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مقدمٍ :
اهشٍصُ دس ثسیبسی اص التػبدّب ،وبسآفشیٌی ػٌػش ولیذی سضذ ٍ تَسؼِ است  .هَضَع هحذٍد ثَدى
فشغت ّبی ضغلی دس همبثل سضذ سٍصافضٍى هتمبضیبى اضتغبل دس ثخص استخذام ٍ هضدثگیشی،
وست ٍ وبس
اّویت سَق دادى خوؼیت فؼبل التػبدی سا ثِ سوت خَد اضتغبلی ٍ ساُ اًذاصی
هستمل دٍ چٌذاى وشدُ است ّ .وچٌیي ثش اسبس ساّجشد سَم سٌذ ساّجشدی هْبست ٍ فٌبٍسی
سبصهبى آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای وطَس ،ثب ػٌَاى تَسؼِ ٍ استمبء آهَصش ّبی هْبستی ،سیبست ّطتن
ثب ػٌَاى تَسؼِ هطبٍسُ آهَصضی ٍ ضغلی دس ولیِ هشاوض آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای ،ثشًبهِ ضٌبس ایی
هْبست آهَختگبى هَفك ٍ هؼشفی آًبى ثِ ػٌَاى الگَ ثشای هْبست آهَصاى ،ثب ّذف استمبء فشٌّگ
هْبست آهَصی پیص ثیٌی ضذُ است.
اص سَی دیگش دس فؼبلیت ّبی هطبٍسُ ّذایت آهَصضی – ضغلی حَصُ هؼبًٍت آهَصش دسسبصهبى
آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای وطَس  ،سیبستّبی اضتغبل ثیطتش ثِ فؼبلیت ّبی وبسآفشیٌبًِ ٍ ّذایت ٍ
حوبیت اص هْبست آهَختگبى وبسآفشیي هؼغَف ضذُ است ٍ ثخطی اص ایي سیبست ّب ثِ هدوَػِ
وبسآفشیٌی
الذاهبت اص خولِ ضٌبسبئی ٍ اًتخبة هْبست آهَختگبى وبسآفشیي ٍ اسائِ الگَّبی ثشتش
هْبست هحَس هشثَط هی ضَد .ثِ ّویي هٌظَس ثب ضٌبسبیی هْبست آهَختگبى وبسآفشیي دس سضتِ ّب ٍ
حشفِ ّبی گًَبگَى دس خَضِ ّبی غٌؼت ،خذهبت  ،وطبٍسصی  ،فشٌّگ ٍ ٌّش ٍ ،فٌبٍسی ًَیي دس
ساستبی هؼشفی الگَّبی ثشتش وبسآفشیي ثِ خَاًبى خبهؼِ اّتوبم هیضَد.
تدشثِ ثشگضاسی ًخستیي خطٌَاسُ هْبست آهَختگبى وبسآفشیي ثشتش عی سبل گزشتِ ٍ ثشگضاسی
هشاسن تدلیل اص ثشگضیذگبى خطٌَاسُ دس سغَح استبًی ٍ وطَسی دس ّفتِ هلی وبسآفشیٌی ٍ آهَصش
ّبی فٌی ٍ حشفِ ایًَ ،یذثخص تَفیك سبصهبى دس تشثیت هْبست آهَختگبى وبسآفشیي ٍ الگَسبصی
ایي افشاد ثَدُ ٍ تذاٍم ثشگضاسی خطٌَاسُ دس سبل خبسی ٍ گٌدبًذى ایي ثشًبهِ دس فؼبلیت ّبی اداسات
ول ٍ ستبد سبصهبى ثشای سبل  99سا هَخت ضذُ است.
ایي دستَسالؼول ثِ ًحَُ ضٌبسبیی ،اًتخبة ٍ هؼشفی هْبست آهَختگبى وبسآفشیي ثشتش دس سبل 1399
خَاّذ پشداخت.
مادٌ  -1اَداف :
خطٌَاسُ هْبست آهَختگبى وبسآفشیي ثشتش دس دٍ هشحلِ استبًی ٍ وطَسی ثشگضاس خَاّذ ضذ .
اّذاف ثشگضاسی ایي خطٌَاسُ سا هیتَاى ثِ ضشح صیش ثشضوشد:
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 -1ضٌبسبیی ٍ هؼشفی هْبست آهَختگبى وبسآفشیي ثِ خبهؼِ ٍ استفبدُ اص تَاًوٌذی آًبى دس خْت
اسایِ الگَّبی وبسآفشیٌی هْبست هحَس
 -2استمبء خبیگبُ سفیغ هْبست آهَختگبى وبسآفشیي دس خبهؼِ
 -3حوبیت  ،تطَیك ٍ ایدبد اًگیضُ دس هْبست آهَختگبى ثشای ساُ اًذاصی وست ٍ وبس خذیذ
ّ -4وبٌّگی ٍ تجبدل ًظش ثب سبیش ًْبدّب ٍ اسگبًْبی ریشثظ دس سغح استبىّب ٍ دس سغح هلی ثِ
هٌظَس حوبیت اص هْبست آهَختگبى وبسآفشیي
 -5تطىیل ثبًه اعالػبت هْبست آهَختگبى وبسآفشیي
مادٌ  - 2معرفي جشىًارٌ:
خطٌَاسُ هْبست آهَختگبى وبسآفشیي ثشتش دس دٍ هشحلِ استبًی ٍ وطَسی ثشگضاس خَاّذ گشدیذ .
دس هشحلِ استبًی وبسآفشیٌبى ثشتش دس سغح استبى ّبی وطَس ضٌبسبیی ٍ هؼشفی خَاٌّذ ضذ ٍ دس
هشحلِ وطَسی  ،اص هیبى ثشگضیذگبى ستجِ ّبی اٍل تب پٌدن استبى ّب ،هْبست آهَختگبى وبسآفشیي
ثشتش دس سغح وطَس اًتخبة خَاٌّذ ضذ.
بدیُی است ولیِ اداسات ول آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای استبى ّب هَظفٌذ دس خػَظ ثشگضاسی
خطٌَاسُ استبًی ٍ هلیّ ،وگبم ٍ ّوبٌّگ ثب دفتر وظارت ،بُسازی ي َدایت شغلی

