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  یتیریدخالصه م

ه است. دزوفگی حل این معضل ادپیچی ره بدیدبا این پ ردخوراي بری و کمی الزم بفاطالعات کی دنبو

ش اطالعات صحیح ردسازي گ اي زمینهرا برایط رش رداده فوظی رکا راحی نظام جامع اطالعات بازارط

 دات موجواز اطالع دجویان بتواننرمایان و کارفران، کاره از آن سیاستگذادافتا با است رداهم آوفر

  .دنرا به عمل آوري الزم راردب هربه

 رو انتظا دباش اي می هدعم فاي نقاط ضعراد رسطح کشو در بازار کاري اطالعات رآو هاي جمع وشر

 درکه  دشو دتباطات، سیستمی ایجارمقوله اطالعات و ا دري رگذا مایهرذیل توجه و س دراین است که 

  . دشو دودل محاقدع یا حرفآن مشکالت و معضالت متنوع 

هاي نظام جامع  هفزیابی مؤلروي انسانی و ارزمینه اطالعات نی در دسی مشکالت موجوررح با براین ط

ه و با دسی نموررا بر رنیاز نظام مزبو ردازش اطالعات موردي و پرآو هاي جمعراهکار، راطالعات کشو

احی نظام جامع اطالعات رع آن به طفرهاي راهکارو  رکا رنظام جامع اطالعات بازا دشناسایی موانع ایجا

  . دازردپ هاي الزم آن می ها و قابلیت و ویژگی رکا ربازا

 کلی شماي   ي اطالعات،رناوفحوزه  درجهانی  دونرو  رکا رسی کلی اطالعات بازارراستا با براین  در

به اهمیت سیستم ه و دسی نموررا بران رای در رکا رل بازادتعا درسانی شغلی رو نقش اطالع  رکا ربازا

ي و دهاي اقتصا گان، بنگاهدهندش رور، آموزش و پرولت، متقاضیان کاداي رب  رکا رجامع اطالعات بازا

هاي اصلی  عالیتفو  رکا رسیستم اطالعات بازا فادازیم. اهردپ می رکا راطالعات بازا ردبرکلی کا ربطو

نی و فهاي آموزش  هرودمکانات و و ا  و مشاغل رفائه اطالعات حرآن و انطباق و انتخاب شغل و ا
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 ردموا ریگدیت از فکی دهاي بهبو نامهري و بردبرهاي کا تراابطه با مهر درائه اطالعات رو ا  اي هرفح

  .دباشن این زمینه می درح رمط

بوط به رابطه با اطالعات مر دري رو پایگاه کامپیوت  رکا رسانی بازارهاي سازمانی سیستم اطالع رساختا

 رسانی بازارابطه با سیستم اطالع ر دري و نیازهاي عمومی و اطالعات الزم دافره شغلی انرومشاغل و مشا

مسائل  ریگدتباط از راین ا دران رای دري اطالعات رناوفوذ فسانی شغلی و نریابی، اطالع راکز کار، مرکا

  سی است.ررب ردمو

کنان و رمایان، کارفره کادادهاي  اهشامل پایگ رکا ره سیستم جامع اطالعات بازادادهاي پایگاه  هفمول

 ردازش اطالعات موردي و پرآو جمع در فمختل ردي از مواراي سیاستگذاره بدادو پایگاه  رمتقاضیان کا

هاي راهکارو  رکا رنظام جامع اطالعات بازا ده و موانع ایجادح شرمط رکا رنیاز نظام جامع اطالعات بازا

اطالعات  دایجا درکت رو مشا رکا ري اطالعات بازارگیربکا ردهاي متناسب  مکانیزم دمناسب و ایجا

تکنولوژي  رهاي مؤثري و ابزاروادهاي ا شره از گزادافوي انسانی و استریزي نیر نامهرو ب رکا ربازا

تباط با نظام جامع اطالعات را دره دح شرهاي مط ها از قابلیت هدادش پایگاه رتباطات و گستراطالعات و ا

