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افتتاح دپارتمان آموزش کارآفرینی و مهارتهای کسب وکار مشهد 
توسط علی اوسط هاشمی ، معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش 

فنی و حرفه ای کشور

دپارتمــان آمــوزش کارآفرینــی و مهارتهــای کســب و کار در مشــهد بــا حضــور رئیــس 
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور افتتــاح شــد.

مراکــز تخصصــی آمــوزش کارآفرینــی و مهارتهای کســب و کار با هدف توانمندســازی 
مهارتــی ســرمایه هــای انســانی بــرای توســعه کارآفرینــی، آمــوزش و تربیــت نیــروی 
ــایی و  ــازار کار و  شناس ــاز ب ــا نی ــب ب ــد متناس ــر و کارآم ــص، ماه ــانی متخص انس

حمایــت از نیــروی خــاق کارآفریــن در کشــور ایجــاد مــی شــود.
ایجــاد مراکــز تخصصــی کارآفرینــی و مهــارت هــای کســب و کار در سراســر کشــور، 
کارآفرینــی مهــارت بنیــان و پــروژه اشــتغال مهــارت محــور و توانمندســازی مربیــان 
کارآفرینــی و مهــارت هــای کســب و کار  از فعالیــت هــای درحــال اجــرا در ســازمان 

مــی باشــد.
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ــان  ــارغ التحصی ــگان و ف ــارت آموخت ــاوری مه ــش خودب ــازی و افزای توانمندس
جهــت ورود بــه بــازار کار، حمایــت و تســهیل گــری در ایجــاد و توســعه شــرکت  
ــتغال  ــاد اش ــی و ایج ــد کارآفرین ــهیل فراین ــان، تس ــارت بنی ــك مه ــاي کوچ ه
بــرای مهــارت آموختــگان و دانش آموختــگان دانشــگاهی از دیگــر اهــداف 
ایجــاد مراکــز فــوق الذکــر مــی باشــد.نهادینه ســازی فرهنــگ اشــتغال از طریــق 
خوداشــتغالی و کارآفرینــی، تقویــت و توســعه کســب و کارهــای نوپــا در اســتان 
ــارت  ــه مه ــردن فاصل ــاه ک ــی و کوت ــای مهارت ــوزش ه ــردن آم ــد ک ــا، هدفمن ه
آمــوزی تــا اشــتغال از مهــم تریــن اهــداف پــروژه اشــتغال مهــارت محــور اســت. 
ــدازی  ــراي راه ان ــگان  ب ــارت آموخت ــزه در مه ــاد انگی ــویق و ایج ــت، تش حمای
ــوزش  ــز تخصصــی آم ــای مراک ــت ه ــتفاده از ظرفی ــا اس ــد ب کســب و کار جدی
ــم  ــداف   مه ــای کســب و کار در سراســر کشــور از اه ــارت ه ــی و مه کارآفرین
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بــوده وتحقــق آن نقــش مهمــی در 

رشــد و توســعه اشــتغال پایــدار کشــور ایفــا مــی کنــد.

 



ــوزش  ــازمان آم ــب و کار در س ــاي کس ــارت ه ــي و مه کارآفرین
ــه اي ــي و حرف فن

ــه  ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــوزش س ــاون آم ــم زاده مع ــا حات ــر علیرض دکت
ای کشــور در جلســه شــورای مدیــران حــوزه ي معاونــت آمــوزش در خصــوص 
ــارت  ــی و مه ــوزش کارآفرین ــی آم ــای تخصص ــان ه ــاد دپارتم ــرورت ایج ض
ــه  ــور ب ــان در کش ــارت بنی ــی مه ــای کارآفرین ــب و کار و کارگاه ه ــای کس ه
ــود. ــاره مي ش ــا اش ــي از آنه ــه بخش ــه ب ــت ک ــود پرداخ ــای خ ــه دیدگاهه ارائ
امــروزه آمــوزش کارآفرینــی بــه یکــی از مهمتریــن و گســترده تریــن فعالیتهــای 

ــل شــده اســت. ــای آموزشی)رســمی- غیررســمی( کشــور تبدی نهاده
 بــه تعبیــری دیگــر، کارآفرینــی، کانــون و مرکــز ثقــل کار، تــاش و پیشــرفت 
بشــر در عصــر حاضــر تلقــی می شــود. بــا توجــه بــه اهمیــت کلیــدی کارآفرینــی 
در اقتصادهــای نویــن، ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور، برنامــه هــای 
مفصلــی را بــرای بســط فرهنــگ کارآفرینــی در جامعــه تــدارک دیــده اســت. 
ــی و  ــای مهارت ــوزش ه ــق آم ــازمان تلفی ــای س ــه ه ــن برنام ــی از مهمتری یک
کارآفرینــی بــرای تربیــت منابــع انســانی ماهــر و دارای تفکــر کارآفرینانــه مــی 
ــی  ــی مهارت ــعه کارآفرین ــوزش و توس ــای آم ــه ه ــا و برنام ــت ه ــد. سیاس باش

درقالــب دو طــرح ملــی:
)1(دپارتمان های تخصصی آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب و کار

)2(کارگاه های کارآفرینی مهارت بنیان
در حــال اجــرا مــی باشــد.  نظــر بــه اینکــه یکــی از چالــش هــای بــزرگ کشــور، 
وجــود دانــش آموختــگان و مهــارت آموختگانــی اســت کــه فاقــد توانایــی هــای 
فــردی و مهــارت هــای الزم در جهــت ایجــاد و توســعه کســب و کار می باشــند، 
ــی در راســتای تحقــق اهــداف  ــذا تلفیــق آمــوزش هــای کارآفرینــی و مهارت ل

آمــوزش و توســعه اشــتغال ضــروری مــی باشــد.

 ایشــان از مهمتریــن دالیــل ارائــه آمــوزش هــای کارآفرینــی همــراه بــا آموزش 
هــای مهارتــی در مراکــز آمــوزش فنــی و حرفه ای کشــور را:

-ایجاد روحیه و فرهنگ کارآفرینی در مهارت آموزان.
ــت  ــایی فرص ــخیص و شناس ــتای تش ــوزان در راس ــارت آم ــازی مه - آگاه س

ــه. ــر کارآفرینان ــه - تفک ــای کارآفرینان ه
- شناســایی، هدایــت، بسترســازی و توانمندســازی مهــارت آمــوزان دارای ایــده 

ــه کارآفرینی. و روحی
ــای  ــت ه ــی و فعالی ــوزش مهارت ــام آم ــن نظ ــود بی ــه موج ــش فاصل -کاه

اقتصــادی  بــازارکار.
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ــب و کار  ــای کس ــوزش ه ــه آم ــرای ارای ــب ب ــتری مناس ــازی بس ــم س - فراه
ــه  نوآوران

- همسوســازی آمــوزش هــای مهارتــی و فنــی بــا آمــوزش هــای کارآفرینــی و 
ایجــاد محیــط کارآفرینانــه.

-کســب جایــگاه ویــژه در اکوسیســتم کارآفرینــی بــا پــرورش مهــارت آموختگان 
موثــر در چرخــه کارآفرینی کشــور.