الذام ٍ

خطٌَاسُ استبًی سا دس تبسیخ تؼییي ضذُ ثشگضاس ًوبیٌذ.
مادٌ  -3تعاريف:
مُارت آمًختٍ کارآفریه  :هْبست آهَختِ وبسآفشیي فشدی است وِ اص هشاوض آهَصش فٌی ٍ
حشفِ ای یب آهَصضگبُ ّبی فٌی ٍ حشفِ ای آصاد ،گَاّیٌبهِ هْبست اخز ًوَدُ ٍ ػالٍُ ثش ساُ اًذاصی
وست ٍ وبس دس صهیٌِ هشتجظ ثب ػٌَاى گَاّیٌبهِ اخز شدُ ،حذالل یه ًفش سا ثِ استخذام دسآٍسدُ
ثبضذ.
مُارت آمًختٍ کارآفریه برتر :ثب تَخِ ثِ ػَاهل اهتیبصآٍس ٍ هؼیبسّبی سٌدص تؼییي ضذُ
وِ دس ایي دستَسالؼول ثِ آى خَاّین پشداختً 5 ،فش حبئضیي ثبالتشیي اهتیبص دس سغح استبى ثِ
ػٌَاى هْبست آهَختِ وبسآفشیي ثشتش استبى ٍ ً 10فش داسًذگبى ثبالتشیي اهتیبص دس سغح وطَس ثِ
ػٌَاى هْبست آهَختِ وبسآفشیي ثشتش هلی ضٌبختِ هی ضًَذ.
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مادٌ  - 4دامىٍ شمًل:
هْبست آهَختگبى
آى دستِ اص هْبست آهَختگبى هشاوض آهَصش دٍلتی ٍ ّوچٌیي
ن تبسیخ غذٍس گَاّیٌبهِ هْبست آًبى 96/7/1
آهَصضگبُ ّبی فٌی ٍ حشفِ ای آصاد ّشیه اص استبًْب ُ
ٍدُ ،پس اص هْبست آهَصی الذام ثِ ساُ اًذاصی وست ٍ وبس هشتجظ وشدُ ٍ حذالل یه
الی  98/7/1ة
ًفش سا ثِ وبسگیشی ًوَدُ اًذ ،هدبص ثِ ضشوت دس خطٌَاسُ ٍ توویل فشم ّبی هشثَعِ خَاٌّذ ثَد.

مادٌ  -5معيارَای ارزيابي
ثش اسب س هستٌذات اسائِ ضذُ تَسظ هْبست آهَختِ وبسآفشیي ٍ ثشسسی هیذاًی غَست گشفتِ
تَسظ وبسضٌبس هطبٍسُ هشوض ٍ وبسضٌبس هطبٍسُ اداسُ ول ،اسصیبثی ٍ تؼییي اهتیبص هىتسجِ تَسظ
هْبست آهَختِ وبسآفشیي هغبثك خذٍل صیش خَاّذ ثَد:
عًامل امتیازآير