و  ولتد دریزان منابع انسانی و اشتغال ر نامهرو ب رکا ران اطالعات بازاربرکه کا دباش می رکا ربازا

انشجویان و دي و رگرهاي کا مایان و سازمانرفرآموزي شغلی و کارها و مؤسسات آموزشی و کا یابیرکا

 راو انتش ریگدو آموزش شغلی به یک رن جهان کاردیک کدتها و نزرمها فکاهش شکا درا رجویان رکا

و صاحبان  رگان کادوقت جوین في از اتالرو جلوگی رکا ربه اطالعات بازا فسی آسان و منعطرستدو 

  .ردآو اهم میفري ریت مشاغل و کاهش مشکل بیکافو تطابق کی رکا ربازا درل دتعا دو نهایتاً ایجا مشاغل
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، یکارآمه دایاالت متح یتانیا،رالیا، برهاي منتخب استرکشو در رکا ربه نظام جامع اطالعات بازارتج

ي ده که نسخه واحدسیري دنهایت به این جمع بن درسی و ررب روپا و سنگاپوریه ادا، اتحادجاماییکا، کانا

هاي گوناگون رکشو در فایط مختلرو بسته به ش ردادن دوجو رکا رهاي اطالعاتی بازا اي سیستمرب

  .دنرادهاي قابل توجهی  مزیت دبه نوبه خو امدک رکه ه دنمو را متصوراي  اگانهدهاي ج توان سیستم می

تباط منابع اطالعاتی پایگاه ری و نحوه ارفان معرای   رکا ري نظام جامع اطالعات بازادل پیشنهادامه مدا در

هاي ثبت احوال، تامین اجتماعی،  سازمان دره دادهاي  تباط سیستماتیک با پایگاهریق ارهاي آن از ط هداد

ان و همچنین رای رکز آمارمالیاتی، م ر، سازمان امورو امالك کشو دثبت اسنا ها، انهرسازي یادمندفه

ها با  گاهرجویان و اطالعات کاراطالعات توسط کا دورو رنظی ریگدوشهاي ریح و ریابی تشراکز کارم

اي ثبت رسشنامه برتباط اقالم اطالعاتی و پراین ا در. دشو ه بیان میدی شرفل معدم درها  هدادپایگاه 

و  رکا رسیستم جامع اطالعات بازا دري و ثبت اطالعات رآو ما و نحوه جمعرفرجو و کارالعات کااط

  . رددگ سی میرره آن بدادپایگاه 

ایش رو وی دهاي تاییدآینفرو  رکا رسیستم جامع اطالعات بازا درها  هدادهاي پایگاه  و ویژگی یتریدم

سی رستدایط رها و ش هدادي پایگاه ردبرهاي کا نامهرو ب ها هدادسانی پایگاه روز ریتابیس و بد درها  هداد

  . دباش تباط میراین ا درح رمباحث مط ریگدمایان به اطالعات از رفرکا

، انربري کادوره از اطالعات ودافینامیک و با استدت ربه صو ي مشاغلدبن طبقهي دهاي بع بخش در

و تشکیالت سازمانی  رکا راطالعات بازا گان از نظام جامعده کنندافاج نیازهاي آموزشی، استراستخ

اکز و ري این مرگی یخچه و سابقه شکلران با توجه به تارای دریابی رهاي کادیابی و نهاراکز کارسیستم و م

اي تشکیالت سازمانی ري بدپیشنها کلی حرطو  انرای در رالمللی کا هاي ملی و بیندآنها و نها فوظای
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 در. دشو ائه میري ادازهاي بعف درح راي طراي اجرامات الزم بداقو  رکا رسیستم جامع اطالعات بازا

  .رددگ ح میربه عنوان تکمله مط رکا ربازا داي بهبورتکمیلی ب دپایان پیشنها
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  تقدیر و تشکر