ــات  ــه خدم ــناختي در ارائ ــاي ش ــاوري ه ــرم و فن ــاي ن ــارت ه ــه مه ــه ب -توج
ــرد: ــان ک ــوان و خاطرنش ــوزي عن ــارت آم ــان مه ــه متقاضی ــي ب آموزش

 بــرای دســتیابی بــه اهــداف فــوق، ایجــاد تغییراتــی در متدهــای آمــوزش هــای 
مهارتــی در مراکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای ضــروری مــی باشــد زیــرا بــا ایجاد 
ــای  ــیوه ه ــتقرار ش ــی و اس ــای مهارت ــوزش ه ــی آم ــای قدیم ــر در الگوه تغیی
ــوان گام  ــی و کارآفرینــی( مــی ت ــن آمــوزش )تلفیــق آمــوزش هــای مهارت نوی
هــای موثرتــری در جهــت ایجــاد، بهبــود و توســعه کســب و کارهــای نوآورانــه، 

نوپــا و فناورانــه برداشــت. 
معــاون آمــوزش ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور در پایــان از عوامــل 
مهــم و تاثیرگــذار در فرآینــد تغییــر الگوهــای قدیمــی آمــوزش هــای مهارتــی 
ــی و  ــای مهارت ــوزش ه ــق آم ــی )تلفی ــن آموزش ــای نوی ــیوه ه ــتقرار ش و اس

ــی( را: کارآفرین
-ایجــاد نگــرش جدیــد بــه آمــوزش هــای کارآفرینــی بعنــوان مکمــل آمــوزش 

هــای مهارتــی .
- اصاح اهداف آموزشی و تدوین استانداردهای تلفیقی .

- تغییر در استراتژی و شیوه برگزاری دوره های آموزشی مهارتی.
ــی در مراکــز آمــوزش فنــی و  ــزی آمــوزش هــای مهارت ــه ری ــر در برنام - تغیی
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ــه ای ازاد. ــی و حرف ــگاه های فن ــه ای و آموزش حرف
ــار  ــی در کن ــای کارآفرین ــوزش ه ــه آم ــت ارائ ــژه جه ــگاه وی ــن جای - تعیی

ــی. ــای مهارت ــوزش ه آم
- برنامــه ریــزی بلنــد مــدت در راســتای پــرورش مهــارت آموختــگان توانمند 

ــا پتانســیل کارآفرینی ب
ــاي  ــش ه ــا و بخ ــوزه ه ــازمان در ح ــان س ــازي مربی ــعه و توانمندس - توس

ــي ــب و کار و کارآفرین ــف کس مختل
برشــمرد. ایشــان ضــرورت دســتیابي بــه ســاختاري پویــا و منعطــف جهــت 
پاســخگویي بــه ایــن رویکــرد جدیــد در ســازمان آمــوزش فنــي و حرفــه اي 

کشــور را بیــان داشــتند.    



ــن  ــور در چهارمی ــه ای کش ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــور س حض
ــس(  ــران )جابک ــی کار ای ــن الملل ــگاه بی نمایش

ــی  ــن الملل ــن نمایشــگاه بی ــه ای کشــور در چهارمی ــوزش فنــی و حرف ســازمان آم
کار ایــران )جابکــس( کــه بــا هــدف اشــتغال، کاریابــی داخلــی و خارجــی و حمایــت 
ــا 16 اســفند مــاه ســال جــاری در محــل دائمــی  از مشــاغل داخلــی، کــه از 13 ت
ــه صــورت هــم زمــان حضــوری و مجــازی  نمایشــگاه هــای بیــن المللــی تهــران ب
برگــزار گردیــد، حضــور یافــت. غرفــه ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور، 
ــی  ــعه کارآفرین ــوزش توس ــغلی و آم ــت آموزشی-ش ــاوره و هدای ــش مش در دو بخ
ــه  ــاوره ارائ ــات و مش ــدگان خدم ــه کنن ــه مراجع ــب و کار ب ــای کس ــارت ه و مه
نمود.همچنیــن معرفــی آمــوزش هــای کارآفرینــی و مهــارت هــای کســب و کار و 
ــا  ــب و کار ب ــای کس ــارت ه ــی و مه ــوزش کارآفرین ــی آم ــای تخصص ــان ه دپارتم
هــدف جــذب شــرکای آموزشــی، موسســات مشــاوره خدمــات کارآفرینــی، شــتاب 
ــوآور )در  ــاق و ن ــای خ ــده ه ــان ای ــذاران و صاحب ــرمایه گ ــا، س ــده، منتوره دهن
قالــب تیــم هــای اســتارتاپی( از دیگــر خدمــات ارائــه شــده توســط ســازمان آمــوزش 
فنــی و حرفــه ای کشــور بــه بازدیدکننــدگان است.آشــنایی بــا شــیوه هــای صحیــح 
مدیریــت کارآفرینــی اعــم از مســتقل و ســازمانی بــا حمایــت ســازمان آمــوزش فنــی 

ــه ای کشــور از دیگــر خدمــات ســازمان در نمایشــگاه مذکــور اســت. و حرف
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ــور در   ــه ای کش ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــه س ــد از غرف بازدی
ــس(  ــران )جابک ــی کار ای ــن الملل ــگاه بی نمایش

بازدید آقایان
*دکتــر عیســی منصــوری، معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون، کار و 

رفــاه اجتماعــی 
*دکتر سمیعی ، رئیس مرکز کار ایران و هیات همراه 

ــدوق  ــل  صن ــر عام ــره  و مدی ــات مدی ــدوی اعضــای هی ــر مه ــی و دکت ــر پناه *دکت
ضمانــت ســرمایه گــذاری ســازمان صنایــع کوچــك و شــرکت شــهرکهای صنعتی کشــور  
ــی عضــو هیئــت رییســه  *حجــت االســام والمســلمین ســید ناصــر موســوی الرگان
مجلــس شــورای اســامی و رییــس فراکســیون کارآفرینــی نماینــدگان مجلــس  از غرفــه 

ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور



ــا  ــه ای ب ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــکاری س ــر هم ــی ب تحلیل
ــاوری ــات و فن ــوم ، تحقیق وزارت عل

دکتر  وهب مختاران
 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان

5

ــیر  ــا س ــکلگیري در دنی ــدو ش ــي از ب ــاد آموزش ــك نه ــوان ی ــه عن ــگاه ب دانش
ــت : ــرده اس ــه ک ــف را تجرب ــل مختل ــد نس ــال و چن ــي را دنب تحول

-دانشــگاههاي نســل اول یــا دانشــگاه آمــوزش محــور و مبتنــي بــر فعالیتهــاي 
تعلیمــي اســت کــه نمونههــاي آن در کشــور مــا بســیار اســت و اغلــب 

ــد. ــي ماندهان ــل باق ــن نس ــا در ای ــگاههاي م دانش
-دانشــگاههاي نســل دوم بــا ظهــور تحقیقــات پایــه شــکل گرفتنــد و عمومــا 
پژوهشــي و مبتنــي بــر فعالیتهــاي تحقیقاتــي هســتند و برخــي دانشــگاهها در 