حداکثر امتیاز

اضتغبل صایی

39

هٌغمِ خغشافیبیی

10

ػَاهل آهَصضی

17

تَسؼِ وست ٍ وبس

12

ػَاهل ٍیژُ

14

افتخبسات

8

جمع مًارد

100

خضئیبت ضبخػْب دس پیَست ضوبسُ یه اسائِ گشدیذُ است.
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مادٌ  -6اركان جشىًارٌ:
 -1-6كارگريٌ ملي جشىًارٌ:

هطتول ثش هؼبٍى آهَصش  ،هؼبٍى تَسؼِ هذیشیت ٍ هٌبثغ ،هذیشول دفتش ًظبست ،ثْسبصی ٍ
ّذایت ضغلی  ،هذیش ول دفتش سٍاثظ ػوَهی ،هذیش ول دفتش آمٍصضگبُ ّبی آصاد ٍ هطبسوت هشدهی ،
هذی ول دفتش هشوضی حشاست .
هذیشول دفتش فٌبٍسیْبی آهَصضی ٍ س
 -1-1-6يظايف كارگريٌ ملي جشىًارٌ:

 تؼییي ٍ اثالؽ دستَسالؼول ثشگضاسی خطٌَاسُ. تؼییي صهبى ٍ هىبى ثشگضاسی خطٌَاسُ .تػوین گیشی ٍ پیطٌْبد تخػیع ثَدخِ ثشای ثشگضاسی خطٌَاسُ.تػوین گیشی دس خػَظ ّذایب ٍ خَایض خطٌَاسُ . -2-6كارگريٌ استاوي جشىًارٌ :

هطتول ثش هذیشول آهَصش فٌی ٍحشفِ ای استبى ٍ هؼبًٍیي اداسُ ول  ،سئیس اداسُ آهَصش،
ضغلی  ،سئیس ادا سُ
پژٍّص ٍ ثشًبهِ سیضی استبى ،وبسضٌبس حَصُ هطبٍسُ ٍّذایت آهَصش-
آهَصضگبُ ّبی فٌی ٍ حشفِ ای آصاد  ،هسئَل سٍاثظ ػوَهی  ،هذیش حشاست ٍ س ئیس هشوض هٌتخت
هذیش ول استبى.
 -1-2-6يظايف كارگريٌ استاوي جشىًارٌ:

اًدبم

اثالؽ ثِ هَلغ دستَسالؼول ثشگضاسی خطٌَاسُ ثِ هشاوض آهَصضی ٍ ًظبست ٍ پیگیشی خْتفؼبلیت ّبی لیذ ضذُ دس دستَسالؼول دس صهبى همشس.
 ًظبست ٍ ّوىبسی دس اعالع سسبًی گستشدُ خْت حضَس حذاوثشی هطوَلیي. ثشسسی هذاسن ٍ هستٌذات ٍ اًدبم ثبصدیذّبی هیذاًی ،ساستی آصهبیی اظْبسات ضشوت وٌٌذگبى ٍتىویل ٍ اسسبل ثِ هَلغ غَستدلسِ هؼشفی ًفشات ثشتش (پیَست  )2ثِ ستبد (دفتش ًظبست ،ثْسبصی ٍ
ّذایت ضغلی)
تبصرٌ :عی غَستدلسِ هزوَس هطخػبت ً 5فش داسًذگبى ثبالتشیي اهتیبص دس ثیي هْبست آهَختگبى
وبسآفشیي استبى ،ثِ اًضوبم ًبهِ هذیش ول آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای استبى هجٌی ثش
ثشسسی ّب ٍ آپلَد ثشًبهِ اوسل تىویل ضذُ دس پَستبل سبصهبى ،اسسبل خَاّذ ضذ.
ّ -وبٌّگی ٍ ًظبست ثش ثشگضاسی هشاسن هؼشفی ثشگضیذگبى.
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 -3-6كميتٍ اطالع رساوي ي بررسي مركس:

