آزمایشگاه آب و خاک

 کشاورزی صنایع غذایی و بسته بندی
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 خوشه آموزشی نام کارگاه نام مرکز

 کشاورزی ماشین آالت کشاورزی )خواهران و برادران(

 کشاورزی کشت گلخانه و پرورش قارچ

 برادران مهدیشهر

 صنعت ماشینهای الکتریکی

 صنعت برق

 صنعت لوازم خانگی

 کشاورزی شاورزیک

 صنعت اتومکانیک

 خواهران مهدیشهر

 خدمات صنایع بافت

 خدمات صنایع دستی

 خدمات فناوری اطالعات

 خواهران شهمیرزاد

 یکشاورز ییغذا عیصنا

 خدمات صنایع پوشاک

 خدمات رایانه

 خدمات صنایع دستی

 برادران دامغان

 صنعت توسیسات الکتریکی

 عتصن plcآسانسور و 

 صنعت برق

 صنعت تراشکاری

 صنعت جوشکاری

 صنعت نقشه کشی و صنعت ساختمان

 صنعت اتومکانیک

 کشاورزی کشاورزی

 خواهران دامغان

 خدمات فناوری اطالعات

 خدمات صنایع دستی

 کشاورزی صنایع غذایی

 صنعت صنایع چوب

 خدمات هنرهای نمایشی

 کشاورزی کشاورزی

 رمساربرادران گ

 صنعت برق

 صنعت درودگری

 صنعت جوشکاری

 صنعت plcسیم پیچی و 

 صنعت اتومکانیک

 صنعت  تراشکاری

 خواهران گرمسار

 خدمات چرم

 صنعت سفال 

 کشاورزی کشاورزی

میامی )خواهران و 
 برادران(

 صنعت برق

 صنعت اتومکانیک
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 خوشه آموزشی نام کارگاه نام مرکز

 صنعت برق خودرو

 تخدما مدیریت و امور خانواده

بیارجمند )خواهران و 
 برادران(

 صنعت جوشکاری

 صنعت اتومکانیک

 صنعت برق

 خدمات صنایع پوشاک

 خدمات فناوری اطالعات

 

اجرای آموزش های مهارتی در بخش های سیار  شهری )به غیر از آرادان و سرخه( و مناطق روستایی و عشایری، با توجه به عدم 
فنی و حرفه ای استان ، با مشارکت دستگاه های اجرایی و نهادهای متولی درسطح  آموزشتحت تملک وجود فضاهای آموزشی ویژه و 
 شهر و روستا صورت می پذیرد. 

مهارت شهرک های صنعتی  ءاز امکانات کارخانجات و همچنین مراکز ارتقا ،جهت اجرای دوره های آموزشی ویژه شاغلین صنایع
مشترک و برمبنای امکانات طرفین در کارگاه های ثابت  به صورتمورد نیاز شاغلین اصناف نیز استان استفاده می شود. آموزش های 

 فنی و حرفه ای استان و یا اماکن در اختیار اتاق اصناف استان اجرا می شوند. آموزشمراکز 

وار دانشگاهی در محل دانشگاه مین شرایط ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان و تسهیل این روند، دوره های آموزشی جوبه منظور ت
کاربردی و یا در مراکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان -های مختلف استان اعم از دولتی، آزاد، پیام نور، غیر انتفاعی و علمی

به منظور ارائه  برنامه ریزی و اجرا می شود . همچنین بخشی از ظرفیت های کارگاه های مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای استان نیز
 مهارت های مورد نیاز به دانشجویان اختصاص می یابد .

نفر از مربیان واجد شرایط جهت ارائه آموزش  145اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در حال حاضر از توانمندی های 
 4نفر مربی غیر رسمی و  21رسمی و پیمانی سازمان  و  نفر از این افراد مربیان 111های مهارتی مورد نیاز استان استفاده می نماید  که  

باشند  . همچنین این اداره کل جهت تامین شرایط پاسخگویی به نیازهای آموزشی خاص و سفارش های ارائه شده از  نفر سرباز مربی می
ایط معرفی شده از سوی طرف تفاهم یا افراد واجد شر ،سوی دستگاه ها و نهادها و ... در قالب تفاهمنامه ها و یا قراردادهای آموزشی

مطابق قوانین و استانداردهای تعریف شده تعیین صالحیت نموده و جهت اجرای دوره  برون سازمانیمربی قرارداد را به عنوان 

 .نمایدبکارگیری می 

و  1378در سال های   خالصه ای از تعداد مربیان رسمی، پیمانی، حق التدریس، سرباز مربی و کارمند مربی که 32-4در جدول 
  .در هر خوشه و گروه آموزشی، دوره آموزشی برگزار کرده اند را ارائه می دهد 1372

وانمندی های مربیان از طریق ت ءمین شرایط ادامه تحصیل مربیان در سطوح عالی تر و همچنین ارتقاوطی سال های گذشته با ت
توانایی تدریس در بیش از یک گروه  ایطی فراهم گردد که مربیان این مجموعهشر است شده تالشهای بازآموزی مستمر هر ساله،  دوره

. لذا جمع جبری تعداد مربیان فعال در خوشه های مختلف بیشتر داشته باشندخاص بیش از یک خوشه آموزشی را آموزشی و در مواردی 
 می باشد.  مورد اشارهاز مجموع مربیان 
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 کل آموزش فنی و حرفه ای استان به تفکیک خوشه و گروه آموزشی تعداد مربیان اداره -32-4جدول 

 تعداد مربی گروه تعداد مربی خوشه

 45 خدمات

 24 امور مالی و بازرگانی 

 7 اموراداری 

 14 بهداشت و ایمنی 

 12 خدمات آموزشی 

 2 خدمات تغذیه ای 

 12 صنایع پوشاک 

 22 اوری اطالعات فن

 3  گردشگری

 3 هتلداری 

 111 صنعت

 4 الکترونیک 

 32 برق 

 14 تاسیسات 

 12 جوشکاری و بازرسی جوش 

 12 ساختمان 

 2 سرامیک 

 14 صنایع خودرو 

 1 صنایع چاپ 

 7 صنایع چرم، پوست، خز 

 11 صنایع چوب 

 2 صنایع فلزی 

 12 کنترل و ابزار دقیق 

 4 ایع مدیریت صن

 13 معماری 

 12 مکانیک 

 47 فرهنگ و هنر

 17 چرم( ‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘صنایع دستی)چوب

 21 صنایع دستی )بافت( 

 14 صنایع دستی )دوختهای سنتی( 

 2 فرش

 4 صنایع دستی)طال و جواهرسازی( 

 2 فناوری نرم و فرهنگی 
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 تعداد مربی گروه تعداد مربی خوشه

 22 هنرهای تجسمی 

 5 ئینی هنرهای تز

 5 هنرهای نمایشی 

 31 کشاورزی

 8 صنایع غذایی 

 14 امور زراعی 

 14 امور باغی

 1 ماشین آالت کشاورزی

 12 امور دام و ماکیان و آبزیان 

 2 گیاهان داروئی و داروهای گیاهی 

 

صالحیت افراد معرفی شده توسط طرف تفاهم یا در راستای اجرای دوره های آموزشی مشارکتی و سفارش محور نیز ، پس از تعیین 
اداره کل آموزش فنی و حرفه سفارش دهنده و یا افراد واجد شرایط شناسایی شده توسط خود مجموعه آموزش فنی و حرفه ای استان، 

)مربی بدون هزینه های آموزشی  و متخصص را به عنوان مربیان دورهنفر از افراد واجد شرایط  45مجوز همکاری با ای استان سمنان 
مذکور صادر کرده است .از توانمندی های این مربیان جهت اجرای دوره های آموزشی موضوع تفاهم نامه های اتاق برای سازمان( 

 اصناف، سازمان بسیج کارگری، توانیر، دانشگاه های استان، ایمیدرو، امور عشایر، سازمان بهزیستی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و
تربیتی ، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی، شرکت ملی گاز ایران، سازمان منابع 

 طبیعی، ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیته امداد امام خمینی )ره( بهره برداری شده است .

در حال حاضر  ،بین المللیمجامع متولی تدوین استانداردهای آموزش مهارتی مورد تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان 
حرفه، استاندارد آموزشی شغل و یا شایستگی را تدوین و تصویب کرده و در بانک جامع خود بارگذاری نموده است. عالوه بر  4434برای 

و اخذ کد استاندارد و همچنین تدوین استانداردهای جدید شغل و  امکان تبدیل نیازهای آموزشی شناسایی شده به بسته آموزشی ،آن
شایستگی با همکاری متخصصان و صاحبنظران استانی همواره فراهم می باشد. استانداردهای آموزشی شغل ویژه کارجویان و افرادی 

واقعی را ارائه می نمایند و استانداردهای  است که قصد آغاز یک شغل جدید را دارند و توانمندی های مورد نیاز جهت ورود به بازار کار
 مهارت شاغلین و مهارت آموختگان دانشگاهی طراحی و تدوین شده است .  ءویژه ارتقا ،مهارتی شایستگی

خوشه آموزشی صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر دسته بندی شده است که این  4استانداردهای آموزشی مهارتی در قالب 
گروه های آموزشی زیر مجموعه هر یک از   33-4گروه آموزشی به شرح ذیل تفکیک می شوند. جدول  85ی خود به خوشه های آموزش

 خوشه های آموزشی و تعداد حرفه های آموزشی هر گروه آموزشی را نشان می دهد .
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 تقسیم بندی استانداردهای آموزش مهارت به تفکیک خوشه و گروه آموزشی -33-4جدول 

 وشهنام خ
تعداد گروه 

 آموزشی
تعداد 

 استاندارد
 تعداد استاندارد نام گروه

 728 11 خدمات

 84 امور اداری

 114 امور مالی و بازرگانی

 77 بهداشت و ایمنی

 82 خدمات آموزشی

 82 خدمات تغذیه ای

 2 خدمات حقوقی

 111 صنایع پوشاک

 274 فناوری اطالعات

 53 گردشگری

 21 مراقبت و زیبایی

 34 هتلداری

 2385 32 صنعت

 83 الکترونیک

 152 برق

 82 پتروشیمی

 44 پلیمر

 181 تاسیسات

 41 جوشکاری و بازرسی جوش

 31 حمل و نقل ریلی

 1 حمل ونقل دریایی

 121 حمل ونقل زمینی

 212 ساختمان

 47 سرامیک

 4 نایع بسته بندیص

 42 صنایع چرم وپوست و خز

 188 صنایع چوب

 181 صنایع خودرو

 8 صنایع دریایی

 35 صنایع رنگ

 115 صنایع شیمیایی

 32 صنایع فلزی

 13 صنایع کاغذ
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 وشهنام خ
تعداد گروه 

 آموزشی
تعداد 

 استاندارد
 تعداد استاندارد نام گروه

 118 صنایع نساجی

 32 فناوری ارتباطات

 33 فناوری نانو

 1 فناوری هوایی

 74 فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر

 72 کنترل وابزار دقیق

 45 متالورژی

 23 مدیریت  صنایع

 14 مدیریت آب

 54 معدن

 71 معماری

 123 مکانیک

 212 11 فرهنگ و هنر

 111 صنایع دستی )چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم(

 74 های سنتی( صنایع دستی )دوخت

 84 صنایع دستی)بافت(

 22 صنعت چاپ

 88 صنعت ورزش

 42 طال و جواهرسازی

 28 فرش

 28 فناوری نرم وفرهنگی

 135 هنرهای تجسمی

 51 هنرهای تزئینی

 57 هنرهای نمایشی

 241 11 کشاورزی

 72 امور باغی

 75 امور دام و ماکیان

 111 زراعی امور

 84 امورشیالت و آبزی پروری

 34 زیست فناوری

 122 صنایع غذایی

 23 فناوری محیط زیست

 124 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

 37 ماشین آالت کشاورزی

 22 منابع طبیعی )جنگل، مرتع، آبخیز و بیابان(
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استانداردهای بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای آموزش در قالب گروه آموزشی از  34حرفه آموزشی ذیل  232
هر گروه برای استفاده در  ی ی آموزشی مربوطه و تعداد حرفه های زیر مجموعهگروه هاطرح ایران مهارت در نظر گرفته شده است که 

 در جدول ذیل آورده شده است.  ،این طرح

 

 ل ارائه در طرح ایران مهارت)ویژه دانش آموزان دوره اول متوسطه(استانداردهای قاب -34-4جدول

 عنوان گروه آموزشی
تعداد حرفه های آموزشی قابل ارائه در 

 طرح ایران مهارت

 27 فناوری اطالعات

 22 هنرهای تجسمی

 14 خدمات تغذیه ای

 18 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

 18 هنرهای تزئینی

 11 صنایع پوشاک

 11 نایع دستی )دوخت های سنتی(ص

 11 صنایع دستی )چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم(

 7 صنایع چوب

 4 امور باغی

 4 خدمات آموزشی

 4 صنایع دستی)بافت(

 4 معماری

 2 امور زراعی

 2 گردشگری

 8 طال و جواهرسازی

 4 برق

 4 تاسیسات

 4 صنایع خودرو

 3 الکترونیک

 3 یصنایع غذای

 3 صنعت چاپ

 2 امور اداری

 2 امور دام و ماکیان

 2 صنعت ورزش
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 عنوان گروه آموزشی
تعداد حرفه های آموزشی قابل ارائه در 

 طرح ایران مهارت

 2 فناوری محیط زیست

 2 هنرهای نمایشی

 1 امور مالی و بازرگانی

 1 امورشیالت و آبزی پروری

 1 بهداشت و ایمنی

 1 صنایع کاغذ

 1 فرش

 1 فناوری نانو

 1 کنترل وابزار دقیق

 232 جمع





  199هبردی شورای مهارت آموزی استان سمنان                                                              برنامه را -فصل پنجم

 هبردی شورای مهارت آموزی استان سمنانبرنامه را -فصل پنجم

  چشم انداز -5-1
و با اتکا به مجموعه های « راه بی بدیل توسعه ،آموزش های مهارتی»با رویکرد  1411آموزش های مهارتی در استان سمنان در افق 

نیروهای توانمند، متخصص، مولد، هماهنگ در ارائه آموزش های مهارتی مورد نیاز منطقه و بویژه آموزش های نوین در راستای تربیت 
 متفکر و متناسب با اولویت های اشتغال استان و اقتصاد مهارت بنیان ارائه خواهد شد.

 

 مأموریت  -5-2
شورای مهارت آموزی استان سمنان به عنوان سیاستگذار و هدایتگر آموزش های مهارتی در استان سمنان با تربیت نیروی کارآفرین، 

 العمر ایفای نقش می نماید. و همچنین ارتقاء و ترویج فرهنگ کار و مهارت آموزی و آموزش مادام مورد نیاز بازار کار ماهر و نیمه ماهر

 

 آموزش های مهارتی استان اهداف کلی  -5-3
 کار نیروی وری بکارگیری کلیه ظرفیت ها، منابع و امکانات مهارت آموزی استان در جهت بسترسازی ایجاد اشتغال و افزایش بهره -1

 توسعه مشارکت بخش خصوصی در فرآیند اجرایی آموزش های مهارتی در سطح استان -2

 شناسایی وضعیت بازارکار استان و توسعه فرصت های شغلی از طریق تامین نیروی کار دارای مهارت -3

 آینده پژوهی مشاغل مورد نیاز استان و برنامه ریزی برای آموزش نیروی کار این مشاغل -4

 افراد  اجتماعی –زمینه سازی در جهت رشد مهارت های فردی  -5

  افزایش سطح تاثیرگذاری آموزش های مهارتی در مولفه های رشد و توسعه اقتصادی استان -8

 نیروی انسانی ماهر، اشتغال پذیر و کارآفرین مورد نیاز منطقه  تربیت  -2 

 مهارتیسطح دسترسی همگان به آموزش های شغلی و افزایش  -4

        تعامالت سازنده و هم افزائی دستگاه های دولتی، بنگاه های اقتصادی، دانشگاه ها و موسسات آموزشی،            توسعه  -7
 ها، اصناف، تشکل های کارگری و کارفرمایی و سازمان های مردم نهاد . اتحادیه

 فرهنگ کار و مهارت آموزی و آموزش مادام العمر ترویج  -11

 پشتیبانی از مهارت آموختگان اشتغال پذیر.ساماندهی منابع، امکانات و تسهیالت در راستای  -11
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ی مهارتی استان سمنان بر اساس آموزش هاتحلیل استراتژیک  -5-4

 swotرویکرد 
 طییمح عوامل به حیصر و میمستق توجه ،یزیر برنامه انواع گرید با یراهبرد یزیر برنامه اساسی یتفاوت ها و ها ژگییو از یکی

 ها یتوانمند منابع، در راتییتغ روند، یریگ شکل رخداد، هرگونه طییمح عوامل از منظور. است یراهبرد یزیر برنامه ندیفرآ در سازمان
 "کنترل و اریاخت" در که طییمح عوامل از دسته آن. گذارد می ریتوث آن عملکرد بر ینحو به که است سازمان طییمح یها دهیپد و

 و عوامل ای و سازمان داخلی طیمح به مربوط بگذارد ریتوث آن یرو بر میمستق طور به تواند می تیریمد و بوده سازمان تیریمد
 باشد اثرگذار چندان تواند نمی آن یامدهایپ و رخداد بر و بوده دور تیریمد دسترس از که عوامل هیبق و میشوند خوانده داخلی یهایتوانمند
 کند، می تیفعال آن در که طییمح شناخت اساس بر تا سازد می قادر را سازمان کی که آنچه. شود می زمانسا خارجی طیمح به مربوط
 سازمانی درون یتهایقابل و یتوانمند ؛باشد امان در طییمح یها بیآس گزند از و نموده یبردار بهره شکل نیبهتر به فرصت ها از بتواند
 شناخت سازمانهاست، یرو شیپ یدیجد لیمسا روزه هر و بوده تالطم در وستهیپ صورتبه  کار و کسب طیمح که امروز عصر در. است
 .سازد هموار عوامل نیا از مناسب استفاده یبرا را راه تواند می سازمان ضعف و قوت نقاط

 ان،ی مهارتی استآموزش ها ((SWOT) یدهایتهد و فرصت ها ضعف، و قوت نقاط) یرونیب و یدرون عوامل کردن مشخص یبرا
مهارتی  یها آموزش،  استان ی مهارتی استان ، پتانسیلهای آموزش مهارتی آموزش هاوضعیت فعلی  ،ی ملی و استانیدست باال اسناد

مورد مطالعه ( یرونیب و یدرون طیمح عوامل) روند عرضه و تقاضای نیروی کار در استانبازار کار فعلی و آتی استان،  ، مختلف یکشورها
و سپس با استفاده از نظرات صاحبنظران متولی در بخش مهارتی نسبت به شناسایی استراتژی های مرتبط با مهارت  رفتو بررسی قرار گ

 آموزی استان اقدام شد. 