توان به اتخاذ  یزمانی م است ترین بحث اجتماعی کشور تبدیل شده، بدیهی یتغال به اساساشه امروز

هاي  با وجود پیشرفت از این نظام داشته باشیم. جامعی آن اقدام کرد که اطالعات هاي درست براي برنامه

فراوانی که در فناوري اطالعات و ارتباطات در دنیا صورت گرفته است، متأسفانه در کشور ما، بسیاري از 

سنتی اند مفهوم سیستمی و نوین به خود گیرند و همچنان در قالب  مباحث اساسی و اصلی هنوز نتواسته

هاي سنتی که منجر به  گیرند. در عصر اطالعات و ارتباطات بایستی از روش مورد بحث و بررسی قرار می

هاي گزاف از سوي دیگر شده و نهایتاً اطالعات صحیح و  هدر رفتن زمان از یک سو و تحمیل هزینه

العات بازار کار هموار دهند، پیشی گرفته و راه را براي طراحی یک سیستم جامع اط جامعی را ارائه نمی

هاي اطالع رسانی اشتغال از قبیل: تعدد، تنوع و دسترسی سخت  نمود. وجود مشکالت عدیده در عرصه

هاي تخصصی اشتغال و  به اطالعات، ناسازگاري و چندگانگی در اطالعات موجود، مسائل الینحل حوزه

عنوان مرکز اصلی تحلیل اطالعات اشتغال را بازار کار و ... لزوم تأسیس نظام جامع اطالعات بازار کار به 

  سازد.  بیش از پیش آشکار می

اي همچون  پژوهش حاضر با استفاده از توان تخصصی و کارشناسی مرکز و استفاده از اساتید برجسته

دکتر بیژن بیدآباد تهیه گردید. پس از انجام اصالحات الزم نهایتاً سیستم جامع اطالعات بازار کار آقاي 

دانم از زحمات آقاي دکتر  ماه پژوهش مستمر استخراج و پیشنهاد گردید. در این راستا الزم می 10ز پس ا

رضوان، سرکار خانم عربی و داور محترم طرح آقاي دکتر میرفالح نصیري تقدیر و تشکر نمایم. همچنین 

ایر همکاران مرکز بیدآباد و موسسه نوین پژوهان دانش راستین و سبیژن از عوامل اجرایی آقاي دکتر 

  آید.  قدردانی به عمل می
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این است که طرح در فازهاي مختلف جهت عملیاتی  همچنین با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد مرکز بر

شدن و اجرایی شدن و تدوین نرم افزار جامع اطالعات بازار کار ادامه یافته تا جامعه و دولت از مواهب 

  مند گردند. با تشکر حاصل بهره

  محمد عباسلو                                                                                                       

  سازان رئیس مرکز پژوهشی مدیریت راهبردي آینده                                                                    
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  راتفپیشگ

 دم وجودغال عتوي انسانی و اشروسعه نیتزمینه  دري دصاتاقي رگذاتسیاسایی و راکانه داز جمله موانع عم

ه دبووي انسانی رزمینه نی در دماتقابل اع تیابی به اطالعاتسداي رمنسجم بو هماهنگ جامع و م تیک سیس

و از ، دنشون اءرجاوین یا دتنحو مناسب به غالزایی تي اشها نامهربا ت دوش میباعث ه رهموا تیدودو این مح

 در. دأمین نماینتبه نحو مطلوب  رکا ربازا درا ر دنیاز خو دواننتمایان نرفرجویان و کارکا ریگدسوي 

وسعه، تحقیق و ت فلتمخهاي  صهرع در تااطالعي ردبرکاهاي  تیدودو محها  سائیر، نارهاي اخی سال

اصله آن از فبه  ته و نسبترفگ راروجه قت ردمو فلتهاي مخ بخش درایی راج تیریدسانی و مراطالع 

 تاولوی در رکا رسانی بازاراي اطالعراحی نظامی براین طر. بنابته اسدانی شراز نگرمطلوب اب توضعی