ایــران بــه ایــن ســمت حرکــت کردهانــد.
-دانشــگاههاي نســل ســوم بــا ظهــور تحقیقــات کاربــردي و نیــاز محــور شــکل 
گرفتنــد و عمومــا کارآفریــن و مبتنــي بــر کارآفرینــي و حــل مســائل جامعــه 
ــي هســتند.  ــط پیرامون ــا محی ــل ب ــه در تعام ــام یافت ــرد علمــي و نظ ــا رویک ب
ــن  ــي اســت. در چنی ــت ، کارآفرین ــور و مأموری ــوم، مح در دانشــگاه نســل س
جایگاهــي، دانشــجویان بایــد همزمــان مجموعهــاي از دانــش، مدیریــت دانــش 
و مدیریــت کارآفرینــي را فراگیرنــد تــا بتواننــد در زمینــه صنعــت شــروع بــه 
فعالیــت کننــد. بــه یقیــن شــکل گیــري و اثربخشــي دانشــگاه کارآفریــن، بدون 
توســعه نظــام منــد آمــوزش کارآفرینــي و مهــارت آمــوزي موثــر دانشــجویان، 
اســتادان، مدیــران و کارکنــان نظام دانشــگاهي و تقویــت ویژگیهــاي کارآفریني 

منابــع انســاني امــکان پذیــر نیســت.

ــعه  ــوم، توس ــل س ــگاه نس ــدي دانش ــاي کلی ــوه و منظره ــي از وج ــن، یک  بنابرای
مهارتهــاي شــغلي، حرفهــاي و شایســتگیها و توانمندســازي دانشــجویان و اســتادان 
همســو بــا فراینــد توســعه ملــي و حــل مســائل جامعــه بــه روش علمــي اســت در 
ــا انعقــاد تفاهــم نامــه فــي مابیــن ســازمان آمــوزش فنــي و حرفــه  ایــن راســتا ب
ــاي  ــر ارتق ــي نظی ــه اهداف ــاوري ک ــات و فن ــوم ، تحقیق ــا وزارت عل ــور ب اي کش
ــترهاي  ــازي بس ــم س ــجویان، فراه ــه اي دانش ــت حرف ــا و صاحی ــتگي ه شایس
ــر  ــن و حداکث ــي طرفی ــي و پژوهش ــاي آموزش ــت ه ــتفاده از ظرفی ــتغال، اس اش
اســتفاده از ســرمایه گــذاري هــاي انجــام شــده را دنبــال مــي نمایــد ، طــرح ایجــاد 
مراکــز  مدیریــت مهارتآمــوزي و مشــاوره شــغلي از ســوي ســازمان آمــوزش فنــي 



و حرفــه اي کشــور در دانشــگاهها اجــرا گردیــد کــه یکــي از مهمتریــن 
محورهــاي آشــنایي دانشــجویان و فــارغ التحصیــان بــا مســائل مرتبــط 

ــي را برعهــده دارد.  ــا شــغل ، اشــتغالزایي و کارآفرین ب
ــت  ــز مدیری ــاد 152 مرک ــا ایج ــه اي ب ــي و حرف ــوزش فن ــازمان آم س
مهارتآمــوزي و مشــاوره شــغلي ) TMC ( در دانشــگاههاي کشــور 
ــم  ــاري علیرغ ــال ج ــت س ــه نخس ــش ماه ــال 98 و ش ــا در س مجموع
قــرار گرفتــن در شــرایط کرونا 27562 نفــر دوره و 3935512 نفرســاعت 
آموزشــهاي مهارتــي را بــه دانشــجویان ارائــه نمــوده اســت کــه بــه معناي 
هدفگیــري صحیــح در ایــن شــیوه آموزشــي و قــرار گرفتــن در راســتاي 
ــر و تقویــت  اهــداف توســعه آمــوزش کارآفرینــي و مهــارت آمــوزي موث

ــع انســاني در کشــور اســت.  ــي مناب ویژگیهــاي کارآفرین
همچنیــن مراکــز تخصصــي  آمــوزش کارآفرینــي و مهــارت هــاي کســب 
ــوآوري  و  ــه عنــوان نقطــه مشــترک دانشــگاه ، مراکــز رشــد و ن و کار ب
ــت  ــتاي حمای ــغلي  در راس ــوزي و مشــاوره ش ــت مهارتآم ــز مدیری مراک
ــده  از تیــم هــاي اســتارتاپي و توانمندســازي دانشــجویان و صاحبــان ای
ــد.  ــه مــي نمای ــات آموزشــي و مشــاوره اي  ارائ ــاور خدم ــو و فن هــاي ن
ــه  ــا برنام ــن ب ــا کارآفری ــوم ی ــل س ــگاه نس ــده دانش ــق ای ــن تحق بنابرای
ریــزی دقیــق و هدفمنــد و هــم افزایــی و تعامــل دانشــگاه هــا و مراکــز 

آموزشــی فنــی و حرفــه ای کشــور میســر مــی گــردد.
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دنیــای آینــده مســیر حرکــت بــه ســوی توانمنــد شــدن و تفکــر 
نوآورانه اســت

پروفسور داود فدایی
بنیانگذار سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت

حرف تازه ای نیست بیکاری و عدم اشتغال جوانان...
ــا  ــگاهی ی ــل دانش ــارغ التحصی ــر ف ــم اگ ــم می گویی ــاز ه ــد و ب ــا گفته ان باره
فــرد صاحــب مهــارت فنــی و حرفــه ای مــا در کنــار کســب علــم، مهــارت هــای 
کاربــردی حــوزه کســب و کار بخصــوص بــر پایــه تفکــر نوآورانــه و ارایــه خدمات و 
محصــوالت رقابــت پذیــر را فــرا نگیــرد در آینــده نخواهــد توانســت جایــگاه واقعــی 
ــه  ــا ب ــراد ی ــن اف ــر ای ــن صــورت اکث ــد؛ در ای ــدا کن ــی را پی خــود در اقتصــاد مل
جمــع بیــکاران مــی پیوندنــد، یــا بــه کارهایــی مشــغول مــی شــوند کــه تناســبی 
ــدارد. از  ــان را ن ــای عمرش ــال ه ــن س ــا در بهتری ــه آنه ــش فراگرفت ــوه دان ــا انب ب
طرفــی در دســته بنــدی دیگــر کــه متاســفانه یــك موضــوع اصلــی در  توســعه 
کارآفرینــی در کشــور محســوب مــی شــود، عــدم تامیــن ســرمایه و بودجــه الزم 
بــرای تجــاری ســازی ایــده هــای نوآورانــه افــراد و یــا توســعه فعالیــت کارآفرینــان 
اســت کــه بــه عنــوان یــك حــوزه اصلــی در بحــث کارآفرینــی و تولیــد ثــروت در 
کشــور بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. مســلما اهمیــت ایــن مــوارد هــر کــدام بــه 
ــه  ــرد فعــال در حــوزه کارآفرینــی باشــد و ب ــد دغدغــه یــك ف ــی مــی توان تنهای
فکــر بیفتــد کــه تمــام تــاش خــود را در جهــت پیــدا کــردن راه حلــی جهــت 