 

 ی مهارتی در سطح استانآموزش هانقاط قوت  -5-4-1

 استان در یآموز مهارت یشورا وجود 

 استان مهارت یشورا در یمهارت یآموزش ها عیتجم ساختار بیتصو  

 یمهارت یآموزش ها یمجر و استگذاریس یدستگاه ها نیب یآموزش یها تفاهمنامه وجود  

 جامعه مختلف اقشار دادن قرار پوشش تحت و یمهارت یآموزش ها بودن ریفراگ  

 استان یمهارت یآموزش ها یباال سرانه 

 کار و کسب یانداز راه منظور به  ینیکارآفر یآموزش ها یبرگزار  

 المللی  اساس استاندارد ملی و بین اساس بر یمهارت یها رشته هیکل در یستگیشا و شغل آموزش مدون یصلهاسرف وجود

 (ISCO 2114) بندی حِرَف و مشاغل طبقه

 ( و زاتیتجه فضا، ، یانسان هیسرما شامل) استان در باال یآموزش یظرفیت ها وجود... 

 گانیرا صورت به یدولت یدستگاه ها توسط یمهارت یآموزش ها ارائه 

 متوسطه دوره آموزان دانش به یمهارت یها آموزش ارائه   

 ریپذ بیآس اقشار یمهارت یآموزش ها به خاص توجه  

 یآموز مهارت از پس انیمتقاض یریپذ اشتغال بیضر شیافزا 

 یخصوص بخش در موجود یظرفیت ها 

 کار و کسب نهیزم در استان یا توسعه اسناد وجود 
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 استان سطح در یمهارت یوزش هاآم ضعف نقاط -5-4-2

 استان یمهارت آموزش یازهاین به نسبت منابع و اعتبارات کمبود 

 یآموزش زاتیتجه و فضا یبروزرسان امکان نبودن فراهم  

 دهندگان آموزش یبرا یکاف زهیانگ نبود  

 سیتدر روش های نبودن کارآمد و بروز  

 جانبه چند یهایهمکار در یادار دیزا یبروکراس وجود 

 دیجد یمحلها رشته در مدرس جذب تیمحدود  

 یمهارت یآموزش ها ارائه در سازمانها نیب یکار یمواز  

 استان سطح در یشغل و یآموزش تیهدا و مشاوره معتبر مراکز کمبود 

 یمهارت یآموزش ها انیمجر به آن ارائه عدم و کار بازار ازین مورد یمهارت یآموزش ها یسنج ازین مرجع نبود 

 یآموزش یها دوره یاجرا ندیفرآ بر ارتنظ کمبود 

 کار بازار ازین با یآموزش یها رشته از یبرخ تناسب عدم 

 استان یآموزش یظرفیت ها از یبخش ماندن استفاده بال 

 دستگاه ها در مهارت یابیارزش روش های تفاوت  

 دانشگاه و  صنعت با مؤثر ارتباط نبود 

 یمهارت یهاآموزش  جیترو و یمعرف ،یرسان اطالع در ضعف  

 یمجاز یآموزش ها ازین مورد یساختارها نبودن فراهم 

 دستگاه ها توسط یآموزش یزیر برنامه جهت کسانی یآموزش مرجع نبود 

 

 ی آموزش مهارتی در سطح استانفرصت ها -5-4-3

 یمهارت یآموزش ها با مرتبط یخانگ مشاغل جادیا امکان  

 یخوداشتغال از دولت یمال یتهایحما 

 توسعه و قیتحق مراکز از یبرخوردار و یدولت ریغ و یدولت یعال آموزش مراکز یالبا تعداد 

 استان یسن هرم در جوانان سهم بودن باال  

 ییدانشجو تیجمع یباال تراکم 

 درکشور یباسواد سوم رتبه از یبرخوردار و استان در آموزش فرهنگ وجود  

 ازین مورد خدمات و کاال نیتوم جهت شهرها کالن عمده مصرف بازار به یدسترس  

 استان در یخارج تجارت با مرتبط یسازمانها و نهادها هیکل وجود  

 استان در یاقتصاد ژهیو منطقه وجود 

 همجوار یاستانها و استان درداخل یآموزش یها دوره یبرا ازین مورد دیاسات و متخصص یروهاین وجود 

 دیخورش و باد ژهیو به ریپذ دیتجد یانرژ از یریگ بهره در استان میاقل مناسب تیوضع  

 روستاها سطح در یخانگ و یخدمات ،یدیتول مشاغل رشد یبرا الزم یساختها ریز و مناسب یها نهیزم وجود 

 به نگاه رواج IT یآموزش عدالت بهبود و ها نهیهز کاهش ابزار عنوان به 

 کشور در ارتباطات و اطالعات یفناور توسعه شاخص در استان دوم رتبه 
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 و یکاریب معضل از رفت برون جهت یحل راه عنوان به یمهارت یآموزش ها به  یاستان استگذارانیس و نیمسئول اعتقاد 
 یآموز مهارت حوزه یها برنامه از تیحما

 ییاشتغال زا و یآموز مهارت به مند عالقه نیریخ و المنفعه عام مؤسسات ، ها سمن وجود 

 استان سطح در مساجد یهنر یفرهنگ یهاکانون و یهنر و یفرهنگ یها تشکل و صنوف وجود 

 کشور عمده یگردشگر مقاصد و یمباد با یهمجوار  

 (یگردشگر ، صنعت ،یکشاورز) استان یاقتصاد فعال بخش های تنوع  

 

 استان سطح در یمهارت آموزش تهدیدهای -5-4-4

 کار بازار به ورود یبرا آموختگان مهارت از الزم یقانون یتهایحما نبود 

 یمهارت یآموزش ها به یشیآما و یا توسعه اسناد توجه عدم 

 صنعت بر حاکم رکود 

 یآموز مهارت نهیزم در موجود نیقوان ضعف  

 یمل توسعه در آن نقش و یآموز مهارت امر به نسبت فیضع نگرش 

 بازار به یخارج محصوالت هیرو یب ورود 

 یدیتول محصوالت فروش و یابیبازار مشکالت 

 یمهارت یآموزش ها قیطر از نیشاغل مهارت ارتقا به یاقتصاد یابنگاهه صاحبان لیتما عدم  

 یمهارت یآموزش ها شده تمام متیق بودن باال 

 بر هیسرما یها رشته آموزش به ورود از یخصوص بخش استقبال عدم 

 استان یکشاورز و یمعدن مواد فرآوری عیصنا در دیتول رهیزنج نبودن لیتکم 

 مرتبط یکارها و کسب بر آب منابع کمبود ریتوث 

 استان در باال ییایجغراف یپراکندگ 

 ها خانواده یمال توان بر آن ریتوث و یاقتصاد یبحرانها  

 دستورالعملها و ها بخشنامه نیتدو در شتابزده ماتیتصم و یپ در یپ راتییتغ 

 یالملل نیب یها میتحر وجود  

 خانوار سبد در یمهارت یآموزش ها یها نهیهز سهم بودن نییپا 

 استان ازین مورد یکارها و کسب نهیزم در یادیبن و هیپا یپژوهشها دکمبو  

 زنان یاقتصاد مشارکت نرخ بودن نییپا 

 یمهارت یآموزش ها فراگرفتن یبرا نیمخاطب زهیانگ بودن نییپا 

 

 ی مهارتی استانآموزش هااستراتژی های کلی  -5-4-5

 استان یآموز مهارت امکانات و منابع ها، تیظرف یگذار اشتراک و اعتبارات  جذب منظور به نیمسئول مشارکت شیافزا 

 یآموز مهارت در خیرین و سازمان های مردم نهاد یمشارکتها یساز نهینهاد 

 داریپا اشتغال کردیرو با ریعشا و انییروستا یتوانمندساز 

  ی مهارتیآموزش هاتوانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی از طریق 

 افتهی توسعه کمتر و محروم مناطق در یمهارت یآموزش ها ی اشاعه  
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 یمهارت یآموزش ها مدرسان( نگرش و مهارت دانش،) یها یستگیشا ارتقاء 

 استان اشتغال یظرفیت ها با متناسب ینیکارآفر توان یارتقا و یابیبازار یآموزش ها توسعه 

 استقرار الگوهای آموزش مهارتی با رویکرد تقاضا محوری و مبتنی بر محیط کار 

 هرجوان، یک  "ی مهارتی به تمام سطوح و الیه های اجتماعی با هدف تحقق شعار آموزش هانفوذ  گسترش دامنه
 "مهارت

 ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی و افزایش منزلت اجتماعی مهارت آموختگان 

 آموزان  دانش نیب در اشتغال و ینیکارآفر کردیرو با هیپا یها مهارت تیتقو 

 یاقتصاد یبنگاهها و نهادها ، دانشگاهها ،ییاجرا یدستگاه ها  سازنده تعامالت و مشترک یهایهمکار توسعه 

 کارآمد و ماهر متخصص، یانسان یروین تتربی  یبرا یآموزش یسنج ازین و یآت و یکارفعل بازار ییشناسا   

 یشغل مشاوره و یمهارت آموزش مؤسسات  یانداز راه منظور به یخصوص بخش از تیحما 

 یمهارت یآموزش ها در ارتباطات و اطالعات یرفناو یها کاربست گسترش 

  فراهم نمودن بستر مناسب جهت پشتیبانی از مهارت آموختگان اشتغال پذیر و بکارگیری نیروهای آموزش دیده در پروژه
 اشتغال زاهای 

 

 مشاغل استان سمنانسیمای  -5-5
یی در هر شهرستان طی سالهای آتی اشتغال زاهای  مطالعات صورت گرفته بیانگر این است که در حوزه صنعت و معدن بیشترین فرصت

 های ذیل می باشد. مربوط به گروه فعالیت

وسایل نقلیه موتوری، ساخت منسوجات، ساخت  ، یفلز ریغ یکان محصوالت ریسا ،ییایمیش محصوالت و مواد ساخت سمنان:

 محصوالت و چوب ،یکاغذ محصوالت و اغذک ساختفلزات اساسی، محصوالت از الستیک و پالستیک، محصوالت فلزی فابریکی، 
 و آالت نیماش ساخت ، هایدنیآشام و ییغذا محصوالت ساعت، -دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی ،یاساس فلزات ساخت مبل، جز به یچوب
  زاتیتجه

 از تمحصوالی برقی ، دستگاه هاماشین آالت و  ها، یدنیآشام و ییغذا محصوالتی، فلز ریغ یکان محصوالت ریسا شاهرود:

 وسایل نقلیه موتوری ، یکیفابر یفلز محصوالت ، ک،یپالست و کیالست

 ،ییایمیش محصوالت و مواد ساخت ،یاساس فلزات ساختمحصوالت فلزی فابریکی،  ،یفلز ریغ یکان محصوالت ریسا دامغان:

 تینیل و سنگ زغال تخراجاسکک و فرآورده های حاصل از نفت، ، ها یدنیآشام و  ییغذا محصوالت ، یموتور هینقل لیوسا

 حاصل یها فراورده و کک ک،یپالست و کیالست از محصوالت ،یاساس فلزات ساخت ،ییایمیش محصوالت و مواد ساخت گرمسار:

 ،یبرق یدستگاه ها و آالت نیماش زات،یتجه و آالت نیماش ساخت ها، یدنیآشام و ییغذا محصوالت منسوجات، ساخت نفت، از
 مبل، جز به یچوب محصوالت و چوب ،یفلز ریغ یکان محصوالت ریسا ،یکاغذ محصوالت و کاغذ ساخت ،یکیفابر یفلز محصوالت

 افتیباز و یمهندس خدمات یتهایفعال ریسا

 ،ساخت فلزات اساسی ،یموتور هینقل لیوسا  ،یبرق یها دستگاه و آالت نی، ماشیفلز ریغ یکان محصوالت ریسا مهدیشهر:

 معادن ریسا استخراج و یاساس فلزات ساخت ت،زایتجه و آالت نیماش ساخت

 و ییغذا محصوالت ، یکاغذ محصوالت و کاغذ ساخت ،یاساس فلزات ساخت ،ییایمیش محصوالت و مواد ساخت رادان:آ

 هایدنیآشام
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ی ه هادستگاوسایل نقلیه موتوری، ماشین آالت و  ،ییایمیش محصوالت و مواد ساخت ،یفلز ریغ یکان محصوالت ریسا سرخه:    

 برقی، ساخت فلزات اساسی، محصوالت غذایی و آشامیدنیها

 یفلز ریغ یکان محصوالت ریسا ساخت منسوجات ، میامی:    

یی در شهرستان های شاهرود، دامغان، سمنان و اشتغال زای فرصت هادر حوزه گردشگری و هتلداری ، بیشترین 

 مهدیشهر وجود دارد. 

 یی وجود دارد.اشتغال زاهای استان فرصت  تاندر حوزه صنایع دستی در همه شهرس

ی سمنان، شاهرود، دامغان و مهدیشهر شهرستان هاهای شغلی مربوط به  درحوزه ساختمان بیشترین فرصت

 باشد.  می

ی شاهرود، دامغان و شهرستان هایی مربوط به اشتغال زای ظرفیت هادر حوزه کشاورزی )امور باغی( بیشترین 

 یی مربوط به شهرستان میامی می باشد.اشتغال زااورزی )امور زراعی( بیشترین فرصت میامی و در حوزه کش

در سالهای آتی، عالوه بردوره های آموزشی که در سالهای اخیر در استان برگزار  مورد نیاز بازار کار استانبه منظور تربیت نیروی ماهر 
 شود:گردیده آموزش در موارد ذیل نیز باید مورد توجه قرار داده 

منسوجات، کشاورزی و صنایع غذایی آب بری باالیی دارند ،باال بردن توان مدیریتی منابع آبی استان در  بخش هایاز آنجا که   -1
این بخشها حائز اهمیت است و برگزاری دوره های آموزشی مدیریت منابع آب در کشاورزی ،بکارگیری شیوه های نوین 

و کاربرد آن در مدیریت منابع آب و نگهداری انواع الکتروموتورها، شیرآالت و  gisب، آبیاری، آکواترونیست ، ترمیم مخازن آ
 پمپها در این زمینه می تواند مؤثر واقع شود.

ی عظیمی در بهره برداری از انرژی های خورشیدی دارد و با توجه به طرح ارایه تسهیالت سازندگی ظرفیت هااستان سمنان  -2
کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم ، احتماالً فضای کسب و کار این  5 سپاه مخصوص نیروگاه خورشیدی

حوزه با رونق مواجه می گردد و برگزاری دوره هایی نظیر طراح سیستمهای فتوولتاییک و تکنسین سیستمهای خورشیدی و 
 فتوولتاییک به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر در استان پیشنهاد می گردد. 

، برگزاری دوره های آموزشی راهنمای طبیعت می باشداولویتهای توسعه استان سمنان  یکی ازبا توجه به اینکه گردشگری  -3
ی شاهرود، دامغان و شهرستان هاگردی ، راهنمای محلی بومی و راهنمای گردشگری مناطق روستایی و کوهستانی در 

ی سمنان، گرمسار، شاهرود و دامغان و دوره کارآفرینی در شهرستان هامهدیشهر، دوره راهنمای گردشگران کویر و بیابان در 
 ی استان توصیه می گردد. شهرستان های  گردشگری در کلیه

توجه به صنایع دستی به منظور حفظ فرهنگ سنتی و بومی و ایجاد جاذبه های گردشگری ضروری می باشدو به منظور تومین  -4
ی زیادی که در سراسر استان در حوزه های مختلف صنایع دستی به آموزش هاعالوه برنیروهای ماهر مورد نیاز در این بخش، 

اجرا در می آید ، برگزاری دوره های سفال و سرامیک و نمد مالی در شهرستان سمنان، دوره های ترکه بافی و خراطی در 
بافی در شهرستان دامغان ، دوره  ی شاهرود و میامی، دوره های خراطی، سیاهک دوزی ، چاپ قلمکار و کرباسشهرستان ها

حجاری سنگ نمک در شهرستان گرمسار ، دوره های چنگوم سازی و کژبافی در شهرستان مهدیشهر و دوره پالس بافی و 
 خرسک بافی در شهرستان سرخه پیشنهاد می گردد.

