
 ASD آشنايي با مراكز آموزش جواردانشگاهي

مقدمه : 

مسايل و چالشهايي پيش روي جامعه درزمينه اشتغال باعث شده تا تامين اشتغال و كاهش بيكاري به عنوان يكي از اهداف اساسي 
درمديريت وبرنامه ريزي اقتصادي كشور قلمداد شود .با توجه به عدم جذب ياروند كند جذب قشرتحصيلكرده درسرمايه گذار يها ي 
كوچك ومتوسط ، دركنار ساير عوامل و پيامدهاي فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي ناشي از عدم اشتغال در سطح اقشار تحصيلكرده 
لزوم برنامه ريزي و سياستگذاري جدي درسطح كالن حس مي شود.عواملي چون رشد سريع فناوري و جهاني شدن، موجب ايجاد 

فضاي كسب و كار پويا و رقابت شديد تر سازمانها، صنايع و بنگاه هاي توليدي و خدماتي شده است. از اين رو نقش سرمايه هاي 
انساني خالق و ماهر در بهبود كيفيت كاالها و خدمات، افزايش بهره وري و حتي بهبود شاخص هاي كالن اقتصادي، اجتماعي و 

فرهنگي برجسته تر شده است و سازمانها و بنگاه هاي اقتصادي ناگزير به جذب نيروي انساني ماهر يا ارتقاي مهارت مداوم نيروي 
انساني موجود هستند. از سوي ديگر نهاد هاي بين المللي همچون: سازمان بين المللي كار، سازمان يونسكو و بانك جهاني به 

منظور حصول اطمينان از داشتن نيروي انساني ماهر و روز آمد براي رشد و توسعه كشورها تأكيد بر آموزش قبل از كار، آموزش 
ضمن كار و يادگيري مادام العمر دارند. لذا آموزش هاي مهارتي براي تامين مربي و تربيت نيروي انساني ماهر در همه كشورهاي 
توسعه يافته و در حال توسعه مورد توجه جدي قرار گرفته است. در سالهاي اخير نرخ رشد دانش آموختگان دانشگاهي افزايش 

چشمگيري داشته است و كمبود مهارتهاي كافي براي استخدام پذيري و كارآفريني مهمترين چالش فارغ التحصيالن دانشگاهي 
است.. با توجه به آنكه در ايران سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور متولي ارائه آموزش هاي مهارتي است و با توجه به ضرورت 

آموزش مهارتهاي مورد نياز بازار كار به دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاهي، اين سازمان معاونت مهارتهاي پيشرفته را به عنوان 
متولي سياستگذاري و برنامه ريزي آموزش هاي مهارت به دانشجويان موظف نموده تا با توجه به اهداف فناوري كشور و نياز بازار 

 كار، نيروي مورد نياز را تربيت نمايد.

 اهداف

 كسب مهارتهاي فني و تخصصي و حضور فعال تر در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي كشور  •
 افزايش توانمندي فارغ التحصيالن دانشگاهي •
 ارتقاء صالحيت هاي حرفه اي  •
 برگزاري كنفراس وهمايش درزمينهمهارتهاي پيشرفته  •
 تاسيس وراه اندازي مراكز آموزشي مهارتهاي پيشرفته دردانشگاهها  •
 ارائه آموزشهاي كار آفريني به منظور افزايش نگاه كار آفرينانه وتوسعه وبهبود اشتغال پذيري دانشجويان  •

 ASDفلسفه مراكز 
 آموزش مهارت هاي پيشرفته مورد نياز بازار كار به نيروي تحصيلكرده

مراكز جوار دانشگاهيشاخص هاي انتخاب دانشگاه 

محل مناسب جغرافيايي  •
وجود فضاهاي فيزيكي مناسب  •
تنوع رشته و مقطع تحصيلي  •
استقبال و تمايل باالي دانشگاه  •
 وجود خوابگاههاي دانشجويي •
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 سمنان استان ASDمراكز 

  (داراي تفاهم نامه استاني)مركز آموزش فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه سمنان •
  (داراي تفاهم نامه استاني)سمنانآزاد اسالمي واحد مركز آموزش فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه  •
 (داراي تفاهم نامه استاني)مركز آموزش فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه صنعتي شاهرود •
 (داراي تفاهم نامه استاني) شاهرودپيام نورمركز آموزش فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه  •
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار مركزآموزش فني و حرفه اي دانشگاهي •
  دامغان(داراي تفاهم نامه استاني)مركز آموزش فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه •
  دانشگاه آزاد اسالمي دامغان مركزآموزش فني و حرفه اي دانشگاهي •

 
 ASDخدمات  سازمان آموزش فني و حرفه اي درمراكز 

 تامين مربيان آموزشهاي مهارتي مورد نياز •
 تامين تجهيزات آموزشي مناسب •
 مشاوره شغلي دانشجويان •
 صدور گواهينامه ها/تاييديه هاي مهارت براي قبول شدگان درآزمونهاي پايان دوه •
تهيه بانك اطالعاتي از فراگيران  •
حمايت ازطرح ها ، مقاالت و پايان نامه هاي علمي و تحقيقاتي كاربردي درزمينه مهارت هاي پيشرفته   •

 

 ASDتعهدات دانشگاه  درخصوص مراكز 

 قراردادن ساختمان و فضاي آموزشي مناسب مهارتهاي پيشرفته (مور توافق در قرار داد /تفاهم نامه ) •
 مراقبت و حفاظت از كليه تجهيزات سازمان •
 مشاركت در جذب فراگيران عالقمند  •
مشاركت جهت تدوين استانداردهاي مهارتهاي پيشرفته ، برگزاري كنفرانس و همايشهاي مشترك درزمينه  •

 مهارتهاي پيشرفته و ساير همكاريهاي  علمي و تخصصي در صورت لزوم 
برگزاري كنفرانس و همايشهاي مشترك مشاركت در  •

 

 قابل اجرا در مراكز جوار دانشگاهياستانداردهاي 

 SYB و KABاستاندارد هاي كار آفريني  •
) Employability Skillsاستاندارد دوره هاي آمادگي شغلي ( •
 شغلياستاندارد هاي شايستگي كليه  •
 كليه استاندارد هاي مهارت هاي راهبردي •



 ASD آشنايي با مراكز آموزش جواردانشگاهي

 كارآفريني، كسب و كار و نرم افزارهاي تخصصي دورههايمديريتي، •
استانداردهاي مهارت با حداقل تحصيالت كارشناسي   •
 200استانداردهايشغلوآموزشدرزمينههايصنعت،خدماتوكشاورزيباحداقلتحصيالتكارداني و مدت زمان كمتر از  •

 ساعت

 شرايط مربيان

دارا بودن تحصيالت دانشگاهي (كارشناسي و باالتر) مرتبط با دوره  •
دارا بودن سوابق تجربي و حرفه اي در ارتباط با موضوع دوره  •
دارا بودن توانايي تدريس با رويكرد مشاركتي  •
برخورداري از صالحيت هاي عمومي و حرفه اي (بر اساس آيين نامه و ضوابط سازمان)  •
منحصرا داشتن تاييديه / گواهينامه مربيگري از مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني SYBو KABمربيان  •

  ازموسسات معتبر بين المللي KAB) و يا گواهينامه مربيگري ITCوحرفه اي  سازمان (

 ASDرشته هاي آموزشي مراكز 

 KABدوره هاي كار آفريني  •
 ) Employability Skillsدوره هاي آمادگي شغلي ( •
 دوره هاي نرم افزارهاي تخصصي •
 دوره هاي مهارتهاي پيشرفته غيرفني  •