  . تاسه ترفگ رارق

ان راي ایربا ر رکا ربازا تیک نظام جامع اطالعا رارقتاسامکان سعی  رح حاضراین موضوع طاي تاسر در

 دو بهبو رکا رایی بازارکا درمهمی  تاراث دوانت ح میرایی این طرزهاي اجافاي ر. مسلماً اجدنمای میح رمط

  . ده باشتاشد رکشو درغال توضع اش

ي رح و مجرماي این طرفرکه کا ماعیتاه اجرفعاون و ت، رکا تروزاي مسؤولین رهمکاینوسیله از دب

خشان درپیمان و آقاي  ه سازاندي آینرداهبر تیریدکز پژوهشی مرمعباسلو از  دمحم رتکدم آقاي رتمح

ح رانجام این ط درکه  ینتاسرانش دپژوهشی نوین پژوهان  موسسه درانشان رهمکاخانم رؤیا قربانی و و 

  .دنمای ي میرسپاسگزا دندي نموریا

  دآبادبیژن بی

  1395بهار 
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  حرهاي ط ویژگی

  ان مسألهیب

غال و تاش يهاتاسیکه س ته اسدآن سبب ش یماعتاجي دصاتاق تبعاتو  ر، آثايرکایموضوع ب تیاهم

وسعه ت يها نامهروجه بتکانون  دروسعه تحال  در يهارژه کشویها بورکشو راکث در، يرکایزه با برمبا

ن یرتمهم از یکیبه  ینط کنویارش در يرکایز مقوله بیان نریا در. ردیگرارآنها ق یماعتاج يدصاتاق

جوان و  یتیجمع راتل ساخیلدک سو به ین معضل از ی. اته اسدیردل گدمب تولد يورافرهاي  چالش

 فلتل مخیالد(به  رکا يورین يارقاضا بت رتکم دشراز  یناش رگید يو از سو رکا يوریاوان نفرضه رع

و ...)  رکا ربازا تنظام جامع اطالعا د، نبویفناکا يرگذا مایهرس، دیولتنه یزم در يراتساخ تمشکال رینظ

 دصاتاقاي  هرودو  یصلف تلزوما به نوسانا رکشو یعلف يرکای. از آنجا که بته اسدیردگ دیدشتجامعه  در

 توجه به اصالحاتون دب راگ تموق ياه حلهارو  تادیمهتلذا  ،رداد يراته و جنبه ساخدبط نبوترم

 د. وجوتاشد دنخواه يرگیدجه یتن دینما دیدشته دنیآ درا رن معضل ینکه ای، جز اردداعمال گ يراتساخ

 هاه آندعلی و آینفاي نسل ریزي صحیح برنامهرم بدجامعه ناشی از ع دافرا ریگدي جوانان و رمعضل بیکا

ین داه حلهاي اساسی و بنیار تجه دریکه ترصو درع این مشکل رفاي رب تدماهتهاي کوراهکار. دباش می

 تنهای دري جامعه و رانسیل کاتن پترفي، از بین دی، ناامیتضایرنا دسبب ایجا دشنبا تدو طوالنی م

  . دش ده خواهدي شرگذامایهرسهاي  هزینه

 رقفکاهش  دربا مالحظه نقش حساس آن  ری کاالملل بینسازمان هاي  توسعه منابع انسانی یکی از اولویت

غال توسعه، اشتي یزر نامهرب فاداهیم و اهفاز آنجا که م .دباش می رکا ربازاهاي  نامهرقاء بتري و نیز ارو بیکا



15 

بوط به رایط مرو ش تالزاما تاین الزم اسر، بنابدنتهس رغییتحال  درطول زمان  در رکا ربازاهاي  تو سیاس

ا که این ر، چرداد رارق رائمی گذاد تیک وضعی در روي کارنی ر. بازادکن رغییتنیز  رکا ربازا تاطالعا