مغان و مهدیشهر ، استفاده از ی سمنان، داشهرستان هابا توجه به حجم باالی ساخت و سازها در استان سمنان به ویژه در  -5

به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه نیروی انسانی و کاهش مصرف انرژی و  47(BMSسیستم مدیریت هوشمند ساختمان )
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ی بیشتری برای فعالیت در این حوزه فراهم  باال بردن امنیت در حال گسترش است و انتظار می رود در آینده نزدیک زمینه
 ی دوره آموزشی اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در استان توصیه می شود. گردد. لذا برگزار

با توجه به نقش گسترده ارتباطات وفناوری اطالعات در کسب و کارهای امروزی، برگزاری دوره های آموزشی زبانهای برنامه  -8

مجازی سازی ،اینترنت اشیا،واقعیت افزوده  ، توسعه دهنده وب، تولید محتوای دیجیتال و چند رسانه ای ،iosنویسی اندروید و 

(AR) واقعیت مجازی ،(VR).امنیت نرم افزار ، سخت افزار و پایگاه داده در این حوزه توصیه می گردد ، 

واحد صنفی در این اتحادیه ها ، لزوم توجه به  آمروزش را   31111اتحادیه صنفی در استان سمنان  و حدود   121وجود بیش از  -2
هرای مختلرف ، برگرزاری     وه بر آموزش تخصصی اصناف در حوزهرتقای بهره وری این بخش آشکار می سازد و عالبه منظور ا

یابی واحدهای صرنفی ، بهرره وری    عارضه (،SME دوره های شناسایی اصول راه اندازی کسب و کارهای متوسط و کوچک ) 
 گردد. سراسر استان توصیه می واحدهای صنفی، مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی شبکه ای در

 

 اهداف کمی -5-6

 هدف گذاری شاخصهای اصلی مهارت آموزی در استان -5-6-1

 مهارت آموزی استان شورای اهداف کمی  -1-5جدول 

 ردیف

 سالهای برنامه هدف کمی

 ی مجریدستگاه ها

 واحد عنوان
 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

 سال

1442 

1 
ای اجرای مصوبات شور

 مهارت آموزی استان 
 ی عضو شورای مهارت آموزیدستگاه هاکلیه  144 144 144 144 144 نفر

2 
ی آموزش ها ارائه

 کارآفرینی و کسب و کار
 1344 1844 1744 1644 1544 نفر

کلیه  -جهاد دانشگاهی -فنی و حرفه ای

 اتاق بازرگانی -دانشگاههای استان

3 

ی مهارتی آموزش ها ارائه

ناوریهای در حوزه ف

 پیشرفته، راهبردی و نوین

 1844 1644 1444 1244 1444 نفر
پارک علم و  -دانشگاهها –فنی و حرفه ای 

 فناوری

4 

آموزش به دانش آموزان 

دوره اول متوسطه در قالب 

 طرح ایران مهارت

 فنی و حرفه ای  -آموزش و پرورش 2324 2664 2424 2244 2444 نفر

5 

آموزش به دانش آموزان 

خه نظری در قالب طرح شا

 هر دانش آموز یک مهارت

 844 754 744 654 644 نفر
جهاد  -یا حرفه و یفن -پرورش و آموزش

 فرهنگ و ارشاد اسالمی -کشاورزی

6 

برگزاری رویدادهای 

مشترک در خصوص ترویج 

 فرهنگ کار و مهارت آموزی

 ی عضو شورای مهارتدستگاه هاکلیه  2 2 2 2 2 رویداد

7 

دوره های آموزش برگزاری 

الکترونیکی )استفاده از 

 فناوریهای نوین آموزشی (

 15 15 14 14 __ دوره
ارتباطات و  -ی مجری آموزشدستگاه ها

 فناوری اطالعات
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 ردیف

 سالهای برنامه هدف کمی

 ی مجریدستگاه ها

 واحد عنوان
 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

 سال

1442 

8 

نسبت دوره هایی که به 

صورت مشارکتی برگزار 

گردیده اند به کل دوره های 

 برگزار شده

 ی مهارت آموزیی عضو شورادستگاه هاکلیه  75 74 65 64 55 درصد

3 
سرانه آموزش به جمعیت 

 ساله و باالتر روستایی 14
 3 2.75 2.5 2.25 2 ساعت

 

امور  -جهاد کشاورزی –فنی و حرفه ای 

 عشایری

14 
رهگیری اشتغال مهارت 

 آموختگان جویای کار
 74 65 64 55 54 درصد

ی مجری آموزش مهارتی با دستگاه هاکلیه 

 وزشی متقاضی آمدستگاه هاهمکاری 

11 

دارای  گیری افرادبه کار

مهارت نسبت به کل به 

 کارگماردگان

 64 57.5 55 52.5 54 درصد

تعاون، کار و رفاه  -ی مجری آموزشدستگاه ها

شرکت  -صنعت، معدن و تجارت -اجتماعی

 شهرک های صنعتی
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 است.در ادامه برش شهرستانی اهداف کمی شورای مهارت آموزی آورده شده 

 اهداف کمی کمیته مهارت آموزی شهرستان سمنان  -2-5جدول 

 ردیف

 سالهای برنامه هدف کمی

 ی مجریدستگاه ها

 واحد عنوان
 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

 سال

1442 

1 

اجرای مصوبات شورای 

مهارت آموزی استان و 

کمیته مهارت آموزی 

 شهرستان

 ی عضو شورای مهارت آموزیدستگاه هاه کلی 144 144 144 144 144 درصد

2 
ی آموزش ها ارائه

 کارآفرینی و کسب و کار
 534 434 444 424 444 نفر

کلیه  -جهاد دانشگاهی -فنی و حرفه ای

 اتاق بازرگانی -دانشگاههای استان

3 

ی مهارتی آموزش ها ارائه

در حوزه فناوریهای 

 پیشرفته، راهبردی و نوین

 634 554 484 414 354 نفر
پارک علم و  -دانشگاهها –فنی و حرفه ای 

 فناوری

4 

آموزش به دانش آموزان 

دوره اول متوسطه در قالب 

 طرح ایران مهارت

 فنی و حرفه ای  -آموزش و پرورش 775 724 664 644 534 نفر

5 

آموزش به دانش آموزان 

شاخه نظری در قالب طرح 

 هر دانش آموز یک مهارت 

 225 214 135 184 165 نفر
جهاد  -یا حرفه و یفن -پرورش و آموزش

 فرهنگ و ارشاد اسالمی -کشاورزی

6 

برگزاری رویدادهای 

مشترک در خصوص ترویج 

 فرهنگ کار و مهارت آموزی

 ی عضو شورای مهارتدستگاه هاکلیه  1 1 1 1 1 رویداد

7 

نسبت دوره هایی که به 

صورت مشارکتی برگزار 

گردیده اند به کل دوره های 

 ار شدهبرگز

 ی عضو شورای مهارت آموزیدستگاه هاکلیه  75 74 65 64 55 درصد

8 
سرانه آموزش به جمعیت 

 ساله و باالتر روستایی 14
 3 2.75 2.5 2.25 2 ساعت

 

امور  -جهاد کشاورزی –فنی و حرفه ای 

 عشایری

3 
رهگیری اشتغال مهارت 

 آموختگان جویای کار
 74 65 64 55 54 درصد

ی مجری آموزش مهارتی با دستگاه هاکلیه 

 ی متقاضی آموزشدستگاه هاهمکاری 

14 

به کارگیری افراد دارای 

مهارت نسبت به کل به 

 کارگماردگان

 64 57.5 55 52.5 54 درصد

تعاون، کار و رفاه  -ی مجری آموزشدستگاه ها

شرکت  -صنعت، معدن و تجارت -اجتماعی

 شهرک های صنعتی
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 مهارت آموزی شهرستان شاهرود  اهداف کمی کمیته -3-5جدول 

 ردیف

 سالهای برنامه هدف کمی

 ی مجریدستگاه ها

 واحد عنوان
 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

 سال

1442 

1 

اجرای مصوبات شورای 

مهارت آموزی استان و 

کمیته مهارت آموزی 

 شهرستان

 آموزیی عضو شورای مهارت دستگاه هاکلیه  144 144 144 144 144 درصد

2 
ی آموزش ها ارائه

 کارآفرینی و کسب و کار
 434 454 415 384 354 نفر

کلیه  -جهاد دانشگاهی -فنی و حرفه ای

 اتاق بازرگانی -دانشگاههای استان

3 

ی مهارتی آموزش هاارائه 

در حوزه فناوریهای 

 پیشرفته، راهبردی و نوین

 554 434 424 364 344 نفر
پارک علم و  -دانشگاهها –فنی و حرفه ای 

 فناوری

4 

آموزش به دانش آموزان 

دوره اول متوسطه در قالب 

 طرح ایران مهارت

 فنی و حرفه ای  -آموزش و پرورش 324 824 744 665 615 نفر

5 

آموزش به دانش آموزان 

شاخه نظری در قالب طرح 

 هر دانش آموز یک مهارت 

 264 245 234 215 244 نفر
جهاد  -یا حرفه و یفن -پرورش و آموزش

 فرهنگ و ارشاد اسالمی -کشاورزی

6 

برگزاری رویدادهای 

مشترک در خصوص ترویج 

 فرهنگ کار و مهارت آموزی

 ی عضو شورای مهارتدستگاه هاکلیه  1 1 1 1 1 رویداد

8 

نسبت دوره هایی که به 

صورت مشارکتی برگزار 

گردیده اند به کل دوره های 

 برگزار شده

 ی عضو شورای مهارت آموزیدستگاه هایه کل 75 74 65 64 55 درصد

3 
سرانه آموزش به جمعیت 

 ساله و باالتر روستایی 14
 3 2.75 2.5 2.25 2 ساعت

 

امور  -جهاد کشاورزی –فنی و حرفه ای 

 عشایری

14 
رهگیری اشتغال مهارت 

 آموختگان جویای کار
 74 65 64 55 54 درصد

ی مجری آموزش مهارتی با دستگاه هاکلیه 

 ی متقاضی آموزشدستگاه های همکار

11 

به کارگیری افراد دارای 

مهارت نسبت به کل به 

 کارگماردگان

 64 57.5 55 52.5 54 درصد

تعاون، کار و رفاه  -ی مجری آموزشدستگاه ها

شرکت  -صنعت، معدن و تجارت -اجتماعی

 شهرک های صنعتی
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  اهداف کمی کمیته مهارت آموزی شهرستان دامغان -4-5جدول 

 ردیف

 سالهای برنامه هدف کمی

 ی مجریدستگاه ها

 واحد عنوان
 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

 سال

1442 

1 

اجرای مصوبات شورای مهارت 

آموزی استان و کمیته مهارت 

 آموزی شهرستان

 ی عضو شورای مهارت آموزیدستگاه هاکلیه  144 144 144 144 144 درصد

2 
رآفرینی و ی کاآموزش ها ارائه

 کسب و کار
 334 324 324 324 344 نفر

کلیه دانشگاههای  -جهاد دانشگاهی -فنی و حرفه ای

 اتاق بازرگانی -استان

3 

ی مهارتی در آموزش ها ارائه

حوزه فناوریهای پیشرفته، 

 راهبردی و نوین

 پارک علم و فناوری -دانشگاهها –فنی و حرفه ای  444 384 324 264 244 نفر

4 

به دانش آموزان دوره  آموزش

اول متوسطه در قالب طرح 

 ایران مهارت

 فنی و حرفه ای  -آموزش و پرورش 375 344 315 234 265 نفر

5 

آموزش به دانش آموزان شاخه 

نظری در قالب طرح هر دانش 

 آموز یک مهارت 

 145 38 32 86 84 نفر
 -جهاد کشاورزی -یا حرفه و یفن -پرورش و آموزش

 اسالمی فرهنگ و ارشاد

6 

نسبت دوره هایی که به صورت 

مشارکتی برگزار گردیده اند به 

 کل دوره های برگزار شده

 ی عضو شورای مهارت آموزیدستگاه هاکلیه  75 74 65 64 55 درصد

7 
 14سرانه آموزش به جمعیت 

 ساله و باالتر روستایی
 3 2.75 2.5 2.25 2 ساعت

 

 شایریامور ع -جهاد کشاورزی –فنی و حرفه ای 

8 
رهگیری اشتغال مهارت 

 آموختگان جویای کار
 74 65 64 55 54 درصد

ی مجری آموزش مهارتی با همکاری دستگاه هاکلیه 

 ی متقاضی آموزشدستگاه ها

3 
به کارگیری افراد دارای مهارت 

 نسبت به کل به کارگماردگان
 64 57.5 55 52.5 54 درصد

اه تعاون، کار و رف -ی مجری آموزشدستگاه ها

شرکت شهرک  -صنعت، معدن و تجارت -اجتماعی

 های صنعتی
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 گرمساراهداف کمی کمیته مهارت آموزی شهرستان  -5-5جدول 

 ردیف

 سالهای برنامه هدف کمی

 ی مجریدستگاه ها

 واحد عنوان
 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

 سال

1442 

1 

اجرای مصوبات شورای مهارت 

کمیته مهارت  آموزی استان و

 آموزی شهرستان

 ی عضو شورای مهارت آموزیدستگاه هاکلیه  144 144 144 144 144 درصد

2 
ی کارآفرینی و آموزش ها ارائه

 کسب و کار
 255 245 234 244 184 نفر

کلیه دانشگاههای  -جهاد دانشگاهی -فنی و حرفه ای

 اتاق بازرگانی -استان

3 

ی مهارتی در آموزش ها ارائه

فناوریهای پیشرفته، حوزه 

 راهبردی و نوین

 پارک علم و فناوری -دانشگاهها –فنی و حرفه ای  134 134 134 124 144 نفر

4 

آموزش به دانش آموزان دوره 

اول متوسطه در قالب طرح 

 ایران مهارت

 فنی و حرفه ای  -آموزش و پرورش 335 314 284 264 235 نفر

5 

آموزش به دانش آموزان شاخه 

ر قالب طرح هر دانش نظری د

 آموز یک مهارت 

 32 86 84 75 74 نفر
 -جهاد کشاورزی -یا حرفه و یفن -پرورش و آموزش

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

6 

نسبت دوره هایی که به صورت 

مشارکتی برگزار گردیده اند به 

 کل دوره های برگزار شده

 ی عضو شورای مهارت آموزیدستگاه هاکلیه  75 74 65 64 55 درصد

7 
 14سرانه آموزش به جمعیت 

 ساله و باالتر روستایی
 3 2.75 2.5 2.25 2 ساعت

 

 امور عشایری -جهاد کشاورزی –فنی و حرفه ای 

8 
رهگیری اشتغال مهارت 

 آموختگان جویای کار
 74 65 64 55 54 درصد

ی مجری آموزش مهارتی با همکاری دستگاه هاکلیه 

 ی متقاضی آموزشدستگاه ها

3 
یری افراد دارای مهارت به کارگ

 نسبت به کل به کارگماردگان
 64 57.5 55 52.5 54 درصد

تعاون، کار و رفاه  -ی مجری آموزشدستگاه ها

شرکت شهرک  -صنعت، معدن و تجارت -اجتماعی

 های صنعتی
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 مهدیشهراهداف کمی کمیته مهارت آموزی شهرستان  -6-5جدول 

 ردیف

 سالهای برنامه هدف کمی

 ی مجریه هادستگا

 واحد عنوان
 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

 سال

1442 

1 

اجرای مصوبات شورای مهارت 

آموزی استان و کمیته مهارت 

 آموزی شهرستان

 ی عضو شورای مهارت آموزیدستگاه هاکلیه  144 144 144 144 144 درصد

2 
ی کارآفرینی و آموزش ها ارائه

 کسب و کار
 244 244 244 185 175 نفر

کلیه دانشگاههای  -جهاد دانشگاهی -فنی و حرفه ای

 اتاق بازرگانی -استان

3 

ی مهارتی در آموزش ها ارائه

حوزه فناوریهای پیشرفته، 

 راهبردی و نوین

 پارک علم و فناوری -دانشگاهها –فنی و حرفه ای  54 54 54 54 54 نفر

4 

آموزش به دانش آموزان دوره 

طرح  اول متوسطه در قالب

 ایران مهارت

 فنی و حرفه ای  -آموزش و پرورش 244 175 164 154 144 نفر

5 

آموزش به دانش آموزان شاخه 

نظری در قالب طرح هر دانش 

 آموز یک مهارت 

 57 54 54 45 44 نفر
 -جهاد کشاورزی -یا حرفه و یفن -پرورش و آموزش

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

6 

نسبت دوره هایی که به صورت 

رکتی برگزار گردیده اند به مشا

 کل دوره های برگزار شده

 ی عضو شورای مهارت آموزیدستگاه هاکلیه  75 74 65 64 55 درصد

7 
 14سرانه آموزش به جمعیت 

 ساله و باالتر روستایی
 3 2.75 2.5 2.25 2 ساعت

 

 امور عشایری -جهاد کشاورزی –فنی و حرفه ای 

8 
رهگیری اشتغال مهارت 

 یای کارآموختگان جو
 74 65 64 55 54 درصد

ی مجری آموزش مهارتی با همکاری دستگاه هاکلیه 

 ی متقاضی آموزشدستگاه ها

3 
به کارگیری افراد دارای مهارت 

 نسبت به کل به کارگماردگان
 64 57.5 55 52.5 54 درصد

تعاون، کار و رفاه  -ی مجری آموزشدستگاه ها

ک شرکت شهر -صنعت، معدن و تجارت -اجتماعی

 های صنعتی
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 یامیاهداف کمی کمیته مهارت آموزی شهرستان م -7-5جدول 

 ردیف

 سالهای برنامه هدف کمی

 ی مجریدستگاه ها

 واحد عنوان
 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

 سال

1442 

1 

اجرای مصوبات شورای مهارت 

آموزی استان و کمیته مهارت 

 آموزی شهرستان

 ی عضو شورای مهارت آموزیدستگاه هاکلیه  144 144 144 144 144 درصد

2 
ی کارآفرینی و آموزش ها ارائه

 کسب و کار
 34 34 34 34 34 نفر

کلیه دانشگاههای  -جهاد دانشگاهی -فنی و حرفه ای

 اتاق بازرگانی -استان

3 

آموزش به دانش آموزان دوره 

اول متوسطه در قالب طرح 

 ایران مهارت

 فنی و حرفه ای  -آموزش و پرورش 134 175 164 144 134 نفر

4 

آموزش به دانش آموزان شاخه 

نظری در قالب طرح هر دانش 

 آموز یک مهارت 

 27 26 24 22 24 نفر
 -جهاد کشاورزی -یا حرفه و یفن -پرورش و آموزش

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

5 

نسبت دوره هایی که به صورت 

مشارکتی برگزار گردیده اند به 

 های برگزار شده کل دوره

 ی عضو شورای مهارت آموزیدستگاه هاکلیه  75 74 65 64 55 درصد

6 
 14سرانه آموزش به جمعیت 

 ساله و باالتر روستایی
 3 2.75 2.5 2.25 2 ساعت

 

 امور عشایری -جهاد کشاورزی –فنی و حرفه ای 

7 
به کارگیری افراد دارای مهارت 

 نسبت به کل به کارگماردگان
 74 65 64 55 54 درصد

ی مجری آموزش مهارتی با همکاری دستگاه هاکلیه 

 ی متقاضی آموزشدستگاه ها
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 اهداف کمی کمیته مهارت آموزی شهرستان سرخه  -8-5جدول 