هتٌبظش وبسگشٍُ استبًی خطٌَاسُ دس سغح هشاوض آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای  ،وویتِ ای تطىیل ٍ
هسئَل اًدبم توْیذات الصم خْت اعالع سسبًی گستشدُ خْت حضَس حذاوثشی هطوَلیي ،ثشسسی
سَاثك هَضَع ٍ اعالػبت سّگیشی اضتغبل هْبست آهَختگبى ،گشدآٍسی هذاسن ٍ هستٌذات ٍ اًدبم
ثبصدیذّبی هیذاًی ،ساستی آصهبیی اظْبسات ضشوت وٌٌذگبى  ،تىویل فبیل اوسل هشثَعِ ٍ اسسبل ثِ
هَلغ ثِ اداسُ ول آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای استبى هی ثبضذ.
مادٌ  -7وحًٌ شىاسايي ياجديه شرايط حضًر در رقابت:
الصم است اداسات ول هحتشم توبم توْیذات الصم خْت اعالع سسبًی ثِ ولیِ هطوَلیي سا ثِ وبس
گیشًذ ٍ اص ًتبیح سّگیشی اضتغبل هشثَط ثِ ثبصُ صهبًی تؼییي ضذُ ٍ اعالػبت هشثیبى هحتشم استفبدُ
ًوبیٌذ.
مادٌ  -8فرايىد اجرايي:
هشاحل هختلف فشایٌذ اخشایی ضٌبسبیی ٍ اًتخبة هْبست آهَختگبى وبسآفشیي ثشتش استبى ثذیي
ضشح است:
 - 1اعالع سسبًی گستشدُ اص عشیك اثضاسّبی الىتشًٍیه ٍ غیش الىتسًٍیه دس اختیبس اداسات ول
هحتشم (الصم است پیص ثیٌی ّبی الصم خْت اعالع سسبًی ثِ هْبست آهَختگبى آهَصضگبُ
ّبی آصاد ًیض غَست پزیشد)
 - 2توبس تلفٌی ثب ضوبسُ ّوشاُ هطوَلیي تَسظ هشوض آهَصضی ٍ اعویٌبى یبف تي اص ٍاخذ
ضشایظ ثَدى ایطبى ٍ دسیبفت آدسس هحل وست ٍ وبس.
 - 3هشاخؼِ وبسضٌبس هطبٍسُ هشوض (یب ًوبیٌذُ وویتِ اعالع سسبًی ٍ ثشسسی هشوض ) ثِ هحل
 ٍ 1دسخَاست
وست ٍ وبس ٍاخذیي ضشایظ ،خْت ثشسسی هیذاًی ،تىویل فشم پیَست
هستٌذات لیذ ضذُ اص هْبست آهَختِ وبسآفشیي.
 - 4داًلَد ثشًبهِ اوسل هْبست آهَختگبى وبسآفشیي (هخػَظ هشوض) ٍ دستَسالؼول هشثَعِ اص
پَستبل سبصهبى یب سبیت دفتش ًظبست ،ثْسبصی ٍ ّذایت ضغلی ٍ ٍسٍد اعالػبت ٍ هستٌذات
ثِ آى ثش اسبس دستَسالؼول م روَس ٍ(.سٍد اعالػبت حذاوثش ً 5فش ثشتش اًتخبة ضذُ دس
هشوض)
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 اسسبل ثشًبهِ اوسل تىویل ضذُ ٍ فشم پیَست ( 1تىویل ضذُ ثِ تؼذاد ٍاخذیي ضشایظ ) اصولیِ هشاوض آهَصضی ثِ اداسُ ول .
 ثشسسی اهتیبصات دسج ضذُ تَسظ هشاوض آهَصضی دس ثشًبهِ اوسل ٍ هغبثمت دادى ثبهستٌذات ،تؼییي ً 5فش افشاد ٍاخذ ضشایظ داسای ثبالتشیي اهتیبص.
 داًلَد ثشًبهِ اوسل هْبست آهَختگبى وبسآفشیي (هخػَظ استبى) ٍ دستَسالؼول هشثَعِ اصپَستبل سبصهبى یب سبیت دفتش ًظبست ،ثْسبصی ٍ ّذایت ضغلی ٍ ٍاسد ًوَدى اعالػبت ً 5فش
ثشگضیذُ استبى ثِ ّوشاُ هستٌذات دس فبیل اوسل هخػَظ اداسُ ول ٍ رخیشُ سبصی سٍی
.CD
 تىویل خذاٍل فشم پیَست ( 2غَستدلسِ هؼشفی ًفشات ثشتش استبى) ٍ اسسبل ثِ ّوشاُ CDهزوَس دس ثٌذ  ، 7ثِ ّوشاُ ًبهِ هذیش ول استبى ثِ دفتش ًظبست ،ثْسبصی ٍ ّذایت ضغلی
هجٌی ثش اتوبم وبس ثشسسی ّب ٍ تبییذ ثشًبهِ اوسل آپلَد ضذُ دس پَستبل سبصهبى.

مادٌ  -9زمان بىدی برگساری جشىًارٌ
 صهبى ثٌذی هشاسن هؼشفی هْبست آهَختگبى وبسآفشیي ثشتش استبًی:اص  25تیشهبُ لغبیت اٍل هشدادهبُ
 صهبًجٌذی هؼشفی وبسآفشیٌبى ثشتش وطَسی:عی هشاسن گشاهیذاضت ريز کارآفریىی ي آمًزشُای فىی ي حرفٍ ای( 6مرداد)
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