ي رگی و شکل دیدهاي جيرناوف، دآمدروزیع ت، رفو مص دولیتالگوي  تارغییته دکننمنعکس  ربازا

 دان هدسیریجه تها به این نري از کشور. بسیاتماعی استي و اجدصاتاق دیدج فادها و اهرداهبرها،  تسیاس

 تي اسرورو ض تی نیسفکا دافراز اهایی  وهریایی یا گفارجغهاي  خاص، حوزههاي  بخش رکز برمتکه 

یکه ر، به طوده شوتا گذاشربه اج روي کاره از کل نیدافتوسعه بهینه استاي ربهایی  حرو طها  تکه سیاس

ا نیز ر دافرماعی اتو نیازهاي اجها  هت، بلکه خواسدي نباشدصاتاق دشرباالي هاي  خریابی به نتسدنها ت، دفه

غالزایی، تعلوم و اش ها، ترمها وير رکز برمتبا  رکا ربازا تبه اطالعا رسی مؤثرتسد. ده کنردآورب

 رترآموزش مؤث ،رتآري کارگذا مایهرسزایش فاي اتاسر درا ري دصاتان اقیزر نامهرهاي ب نامهرو بها  تسیاس

ان ریدان و مرگذاتبه سیاس رکا ربازا ردمو درجامع و منطقی  ت. اطالعادهد می قاءتروسعه منابع انسانی اتو 

هاي  نامهرکلی ب رآموزي و به طوري و کارکا تبوط به مؤسساراي مهدو کمبوها  ف، شکادهد می اجازه

ها، دع کمبورف تجه در دباشن دره و قاردا شناسایی کر دوسعه منابع انسانی موجوتاي رب دموجو

  .دوین نمایندتا رهاي مناسبی  ژيتارتاس

هـاي   ترو مها روي کارقاضاي نیتضه و ری از قبیل عته به اطالعادام کنندختاسهاي  از آنجایی که سازمان

 در دموجـو  تقـا فوات، رایط و قـوانین کـا  رها، شـ دمزتسـ دي، سطح ره ورآموزشی، بههاي  تصفربوطه، رم

مشـاغل   در روي کـا رنیـ  تاشـ دو به تبـوط بـه امنیـ   رو مسـائل م  روي کاربوطه به نیری متولد، قوانین ربازا

 در تا از این اطالعات دنراد رکا ربازا تجویان نیاز به اطالعارانشجویان و کادهمچنین  ؛دنرادنیاز  فلتمخ

بــاط بــا ترا در، رداد داي آنهــا وجــورکــه بــهــایی  تصــفرگــزینش  و شــغلیهــاي  نامــهرش برتگســ تجهــ

کـه چگونـه و    داننـ دهمچنـین ب  و دنماینـ  تکسب اطالعا رداد دوجو تراي کسب مهارکه بهایی  تصفر
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ه دافتاسـ  ته و حال به آنهـا نیـاز اسـ   دآین در کههایی  ترن مهاتفیا تو جه دنردبگ رکاشغل و نبال دکجا 

  . دنرو آموزشی مناسب بگی حصیلیت تصمیمات دواننت می تراین صو در .دکنن

  حره انجام طیوجتو  ترورض

غال به ته اشکوز ر. امتاسه موضوع ربادرجامع  تبه اطالعا یسرتسدلزم تمساي  نامهرب ره يارو اج یاحرط

 يارب تسدرهاي  نامهرخاذ بتوان به ات ی میزمان تاس یهیده، بدل شیدبت رشوک یماعتبحث اجین رت یاساس

 دراوانی که فرهاي  ترفپیش دم. با وجویه باشتاشد موضوع تجزئیااز  یجامع ته اطالعاک ردکام دآن اق

ي از مباحث اساسی رما، بسیا رکشو درانه فأست، مته استرفگ ترنیا صود در تباطاترو ا تي اطالعارناوف