 ردیف

 سالهای برنامه هدف کمی

 ی مجریدستگاه ها

 واحد عنوان
 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

 سال

1442 

1 

وبات شورای مهارت اجرای مص

آموزی استان و کمیته مهارت 

 آموزی شهرستان

 ی عضو شورای مهارت آموزیدستگاه هاکلیه  144 144 144 144 144 درصد

2 
ی کارآفرینی و آموزش ها ارائه

 کسب و کار
 35 35 35 35 35 نفر

کلیه دانشگاههای  -جهاد دانشگاهی -فنی و حرفه ای

 اتاق بازرگانی -استان

3 

به دانش آموزان دوره آموزش 

اول متوسطه در قالب طرح 

 ایران مهارت

 فنی و حرفه ای  -آموزش و پرورش 74 67 64 52 45 نفر

4 

آموزش به دانش آموزان شاخه 

نظری در قالب طرح هر دانش 

 آموز یک مهارت 

 24 18 17 16 15 نفر
 -جهاد کشاورزی -یا حرفه و یفن -پرورش و آموزش

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

5 

نسبت دوره هایی که به صورت 

مشارکتی برگزار گردیده اند به 

 کل دوره های برگزار شده

 ی عضو شورای مهارت آموزیدستگاه هاکلیه  75 74 65 64 55 درصد

6 
 14سرانه آموزش به جمعیت 

 ساله و باالتر روستایی
 3 2.75 2.5 2.25 2 ساعت

 

 امور عشایری -جهاد کشاورزی –فنی و حرفه ای 

7 
رهگیری اشتغال مهارت 

 آموختگان جویای کار
 74 65 64 55 54 درصد

ی مجری آموزش مهارتی با همکاری دستگاه هاکلیه 

 ی متقاضی آموزشدستگاه ها

8 
به کارگیری افراد دارای مهارت 

 نسبت به کل به کارگماردگان
 64 57.5 55 52.5 54 درصد

تعاون، کار و رفاه  -ی مجری آموزشدستگاه ها

شرکت شهرک  -صنعت، معدن و تجارت -اعیاجتم

 های صنعتی
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 اهداف کمی کمیته مهارت آموزی شهرستان آرادان -3-5جدول 

 ردیف

 سالهای برنامه هدف کمی

 ی مجریدستگاه ها

 واحد عنوان
 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

 سال

1442 

1 

اجرای مصوبات شورای مهارت 

ه مهارت آموزی استان و کمیت

 آموزی شهرستان 

 ی عضو شورای مهارت آموزیدستگاه هاکلیه  144 144 144 144 144 درصد

2 
ی کارآفرینی و آموزش ها ارائه

 کسب و کار
 34 34 34 34 34 نفر

کلیه دانشگاههای  -جهاد دانشگاهی -فنی و حرفه ای

 اتاق بازرگانی -استان

3 

آموزش به دانش آموزان دوره 

قالب طرح اول متوسطه در 

 ایران مهارت

 فنی و حرفه ای  -آموزش و پرورش 55 53 45 43 44 نفر

4 

آموزش به دانش آموزان شاخه 

نظری در قالب طرح هر دانش 

 آموز یک مهارت 

 14 13 12 11 14 نفر
 -جهاد کشاورزی -یا حرفه و یفن -پرورش و آموزش

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

5 

نسبت دوره هایی که به صورت 

کتی برگزار گردیده اند به مشار

 کل دوره های برگزار شده

 ی عضو شورای مهارت آموزیدستگاه هاکلیه  75 74 65 64 55 درصد

6 
 14سرانه آموزش به جمعیت 

 ساله و باالتر روستایی
 3 2.75 2.5 2.25 2 ساعت

 

 امور عشایری -جهاد کشاورزی –فنی و حرفه ای 

7 
رهگیری اشتغال مهارت 

 ای کارآموختگان جوی
 74 65 64 55 54 درصد

ی مجری آموزش مهارتی با همکاری دستگاه هاکلیه 

 ی متقاضی آموزشدستگاه ها

8 
به کارگیری افراد دارای مهارت 

 نسبت به کل به کارگماردگان
 64 57.5 55 52.5 54 درصد

تعاون، کار و رفاه  -ی مجری آموزشدستگاه ها

 شرکت شهرک -صنعت، معدن و تجارت -اجتماعی

 های صنعتی
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 هدف گذاری در خصوص تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر   -5-6-2

ی مختلف گروه هاتفکیک سال آتی، در ابتدا پرسشنامه هایی به  5به منظورپیش بینی تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز استان طی 

در  شهرستان ها( تهیه و در اختیار خبرگان و  صاحبنظران   isco2114بر اساس استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل آموزشی )
ی آموزشی مختلف اخذ گردید . در گروه هاپرسشنامه در  1111نفر در قالب بیش از  311های مختلف قرارداده شد و نظرات بیش از  حوزه

مختلف اقتصادی، در  بخش هایاستانی و ی دستگاه هاروز کاری با دعوت از خبرگان و صاحبنظران  7کارگروه تخصصی طی  4ادامه 
محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای تشکیل گردید و مطالعات صورت پذیرفته در خصوص اسناد باالدستی ، قوانین مرتبط با مهارت 

ش دیده مورد آموزی و وضعیت بازار کار استان به همراه میانگین نظرات صاحبنظران هر شهرستان در خصوص برآورد نیروی انسانی آموز
پرسشنامه ترکیبی )با موضوع نیاز سنجی آموزشی  121سال آتی ارائه گردید و نظرات نهایی اعضای کارگروه در قالب بیش از  5نیاز طی 

     های آموزشی ذیل هر کارگروه( اخذ و در محاسبات مربوط به نیاز سنجی هر گروه آموزشی مورد استفاده قرار گرفت . درجدول گروه
ی مدعو و  تعداد اعضای حاضر در هر کارگروه آورده شده است.  در خصوص دستگاه های آموزشی ذیل هر کارگروه ، گروه ها 5-11

ی آموزشی که دسترسی به صاحبنظران میسر نگردید ولی مطابق با مطالعات صورت پذیرفته ، ضرورت آموزش گروه هاتعداد محدودی از 
ش تخمین روندهای تاریخی و روش استاندارد)نسبتهای تراکم( به منظور تخمین نیروی انسانی نظیر رو روش هااحساس گردید از سایر 

احصا ف گروه آموزشی مختل 51خوشه و  4آموزش دیده مورد نیاز بازار کار استان استفاده گردید. در نهایت نیازهای آموزشی استان در 
آورده شده است(  11-5مختلف شغلی به تفکیک شهرستان در جدول  )جمعبندی نیازهای آموزشی احصا شده بر حسب خوشه هایگردید 

ی مجری دستگاه های قابل اجرا توسط هر یک از آموزش ها(، 12-5)جدولشورای مهارت آموزی استانو بر اساس آن اهداف کمی 
ی گروه هایاز به تفکیک جهت تربیت نیروی ماهر و نیمه ماهر مورد ن اهداف کمی و برش شهرستانی  (21-5تا  13-5آموزش)جداول 

های آموزشی اولویت دار استان در هر گروه نیز بر مبنای اسناد  . عناوین دوره(27-5تا  22-5مختلف آموزشی تدوین گردید) جداول 
باالدستی و مطالعات منطقه ای و نظرات صاحبنظران حوزه های مختلف احصا گردیده است و ضرورت دارد که در ابتدای هرسال رشته 

مورد بازبینی قرار گرفته و با پتانسیلهای موجود در شهرستان و  شهرستان هاآموزی  آموزشی اولویت دار توسط کمیته های مهارت های
 مختلف اقتصادی تطبیق داده شود.  بخش هایسرفصلهای آموزشی مورد نیاز 

موزش دیده در بازار ی تخصصی سند در خصوص برآورد تقاضای نیروی انسانی آگروه هاترکیب کار -14-5جدول 

 کارآتی استان

عنوان 

 کارگروه

ی آموزشی زیر گروه ها

 مجموعه

ی متولی جهت  دعوت از خبرگان  دستگاه ها

بخش دولتی  و خصوصی درحوزه های 

 مرتبط

 تعداد افراد حاضر در کارگروه

کارگروه 

تخصصی 

 1شماره 

 -امور اداری -امور مالی و بازرگانی
 -یخدمات حقوق -خدمات آموزشی

فناوری  -فناوری نرم و فرهنگی
 فناوری ارتباطات -اطالعات

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

13 

 کار، رفاه و تومین اجتماعی

 اتاق بازرگانی ، صنعت، معدن و تجارت

 اتاق تعاون

 کمیته امداد

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی 

 انجمن صنفی آموزشگاههای آزاد

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات

 اداره کل ورزش و جوانان 

کارگروه 

تخصصی 

 2شماره 

صنایع  -هنرهای تجسمی 
صنایع دستی )چوب،  -دستی)بافت(

فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، 
صنایع دستی )دوخت های  -چرم(

 زمان مدیریت و برنامه ریزیسا

 کار، رفاه و تومین اجتماعی 22

 اتاق بازرگانی ، صنعت، معدن و تجارت
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عنوان 

 کارگروه

ی آموزشی زیر گروه ها

 مجموعه

ی متولی جهت  دعوت از خبرگان  دستگاه ها

بخش دولتی  و خصوصی درحوزه های 

 مرتبط

 تعداد افراد حاضر در کارگروه

 -خدمات تغذیه ای -سنتی(
 -فرش -هتلداری -گردشگری

 هنرهای نمایشی

 کمیته امداد

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

 میراٍث فرهنگی 

 اتاق اصناف

 صنعت، معدن و تجارت

کارگروه 

تخصصی 

 3شماره 

 -امور دام و ماکیان -امور زراعی
 -دارویی و داروهای گیاهی گیاهان

ماشین آالت  -صنایع غذایی
امورشیالت و آبزی  -کشاورزی

 امور باغی -پروری

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

24 

 کار، رفاه و تومین اجتماعی

 اتاق بازرگانی ، صنعت، معدن و تجارت

 کمیته امداد

 جهاد کشاورزی

 منابع طبیعی

 اهینخبگان دانشگ

کارگروه 

تخصصی 

 4شماره 

منابع طبیعی )جنگل،  -مدیریت آب
فناوری  -مرتع ،آبخیز و بیابان(

زیست  -انرژی های نو و تجدید پذیر
 فناوری محیط زیست -فناوری

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

12 

 کار، رفاه و تومین اجتماعی

 اتاق بازرگانی ، صنعت، معدن و تجارت

 دادکمیته ام

 جهاد کشاورزی

 منابع طبیعی

 آب و فاضالب شهری

 سازمان عمران و بهسازی فضای شهری

کارگروه 

تخصصی 

 5شماره 

جوشکاری و  -مکانیک -برق
 -کنترل و ابزار دقیق -بازرسی جوش

صنایع  -صنایع شیمیایی -الکترونیک
صنایع  -پتروشیمی -پلیمر -نساجی

 متالوژی -صنایع رنگ -بسته بندی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

11 

 کار، رفاه و تومین اجتماعی

 اتاق بازرگانی ، صنعت، معدن و تجارت

 کمیته امداد

 ی صنعتیشرکت شهرک های صنعتی

 اتاق اصناف

 صنعت، معدن و تجارت

کارگروه 

تخصصی 

 6شماره 

 -توسیسات -ساختمان -برق
 زیصنایع فل -معماری

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 کار، رفاه و تومین اجتماعی 15

 اتاق بازرگانی ، صنعت، معدن و تجارت
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عنوان 

 کارگروه

ی آموزشی زیر گروه ها

 مجموعه

ی متولی جهت  دعوت از خبرگان  دستگاه ها

بخش دولتی  و خصوصی درحوزه های 

 مرتبط

 تعداد افراد حاضر در کارگروه

 نظام مهندسی ساختمان

 راه و شهرسازی

 صنعت، معدن و تجارت

 انجمن صنفی کارفرمایی

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی

 انجمن پیمانکاران

 نبوه سازانانجمن ا

 نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

 انجمن خیرین مسکن ساز

 کارگروه

 یتخصص

 7 شماره

 -مراقبت و زیبایی -صنایع پوشاک
صنایع  -صنایع چوب -صنایع خودرو

هنرهای  -چرم و پوست و خز
 سرامیک -تزئینی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

14 

 کار، رفاه و تومین اجتماعی

 تاق بازرگانی ، صنعت، معدن و تجارتا

 کمیته امداد

 صنعت، معدن و تجارت

 اتاق اصناف

 کارگروه

 یتخصص

 8 شماره

 -مدیریت صنایع -بهداشت و ایمنی
 معدن

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

11 

 کار، رفاه و تومین اجتماعی

 اتاق بازرگانی ، صنعت، معدن و تجارت

 و صنایع هرک های صنعتیشرکت ش

 اتاق اصناف

 هالل احمر

 صنعت، معدن و تجارت

 انجمن صنفی آموزشگاههای آزاد
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به تفکیک  (بر حسب نفر)سال آتی  5نیازهای آموزشی استان درخوشه های مختلف  طی -11-5جدول 

 شهرستان

 هتعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنام  

 خوشه آموزشی شهرستان
 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 
 1442سال 

 سمنان

 1243 1844 1573 1412 1341 صنعت

 3285 3811 3414 3172 2731 خدمات

 711 412 225 811 521 کشاورزی

 425 414 282 225 825 فرهنگ و هنر

 شاهرود

 1541 1445 1421 1321 1273 صنعت

 4182 3421 3511 3144 2242 خدمات

 1324 1221 1183 732 278 کشاورزی

 713 455 247 241 221 فرهنگ و هنر

 دامغان

 1244 1173 1125 743 427 صنعت

 2177 2117 1787 1487 1821 خدمات

 824 815 582 447 451 کشاورزی

 588 543 515 482 454 فرهنگ و هنر

 گرمسار

 1243 1148 1113 744 481 صنعت

 1448 1214 1581 1327 1122 دماتخ

 241 231 824 842 811 کشاورزی

 381 345 331 313 275 فرهنگ و هنر

 مهدیشهر

 551 518 442 417 323 صنعت

 1221 1127 1171 747 714 خدمات

 387 345 321 278 242 کشاورزی

 344 322 315 312 221 فرهنگ و هنر

 میامی

 254 224 178 123 152 صنعت

 755 433 218 544 482 خدمات

 487 424 341 325 248 کشاورزی

 135 137 142 148 181 فرهنگ و هنر

 سرخه

 437 412 342 338 314 صنعت

 842 527 514 448 344 خدمات

 212 211 141 181 147 کشاورزی

 122 188 121 185 181 فرهنگ و هنر

 آرادان

 143 134 128 115 114 صنعت

 414 873 523 483 344 خدمات

 421 412 322 382 312 کشاورزی

 21 85 81 54 47 فرهنگ و هنر

 کل استان

 2241 8417 8352 5878 5221 صنعت

 15517 14447 13322 12118 11814 خدمات

 5124 4233 4243 3423 3411 کشاورزی

 3431 3254 3127 2743 2244 فرهنگ و هنر
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استان  مورد نیاز ای مهارت آموزی استان جهت تربیت نیروی ماهر و نیمه ماهراهداف کمی شور -12-5جدول 

 )برنامه آموزشی(

 ردیف

 

عنوان گروه 

 آموزشی

عنوان دوره های آموزشی اولویت 

 دار گروه

 هدف کمی 
 )تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه(

 سال خوشه

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

ل سا

1442 

1 

ت
نع

ص
 

 الکترونیک

عیب یاب سیستم های حفاظتی،  ـ نصاب و

 امنیتی و ارتباطی

ـ طراحی و شبیه سازی مدارات الکترونیکی با 

 انواع نرم افزار ها

 طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال ـ

 (CFLتعمیر المپ های الکتریکی کم مصرف) ـ

 تعمیر کار تلفن همراه ـ

 ارتباطات داخلیتعمیرکار تلفن رومیزی و  ـ

ـ تعمیر کار سیستم های نظارت تصویری 

 )دوربین مدار بسته(

 ی دورنگار و ...دستگاه هاتعمیر کار  ـ

183 188 133 243 213 

2 

ت
ما

خد
 

 امور اداری

 5sـ ساماندهی محیط کار 

 ـ کارآفرینی سازمانی

 مکاتبات اداری ـ

 مسئول دبیرخانه و بایگانی ـ

 اصول مدیریت و سرپرستی  ـ

 1منشی درجه  ـ

 h.r.mمدیریت منابع انسانی  ـ

145 164 184 185 244 

3 

ی
رز

او
ش

ک
 

 امور باغی

 ـ پیوند زن درختان باغی

 ـ پرورش دهنده گل در فضای آزاد

 ـ پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی

 ـ تولید کننده بونسای

 ـ تولید کننده تراریوم

 ـ طراحی فضای سبز

 ـ هرس کار

ورش دهنده کاکتوس ها و ـ تکثیر کننده و پر

 ساکولنت ها

441 543 576 643 678 

4 

ی
رز

او
ش

ک
 

امور دام و 

 ماکیان

 ـ پرورش دهنده زنبور عسل

 ـ پرواربندی بره

 ـ پرورش دهنده بز

 ـ  پرورش دهنده پرندگان زینتی

 ـ فن ورز تلقیح مصنوعی دام

 ـ تولید کننده ورمی کمپوست

 ـ جیره نویسی دام و طیور

 شت جایگاه دامـ رعایت بهدا

 ـ پرورش دهنده بوقلمون

 ـ پرورش دهنده مرغ بومی

 ـ پرورش دهنده بلدرچین

 ـ کارگر ماهر شیردوش در دامداری

1216 1344 1451 1561 1638 
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 ردیف

 