برطــرف نمــودن موانــع بــردارد. راه حلــی ترکیبــی بــا ســه محــور توانمنــد شــدن، 
ــدی از پشــتیبانی تخصصــی.  ــه و بهره من ــرورش تفکــر نوآوران پ

اما هنوز می توان حرف تازه ای  در حوزه اشتغال داشت
در وضعیــت فعلــی توســعه کســب و کارهــای خویــش فرمایــی  ســازمان مــردم 
نهــاد نــت حامــی مدلــی کارآمــد و ســریع االقــدام  را بــر پایــه ماموریــت  خــود 
و محوریــت توانمندســازی هدفمنــد را مــد نظــر قــرار داده اســت. مدلــی کــه از 
ــق شــبکه ای تخصصــی و علمــی نیــز کــه در اجــرا ســابقه انجــام فعالیــت  طری
اجرایــی داشــته باشــند، حمایــت و پشــتیبانی مــی شــود.  افــراد ضمــن آشــنایی 
بــا پتانســیل های خــود، توانمندســازی را در حــوزه کســب و کار و خویــش فرمایــی 
ــد.  ــال می کنن ــز دنب ــری نی ــت پذی ــوآوری و رقاب ــول ن ــای اص ــر مبن ــاق ب خ
ــا  ــی خــود ب ــف شــخصیت ذات ــوت و ضع ــاط ق ــدا نق ــه در ابت ــوزد ک ــرد می آم ف
محوریــت کارآفریــن بــودن را بســنجد، بــا محوریــت ارتقــای دانــش حــوزه کســب 
ــه  ــای نوآوران ــف ایده ه ــا تعری ــه آخــر ب ــد ســازد و در مرحل و کار خــود را توانمن
متناســب بــا پتانســیل خــود ، شناســایی فرصت هــا و پتانســیل منطقــه ای مناطــق 
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مختلــف کشــور نیازمنــدی هــای تخصصــی، فنــی و مالــی خــود را در قالــب شــبکه 
متخصصیــن و ســرمایه گــذاران اشــتغال برطــرف نمایــد. 

ســطح اول پشــتیبانی، بــه صــورت تخصصــی در قالــب مشــاوره در حــوزه تدویــن 
و یــا اصــاح نگــرش کســب و کار، تدویــن نقشــه راه و کمــك اجرایــی بــه بهبــود 
ــن فعالیــت، اســت.  ســطح  ــرای بهتری تفکــر مدیریتــی جهــت تصمیــم گیــری ب
دوم پشــتیبانی حمایــت مالــی ســرمایه گــذاران و خیریــن اشــتغال و یــا شــرکت 
هــا و بنــگاه هــای اقتصــادی فعــال قــرار از طریــق اعطــای تســهیات اســت کــه 
ضمــن شــراکت در کســب و کار راه انــدازی شــده، مســئولیت اجتماعــی خــود را 

نیــز در ایــن خصــوص اجــرا مــی کننــد.
ــد  ــاده توانمن ــدن در ج ــیر ش ــم مس ــا ه ــی ب ــا عل ــک ی ــط ی  فق

ــه ــدن نوآوران ش
بــر پایــه ایــن حرکــت افــرادی توانمنــد و نــوآور پــرورش خواهنــد یافــت تــا هــر 
ــوآور،  ــای ن ــش فرم ــرد خوی ــك ف ــوان ی ــه عن ــگاه شــخصی خــود ب ــك در جای ی
چابــك و رقابــت پذیــر  تحــت نظــارت و سرپرســتی یــك شــبکه راهبــردی فعالیت 
خــود را ســازماندهی کــرده و آمــاده ورود بــه فعالیــت اقتصــادی بــا تفکــری نویــن 
ــق  ــن طری ــی بدی ــت و کارآفرین ــی، خاقی ــش فرمای ــر خوی ــاد تفک ــوند. ایج ش
ــی در  ــای اقتصــادی مقاومت ــق سیاســت ه ــه تحق ــد توانســت دسترســی ب خواه
ــو بگوییــم  و  ــوآوری را تســریع بخشــد. زمــان آن رســیده اســت کــه »ن مســیر ن
نــو بیندیشــیم ، عــادت کهنــه را بــه هــم بزنیــم« . فقــط یــك یــا علــی کافیســت. 

همــراه باشــید در قــرن نــوآوری 



معرفی جشنواره مهارت آموختگان کارآفرین برتر 

ــغلی  ــت ش ــازی و هدای ــارت ، بهس ــر نظ ــرکل دفت ــور مدی ــر پ ــا طاه ــر علیرض دکت
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور در گفتگــوی اختصاصــی بــا دبیــر گــروه 
مهــارت خبرگــذاری کارو کارآفرینــی بــه معرفــی جشــنواره مهــارت آموختــگان برتــر 

ــم میگــردد:  ــه شــرح ذیــل تقدی پرداخــت کــه بخشــی از  مصاحبــه مذکــور ب
 امــروزه در بســیاری از اقتصادهــا، کارآفرینــی عنصــر کلیــدی رشــد و توســعه اســت. 
موضــوع محــدود بــودن فرصــت هــای شــغلی در مقابــل رشــد روزافــزون متقاضیــان 
ــال  ــت فع ــوق دادن جمعی ــت س ــری، اهمی ــتخدام و مزدبگی ــش اس ــتغال در بخ اش
اقتصــادی را بــه ســمت خــود اشــتغالی و راه انــدازی کســب و کار مســتقل دو چنــدان 
کــرده اســت. از ایــن رو، دفتــر نظــارت، بهســازی و هدایــت شــغلی، بــه منظور توســعه 
فعالیــت هــای مشــاوره آموزشــی و شــغلی در کلیــه مراکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای، 
برنامــه شناســایی مهــارت آموختــگان موفــق و معرفــی آنــان بــه عنــوان الگــو بــرای 
مهــارت آمــوزان، بــا هــدف ارتقــاء فرهنــگ مهــارت آمــوزی و کارآفرینــی، جشــنواره 
ــزی  و اجرایــی نمــوده اســت.  در  ــر را برنامــه ری ــن برت مهــارت آموختــگان کارآفری
ایــن راســتا و بــرای ســومین ســال متوالــی،  جشــنواره مهــارت آموختــگان کارآفریــن 
ــي  ــاي کارآفرین ــي الگوه ــایي و معرف ــدف شناس ــا ه ــاه 1399 ب ــرداد م ــر در م برت
مهــارت محــور بــه جامعــه، در دو مرحلــه اســتاني و کشــوری بــر اســاس معیارهــا و 
شــاخص هــای امتیــازآور برگــزار گردیــد . مهــارت آموختــه کارآفریــن فــردی اســت 
کــه از مراکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای یــا آموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای آزاد، 
گواهینامــه مهــارت اخــذ نمــوده و در کنــار راه انــدازی کســب و کار در زمینــه مرتبــط 
بــا عنــوان گواهینامــه اخــذ شــده، حداقــل یــك نفــر را بــه اســتخدام درآورده باشــد.