سی رری بحث و بتقالب سن درو همچنان  دنرگی دمی و نوین به خوتهوم سیسفم دان هتواستنوز نو اصلی ه

ة ده و شالوتاینکه هس دکه با وجو تاز مباحثی اس روي کارو نی رکا رغال، بازات. موضوع اشدنشو می

 ته اطالعاانفأستو م ته استرفنگ راروجه قت رد، مودان که باید، چندهد می شکیلتا ریک جامعه  ترفپیش

به  ری که منجتسنهاي  وشر. دباش نمی تسد در رشاغل و بیکا روي کارنی ری از آماتسدرقیق و دسمی، ر

صحیح و  تاً اطالعاته و نهایدش ریگداز سوي  فگزاهاي  حمیل هزینهتن زمان از یک سو و ترف دره

 رهموا رکا ربازا تامع اطالعام جتاحی یک سیسراي طرا براه رو منسوخ  دا بایر دهند نمی ائهرا ارجامعی 

  .دنمو

این  رظاتان و دباش اي می هدعم فاي نقاط ضعراد رسطح کشو درغال تاش تاطالعا يرآو جمعهاي  وشر

ی ت، یک جامعه اطالعاتباطاترو ا تمقوله اطالعا دري رگذا مایهرسوجه همه جانبه و تسایه  درکه  تاس

  :دیآدرل رتکن تحته و یا ده شتاشردب روش کشوداز  رزی تو معضال تآن مشکال درکه  دشو دایجا
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 غالتاش تاطالعا دولیتبط قبل از رهاي ذیدی نهاتن نیازهاي اطالعادمشخص نبو §

 ها هدادي رآوهنگام جمع در رال کشوغتان اشرگذاتایی و سیاسراجهاي  گاهتسدوجهی به نیاز تبی §

 رسطح کشو درغال تاش تقاضاي اطالعاتضه و رابطه بین عر دنبو §

 رفعاتهاي ناموشره از دافتشناسانه و اسرکاره و غیدازش نشردپ تو اطالعاها  هدادائه را §

  ...ابهنگام، تهاي کهنه و رنابهنگام و آما تائه اطالعارا §

به  تسی سخرتسدنوع و ت، ددعتغال از قبیل: تسانی اشراطالع هاي  صهرع دره دیدع تمشکال دوجو

غال و تخصصی اشتهاي  ، مسائل الینحل حوزهدموجو تالعااط درگانگی دي و چنر، ناسازگاتاطالعا

ا رغال تاش تحلیل اطالعاتکز اصلی ربه عنوان م رکا ربازا تأسیس نظام جامع اطالعاتو ... لزوم  رکا ربازا

این نظام از قبیل:  تعالیف رقابل انکارن مزایاي غیترفگ رنظ در. همچنین دساز می ربیش از پیش آشکا

اي ري مطمئن بربازخو د، ایجاهدمنقضی شیا  ربتنامع ته از اطالعادافتي و اسرکاهروبادي از رجلوگی

سی رتسد، رکا ربازا در دموجوهاي  یتکاس فغال، کشتحیطه اش در تسازي اطالعافاف، شتیفل کیرتکن

 دري رگی صمیمت داینفرضمین تسهیل و تزمانی و مالی، هاي  هزینه دره جویی رف، صدافرالنه ادو عا رمؤث

أسیس تا ت ته اسدان چنین نظامی، باعث شدقفن موانع ناشی از تع ساخفترم رکنا درآن  دو مانن رکا ربازا

هاي  تمزیین رت هدکه یکی از عم تاس ر. قابل ذکدل شودبه یک نیاز ب رکا ربازا تنظام جامع اطالعا

 درها رهمچنین خانواو اي  هرفنی حفم آموزش عالی و تسانی به سیسرم، اطالع تسازي این سیس هدپیا

ه پیش ت. البدباش می یتسال آ دچن در روي کاروي نیرپیش هاي  قفکنونی و ا رکا رخصوص نیازهاي بازا