عنوان گروه 

 آموزشی

عنوان دوره های آموزشی اولویت 

 دار گروه

 هدف کمی 
 )تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه(

 سال خوشه

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

ل سا

1442 

5 

ی
رز

او
ش

ک
 

 امور زراعی

 ـ پرورش دهنده توت فرنگی

 ـ پرورش دهنده قارچ دکمه ای 

 ـ پرورش دهنده قارچ صدفی 

و بسته بندی انواع جوانه  فرآوریـ تولیدکننده، 

 های گندم، ماش و عدس

 ـ زعفران کار

 ـ زراعت کار به لیمو

 ـ کشتکار گلخانه های خاکی 

 ـ کاربر تولید کمپوست

 ـ طراح و مجری تراریوم

 ـ سبزیکاری

465 546 538 684 748 

6 

ت
ما

خد
 

امور مالی و 

 بازرگانی 

 ـ راه اندازی کسب و کار

 ـ کارآفرینی

 ـ بازاریاب

 بازاریاب شبکه ای ـ

 1سطج  mbaـ 

 پیشرفته mbaـ 

 ـ معامله گر بورس اوراق بها دار

 ـ مدیریت ارتباط با مشتری

 ـ حسابداری عمومی

 ـ بکارگیری فنون مذاکره در بازار یابی

 ـ عارضه یابی واحدهای صنفی

 ـ بهره وری واحدهای صنفی

1875 1345 2315 2535 2675 

7 

ی
رز

او
ش

ک
 

امورشیالت و 

 پروری آبزی

 ـ پرورش دهنده زالوی طب سنتی

 ـ پرورش دهنده ماهیان آکواریومی

ـ پرورش دهنده ماهیان گرم آبی در 

 استخرهای ذخیره کشاورزی

 ـ پرورش دهنده ماهیان سردابی

 ـ پرورش ماهی تیالپیا

 ـ پرورش ماهی قزل آال 

257 237 332 356 335 

8 

ت
نع

ص
 

 برق

 ـ  برقکار صنعتی

 اب تابلوهای برقـ مونتاژکار و نص

 ـ برقکار ماشین آالت

ـ تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و 

 گردنده 

 ـ نصاب و تعمیرکار آسانسور

 ـ نگهداری آسانسور

 ـ برقکار ساختمان  

 ـ نصب و تعمیر درب های اتوماتیک

 ـ اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان 

 ـ فن ورز پست های توزیع برق

 یی برقـ فن ورز شبکه هوا

 ـ رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

 ـ مأمور قرائت کنتور برق

 ـ نصب سیستمهای اعالم حریق

ـ فن ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش 

 خط گرم

277 345 334 356 373 
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 ردیف

 

عنوان گروه 

 آموزشی

عنوان دوره های آموزشی اولویت 

 دار گروه

 هدف کمی 
 )تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه(

 سال خوشه

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

ل سا

1442 

3 

ت
ما

خد
 

بهداشت و 

 ایمنی

 ـ امدادگر حوادث

ـ بکارگیری الزامات و آیین نامه های بهداشت 

 و ایمنی کار

 تش نشان صنعتی ـ آ

 ـ انجام کمکهای اولیه هنگام وقوع حادثه

بهداشت وایمنی ‘ـ  رعایت الزامات سالمت

 درمحیط کار

 در صنایع  hseـ بکارگیری 

 ـ انجام عملیات کمکهای اولیه

ـ  آمادگی در مقابله با بالیای طبیعی و انسان 

 ساخت

2344 3854 4444 5444 5554 

14 

ت
نع

ص
 

 تاسیسات

 نصاب وسایل بهداشتی ـ لوله کش و

 ـ لوله کش سیستم کف گرمایی

ـ  نصاب  وتعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای 

 واسپیلت

 ـ  تعمیر کار آبگرمکن دیواری

 ـ تعمیر کار پکیج گازی 

ـ تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و 

 تجاری

نصب، راه  -ـ لوله کش گاز خانگی وتجاری

 ازیاندازی و تعمیر پکیج شوفاژ گ

 ـ  مقررات ملی تاسیسات ساختمان

 ـ مأمور قرائت کنتور آب

 ـ مأمور قرائت کنتور گاز

 ـ امدادگر گاز شهری و روستایی 

 ـ لوله کشی لوله های پلی اتیلن

 ـ لوله کشی لوله های پلیمری )تلفیقی(

328 368 338 448 418 

11 

ت
نع

ص
 

جوشکاری و 

 بازرسی جوش

الدی با ـ جوشکاری مخازن و لوله های فو

 smawفرآیند 

 E1ـ جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 

 E2ـ جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 

 E3ـ جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 

ـ جوشکار قطعات فوالدی ) کربنی ( با فرایند 
MAG 

ـ جوشکار قطعات فوالدی کم کربن با فرایند 
TIG 

 ـ بازرس فنی جوش

 (PTیع نافذ )ـ آزمایشگر قطعات صنعتی با ما

233 354 336 451 471 

12 

ت
نع

ص
 

 حمل ونقل زمینی

 ـ اصول و تکنیک های رانندگی تدافعی

 ـ اپراتور باالبر 

 ـ اپراتور جرثقیل 

 ـ اپراتور بیل مکانیکی

 ـ  بازبینی فنی ماشین آالت

32 33 44 46 61 

13 

ت
ما

خد
 

 خدمات آموزشی

 ـ خالقیت و نوآوری در محیط کار

 اب و بیان نافذـ مدیریت اضطر

 ـ آمادگی شغلی

 ـ تدوین کننده استاندارد آموزشی

 ـ آموزش حقوق شهروندی

 ( 5Sـ ساماندهی محیط کار )

 ـ کارآفرین پروری مادران

584 584 584 584 584 
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 ردیف

 

عنوان گروه 

 آموزشی

عنوان دوره های آموزشی اولویت 

 دار گروه

 هدف کمی 
 )تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه(

 سال خوشه

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

ل سا

1442 

14 

ت
ما

خد
 

خدمات تغذیه 

 ای

 ـ آشپز سنتی

 ـ آشپز ملل

 ـ کباب کار و تخته کار

 ـ دسرساز سنتی

 ـ دسرساز بین الملل

 تهیه نوشیدنیهاـ 

 ـ شیرینی پز شیرینیهای خشک

 ـ ساالدساز و اردورساز

 ـ کیک ساز

176 131 211 216 216 

15 

ت
ما

خد
 

 خدمات حقوقی
 ـ متصدی معامالت امالک

 ـ آموزش حقوق شهروندی
74 88 145 111 132 

16 

ی
رز

او
ش

ک
 

 زیست فناوری
 ـ فن ورز کشت بافت گیاهی

 زمایشگاهـ فن ورز پذیرش و نمونه گیری در آ
33 54 65 76 86 

17 

ت
نع

ص
 

 ساختمان

 ـ آرماتوربند

 ـ قالب بند و کفراژ بند

 ـ کارگر عمومی ساختمان

 ـ کارگر عمومی جوشکاری

 ـ بتن ساز و بتن ریز 

ـ بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی 

 ساختمان در نظارت سازه ساختمان

ـ بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی 

 رای معماری ساختمانساختمان در  اج

ـ نظارت بر اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی 

 )با رویکرد مهندسی معماری و عمران(

664 624 674 635 635 

18 

ت
نع

ص
 

 سرامیک

 ـ تزئین و دکور قطعات سرامیکی

 ـ سرامیک ساز

 ـ سفالگر با چرخ پایی و برقی

 ـ نقاشی کاشی و سرامیک ) کاشی شکسته(

تفاده از دور ریزهای ـ خلق آثار هنری با اس

 مصالح ساختمانی از جمله کاشی و سرامیک

143 175 236 236 273 

13 

ت
ما

خد
 

 صنایع پوشاک

 ـ نازکدوز زنانه

 ـ نازکدوز مردانه

 ـ شلوار دوز

 ـ مانتودوز

 ـ دوزنده کیف پارچه ای

 ـ الگوساز و برشکار لباس زنانه

 ـ تریکو دوز

 ـ دوزنده چادر و مقنعه

 ب و عروسـ دوزنده لباس ش

252 271 234 315 323 

24 

ت
نع

ص
 

صنایع چرم 

 وپوست و خز

 ـ دوزنده کیف چرمی با دست

 ـ دوزنده کیف اداری و مردانه چرمی

 ـ دوزنده کیف با چرم مصنوعی

 ـ دوخت و تکمیل کیف زنانه

112 145 127 124 125 
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 ردیف

 

عنوان گروه 

 آموزشی

عنوان دوره های آموزشی اولویت 

 دار گروه

 هدف کمی 
 )تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه(

 سال خوشه

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

ل سا

1442 

21 

ت
نع

ص
 

 صنایع چوب

 ـ معرق کار چوب

 ـ نازک کار چوب

 ـ پیکر تراش چوبی

 درودگر ـ

 ـ کابینت ساز چوبی 

 ـ ساخت سازهای سنتی

218 223 228 232 237 

22 

ت
نع

ص
 

 صنایع خودرو

 ـ تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی

 ـ تکنولوژی خودرو

 ـ  فلزکاری

 ـ تون آپ )تنظیم کارموتور(

ـ تعمیرکار سیستم انتقال قدرت هیدرو 

 دینامیکی

ـ تعمیرکار سیستم انتقال قدرت 

 ستاتیکیهیدروا

 ـ سرویسکار خودرو 

 ـ کالیبراسیون

 ـ تعمیرکار برق خودرو 

 ـ نصب دزد گیر خودرو

 ی عیب یاب خودرودستگاه هاـ کاربا 

 CNGـ تعمیرسیستم سوخت رسانی 

 ـ تعمیر سیستم انتقال قدرت

445 428 464 475 488 

23 
نر

 ه
 و

گ
هن

فر
 

صنایع دستی 

)چوب، فلز، 

سفال، چاپ، 

سنگ ،شیشه ، 

 چرم(

 قلم زنی و کنده کاری روی شیشه ـ

 ـ کنده کار روی سفال

 ـ مشبک کار چوب

 ـ قلم زن فلز

 ـ تولیدات چرمی دست دوز

 ـ معرق کار کاشی و سرامیک

 ـ سوخت نگار

 ـ سازنده زیورآالت چرمی

 ـ سازنده زیورآالت سفالی

 ـ سازنده زیورآالت چوبی 

 ـ میناکار سفال

 ـ سازنده چینی و سرامیک

 ر فلزـ مینا کا

284 235 344 314 314 

24 

نر
 ه

 و
گ

هن
فر

 

صنایع دستی 

)دوخت های 

 سنتی(

 ـ ابریشم دوزی

 ـ  پته دوزی

 ـ روبان دوزی

 ـ چهل تکه دوزی

 ـ  سوزن دوزی سنتی

 ـ مرصع دوزی

 ـ گلدوزی

 ـ سوزندوزی سنتی سنگسر

 ـ پته دوز 

 ـ تکه دوز با موکت

 ـ تکه دوز با چرخ 

 ـ کارور چاپ قلمکار پارچه

266 273 276 284 276 
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 ردیف

 

عنوان گروه 

 آموزشی

عنوان دوره های آموزشی اولویت 

 دار گروه

 هدف کمی 
 )تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه(

 سال خوشه

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

ل سا

1442 

25 

نر
 ه

 و
گ

هن
فر

 

صنایع 

 دستی)بافت(

 ـ  گلیم باف

 ـ جاجیم باف

 ـ  حوله باف

 ـ نمد مال سنتی

 ـ چادر شب باف

 ـ شمد باف

 ـ بافنده شبه قالی )فرشینه( 

 ـ بافنده نوبافته های ترکیبی

 ـ بافنده گلیم تابلویی )تاپستری(

 ـ کیف باف

 ـ گبه باف

 زئینیـ بافتده عروسک های ت

 ـ بافنده پوشاک دومیل

424 414 384 375 374 

26 

ی
رز

او
ش

ک
 

 صنایع غذایی

 ـ بسته بندی ادویه جات و چاشنی ها

 ـ تهیه انواع ترشی و مربای خانگی

 ـ بسته بندی حبوبات و غالت

 ـ بسته بندی مواد غذایی

 انگور فرآوریـ 

 برگه زردآلو فرآوریـ 

 ـ تولید خانگی میوه های خشک

 و بسته بندی کشمشـ تولید 

 ـ پخت انواع نان

 ـ تولید رب و سس انار

 ـ تهیه لواشک

324 334 365 445 435 

27 

ت
نع

ص
 

 صنایع فلزی
 ـ  ورق کاری

 ـ خم کاری

 ـ در و پنجره ساز پروفیل آهنی 

44 44 44 44 44 

28 

ت
نع

ص
 

 صنایع نساجی
 ـ کارور ماشین آالت بافندگی

 ـ مکانیک ماشین آالت بافندگی
44 44 44 44 44 

23 

 و 
گ

هن
فر

نر
ه

 

طال و 

 جواهرسازی

 ـ سازنده زیورآالت سنتی

 ـ گوهرتراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

 ـ مرصع کار

 ـ جواهر ساز سیمی 

145 34 144 114 114 

34 

نر
 ه

 و
گ

هن
فر

 

 فرش

 ـ قالی باف ترکی )گره متقارن(

 ـ قالی باف فارسی)گره نامتقارن(

 ـ قالیباف هنری

 جمیـ قالیباف ح

 ـ چله کش

 ـ رنگرز شیمیایی فرش دستبافت

 ـ رنگرز طبیعی فرش دستبافت

 ـ طراح نقشه قالی

 ـ رفوگر فرش

615 635 785 882 375 

31 

ت
نع

ص
 

فناوری 

 ارتباطات

 ـ فن ورز شبکه هوایی

 ـ نصاب شبکه های ارتباطی
125 125 125 125 125 
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 ردیف

 

عنوان گروه 

 آموزشی

عنوان دوره های آموزشی اولویت 

 دار گروه

 هدف کمی 
 )تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه(

 سال خوشه

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

ل سا

1442 

32 

ت
ما

خد
 

 فناوری اطالعات

 ـ برنامه نویسی

 یسی اندرویدـ برنامه نو

 ـ مدیریت فروشگاه اینترنتی

 ـمدیریت آموزش الکترونیکی

 ـ سازنده بازیهای کامپیوتری

 icdlـ  

 ـ تعمیرکار عمومی رایانه شخصی 

 ـ  تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

 ـ  تدوین فیلم و صدا

 ـ  انیمیشن سازی

 ـ  طراح گرافیک رایانه ای

 ـ  شهروند الکترونیکی

 اداری ـ اتوماسیون

 ـ  طراح و توسعه دهنده وب

 ـ تولید محتوای الکترونیکی

 ـ اینتر نت اشیا

 (VR)( و واقعیت مجازی ARـ واقعیت افزوده )

 

3524 3625 3734 3847 3362 

33 

نر
 ه

 و
گ

هن
فر

 

فناوری نرم 

 وفرهنگی

 ـ کار گروهی

 ـ بکارگیری سواد فضای مجازی

 ـ دهیار

 ـ بازاریاب مطبوعاتی

 ارت جامع برقراری ارتباطـ بکارگیری مه

 ـ  بکارگیری زبان بدن در برقراری ارتباط

 ـ بکارگیری مهارت های زندگی 

748 723 751 774 738 

34 

ت
نع

ص
 

فناوری انرژی 

های نو و تجدید 

 پذیر

 ـ نصب پانلهای خورشیدی

 ـ طراح سیستمهای فتوولتائیک
4 34 34 34 34 

35 

ی
رز

او
ش

ک
 

فناوری محیط 

 زیست

 ـ محیط بان

 ـ کارگر فضای سبز

 ـ طراح فضای سبز

ـ مجری فناوری سیستمهای سبز ساختمان 

 )باغ بام و دیوار سبز(

75 85 114 115 135 

36 

ت
نع

ص
 

کنترل وابزار 

 دقیق

ـ طراحی و تحلیل مدارات میکروکنترلر خانواده 
AVR 

 PICـ طراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر 

  PLCـ کارور 

 plcـ  برنامه نویسی 

 ـ ابزار دقیق کار 

 ـ  هیدرولیک کار صنعتی

 ـ  پنوماتیک کار صنعتی

 ـ  اتوماسیون کار صنعتی

164 154 164 185 134 
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 ردیف

 

عنوان گروه 

 آموزشی

عنوان دوره های آموزشی اولویت 

 دار گروه

 هدف کمی 
 )تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه(

 سال خوشه

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

ل سا

1442 

37 

ت
ما

خد
 

 گردشگری

 ـ مدیر تور

 ـ راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(

گردشگری مناطق روستایی و  راهنمای ـ

 کوهستانی

 ـ عکاسی تورهای گردشگری

 و بیابان ـراهنمایی گردشگران کویر

 ـ راهنمای محلی بومی

 ـ  کارآفرینی در گردشگری

 ـ  راننده وسایل نقلیه گردشگری

 ـ  اصول و فنون مذاکره 

254 315 384 445 514 

38 

ی
رز

او
ش

ک
 

گیاهان دارویی و 

 داروهای گیاهی

 ـ کاربرگیاهان دارویی

 ـ پرورش دهنده گیاهان دارویی

 ـ کارور تولید دمنوش) تی بگ و بسته بندی

 پودری(

 ـ بهره بردار گیاهان دارویی برگی

 ـ اسانس گیری از گیاهان دارویی

 ـ تولید کننده عرقیات از گیاهان دارویی
 

421 474 563 645 663 

33 

ی
رز

او
ش

ک
 

ماشین آالت 

 کشاورزی

 ـ سرویس و نگهداری سم پاشها

 ـ کارور ماشین آالت و ادوات کشاورزی

 ـ مکانیک تراکتور و تیلر

23 38 33 42 44 

44 

ت
نع

ص
 

 مدیریت  صنایع

 ـ تهیه و تدوین طرح کسب و کار

 ـ  برنامه ریزی و هماهنگی سیستم تولید

 ـ  مدیریت بهره وری

 ـ مدیریت کنترل مواد و برنامه ریزی

 ـ مدیر تضمین کیفیت

 ـ نگهداری و تعمیرات 

  SWOTـ  برنامه ریزی استراتژیک با روش 

 ـ مدیریت بحران

147 157 167 172 177 

41 

ت
نع

ص
 

 مدیریت آب

 ـ کارور تعمیرات شبکه آبیاری

ـ بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه  

 های توزیع و انشعاب آب

ـ نگهداری و تعمیرات انواع الکتروموتورها، 

 شیرآالت و پمپ ها

 و کاربرد آن در مدیریت منابع آب GISـ 

 ـ ترمیم مخازن آب

ل آب و ـ لوله گذاری درشبکه و خطوط انتقا

 فاضالب

 ـ مدیریت منابع آب در کشاورزی

32 124 133 147 158 

42 

ت
ما

خد
 

 مراقبت و زیبایی

 ـ پاکسازی پوست

 ـ آرایشگر ناخن

 ـ کاشت ناخن مصنوعی

 ـ متعادل ساز چهره زنانه ) آرایش صورت(

 ـ آرایشگر موی زنانه 

 ـ چهره پرداز کودک

 ـ آرایشگر عروس

 ـ پیرایشگر موی زنانه 

764 833 326 333 1433 
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 ردیف

 