 معیــار انتخــاب برگزیــدگان شــامل اشــتغال زایــی، منطقــه جغرافیایی محــل فعالیت، 
عوامــل آموزشــی، توســعه کســب و کار، عوامــل ویژه و افتخــارات بوده اســت. از عوامل 
ویــژه امتیــازآور، باتوجــه بــه شــرایط و اقتضائــات ایــام کنونــی، انجــام فعالیــت هــای 

مثبــت و موثــر بــرای جامعــه در شــرایط شــیوع بیمــاری کرونــا بــوده اســت و بــا 
توجــه بــه شــعار ســال »جهــش تولیــد« بــرای نــوع مشــاغل تولیــدی نیــز امتیــاز 
ــك از  ــر ی ــق دســتورالعمل مربوطــه، ه ــه شــده اســت. مطاب ــژه درنظــر گرفت وی
اســتان هــا مــی تواننــد حداکثــر تــا 5 نفــر از افــراد واجــد شــرایط را جهــت رقابت 
ــت  ــر نظــارت، بهســازی و هدای ــه جشــنواره )دفت ــه دبیرخان در ســطح کشــور، ب
شــغلی( معرفــی نماینــد. بدیــن ترتیــب از بیــن 155 نفــر برگزیــده اســتانی، 10 
ــر  ــی انتخــاب، معرفــی و مــورد تقدی ــر در ســطح مل ــه عنــوان نفــرات برت نفــر ب
قــرار مــی گیرنــد.در ســال 99 مهــارت آموختــگان کارآفریــن معرفی شــده توســط 
اســتان هــای زنجــان، اصفهــان، آذربایجــان غربــی، مازنــدران، مرکــزي، قزویــن و 
آذربایجــان شــرقی، موفــق بــه کســب باالتریــن امتیــازات شــدند. نوع کســب و کار 
راه انــدازی شــده توســط نفــرات برتــر نیــز، دارای تنــوع مــی باشــد کــه شــامل 
حــوزه هــای نصــب سیســتم هــای امنیتــی، تولیــد و پــرورش قــارچ خوراکــی و 
دارویــی، تولیــد مصنوعــات چرمــی، مرغــداری، طراحــی و دوخــت لبــاس، تولیــد 
میــوه هــای خشــك، تولیــد، مونتــاژ و تعمیــر دســتگاههای ســردکننده، بازرســی 

جــوش، تولیــد عرقیجــات و اســانس گیاهــی بــوده اســت.
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مسابقات مهارت، کارآفرینی، آینده سازی

مهندس مهدی دارائی
 مدیر مسابقات ملی و بین المللی مهارت

توســعه فناورانــه و دانــش بنیــان حــرف و مشــاغل در خوشــه های صنعــت، خدمــات، 
ــدت و  ــد م ــمول، بلن ــاختارمند، جهان ش ــدی س ــر، فرآین ــگ و هن ــاورزی و فرهن کش
آینده نگــر می باشــد کــه ایــن رشــد و جهــش در کســب و کار، کارآفرینــی و اقتصــاد 
ملّــی، الزمــه ورود بــه عرصه هــای تجــارت و رقابت هــای جهانــی می باشــد. همچنیــن 
ــه ای و نظــام برگــزاری  اســتقرار و اجــرای نظــام آمــوزش و ســنجش صاحیــت حرف
مســابقات مهــارت توأمــان تابــع برگــزاری رویدادهــا و مســابقات مهــارت ویــژه جوامــع 
ــد.  ــاق می افت ــی اتف ــی و بین الملل ــای ملّ ــه در عرصه ه ــد ک ــدف می باش ــف ه مختل
ــن  ــه ای ــتیابی ب ــتاب در دس ــش و ش ــروان جه ــردمداران و پیش ــی س ــگان مهارت نخب
ــوزش و  ــای آم ــش توانمندی ه ــارت، پنجــره نمای ــر مهــم می باشــند. مســابقات مه ام
تربیــت فنــی و حرفــه ای اســت. ایــن مســابقات از همــان ابتــدا، بخشــی جدایــی ناپذیــر 
از آمــوزش فنــی و حرفــه ای و مولــد قدرتــی بــرای توســعه آن بــوده اســت. مســابقات 

مهــارت یــك ابــزار اســت، ابــزاری بــزرگ و متعهــد بــرای روایــت داســتان موفقیــت 
ــران. مســابقات  ــرای نمایــش پیروزمنــدی آینده ســازان ای ــان و راهــی اســت ب جوان
ــود.  ــزار نمی ش ــار برگ ــم افتخ ــدال و دیپل ــع م ــت، توزی ــاد رقاب ــرای ایج ــا ب تنه
مســابقات ایفاگــر نقــش اول در ســناریوی ترویــج فرهنــگ مهارت آمــوزی و 
کارآفرینــی اســت. نقشــی کــه ماحصــل آن توســعه مهارتهــای شــغلی، حرفــه ای و 

ــازار کار اســت. ــای ب ــا واقعیت ه ــنایی ب آش
نمایــش مهارت هــای کارآموختــگان و کارآمــوزان در یافتــن شــغل بــه آنهــا کمــك 
می کنــد. همچنیــن مســابقات مهــارت کیفیــت آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای را 
ــی  ــای آموزش ــابقات و فعالیت ه ــرکت در مس ــان، ش ــرای مربی ــد. ب ــود می بخش بهب
ــن  ــد. در بهتری ــم می کن ــك مســیر شــغلی شــخصی فراه ــرای ایجــاد ی ــی ب فرصت
حالــت، مســابقات باعــث رشــد زندگــی تجــاری نیــز می شــود. وقتــی از روش هــای 
ــه اشــتراک گذاشــته شــده در حیــن مســابقات اســتفاده می شــود،  کاِر آزمــوده و ب
کیفیــت آمــوزش بهبــود می یابــد و شــرکت ها بــرای موفــق شــدن بــه آن دســته از 

ــد دسترســی می یابنــد. متخصصینــی کــه نیــاز دارن
کارآفرینــی میــوه مهــارت آمــوزی و جســارت بکارگیــری مهــارت در بــازار کار اســت. 
ــت  ــد اس ــاز و خردمن ــر، آینده س ــده نگ ــور، آین ــه ای جس ــن مهارت آموخت کارآفری
ــازی بــزرگان بــه محــك آزمایــش قــرار  کــه توانمندی هــای شــخصی خــود را در ب
ــق  ــود را محق ــرض خ ــداف پیش ف ــی اه ــی جمع ــری از هم افزای ــا بهره گی داده و ب

می ســازد.
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ــی   ــوی کارآفرین ــا الگ ــب وکار ب ــاد کس ایج
LNSIE

دکتر  فاطمه آروانه
مســئول دپارتمــان تخصصــی آمــوزش کارآفرینــی و مهــارت های 

کســب و کار اســتان همــدان

ــت  ــا محوری ــا رویکــرد توانمندســازی معیشــت محــور در ســال 1394 ب LNSIE ب
توانمندســازی پایــدار در ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور  بــه شــماره اســتاندارد بین 
المللــی 100018 بــه ثبــت رســید . ایــن مــدل مشــتمل بــر 5 گام اساســی در رونــد 
ــر ایجــاد توانمندســازی  ایجــاد و مدیریــت کســب وکار مــی باشــد. در ایــن مــدل ب
فــردی، اجتماعــی ومعیشــتی جامعــه هــدف تمرکــز گردیــده اســت و یــك برنامــه 
جامــع و هدفمنــد اســت کــه از طریــق یــك ســری فعالیتهــای آموزشــی- اجرایــی 
موجــب ارتقــای مهــارت هــای فــردی ، شــغلی و کســب وکار افــراد مــی شــود و آنهــا 