هنگی، منابع مالی و انسانی، فرمسائلی از قبیل: مسائل حقوقی، اخالقی و  تکز، الزم اسرأسیس این متاز 

  .دبینی شوپیش معقولهایی راهکاریک  راي هره و بترفگ راروجه قت ردآن مو راکز و نظایرنوع م
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 ترصـو  رکشو در تاطالعاوسعه مکانیزه ت فلتمخهاي  زمینه درخوبی  ربسیاهاي  تعالیف رسالهاي اخی در

ه دآینـ  در، ردنگیـ  راره و جامع قـ دوین شدتچوب یک نظام رچا درها  تکر. اما چنانچه این حته استرفگ

 دخواهـ نبـال  ده بـه  دیـ دع تمشکال نیزاصالح آنها  و تاشد دا نخواهری فهی کاده بازدش دایجا تامکانا

و  رکا ربازا تنظام جامع اطالعا دهی و ایجادون سازماندکه ب تاین اس ته حائز اهمیتنک ،اینربناب .تاشد

که الزم  رآنطو رکا رغال و بازاتاش تاطالعا دولیتي یا رآوردگ تجه دره ترفگ ترصوهاي  الشتغال تاش

  .دبو دنخواه رمؤث تاس

  حرکالن ط فاداه

 رکا ربط با بازاترم توزیع مناسب اطالعاتو  يرآو جمع -

ان و رایـ  رکـا  ربـازا  دموجـو هـاي   تواقعیـ  رنی بـ تمب رکا رسانی بازاري نظام جامع اطالع ساز هدپیا -

 .رکا ربازا ته بهینه از اطالعادافتاس رالزم به منظوهاي  ترو نظا رابیدتاعمال 

أمین سـطوح و  تـ و  رکشـو  در دسـانی موجـو  راطالع هاي  با نظام ی و هماهنگفوسعه کمی و کیت -

مایـان و  رفرایـی، کا رالن اجؤ(اعـم از مسـ   قاضـیان تاي کلیـه م رب تو امکانا تمادخ فلتانواع مخ

 ناسب نیاز آنان.تجویان) به رکا

 تبـه اطالعـا   جامعـه  دافري کلیه ادمن هربهسی و رتسداي رایط یکسان برن شرداهم آوفرسهیل و ت -

 .رکا ربازا

ي یزر نامهرباي رباي  سانی ناحیهراطالع  دبه موقع و جامع و ایجا تائه اطالعارو ا توسعه اطالعات -

 .رتي بهرگی صمیمتو 
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 .یق وضع قوانین مناسبراز ط رکا رسانی بازاراطالع  درع فذینهاي  آیی سازمانرزایش کافا -

 .رکا ربازا تي از اطالعارگی هربهبط با ترم دآزاهاي  ترقاي مهاترو ا دبهبو -

 .رکا ربازا در رتي بهیزر نامهربي و رگی صمیمتاي رب تیفبا کی تبه اطالعا رگی به نیاز کشودسیر -

 دروانـایی آنـان   تزایش فـ اي اران نهایی بربرالزم به کاهاي  ترها و آموزش مهارن ابزارداهم کفر -

 اً جایابی شغلی.تو نهای رکا ربازا تقل به اطالعاتقیم و مستسی مسرتسد

 .رکا ربازا تائه اطالعارو ا دولیتبط با ترم تو مشکالها  اهش هزینهک -

 در رنظـ  ردمـو  فادن اهـ دعملـی نمـو   رایی به منظوراجهاي  العملروتسدوین قوانین و دتو  دایجا -

 .سانی شغلیرنظام اطالع 

 رب تي اطالعارناوف تحوالت رخصوص آثا دري ره نگدو آین تاباطترا تي اطالعارناوفوسعه ت -

وي انســانی رنیــ تبیــرتو  تحقیقــاتو  تش مطالعــارتســطح ملــی و جهــانی و گســ در رکــا ربــازا