عنوان گروه 

 آموزشی

عنوان دوره های آموزشی اولویت 

 دار گروه

 هدف کمی 
 )تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه(

 سال خوشه

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

ل سا

1442 

43 

ت
نع

ص
 

 معدن

 ـ حوادث شغلی و نحوه کنترل آن در معادن

 ـ ایمنی و نجات در معادن

 ـ حوادث و بهداشت کار در معادن

 ـ  کارور آتشکاری در معدن

1432 1643 1875 2472 2271 

44 

ت
نع

ص
 

 معماری

 ـ بنای سفت کار

 ـ گچ کار

 ـ کاشیکار

 ـ سنگ کار

 ـ نقاش ساختمان

 رـ سیمانکا

 ـ عایق کار رطوبتی و آسفالت کار

 ـ تزئین کننده فضای داخلی ساختمان

 ـ طراحی معماری داخلی 

218 246 284 321 351 

45 

ت
نع

ص
 

 مکانیک

 ـ تراشکاری

 ـ  نصب و راه اندازی

 ـ ماشین ابزار کار

 ـ طراح جیگ و فیکسچر

 ـ   روتراشی و فرم تراشی

 CATIAـ  

 SOLID WORKـ 

 ـ مکانیک صنایع 

 نقشه کشی و نقشه خوانی  صنعتی ـ

 cncـ تراشکار

   cncـ فرزکار 

233 344 414 465 545 

46 
ی

رز
او

ش
ک

 

منابع طبیعی 

)جنگل، مرتع 

 ،آبخیز و بیابان(

در علوم کشاورزی و  GPSـ کارور دستگاه 

 منابع طبیعی 

 ـ  طرح نویسی مرتعداری

 ـ   طراحی استخرهای ذخیره و انتقال آب

 ـ  آبخیز داری

 کاربر احیای پوشش گیاهی در مناطق بیابانیـ 

 ـ کنترل آبهای شور در توسعه کشاورزی

144 164 184 246 226 

47 

ت
ما

خد
 

 هتلداری

 ـ مدیر بوم خانه های گردشگری

 ـ رفتار با میهمان در هتل

 ـ میز آرای هتل

 ـ مدیر خانه داری هتل )مدیر اقامت(

 ـ فنون پذیرایی و تشریفات

82 142 242 262 322 

48 

نر
 ه

 و
گ

هن
فر

 

هنرهای 

 تجسمی

 ـ مرمتگر اثار تاریخی، فرهنگی

 ـ طراح سنتی

 ـ هنر در خانه

 ـ  عکاسی دیجیتال

 ـ  نقاشی روی شیشه

 ـ  حکاک شیشه

 ـ  عکاس خبری 

 ـ  نقاشی طرحهای تذهیب ساختمانی

145 135 145 174 244 

43 

نر
وه

گ 
هن

فر
 

 هنرهای تزئینی

 ـ حکاک میوه و سبزی آرا 

 دکوراتیو مجالس حنابندان، عقد و ازدواجـ  

 ـ سازنده تزئینات عروس

 ـ سازنده تزئینات کریستالی و زیور آالت

 ـ سفره آرای مجالس

185 214 235 244 274 
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 ردیف

 

عنوان گروه 

 آموزشی

عنوان دوره های آموزشی اولویت 

 دار گروه

 هدف کمی 
 )تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه(

 سال خوشه

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

ل سا

1442 

54 

نر
 ه

 و
گ

هن
فر

 

 هنرهای نمایشی
 ـ تدوینگر تصویر

 ـ تصویر بردار
144 144 147 117 122 

 31255 23233 27441 24468 22473 جمع  

 

ی مجری آموزش:دستگاه ها  

ی قابرل ارائره   آمروزش هرا  ی ارائه شده در سنوات قبل، آموزش های مهارتی و سوابق آموزش های مجری دستگاه هابا بررسی پتانسیل 

 ذیل می باشد.جداول ی مختلف به شرح دستگاه هاتوسط 

ی قابل ارائه توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آموزش ها -13-5جدول   

ف
دی

 ر

 عنوان گروه آموزشی
 تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه

 سال توضیحات

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

  213 213 173 144 143 الکترونیک 1

  121 111 114 78 42 امور اداری 2

  514 473 438 323 321 امور باغی 3

  71 71 41 41 21 امور دام و ماکیان 4

  584 554 424 438 385 امور زراعی 5

  1815 1475 1347 1182 1125 امور مالی و بازرگانی 8

  323 358 334 315 222 برق 2

  433 251 881 524 435 بهداشت و ایمنی 4

  414 414 374 384 324 تاسیسات 7

  421 451 378 351 277 جوشکاری و بازرسی جوش 11

  81 48 41 33 32 حمل ونقل زمینی 11

  241 241 241 241 241 خدمات آموزشی 12

  218 218 211 171 128 خدمات تغذیه ای 13

  875 875 821 821 881 ساختمان 14

  184 142 142 115 47 سرامیک 15

  323 315 274 221 252 صنایع پوشاک 18

  125 121 122 115 112 صنایع چرم وپوست و خز 12

  172 172 144 143 124 صنایع چوب 14

  444 425 481 424 415 صنایع خودرو 17
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ف
دی

 ر

 عنوان گروه آموزشی
 تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه

 سال توضیحات

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

  155 155 151 142 141 صنایع دستی )چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم( 21

  188 184 188 182 181 صنایع دستی )دوخت های سنتی( 21

  171 145 171 215 211 دستی)بافت( صنایع 22

  435 445 385 331 321 صنایع غذایی 23

  41 41 41 41 41 صنایع فلزی 24

  41 41 41 41 41 صنایع نساجی 25

  111 111 111 71 115 طال و جواهرسازی 28

  725 442 245 875 815 فرش 22

  111 111 111 111 111 فناوری ارتباطات 24

  3522 3482 3384 3285 3121 العاتفناوری اط 27

  211 211 211 211 211 فناوری نرم وفرهنگی 31

  31 31 31 31 1 فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر 31

  171 145 181 151 181 کنترل وابزار دقیق 32

  887 815 583 424 421 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی 33

  44 42 37 34 27 ماشین آالت کشاورزی 34

  135 115 111 45 25 فناوری محیط زیست 35

  122 122 182 152 142 مدیریت  صنایع 38

  1137 773 728 437 284 مراقبت و زیبایی 32

  221 211 141 181 141 معدن 34

  351 321 241 248 214 معماری 37

  515 485 414 344 273 مکانیک 41

  121 111 45 45 85 هنرهای تجسمی 41

  221 241 235 211 145 هنرهای تزئینی 42

  22 82 82 81 81 هنرهای نمایشی 43

  12523 18227 15851 14324 13341 جمع
 

انی قابل ارائه توسط اداره کل جهاد کشاورزی استآموزش ها -14-5جدول   

ف
دی

 ر

 عنوان گروه آموزشی
 تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه

 سال توضیحات

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

  181 151 141 131 121 امور باغی 1

  1814 1421 1321 1281 1148 امور دام و ماکیان 2

  141 131 121 111 111 امور زراعی 3

  375 358 332 272 252 شیالت و آبزی پروریامور 4

  48 28 85 51 33 زیست فناوری 5

  154 142 137 121 72 مدیریت آب 8

  2542 2331 2182 1782 1244 جمع
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ره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استانی قابل ارائه توسط اداآموزش ها -15-5جدول   

ف
دی

 ر

 عنوان گروه آموزشی
 تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه

 سال توضیحات

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

  117 74 74 21 81 سرامیک 1

  41 41 41 41 41 صنایع چوب 2

  155 155 151 144 141 ، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم(صنایع دستی )چوب، فلز 3

  111 112 111 112 118 صنایع دستی )دوخت های سنتی( 4

  141 171 171 215 211 صنایع دستی)بافت( 5

  511 445 341 315 251 گردشگری 8

  322 282 212 142 42 هتلداری 2

  1428 1274 1188 1132 444 جمع

  

ی قابل ارائه توسط جهاد دانشگاهی استان سمنانآموزش ها -16-5جدول  

ف
دی

 ر

 عنوان گروه آموزشی
 تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه

 سال توضیحات

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

  41 24 22 84 54 امور اداری 1

  311 311 311 311 311 خدمات آموزشی 2

  132 111 115 44 24 خدمات حقوقی 3

  574 524 551 527 514 فناوری نرم وفرهنگی 4

  1111 1157 1124 741 741 جمع

 

ی قابل ارائه توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنانآموزش ها -17-5ولجد  

ف
دی

 ر

 عنوان گروه آموزشی
 تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه

 سال توضیحات

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

  41 21 81 51 41 هنرهای تجسمی 1

  51 51 41 41 41 هنرهای نمایشی 2

  131 121 111 71 41 جمع
 

ی قابل ارائه توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنانآموزش ها -18-5جدول   

ف
دی

 ر

 عنوان گروه آموزشی
 یاز طی سالهای برنامهتعداد نیروی آموزش دیده مورد ن

 سال توضیحات

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

  228 218 144 181 144 منابع طبیعی )جنگل، مرتع ،آبخیز و بیابان( 1

  228 218 144 181 144 جمع



  165هبردی شورای مهارت آموزی استان سمنان                                                              برنامه را -فصل پنجم

اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزیی قابل ارائه توسط آموزش ها -13-5جدول   

ف
دی

 ر

 گروه آموزشی عنوان
 تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه

 سال توضیحات

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

  1121 1141 728 224 251 امور مالی و بازرگانی 1

  1121 1141 728 224 251 جمع

 

اوری اطالعات استانی قابل ارائه توسط اداره کل ارتباطات و فنآموزش ها -24-5جدول   

ف
دی

 ر

 عنوان گروه آموزشی
 تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه

 سال توضیحات

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

  15 15 15 15 15 فناوری ارتباطات 1

  371 341 321 381 351 فناوری اطالعات 2

  415 375 345 325 385 جمع

 

ی قابل ارائه توسط جمعیت هالل احمر استانآموزش ها -21-5جدول   

ف
دی

 ر

 عنوان گروه آموزشی
 تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه

 سال توضیحات

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

ل سا

1442 

  4212 4251 3241 3222 2485 بهداشت و ایمنی 1

  4212 4251 3241 3222 2485 جمع

 

ی قابل ارائه توسط نظام مهندسی معدن استانآموزش ها -22-5جدول   

ف
دی

 ر

 عنوان گروه آموزشی
 تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه

 سال توضیحات

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

  2151 1422 1875 1447 1352 معدن 1

  2151 1422 1875 1447 1352 جمع
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 در ادامه برش شهرستانی اهداف کمی در خصوص تربیت نیروی ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز آورده شده است.

اهر و نیمه ماهر اهداف کمی کمیته مهارت آموزی شهرستان سمنان در خصوص تربیت نیروی م -23-5جدول   

 عنوان گروه آموزشی ردیف

 هدف کمی 
 )تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه(

 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

 34 84 75 74 74 الکترونیک 1

 34 84 84 74 64 امور اداری 2

 34 34 84 74 64 امور باغی 3

 174 144 124 114 37 امور دام و ماکیان 4

 114 144 34 75 75 امور زراعی 5

 334 844 774 644 584 امور مالی و بازرگانی  6

 88 74 66 56 46 امورشیالت و آبزی پروری 7

 143 146 33 32 34 برق 8

 654 654 644 544 544 بهداشت و ایمنی 3

 114 114 114 144 144 تاسیسات 14

 154 144 124 144 85 جوشکاری و بازرسی جوش 11

 34 24 24 15 15 حمل ونقل زمینی 12

 254 254 254 254 254 خدمات آموزشی 13

 75 75 74 74 64 خدمات تغذیه ای 14

 37 36 36 35 34 خدمات حقوقی 15

 61 51 44 28 16 زیست فناوری 16

 254 254 254 244 254 ساختمان 17

 32 32 32 34 34 سرامیک 18

 144 144 34 84 74 کصنایع پوشا 13

 15 15 15 15 15 صنایع چرم وپوست و خز 24

 54 54 54 54 54 صنایع چوب 21

 84 84 84 74 74 صنایع خودرو 22

 144 144 135 134 124 صنایع دستی )چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم( 23

 57 56 56 55 55 صنایع دستی )دوخت های سنتی( 24

 75 74 65 64 55 فت(صنایع دستی)با 25

 144 144 144 34 84 صنایع غذایی 26

 34 34 34 34 34 صنایع فلزی 27

 34 34 34 34 34 صنایع نساجی 28

 44 35 34 25 24 طال و جواهرسازی 23

 164 144 135 125 124 فرش 34

 44 44 44 44 44 فناوری ارتباطات 31

 1126 1433 1461 1434 1444 فناوری اطالعات 32

 243 137 131 185 184 فناوری نرم وفرهنگی 33

 15 15 15 15 4 فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر 34



  167هبردی شورای مهارت آموزی استان سمنان                                                              برنامه را -فصل پنجم

 عنوان گروه آموزشی ردیف

 هدف کمی 
 )تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه(

 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

 84 64 64 44 34 فناوری محیط زیست 35

 64 54 54 44 44 کنترل وابزار دقیق 36

 144 34 84 74 64 گردشگری 37

 124 114 36 86 74 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی 38

 14 14 14 14 14 آالت کشاورزیماشین  33

 84 75 74 74 64 مدیریت  صنایع 44

 15 15 15 15 15 مدیریت آب 41

 354 354 344 324 344 مراقبت و زیبایی 42

 287 261 237 215 136 معدن 43

 74 74 74 74 64 معماری 44

 244 215 185 135 35 مکانیک 45

 82 72 53 46 36 ان(منابع طبیعی )جنگل، مرتع ،آبخیز و بیاب 46

 57 47 37 27 17 هتلداری 47

 74 64 54 54 44 هنرهای تجسمی 48

 34 84 74 65 55 هنرهای تزئینی 43

 44 44 35 34 34 هنرهای نمایشی 54

 7334 6324 6433 5834 5467 جمع

آموزشی برگزار شده در سنوات  شهرستان سمنان با دوره های ر کارابرای پاسخگویی به تقاضای بازی نیازهای آموزشی احصا شده  قایسهم
ی ارائه شده متناسب با نیاز بازار کار بوده است و به منظور تطابق بیشتر آموزش هامیزان ی آموزشی، گروه هادهد در اکثر  نشان می قبل

  توجه قرار گیرد:  موردئه شده با تقاضای بازار کار باید موارد ذیل ی اراآموزش ها

میزان آموزش در گروه برق بیشتر از نیاز بازار کار و در گروه الکترونیک کمتر از نیاز بازار کار بوده است و بهتر است بخشی از  -1
 ی آموزشی گروه برق به سمت گروه الکترونیک سوق داده شود.ظرفیت ها

 ش در گروه امور باغیگسترش آموز -2

 بخش دولتی یآموزش هااز امور اداری گروه کاهش سهم  -3

 دولتیبخش ی آموزش هاکاهش سهم گروه هنرهای تجسمی از  -4

  آموزش هادر کنار سایر  به مخاطبان ی گروه فناوری نرم و فرهنگیآموزش هاارائه   -5

 با مشارکت ذینفعانهتلداری و گردشگری  یگروه هاارائه آموزش در  -8

 اهداف کمیحداقل به میزان تعیین شده در جدول فناوری انرژی های نو و تجدید پذیرارائه آموزش در گروه ینه سازی برای زم -2

ی گروه هادر  ،در صورت تومین امکانات و تجهیزات مورد نیاز ،ی جدید در راستای پاسخگویی به نیاز بازار کارآموزش های  ارائه -4
 زیست فناوری، مدیریت آب و سرامیک ) جنگل، مرتع، آبخیز و بیابان(، فناوری محیط زیست ، منابع طبیعی 
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اهداف کمی کمیته مهارت آموزی شهرستان شاهرود در خصوص تربیت نیروی ماهر و نیمه ماهر  -24-5جدول   

 عنوان گروه آموزشی ردیف

 هدف کمی 
 )تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه(

 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

 64 64 64 64 64 الکترونیک 1

 35 34 34 34 25 امور اداری 2

 184 164 155 144 134 امور باغی 3

 435 378 333 233 254 امور دام و ماکیان 4

 124 124 114 114 84 امور زراعی 5

 344 844 644 464 444 امور مالی و بازرگانی  6

 64 64 55 54 44 آبزی پروری امورشیالت و 7

 144 144 34 84 84 برق 8

 1344 1244 1144 1444 744 بهداشت و ایمنی 3

 84 84 84 84 74 تاسیسات 14

 114 114 144 144 144 جوشکاری و بازرسی جوش 11

 15 15 14 14 14 حمل ونقل زمینی 12

 244 244 244 244 244 خدمات آموزشی 13

 44 44 44 44 44 خدمات تغذیه ای 14

 34 74 68 51 37 خدمات حقوقی 15

 24 24 24 15 14 زیست فناوری 16

 154 154 154 154 154 ساختمان 17

 54 42 45 44 33 سرامیک 18

 74 65 64 64 55 صنایع پوشاک 13

 15 15 15 15 15 صنایع چرم وپوست و خز 24

 77 72 68 63 63 صنایع چوب 21

 273 274 265 263 254 صنایع خودرو 22

 64 64 55 55 54 صنایع دستی )چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم( 23

 24 23 34 33 36 صنایع دستی )دوخت های سنتی( 24

 54 54 54 34 34 صنایع دستی)بافت( 25

 184 134 124 144 144 صنایع غذایی 26

 14 14 14 14 14 صنایع فلزی 27

 24 25 24 15 15 طال و جواهرسازی 28

 334 344 264 234 244 فرش 23

 34 34 34 34 34 فناوری ارتباطات 34

 1238 1242 1167 1133 1144 فناوری اطالعات 31

 253 251 244 237 234 فناوری نرم وفرهنگی 32

 15 15 15 15 4 فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر 33

 25 25 24 15 15 فناوری محیط زیست 34

 44 44 44 44 44 وابزار دقیق کنترل 35



  163هبردی شورای مهارت آموزی استان سمنان                                                              برنامه را -فصل پنجم