را بــه ســمت ایجــاد یــا توســعه فعالیــت هــای بــازار محــور هدایــت مــی کنــد. 
مفهوم حروف اختصاری آن به شرح ذیل است:

L: Life Skill job:مهارت زندگی شغلی

N: Knowledge Business :دانش کسب و کار

S: Start up Business:راه اندازی کسب وکار
I: Improve Business:رشد کسب و کار 
E: Expand Business: توسعه کسب و کار

اهداف برنامه براي جامعه عاقمند به کارآفرینی:
ــغلی و  ــی ش ــای زندگ ــارت ه ــوزش مه ــاوره، آم ــازی، مش ــت س ــایی، ظرفی - شناس

ــران ــغلی فراگی ــی ش ــودن زندگ ــد نم ــت هدفمن ــب وکار جه ــای کس مهارته
- توانمندسازی فراگیران در سه سطح فردی، اجتماعی و معیشتی

- کاهــش نــرخ خــروج کســب و کارهــای خــرد از بــازار و بــاال بــردن ضریــب 
موفقیــت طرحهــای کســب و کار از طریــق خردجمعــی، مشــاوره ، مانیتورینــگ، 

مربیگــری و تســهیلگری مالــی و تولیــدی
- اهمیت استفاده از ابزار IT در توسعه کسب وکار  و خالقیت در بازاریابی

- ایجــاد فرصــت عادالنــه بــرای دسترســی فراگیــران تحــت آمــوزش بــه منابــع 
ــر اســاس فرصتهــای شناســایی شــده و  ــوزادی و نوپایــی ب مالــی در مراحــل ن

ایــده هــای خالقانــه بــرای ایجــاد کســب وکار پررشــد
- توانمندســازی مهارتــی و حرفــه ای کســب وکار بــا رویکــرد ایجــاد ، بهبــود و 
توســعه کســب وکاردرکشــورمیزبان و هدایــت بازارهــا و حتــی کســب وکارها در 
بــا اجــرای طــرح تربیــت مشــاور کســب وکار توســط فراگیــران تحــت آمــوزش 

.TOT مــدل
ــد ســازی،  ــق برن ــازار از طری ــه ب ــت تولیــدی ب ــد ورود محصوال  - تســهیل رون

ــی فیزیکــی و مجــازی ــری و بازاریاب ــازار پذی بازارســازی، ب
- تســهیل رونــد بــازار و بازاریابــی محصوالــت و خدمــات تولیــد شــده در ســطح 

IT منطقــه ای ، ملــی و بیــن المللــی در بســتر
- ایجــاد رونــد تکمیــل فراینــد تولیــد و عرضــه از طریــق خوشــه هــای کســب 
وکار و تســهیل فراینــد معرفــی از طریــق حضــور در نمایشــگاه هــای ملــی و بین 

11



المللــی بــا رویکــرد محصــول تمــام شــده
- هدایــت ومشــاوره کســب وکارهــای ایجــاد شــده از مرحلــه ی تولیــد تــا عرضــه 

بــه بــازار هــای تعریــف شــده
- هدایــت کســب وکارهــای تولیــدی بــه ســمت تولیــد محصوالــت بــر اســاس نیــاز 

مشــتریان و بــازار 
در اجرای این برنامه 6 مرحله فرایند پیش بینی گردیده است: 

1. آموزش
2. مشاوره

3. راه اندازی کسب وکار
4. بهبود و توسعه کسب وکار
5. تجاری سازی و برند سازی

6. پایدارسازی
مفهــوم کارآفرینــی و آمــوزش در ایــن مــورد، ســابقه یــا تاریخچــه زیــادی در دنیــا 
ــف  ــازمانهای مختل ــط س ــی توس ــوزش کارآفرین ــف آم ــای مختل ــدل ه ــدارد. م ن
ــه  ــرار گرفتــه اســت. در اکثــر مــدل هــا، تمرکــز ب تدویــن شــده و مــورد اجــرا ق
ارتقــاء مهــارت هــا و دانــش کارآفرینــی جامعــه هــدف بــوده و گاهــا ویژگــی هــا و 

توانمنــدی هــای فــردی و محیطــی افــراد مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت.
ــایر کشــور  ــه در س ــف ک ــای مختل ــه الگوه ــا مطالع ــال ه ــد از س ــه بع ــن برنام ای
ــه فرهنــگ هــا و  ــا توجــه ب هــا اجــرا مــی شــود و تدریــس مدلهــای مختلــف ، ب
خــرده فرهنــگ هــای موجــود در ایــران و شــرایط اجتماعــی و معیشــتی ایرانیــان 
در ســازمان فنــی و حرفــه ای ثبــت گردیــد. مهمتریــن مزیــت LNSIE نســبت بــه 
ســایر مــدل هــای رایــج در دنیــا، توجــه بــه ســه ســطح توانمنــد ســازی فــردی، 
اجتماعــی و معیشــتی جامعــه هــدف  میباشــد. در ایــن مــدل ، مهارتهــای زندگــی 
شــغلی بــا رویکــرد 4H کــه بــر ویژگــی هــای رفتــاری شــرکت کننــدگان تمرکــز 

مــی کنــد بــه مهــارت هــای کســب وکار اتصــال داده شــده اســت.
ــای کســب و کار  ــه دنی ــه ورود ب ــل ب ــه تمای ــردی ک ــم ف ــه معتقدی ــن برنام  در ای

ــا و  ــت ه ــا، فرص ــیل ه ــا ، پتانس ــت ه ــه ظرفی ــبت ب ــتی نس ــدا بایس را دارد ابت
تهدیدهــای فــردی و محیطــی خــود آگاه بــود و ســپس بــا انتخــاب ســبك زندگی 
شــغلی خــود بــا کســب مهارتهــای کارآفرینــی و حتــی خوداشــتغالی وارد دنیــای 
کســب وکار شــود. در LNSIE شــناخت و ایجــاد انگیــزه بــرای تغییــر در زندگــی 
ــا  ــران ب ــود و فراگی ــی ش ــازی محســوب م ــور توانمندس ــن فاکت ــغلی، مهمتری ش
انجــام تســت شــخصت شناســی MBTI نســبت بــه توانمنــدی هــای خــود آگاه 
شــده و در فراینــد کســب مهــارت هــای زندگــی شــغلی ، شــاخص هــای رفتــاری 
و اجتماعــی خــود را بهبــود داده و بــا نوشــتن طــرح زندگــی بــرای آینــده زندگــی 
خــود برنامــه ریــزی و هدفگــذاری مــی کننــد. نوشــتن طــرح زندگــی مــی توانــد 
ــد و  ــته باش ــراه داش ــراد هم ــردن اف ــی ک ــد زندگ ــر را در هدفمن ــترین تاثی بیش
ایــن مــی توانــد نقطــه آغازیــن باشــد بــرای اینکــه شــرکت کننــدگان، درمســیر 

انتخــاب مــدل زندگــی شــغلی خــود حرکــت نماینــد.
ــی و  ــتانداردهای کارآفرین ــن اس ــروه تدوی ــکاران و اعضــای گ ــا تشــکر از هم * ب
مهــارت هــای کســب و کار دفتــر پژوهــش ، طــرح و برنامــه ریزی درســی ســازمان 
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور و مدیریــت و کارشناســان شــرکت مشــاوره و 

توســعه کارآفرینــی زاگــرس
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گزارش برگزاری مسابقه استعدادیابی مهارتی و 
کارآفرینی کاشف استان گیالن

مهندس محمدرضا یوسف پور
مســئول مرکــز آمــوزش کارآفرینــی و مهــارت هــای کســب و کار 

اســتان گیــالن

ــاه  ــر م ــان، تی ــارت هــای کســب و کار گی ــی و مه ــوزش هــای کارآفرین ــز آم مرک
ســالجاری و بــا حضــور جنــاب آقــای هاشــمی، معــاون محتــرم وزیــر تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی و ریاســت ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور افتتــاح شــد. 
ایــن مرکــز در کنــار ارایــه آمــوزش هــای کارآفرینــی و کســب و کار، اقــدام مشــترک 
بــا دســتگاه هــای دولتــی و بخــش خصوصــی را در دســتور کار خــود قــرار داد کــه 
برنامــه آموزشــی مشــترک بــا شــرکت مخابــرات، کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره(، 
ــع، معــادن و کشــاورزی و  ــی، صنای ــاق بازرگان ــداری کشــور، ات مرکــز توســعه نوغان

اتــاق اصنــاف از مهــم تریــن اقدامــات بــوده اســت.
ــی  ــای متول ــتگاه ه ــا دس ــکاری ب ــز، هم ــن مرک ــات ای ــن اقدام ــم تری ــی از مه یک
اشــتغال و کارآفرینــی ماننــد اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و پــارک علــم 
و فنــاوری اســتان بــوده اســت. همچنیــن موسســه آموزشــی کارآفرینــان شایســته 
فاخــر )کاشــف( دارای مجــوز اکوسیســتم کارآفرینــی و مرکــز نــوآوری و شــتابدهی و 
همچنیــن اخــذ گواهــی دانــش بنیــان از کارگــروه ارزیابــی شــرکت هــا و موسســات 
دانــش بنیــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، در مجموعــه اماکــن 
ــت  ــه فعالی ــتان رشــت شــروع ب ــه ای شهرس ــی و حرف ــای فن ــوزش ه ــع آم مجتم
نمــوده اســت کــه اقدامــات مشــترک آموزشــی و ارایــه خدمــات بــه اســتارتاپ هــای 
معرفــی شــده از طــرف مرکــز آمــوزش هــای کارآفرینــی و مهــارت های کســب و کار 

گیــان انجــام گرفــت.
 از اقدامــات مشــترک انجــام شــده مرکــز آمــوزش هــای کارآفرینــی و مهــارت 
ــابقه  ــزاری مس ــف، برگ ــی کاش ــه آموزش ــان و موسس ــب و کار گی ــای کس ه
اســتعدادیابی مهارتــی و کارآفرینــی کاشــف بــا همــکاری موسســه کارآفرینــان 
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شایســته فاخــر، دفتــر جــذب و حمایــت از ســرمایه گــذاری اســتانداری، مرکــز 
آمــوزش بازرگانــی، پــارک علــم و فنــاوری، صنــدوق پژوهــش و فنــاوری غیــر 
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــد و اداره کل تع ــی امی ــدوق کارآفرین ــی، صن دولت

اســتان گیــان مــی باشــد .
ــدوق  ــادی صن ــی ایج ــهیات کارآفرین ــای تس ــامل اعط ــابقه ش ــز مس  جوای
ــال، صــدور  ــارد ری ــا ســقف ده میلی ــر ت ــرای ســه تیــم برت کارآفرینــی امیــد ب
ضمانتنامــه تــا ســقف 5 میلیــارد ریــال از ســوی صنــدوق پژوهــش و فنــاوری 
ــهیات،  ــذ تس ــت اخ ــده جه ــای برگزی ــم ه ــرای تی ــان ب ــی گی ــر دولت غی
ــای  ــرح ه ــب و کار ط ــدازی کس ــای راه ان ــدور مجوزه ــد ص ــهیل در فراین تس
برتــر در کمیتــه طــرح هــای ســرمایه گــذاری اســتانداری، اســتقرار تیــم هــای 
ــر در پــارک علــم و فنــاوری و ارایــه خدمــات کارگــزاری ســرمایه گــذاری  برت
ــان  ــه متقاضی ــان ب ــی گی ــر دولت ــاوری غی ــش و فن ــدوق پژوه ــوی صن از س

ــند.  ــی باش ــب LP-GP م ــر در قال ــای برت ــرح ه ــذاری در ط ــرمایه گ س
ــام  ــال انج ــده در ح ــم برگزی ــا شــرکت 16 تی ــه ب ــابقه ک ــرای مس ــد اج فرآین
ــش  ــرکت در بخ ــرای ش ــرکت ب ــز ش ــای حائ ــم ه ــاب تی ــامل انتخ ــت ش اس
مســابقه، اختصــاص منتــور مجــرب بــه هــر تیــم  شــامل تدویــن طــرح کســب 
ــرم اســت. در ادامــه تیــم هــا در 4 گــروه 4  و کار، دوره هــای مهــارت هــای ن
ــده توســط داوران و آرای  ــد و تیــم هــای برگزی ــت مــی پردازن ــه رقاب تیمــی ب
مردمــی انتخــاب خواهنــد شــد و بــر اســاس هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه، 
فرآینــد مســابقه  از فروردیــن ســال 1400 توســط ســیمای اســتانی گیــان و 

شــبکه هــای مجــازی پوشــش داده مــی شــود. 
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گزارش برگزاری  کارگاه پیشرفته مسیر کارآفرینی

ــی و  ــوزش فن ــازمان آم ــکاری س ــا هم ــی ب ــی کارآفرین ــی تکمیل دوره آموزش
 KREISHANDWERKERSCHAFT حرفــه ای ، اتــاق بازرگانــی ایــران و شــرکت
آلمــان در تاریــخ دوم و ســوم اســفندماه ، در مــکان اتــاق بازرگانــی ایــران طــی 

دو جلســه آموزشــی و ســه بازدیــد برگــزار گردیــد.
 در بخــش آموزشــی دوره مطالــب تکمیلــی در راســتای ارتقــاء ســطح دانــش 

حاضریــن در حــوزه هــای جدیــد کارآفرینــی ارائــه شــد. 
در طــی دوره ، بازدیــدی از شــرکت هــای شــتاب دهنــده Finnova )فینــووا( 
و Dimond  )دیمونــد( همچنیــن فضــای اشــتراکی Finnova )فینــووا( بــه 

عمــل آمــد. 
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اقدامات بعدی
- تشکیل شورای کارآفرینی