 عنوان گروه آموزشی ردیف

 هدف کمی 
 )تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه(

 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

 145 35 85 75 65 گردشگری 36

 242 212 135 166 136 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی 37

 14 13 13 12 5 ماشین آالت کشاورزی 38

 24 24 24 24 24 مدیریت  صنایع 33

 54 44 44 35 24 مدیریت آب 44

 124 115 114 145 144 مراقبت و زیبایی 41

 287 261 237 215 136 نمعد 42

 64 64 55 54 54 معماری 43

 35 35 34 34 34 مکانیک 44

 48 42 36 31 26 منابع طبیعی )جنگل، مرتع ،آبخیز و بیابان( 45

 64 54 44 34 24 هتلداری 46

 64 54 44 35 25 هنرهای تجسمی 47

 64 55 55 45 44 هنرهای تزئینی 48

 44 35 35 35 35 هنرهای نمایشی 43

 7334 7431 6772 6267 5552 جمع

 

ی نیازهای آموزشی احصا شده برای پاسخگویی به تقاضای بازار کار شهرستان شراهرود برا دوره هرای آموزشری برگرزار شرده در        مقایسه

ی ارائه شده متناسب با نیاز بازار کار بوده است و به منظور تطابق آموزش هامیزان ، ی آموزشی گروه هاکثر دهد در ا سنوات قبل نشان می

 ی ارائه شده با تقاضای بازار کار باید موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:  آموزش هابیشتر 

به ی آموزشی گروه برق ظرفیت هااست بخشی از  و بهتر می باشدزیاد نیاز بازار کار  ، در مقایسه بامیزان آموزش در گروه برق  -1
 اختصاص داده شود.  "کارآفرینی مهارت بنیان "

  کار پاسخگویی به نیاز بازار به منظور فرش، بهداشت و ایمنی ، گردشگری و گیاهان دارویی ی گروه هاآموزش در گسترش  -2

 بخش دولتی  ی آموزش هااز گروه هنرهای تجسمی کاهش سهم  -3

  آموزش هادر کنار سایر  به مخاطبانی گروه فناوری نرم و فرهنگی ها آموزش ارائه -4

  اهداف کمیآموزش در گروه فناوری انرژی های نو و تجدید پذیرحداقل به میزان تعیین شده در جدول ارائه  -5

 یگروه هادر  ،د نیازدر صورت تومین امکانات و تجهیزات مور ،ی جدید در راستای پاسخگویی به نیاز بازار کارآموزش های  ارائه -8
  فناوری ارتباطات ، مدیریت آب و زیست فناوری فناوری محیط زیست ، منابع طبیعی ) جنگل، مرتع، آبخیز و بیابان(،
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 اهداف کمی کمیته مهارت آموزی شهرستان دامغان در خصوص تربیت نیروی ماهر و نیمه ماهر-25-5جدول 

 عنوان گروه آموزشی ردیف

 هدف کمی 
 نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه( )تعداد

 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

 15 15 14 14 14 الکترونیک  1

 25 25 25 24 24 امور اداری  2

 114 114 34 75 64 امور باغی  3

 154 154 154 145 134 امور دام و ماکیان  4

 134 134 124 144 144 امور زراعی  5

 254 344 354 354 444 امور مالی و بازرگانی   6

 54 44 34 34 34 امورشیالت و آبزی پروری  7

 15 14 16 15 14 برق  8

 344 844 754 744 544 بهداشت و ایمنی  3

 54 54 54 54 54 تاسیسات  14

 34 34 74 64 44 جوشکاری و بازرسی جوش  11

 64 64 64 64 64 خدمات آموزشی  12

 45 45 45 44 35 خدمات تغذیه ای  13

 124 124 114 114 144 ساختمان  14

 124 144 144 64 44 سرامیک  15

 54 54 54 54 54 صنایع پوشاک  16

 15 15 15 15 15 صنایع چرم وپوست و خز  17

 44 44 44 44 44 صنایع چوب  18

 64 64 54 44 34 صنایع خودرو  13

 15 15 15 15 15 فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم(صنایع دستی )چوب،   24

 115 115 115 114 144 صنایع دستی )دوخت های سنتی(  21

 34 34 34 34 34 صنایع دستی)بافت(  22

 35 35 35 34 34 صنایع غذایی  23

 54 54 54 54 74 طال و جواهرسازی  24

 244 184 154 124 144 فرش  25

 15 15 15 15 15 فناوری ارتباطات  26

 523 514 433 484 474 فناوری اطالعات  27

 146 143 144 37 34 فناوری نرم وفرهنگی  28

 15 15 15 15 15 فناوری محیط زیست  23

 34 34 34 35 35 کنترل وابزار دقیق  34



  171هبردی شورای مهارت آموزی استان سمنان                                                              برنامه را -فصل پنجم

 عنوان گروه آموزشی ردیف

 هدف کمی 
 نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه( )تعداد

 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

 34 84 74 64 54 گردشگری  31

 114 144 144 75 74 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی  32

 4 4 3 3 2 ماشین آالت کشاورزی  33

 15 15 15 15 15 مدیریت  صنایع  34

 44 44 35 25 24 مدیریت آب  35

 35 34 85 84 74 مراقبت و زیبایی  36

 568 434 423 373 325 معدن  37

 45 45 45 44 44 معماری  38

 54 54 45 44 44 مکانیک  33

 24 21 13 16 14 ان(منابع طبیعی )جنگل، مرتع ،آبخیز و بیاب  44

 55 45 35 25 15 هتلداری  41

 24 24 24 24 24 هنرهای تجسمی  42

 34 34 25 25 25 هنرهای نمایشی  43

 4581 4354 4111 3768 3444 جمع

 

ده برای پاسخگویی به تقاضای بازار کار شهرستان دامغان با دوره های آموزشی برگزار شده در ی نیازهای آموزشی احصا ش مقایسه
ی ارائه شده متناسب با نیاز بازار کار بوده است و به منظور تطابق آموزش هاهای آموزشی میزان  دهد در اکثر گروه سنوات قبل ، نشان می

 باید موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:  ی ارائه شده با تقاضای بازار کار آموزش هابیشتر 

 به منظورخدمات آموزشی، بهداشت و ایمنی، امورباغی، امور زراعی ، گردشگری و گیاهان دارویی ی گروه هار گسترش آموزش د -1
 پاسخگویی به نیازهای آموزشی بازار کار 

  آموزش هادر کنار سایر  ،ی گروه فناوری نرم و فرهنگی آموزش هاتوجه به  -2

ی گروه هادر صورت تومین امکانات و تجهیزات مورد نیاز در  ،ی جدید در راستای پاسخگویی به نیاز بازار کار آموزش های  ائهار -3
 فناوری محیط زیست ، منابع طبیعی ) جنگل، مرتع، آبخیز و بیابان(، مدیریت آب، سرامیک و معدن 

 

  



   1931مرداد  – 1ویرایش  –سند راهبردی توسعه آموزش های مهارتی استان سمنان                               172

 ار در خصوص تربیت نیروی ماهر و نیمه ماهر اهداف کمی کمیته مهارت آموزی شهرستان گرمس -26-5جدول 

 عنوان گروه آموزشی ردیف

 هدف کمی 
 )تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه(

 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

 24 24 24 24 24 الکترونیک 1

 35 35 34 34 34 امور اداری 2

 144 34 84 74 64 امور باغی 3

 374 374 364 364 354 امور دام و ماکیان 4

 144 144 84 84 55 امور زراعی 5

 344 344 344 244 244 امور مالی و بازرگانی  6

 64 64 64 45 45 امورشیالت و آبزی پروری 7

 35 83 84 68 45 برق 8

 744 644 544 544 354 بهداشت و ایمنی 3

 114 144 34 74 54 تاسیسات 14

 64 64 64 54 44 شکاری و بازرسی جوشجو 11

 54 54 54 54 54 خدمات آموزشی 12

 44 44 44 25 25 خدمات تغذیه ای 13

 84 84 74 74 74 ساختمان 14

 53 48 48 34 34 سرامیک 15

 55 54 54 44 44 صنایع پوشاک 16

 15 15 15 15 15 صنایع چرم وپوست و خز 17

 54 54 54 54 54 صنایع چوب 18

 64 54 54 44 44 صنایع خودرو 13

 44 44 44 44 44 صنایع دستی )چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم( 24

 34 34 25 25 25 صنایع دستی )دوخت های سنتی( 21

 44 44 44 34 34 صنایع دستی)بافت( 22

 44 44 34 34 34 صنایع غذایی 23

 14 14 14 14 14 صنایع نساجی 24

 74 67 65 64 55 فرش 25

 34 34 34 34 34 فناوری ارتباطات 26

 371 361 354 344 334 فناوری اطالعات 27

 36 33 34 88 85 فناوری نرم وفرهنگی 28

 64 54 44 35 34 کنترل وابزار دقیق 23



  179هبردی شورای مهارت آموزی استان سمنان                                                              برنامه را -فصل پنجم

 عنوان گروه آموزشی ردیف

 هدف کمی 
 )تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه(

 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

 64 54 44 34 24 گردشگری 34

 44 44 35 35 35 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی 31

 7 6 5 5 5 ماشین آالت کشاورزی 32

 54 54 54 44 44 مدیریت  صنایع 33

 15 15 15 15 14 مدیریت آب 34

 244 244 184 154 124 مراقبت و زیبایی 35

 334 334 374 314 344 معدن 36

 64 64 54 44 35 معماری 37

 85 75 65 55 45 مکانیک 38

 24 24 24 22 24 منابع طبیعی )جنگل، مرتع ،آبخیز و بیابان( 33

 35 28 21 14 7 هتلداری 44

 85 75 74 64 64 هنرهای تزئینی 41

 4131 3375 3678 3277 2327 جمع

 

ه های آموزشی برگزار شده در ی نیازهای آموزشی احصا شده برای پاسخگویی به تقاضای بازار کار شهرستان گرمسار با دور مقایسه
ی ارائه شده متناسب با نیاز بازار کار بوده است و به منظور تطابق آموزش های آموزشی میزان گروه هادهد در اکثر  سنوات قبل ، نشان می

 ی ارائه شده با تقاضای بازار کار باید موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:  آموزش هابیشتر 

  آموزش هادر کنار سایر به مخاطبان  فناوری نرم و فرهنگی و خدمات آموزشی ی گروهآموزش هاارائه  -1

 و فرش  آموزش در گروه مکانیک گسترش  -2

ی گروه هادر  ،ی جدید در راستای پاسخگویی به نیاز بازار کار، در صورت تومین امکانات و تجهیزات مورد نیازآموزش های  ارائه -3
 گل، مرتع، آبخیز و بیابان(، مدیریت آب، معماری و فناوری ارتباطات فناوری محیط زیست ، منابع طبیعی ) جن
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اهداف کمی کمیته  مهارت آموزی شهرستان مهدیشهر در خصوص تربیت-27-5جدول  

 نیروی ماهر و نیمه ماهر

 عنوان گروه آموزشی ردیف

 هدف کمی 
 )تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه(

 سال

1338 

 لسا

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

 24 24 24 24 15 الکترونیک 1

 15 15 15 14 14 امور اداری 2

 55 54 54 54 54 امور باغی 3

 161 143 124 146 83 امور دام و ماکیان 4

 45 45 44 35 35 امور زراعی 5

 244 244 244 244 244 امور مالی و بازرگانی  6

 14 14 14 14 14 ریامورشیالت و آبزی پرو 7

 34 33 32 35 33 برق 8

 444 444 354 344 254 بهداشت و ایمنی 3

 54 54 54 54 44 تاسیسات 14

 54 44 35 34 25 جوشکاری و بازرسی جوش 11

 14 7 7 5 5 حمل ونقل زمینی 12

 24 24 24 24 24 خدمات آموزشی 13

 14 14 14 14 14 خدمات تغذیه ای 14

 1 1 1 2 3 خدمات حقوقی 15

 5 5 5 5 5 زیست فناوری 16

 75 75 74 74 74 ساختمان 17

 12 12 14 14 14 سرامیک 18

 32 34 31 28 24 صنایع پوشاک 13

 54 45 44 34 25 صنایع چرم وپوست و خز 24

 24 24 24 24 15 صنایع چوب 21

 15 15 15 15 15 صنایع خودرو 22

 34 34 34 34 34 ، سنگ ،شیشه ، چرم(صنایع دستی )چوب، فلز، سفال، چاپ 23

 24 24 24 24 24 صنایع دستی )دوخت های سنتی( 24

 64 64 64 55 54 صنایع دستی)بافت( 25

 15 15 15 15 15 صنایع غذایی 26

 85 84 75 75 74 فرش 27

 14 14 14 14 14 فناوری ارتباطات 28

 344 235 286 278 274 فناوری اطالعات 23

 56 55 53 52 54 رم وفرهنگیفناوری ن 34



  175هبردی شورای مهارت آموزی استان سمنان                                                              برنامه را -فصل پنجم

 عنوان گروه آموزشی ردیف

 هدف کمی 
 )تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه(

 سال

1338 

 لسا

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

 15 15 15 15 15 فناوری محیط زیست 31

 4 15 4 4 15 کنترل وابزار دقیق 32

 84 74 64 54 44 گردشگری 33

 43 42 42 44 38 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی 34

 5 5 5 5 5 ماشین آالت کشاورزی 35

 12 12 12 12 12 مدیریت  صنایع 36

 14 14 3 8 7 مدیریت آب 37

 83 78 75 63 63 مراقبت و زیبایی 38

 44 35 35 34 25 معدن 33

 112 82 57 44 31 معماری 44

 34 25 25 24 24 مکانیک 41

 15 15 15 15 24 منابع طبیعی )جنگل، مرتع ،آبخیز و بیابان( 42

 74 56 42 28 14 هتلداری 43

 54 44 35 34 24 هنرهای تجسمی 44

 35 34 34 34 24 هنرهای تزئینی 45

 12 12 12 14 14 هنرهای نمایشی 46

 2488 2357 2173 1336 1823 جمع

 

ی آموزشی برگزار شده در ی نیازهای آموزشی احصا شده برای پاسخگویی به تقاضای بازار کار شهرستان مهدیشهر با دوره ها مقایسه  
ی ارائه شده متناسب با نیاز بازار کار بوده است و به منظور تطابق آموزش های آموزشی میزان گروه هادهد در اکثر  سنوات قبل ، نشان می

 ی ارائه شده با تقاضای بازار کار باید موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:  آموزش هابیشتر 

  آموزش هادر کنار سایر  مخاطبان بهوری نرم و فرهنگی و خدمات آموزشی ی گروه فناآموزش هاارائه  -1

 ی گردشگری و هتلداری بامشارکت ذینفعان گروه هاآموزش در  -2

 ارائه آموزش در گروه مدیریت صنایع -3

ی گروه هار د ،کار در صورت تومین امکانات و تجهیزات مورد نیازر راستای پاسخگویی به نیاز بازاری جدید دآموزش های  ارائه -4
 فناوری ارتباطات  و منابع طبیعی ) جنگل، مرتع، آبخیز و بیابان(، مدیریت آب زیست فناوری، فناوری محیط زیست ،
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 اهداف کمی کمیته مهارت آموزی شهرستان میامی در خصوص تربیت نیروی ماهر و نیمه ماهر  -28-5جدول 

 واحد عنوان گروه آموزشی ردیف

 هدف کمی 
 روی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه()تعداد نی

 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

 2 2 2 2 2 نفر الکترونیک 1

 88 88 71 53 36 نفر امور باغی 2

 125 113 142 31 84 نفر امور دام و ماکیان 3

 34 84 65 65 55 نفر امور زراعی 4

 34 34 34 34 34 نفر امور مالی و بازرگانی  5

 64 54 54 44 44 نفر امورشیالت و آبزی پروری 6

 5 5 5 5 5 نفر برق 7

 644 544 444 344 244 نفر بهداشت و ایمنی 8

 3 3 3 3 3 نفر تاسیسات 3

 2 2 2 2 2 نفر جوشکاری و بازرسی جوش 14

 2 2 2 2 2 نفر خدمات تغذیه ای 11

 4 4 4 1 1 نفر زیست فناوری 12

 3 3 3 3 3 نفر ایع پوشاکصن 13

 5 5 5 5 5 نفر صنایع دستی )چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم( 14

 14 14 14 14 14 نفر صنایع دستی )دوخت های سنتی( 15

 54 64 74 84 144 نفر صنایع دستی)بافت( 16

 34 34 34 34 34 نفر صنایع غذایی 17

 25 24 15 14 5 نفر فرش 18

 225 213 212 246 244 نفر طالعاتفناوری ا 13

 45 44 42 41 44 نفر فناوری نرم وفرهنگی 24

 24 16 12 8 4 نفر گردشگری 21

 65 53 53 35 35 نفر گیاهان دارویی و داروهای گیاهی 22

 1 1 1 1 1 نفر ماشین آالت کشاورزی 23

 15 14 12 12 14 نفر مدیریت آب 24

 65 55 41 31 26 نفر مراقبت و زیبایی 25

 227 138 172 143 134 نفر معدن 26

 14 3 3 3 8 نفر منابع طبیعی )جنگل، مرتع ،آبخیز و بیابان( 27

 14 8 6 4 2 نفر هتلداری 28

 1813 1624 1425 1228 1465 جمع



  177هبردی شورای مهارت آموزی استان سمنان                                                              برنامه را -فصل پنجم

به اجرا در شهرستان میامی یی که در حال حاضر درآموزش های ارائه شده با تقاضای بازار کار عالوه بر آموزش هاشتر به منظور تطابق بی
 می آید باید موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:  

 گسترش آموزش در گروه آموزشی صنایع دستی )بافت( -1

 گیاهان داروییارائه آموزش در گروه  -2

منابع گروه در  ،در صورت تومین امکانات و تجهیزات مورد نیازی پاسخگویی به نیاز بازار کارراستای جدید در آموزش های  ارائه -3
 طبیعی ) جنگل، مرتع، آبخیز و بیابان( و مدیریت آب

 درصورت وجود امکانات و تجهیزات مورد نیاز ، باشد، یم نفر 11 از کمتر دوره در شرکت انیمتقاض تعداد که ییگروه ها در -4
  . توجیه خواهد داشتدر منطقه مخاطبان و اطمینان از ایجاد اشتغال  با شناسایی دقیقتنها دوره برگزاری 
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 اهداف کمی کمیته مهارت آموزی شهرستان سرخه در خصوص تربیت نیروی ماهر و نیمه ماهر  -23-5جدول 

 عنوان گروه آموزشی ردیف

 هدف کمی 
 ای برنامه()تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی ساله