اعضای این شورا در هر استان عبارتند از :
- مربی کارآفرینی اداره آموزش فنی و حرفه ای استان

- کارشناس کارآفرینی سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان
- نماینده آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان

- نماینده پروژه همکاری آموزش دوگانه شغلی ایران و آلمان
شرح وظایف شورای کارآفرینی :

-برنامــه ریــزی دقیــق دوره هــای آموزشــی کارآفرینــی بــرای کارآمــوزان 



فنــی و حرفــه ای و ارائــه جــدول برگــزاری دوره هــا
به دبیرخانه پروژه

- استفاده از کتب کارآفرینی تدوین شده در دوره ها
- مســتند ســازی دوره هــا ( لیســت حاضریــن + تهیــه فیلــم و عکــس از دوره 

هــا ) و اشــتراک گذاشــتن بــا نمیانــده پــروژه
در شورای کارآفرینی

- تشویق و ترغیب کارآموزان به ورود به دنیای کارآفرینی
ــا  ــل مســتمر ب ــای تشــکیل شــده و تعام ــوب از دوره ه ــزارش مکت ــه گ - تهی

ــه شــغلی ــوزش دوگان ــکاری آم ــروژه هم ــه پ دبیرخان
ایران و آلمان و ارائه پیشنهادات

ــاق  ــده ات ــکاری نماین ــا هم ــی ب ــترک کارآفرین ــای مش ــزاری دوره ه - برگ
ــاق ــو ات ــای عض ــرکت ه ــرای ش ــی ب بازرگان

حمایت پروژه همکاری آموزش دوگانه شغلی ایران و آلمان :
-تهیــه پوســترهای تبلیغاتــی و بــه طــور کل تبلیغــات دوره هــای برنامــه ریــزی 

شــده در شــبکه هــای اجتماعــی
- ارائــه خدمــات مشــاوره ای بــه کارآمــوزان و کارآفرینانــی کــه در مرحلــه ارائــه 

ایــده هســتند  مشــاوره در زمینــه بیزینــس
پلن، شناخت بازارو .... 

- اسپانسری و حمایت از مسابقات کارآفرینی و انتخاب ایده های برتر
- مربیــان کارآفرینــی جهــت تشــویق و ترغیــب ایــده هــای برتــر در دوره هــای 

معرفی کارآفرینان و ....
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آموزشــی بــه پیشــنهاد خــود و بــا هماهنگــی
دبیرخانه پروژه حمایت مالی خواهند شد.

ــه تعامــل و همــکاری در  ــا توجــه ب ــر ب ــن برت ــی کارآفری - انتخــاب مرب
ــی، ــای آموزشــی کارآفرین ــزاری دوره ه ــروژه، برگ پ
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پروژه اشتغال مهارت محور 
کاری از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

ــه عنــوان یکــی از طرحهــای ابتــکاری اســتان  ــروژه اشــتغال مهــارت محور"ب پ
البــرز بــا هــدف ایجــاد راهــی جدیــد و مطمئــن بــرای اشــتغال پایــدار کارجویان 
و آمــوزش و تامیــن نیــروی کار ماهــر مــورد نیــاز واحدهــا و بنگاههــای اقتصادی 

مــی باشــد. 

اهداف پروژه
-تقویت و توسعه اشتغال استان

-نهادینه سازی فرهنگ اشتغال از طریق خود اشتغالی و کارآفرینی
-نهادینه سازی فرهنگ مهارت آموزی

-تقویت و توسعه کسب و کارهای نوپا در استان
-رشد خودکفایی استان در تأمین خدمات و محصوالت مورد نیاز استان

-هدفمند نمودن آموزشهای مهارتی
-کوتاه نمودن فاصله مهارت آموزی تا اشتغال

مزایای پروژه 
-افزایش پایداری اشتغال

-کیفیت بخشی خدمات دهی به مردم
-کاهش آسیب های اجتماعی

-تقویت اقتصاد خانواده
-هدفمند شدن آموزشهای مهارتی

-هدفمند شدن تسهیات اشتغالزایی

جامعه هدف 
ــان ) افــراد بیــکار متقاضــی و واجــد  جامعــه هــدف ایــن پــروژه کلیــه کارجوی
ــزان مهــارت  ــه برخــورداری از می شــرایط اشــتغال ( مــی باشــند کــه بســته ب

ــر تقســیم مــی شــوند: ــه دو دســته زی ــی ب ــا شــغل انتخاب الزم متناســب ب

ــورت  ــه در ص ــارت ک ــه مه ــان دارای گواهینام ــر: )کارجوی ــان ماه 1. کارجوی
ــی  ــغلی را ط ــی ش ــای آمادگ ــی و دوره ه ــی تکمیل ــای مهارت ــرورت دوره ه ض

ــرد. ( ــد ک خواهن
ــای  ــد دوره ه ــه بای ــارت ک ــد مه ــان فاق ــارت آموز:)کارجوی ــان مه 2. کارجوی
مهارتــی و دوره هــای آمادگــی شــغلی را متناســب بــا نیــاز واحدهــای متقاضــی 
ــای  ــت در آزمونه ــس از موفقی ــی و در پ ــت دار ط ــای اولوی ــب و کاره ــا کس ی
پایانــی بــرای اســتخدام یــا خــود اشــتغالی و کارآفرینــی هدایــت خواهنــد شــد. (

سامانه اشتغال مهارت محور
ســامانه الکترونیکــی اشــتغال مهــارت محــور بــا قابلیــت اخــذ نیازهــای واحدهای 
ــوع  ــك ن ــه تفکی ــان ب ــام کارجوی ــت ن ــر، ثب ــروی کار ماه ــذب نی ــی ج متقاض
ــر  ــا هــدف اجــرای فراگی ــه و ... ب ــا دبیرخان ــاط ب اشــتغال، اطــاع رســانی، ارتب
ــت   ــه رعای ــی ک ــرایط کنون ــا در ش ــاال و خصوص ــت ب ــرعت و دق ــا س ــروژه ب پ
ــی  ــروژه م ــی پ ــای اجرای ــی فرآینده ــات اصل ــی از الزام ــذاری اجتماع ــه گ فاصل
باشــد طراحــی و از طریــق نشــانی:  seo.alborztvto.ir  قابــل دســترس مــی 

باشــد.

مجریان طرح :



دوشنبه های کارآفرینی کاری از دپارتمان تخصصی آموزش کارآفرینی 
و مهارت های کسب وکار استان یزد
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ــوزش  ــی آم ــز تخصص ــده در مراک ــزار ش ــای برگ وبیناره
کارآفرینــی و مهارتهــای کســب و کار کشــور

استان همدان استان یزد

استان اصفهان

استان آذربایجان شرقی

استان سمنان



همکاران این شماره  :

کمال احمدآلی - رئیس دپارتمان توسعه  کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

فاطمه آروانه -مسئول دپارتمان تخصصی آموزش کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار استان همدان

سیروس خوش سیما- کارشناس روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

ابوالفضل علیزاده - معاون دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

با سپاس و قدردانی  از همکاران محترمی که ما را در نگارش این شماره همراهی نموده اند. 

سازمان آموزش فنی و رحهف ای کشور