 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

 4 4 4 4 4 الکترونیک 1

 24 24 24 24 24 امور باغی 2

 84 74 64 56 45 امور دام و ماکیان 3

 36 35 34 23 23 امور زراعی 4

 35 35 35 35 35 امور مالی و بازرگانی  5

 27 27 26 21 21 امورشیالت و آبزی پروری 6

 14 14 7 5 5 برق 7

 444 354 344 254 244 بهداشت و ایمنی 8

 14 14 14 14 14 تاسیسات 3

 5 5 5 4 3 جوشکاری و بازرسی جوش 14

 6 4 3 3 2 حمل ونقل زمینی 11

 2 2 2 2 2 خدمات تغذیه ای 12

 24 24 24 24 24 ساختمان 13

 2 2 1 1 4 سرامیک 14

 14 14 7 7 7 صنایع پوشاک 15

 4 4 12 4 12 صنایع چرم وپوست و خز 16

 15 15 15 15 15 صنایع دستی )چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم( 17

 14 14 14 14 14 صنایع دستی )دوخت های سنتی( 18

 54 54 54 54 54 صنایع دستی)بافت( 13

 14 14 14 14 14 صنایع غذایی 24

 84 75 74 65 64 فرش 21

 34 87 85 82 84 فناوری اطالعات 22

 17 16 16 15 15 فناوری نرم وفرهنگی 23

 34 24 18 12 6 گردشگری 24

 25 24 21 13 13 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی 25

 2 2 1 1 4 ماشین آالت کشاورزی 26

 3 3 3 3 3 مدیریت آب 27

 64 55 55 54 54 مراقبت و زیبایی 28

 374 344 314 284 254 معدن 23



  173هبردی شورای مهارت آموزی استان سمنان                                                              برنامه را -فصل پنجم

 عنوان گروه آموزشی ردیف

 هدف کمی 
 ای برنامه()تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی ساله

 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

 4 4 3 2 2 ماریمع 34

 5 5 4 4 3 مکانیک 31

 12 12 12 11 11 منابع طبیعی )جنگل، مرتع ،آبخیز و بیابان( 32

 24 16 12 8 4 هتلداری 33

 4 4 14 14 14 هنرهای تزئینی 34

 1474 1352 1247 1148 1447 جمع

 

یی که در حال حاضر در این شهرستان به اجرا در آموزش های ارائه شده با تقاضای بازار کار عالوه بر آموزش هابه منظور تطابق بیشتر 
 می آید باید موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:  

 گسترش آموزش در گروه آموزشی صنایع دستی )بافت( -1

خگویی به نیاز بازار کار، در صورت تومین امکانات و تجهیزات مورد نیاز در گروه منابع ی جدید در راستای پاسآموزش های  ارائه -2
 طبیعی ) جنگل، مرتع، آبخیز و بیابان( 

برگرزاری دوره  ود امکانات و تجهیزات مورد نیاز، نفر می باشد، درصورت وج 11 تعداد متقاضیان شرکت در دوره کمتر ازیی که گروه هادر 
 دوره در یمتقاضر  افراد دیبا صورت نیا ریغ دردقیق مخاطبان و اطمینان از ایجاد اشتغال در منطقه توجیه خواهد داشت.  تنها با شناسایی 

 .ندینما شرکتبرگزار می گردد  سمنان شهرستان که در یآموزش یها
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 مه ماهراهداف کمی کمیته مهارت آموزی شهرستان آرادان در خصوص تربیت نیروی ماهر و نی-34-5جدول 

 عنوان گروه آموزشی ردیف

 هدف کمی 
 )تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه(

 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

 2 2 2 2 2 الکترونیک 1

 35 35 34 25 25 امور باغی 2

 247 137 132 173 171 امور دام و ماکیان 3

 77 74 63 58 42 امور زراعی 4

 34 34 34 34 34 امور مالی و بازرگانی 5

 44 35 35 45 25 امورشیالت و آبزی پروری 6

 5 5 5 5 5 برق 7

 644 544 444 344 244 بهداشت و ایمنی 8

 5 5 5 5 5 تاسیسات 3

 4 4 4 4 4 جوشکاری و بازرسی جوش 14

 2 2 2 2 2 خدمات تغذیه ای 11

 4 4 4 1 1 زیست فناوری 12

 3 3 3 3 3 نایع پوشاکص 13

 15 15 15 15 15 صنایع چرم وپوست و خز 14

15 
صنایع دستی )چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، 

 چرم(
5 5 5 5 5 

 14 14 14 14 14 صنایع دستی )دوخت های سنتی( 16

 15 15 15 15 15 صنایع دستی)بافت( 17

 25 25 25 25 25 صنایع غذایی 18

 25 24 15 14 5 فرش 13



  111هبردی شورای مهارت آموزی استان سمنان                                                              برنامه را -فصل پنجم

 عنوان گروه آموزشی ردیف

 هدف کمی 
 )تعداد نیروی آموزش دیده مورد نیاز طی سالهای برنامه(

 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

سال 

1442 

 73 76 74 72 74 فناوری اطالعات 24

 16 15 15 14 14 فناوری نرم وفرهنگی 21

 25 24 15 14 5 گردشگری 22

 24 24 21 18 18 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی 23

 1 1 1 1 1 ماشین آالت کشاورزی 24

 14 14 14 7 7 مدیریت آب 25

 64 54 44 44 35 مراقبت و زیبایی 26

 142 33 85 77 74 معدن 27

 11 11 14 14 3 منابع طبیعی )جنگل، مرتع ،آبخیز و بیابان( 28

 15 12 3 6 3 هتلداری 23

 1448 1234 1136 334 822 جمع

 

 اجرا به شهرستان نیا در حاضر حال در که ییآموزش ها بر عالوه کار بازار یاتقاض با شده ارائه یآموزش ها شتریب تطابق منظور به
 :  ردیگ قرار توجه مورد لیذ موارد دیبا دیآ یم در

 و گیاهان داروییامور دام و ماکیان  یآموزش گروه در آموزش ها گسترش -1

 از،ین مورد    زاتیتجه و امکانات وجود تدرصور باشد، یم نفر 11 از کمتر دوره در شرکت انیمتقاض تعداد که ییگروه ها در -2
در غیر این صورت باید  داشت خواهد هیتوج منطقه در اشتغال جادیا از نانیاطم و مخاطبان قیدق ییشناسا با تنها دوره یبرگزار

   افراد متقاضی در دوره های آموزشی شهرستان گرمسار شرکت نمایند. 
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 منابع مالی مورد نیاز -5-7
 می باشد.به شرح ذیل  51 1374با قیمت های سال جهت تحقق اهداف کمی مشخص شده مالی مورد نیاز پیش بینی منابع

 منابع مالی مورد نیاز جهت تحقق اهداف کمی تعیین شده  -31-5جدول

 هدف کمی ردیف

 منابع مورد نیاز)میلیون ریال(
 توضیحات

 سال

1338 

 سال

1333 

 سال

1444 

 سال

1441 

 سال

1442 

 جمع

1 
ی کارآفرینی و کسب و آموزش هاعه توس

 کار
3484 3211 3731 4182 4373 17854 

میانگین طول دوره های 
ساعت  51آموزشی این بخش 
 می باشد

3 
ی مهارتی در حوزه آموزش هاتوسعه 

 فناوریهای پیشرفته، راهبردی و نوین
5325 8451 2525 4811 7825 32825 

میانگین طول دوره های 
ساعت  111آموزشی این بخش 
 می باشد

4 
آموزش به دانش آموزان دوره اول 
 متوسطه در قالب طرح ایران مهارت

1411 1541 1874 1482 2144 4541 
میانگین طول دوره های 

ساعت  35آموزشی این بخش 
 می باشد

5 
آموزش به دانش آموزان شاخه نظری در 
 قالب طرح هر دانش آموز یک مهارت 

811 851 211 411 711 3851 
انگین طول دوره های می

ساعت  51آموزشی این بخش 
 می باشد

6 
برگزاری رویدادهای مشترک در خصوص 

 ترویج فرهنگ کار و مهارت آموزی
311 311 311 311 311 1511  

7 
برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی 

 )استفاده از فناوریهای نوین آموزشی (
2111 1 1 1 1 2111  

8 
یمه ماهر در خوشه تربیت نیروی ماهر و ن

 صنعت
82743 23424 41741 42785 73417 414228 

میانگین طول دوره های 

 244آموزشی این خوشه 

 ساعت می باشد.

3 
 خوشه در ماهر مهین و ماهر یروین تیترب

 کشاورزی
23284 28213 27722 33122 35455 144731 

 یها دوره طول نیانگیم

 134 خوشه نیا یآموزش

 .باشد یم ساعت

14 
 خوشه در ماهر مهین و ماهر یروین تیترب

 خدمات
84252 22237 48272 73418 111421 422121 

 یها دوره طول نیانگیم

 144 خوشه نیا یآموزش

 .باشد یم ساعت

11 
 خوشه در ماهر مهین و ماهر یروین تیترب

 فرهنگ و هنر
22855 23747 25155 28512 22721 128171 

 یها دوره طول نیانگیم

 214 خوشه نیای آموزش

 .باشد یم ساعت

 1173787 274517 257483 237365 214513 136237 جمع اعتبارات مورد نیاز 

 

                                                   

ریال و  45250ی خدمات حداقل  ریال ، درخوشه 52750ی صنعت و کشاورزی حداقل  در خوشه 98هر نفر ساعت آموزش مطابق با قیمت های سال  هزینه 50

 ریال می باشد. 28750ی فرهنگ و هنر نیز حداقل  درخوشه



  119هبردی شورای مهارت آموزی استان سمنان                                                              برنامه را -فصل پنجم

 الزامات -5-8
ی فنی و حرفه ای آموزش هابا اجرایی نمودن قانون الزام فراگیری ایجاد بستر الزم برای پذیرش نیروی انسانی توانمند و ماهر  -1

 برای اشتغال به کار

 نیرو از طریق کاریابی ها منظور ترغیب آنها به جذب  کارفرمایان به  تعیین مشوق برای -2

مهارت  مطابق وظایف ذاتی آنها در حوزه مهارت آموزی و همچنین وظایف تعریف شده توسط شورای دستگاه هاایفای نقش  -3
 در راستای اجرای طرح تجمیع به منظور استفاده بهینه از سرمایه های انسانی و مالی و حذف موازی کاری ها آموزی استان

 (مصوبه چهلمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان)

ازنگری استانداردهای ی عضو شورای مهارت آموزی جهت شناسایی مشاغل جدید و تدوین و بدستگاه هامشارکت کلیه  -4
 آموزشی

ی متولی اجرای دوره های مهارتی با مؤسسات کاریابی به منظور اطالع از شرایط احراز مشاغل و شرایط دستگاه هاتعامل  -5
  و انتخاب هدفمند آموزش گیرندگانبکارگیری تعیین شده از سوی صاحبان مشاغل 

 ی مهارتی به منظور افزایش درصد بکارگیری افراد ماهرها آموزشی مجری دستگاه هاارتباط نظام مند کاریابی ها با  -8

و الزام اخذگواهینامه تخصصی و فنی  (یصنف نظام قانون 13 ماده موضوع) یفن و یتخصص مشاغل نامه نیآئ کامل یاجرا -2
قررات یی که مطابق مدستگاه هاتوسط متقاضی از سوی مراجع ذیصالح )سازمان آموزش فنی و حرفه ای و یا سازمان ها و 

 مکلف به صدور پروانه تخصصی و فنی می باشند(  به منظور صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی تعیین شده

جهت اشتغال به امور فنی تعیین شده در  یا حرفه تیصالح استلزام)  ساختمان صنعت یمهندس نظام 4 ماده کامل یاجرا -4
 کارگران یاجتماع نیتوم یها مهیب قانون 5 و 3 مواد ییااجر نامه نیآئ 13 ماده و ( ساختمان و شهرسازی بخش های

 با استفاده از ظرفیت شورای فنی استان یساختمان

 و اشتغال توسعه در کارها و کسب نوع نیا نقش و حوزه نیا در تیفعال یها نهیزم تعدد به توجه با یخانگ مشاغل از تیحما  -7
  ینیکارآفر

ز اطالعات ، مشاوره و کاریابی دانشجویی با توجه به نقش این مؤسسات در ایجاد حمایت از ایجاد مؤسسات واسطه نظیر مراک -11
 ارتباط دوسویه میان صنعت و دانشگاه و شناسایی نیازهای مهارتی دانشجویان و فارغ التحصیالن جهت کسب آمادگی شغلی  

جهت تصمیم گیری در ای مهارت ی اجرایی و یا سایر نهادها به دبیرخانه شوردستگاه هاهای آموزشی  درخواستارسال  -11
 ی مجری دستگاه هاتومین اعتبارات مربوطه با در نظر گرفتن پتانسیلهای  ی های آموزشی و نحوه اجرای دوره خصوص

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 پیشنهادات -5-3
تعاونی و خصوصی در  بخش هایافزایش مشارکت اختصاص کمک های فنی و اعتباری و تخصیص تسهیالت بانکی جهت  -1

 ی مهارتیآموزش هاوسعه ت

به محل های مورد نیاز متناسب با نتایج سند راهبردی توسعه  دستگاه هاهدایت منابع مالی، تملک دارایی و نیروی انسانی  -2
 مهارت آموزی استان سمنان

 تگاناستانی موقت و دائمی با هدف توسعه بازار جهت فروش محصوالت تولیدی مهارت آموخبرگزاری نمایشگاههای محلی ،  -3

 ی مهارت آموزی برگزاری استارت آپ های مبتنی بر فناوری اطالعات به منظور دستیابی به اپلیکیشن های کاربردی در زمینه -4
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برگزاری استارتاپ های حوزه دیجیتال مارکتینگ و هوش تجاری به منظور بازاریابی محصوالت و خدمات و همچنین  -5
 پایدارسازی مشاغل خانگی 

 دیو تلویزیونی در رشته های مختلف مهارتی ، برای تقویت فرهنگ کار و مهارت آموزیبرگزاری مسابقات را -6

 مشاغل مختلف به منظور تقویت فرهنگ کار و مهارت آموزیچهره های ماندگار استان در تقدیر از  -7

ندگی شغلی و آموزش های مهارتی در زاثر بخشی مزایا و معرفی  تولید محتوا در خصوصپوشش اخبار حوزه مهارت آموزی و  -8
 حرفه ای افراد 

 جهت اشاعه فرهنگ مهارت آموزی دستگاه های تبلیغاتی ظرفیت هابکارگیری  -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 منابع و ماخذ:
 ی استان سمنانشهرستان هاسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان، اسناد تدبیر و توسعه 

 یش استان سمنانسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان، سند آما

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان، سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سمنان

 "ستانده اقتصاد استان سمنان –جدول عملکرد داده "گزارش های نتایج پژوهش  سمنان، استان یزیر برنامه و تیریمد سازمان

 1372سال  -گیری نیروی کارمرکز آمار ایران، جداول طرح آمار

 1374مرکز آمار ایران، چکیده یافته های آمارگیری از گذران وقت نقاط شهری کشور در تابستان 

 استان سمنان 1378مرکز آمار ایران، سالنامه آماری سال 

 1375مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 1378و  1375، 1374، 1373، 1372، 1371مارگیری نیروی کار سالهای مرکز آمار ایران، نتایج طرح آ

 .24(. سال سیزدهم، خردادماه، تهران،صفحه1348فنی و تخصصی مهارت.) -نشریه علمی

، شماره 1373و جامعه، احمدی پور، لقمان و یوسفی، قباد، مهارت محوری در بکارگیری و استخدام نیروی کار، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار 
 28، ص: 122

(: سنجش اثرگذاری ارتقای سرمایه انسانی بر  رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک ، فصلنامه تخصصی 1371آل عمران، رویا و آل عمران، سید علی )
 ، پاییز.22، شماره 4پارک ها و مراکز رشد، سال 

اخصهای مؤثر در سنجش سرمایه ی انسانی ، فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام ( . ش1344جوانمرد، حبیب اهلل و محمدیان، فاطمه )
 . 42-48(، زمستان ، صفحات 5، )شماره ی پیاپی 1حسین )ع( ، سال دوم، شماره ی 

 (. آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک  1375رحیمی، لیال )

 4و 3، اهمیت و ضرورت آن در محرومیت زدایی ، اندیشه، سال نهم، شماره  (. توسعه روستایی1342رضوانی، محمدرضا )

رهای دانش زینلی زاده، لیال، زینلی زاده، اعظم، مهارت آموزی، کارآفرینی و بهره وری مهارت آموختگان، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کا
 (1371بنیان)

 انتشارات سمت. تهران: ی.مدیریت منابع انسان .( 1344)سعادت، اسفندیار

. آشنایی با متغیرهای اشتغال و بیکاری و سیاستگذاری آن در اقتصاد کالن، مرکز پژوهشهای مجلس، 14صبوری، حسین. با نمایندگان مردم در مجلس هشتم؛ 
 .1348، 4442شماره مسلسل 

 ، چاپ سی ام. شگاهیاصفهان: انتشارات جهاد دان .اقتصاد آموزش و پرورش .  (1372عمادزاده، مصطفی)

 .برنامه جامع درسی آموزش سالمت)آشنایی با مفاهیم کاربردی( ویژه کارشناسان آموزش سالمت. تهران: مهر راوش (.1344)محمدی، ناصر؛ و دیگران

 منطقه یمیاقل طیشرا با یا حرفه و یفن یها موزشآ تناسب و موختگانآ دانش جذب زانیم یبررس. (1342) ز س ،یاحمد ریم

، فصلنامه مهارت آموزی، تهران: انتشارات "در توانمندسازی نیروی انسانی بررسی نقش مهارت آموزی "(. 1371ندیرخانلو، س ) ،فتحی، م  ،یرزا محمدی، م . ح م
  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سال اول، شماره دوم.

 آزاد اسالمی. (. اقتصاد کار. تهران: انتشارات دانشگاه1371نوبخت ، محمد باقر)

، « 1327-1345رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با توکید بر نقش توزیع تحصیالت نیروی کار مورد ایران سال های » نفیسی، شهاب،  و نیلی ، مسعود 
 131، ص:12، شماره 1342اقتصادی ایران ،  فصلنامه پژوهشهای

 