 این زمینه. درخصص تم

ــگ اســفراشــاعه  - ــ تاشــ ته از اطالعــادافتهن ــایی ب ــوان مبن ــه عن ــق، سیاســتاي رغال ب ي، رگذاتحقی

 .ینفرآرغالزا و کاتاشهاي  حراي طري و اجیزر نامهرب

سـانی  راکز اطـالع  رباط و هماهنگی بین مترا دو ایجاسانی شغلی راطالع هاي  تعالیفهی دسازمان -

 .رکشو رکا رشغلی و بازا

 .رکشو درسانی شغلی راطالع هاي  تعالیفن ردینه کدش و نهارتگس -
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گان مشـاغل و  دهنـ د دو پیشـنها  رگان کـا دی جوینـ رفـ مع توب جهـ  رنی بـ تي مبرتم کامپیوتسیس -

  .مایانرفرسنل به کارام پدختقاضیان استم

  کنونی تمشکال

o در رکا رسانی بازاراي اطالع رمنسجمی ب تشکیالتوهماهنگی:  تیریدي، میزر نامهربء  خال 

احی رط دفه و با هرک منظوتو اي  هرجزی ترنیز به صو دوجو ترصو در. ردادن دوجو رکشو

ه و تاشدن داین نظام وجو فلت. هماهنگی بین اجزاي مخدان هترفشکل گ تداه متهاي کورسازوکا

 .تع مشخص نیسفنذيهاي  یک از سازمان ربوط به هرم دنقش و قواع

o ی نیاز تاطالعا تو محصوال تمادخ دولیت: رکا ربازا تحقیقاتو  تاطالعا در دموجوهاي  فشکا

وسط ت رکا ربازا تحقیقاتو ها  يرگیرآما رحال حاض در. رداد فلتمخهاي  یبانی سازمانتبه پش

، دنراد رکا ربازا دری فلتمخ فادو اهها  تاولوی، تاریاتکه اخ دشو می ی انجامفلتمخهاي  سازمان

و  تحقیقاتاین  ر. اکثدنرادمقایسه ن ته و قابلیدناهمگن بو تحقیقاتایج اغلب این تلذا ن

 ويرهاي یکسان پیردادانتو اسها  فیرعته و از دسطح ملی بو درکلی و  تربه صوها  يرگیرآما

 .دکنن نمی

o و  تائه محصوالرا در رارکتهمپوشانی و  ك،د: هماهنگی انتو محصوال تمادوسعه خت

زیابی این راي اري بردادانتاس راتو هیچ ساخ تاس دمشهوها  کلیه زمینه دری تاطالعا تمادخ

ینان اطالع فرآربین نقش کا رتو نیاز به هماهنگی بیشر. از این ردادن دوجو تمادو خ تمحصوال

 .رداد دان وجوربراناسب با نیاز کتم تمادائه خرا تجه در رکا رسانی بازار
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o امین تان نظام دقفلیل دگان به تبازنشس دورن و زنان، و حصیالتغ الرافي جوانان، ربیکا روه ب عال

 .دان هدش ت مشکال رب دن و... مزیدشغله بودماعی مناسب، چنتاج

o رکشو در، مناطق، سن و... ت حصیالتی، تاز لحاظ جنسی رکا ربازا درل دعاتم دع 

o ی و خصوصی از تولدهاي  بخش در رکا رنیاز بازا ردمواي  هرفحهاي  یگتوجهی به شایست بی

 .تبخش آموزش اس در دموجوهاي  ساییرجمله نا

o وسعه و تو چگونگی  رکا رسانی بازاراطالع  ت: ماهیتسی به اطالعارتسدوزیع و تیابی، ربازا

ان ربري از کارسیاب دنز درگی، دو زن رمسایل کا دري رگی صمیمتي و یزر نامهرباي رآن ب ردبرکا

 در تقیق به اطالعادسی به موقع و رتسد. آگاهی از نحوه ته اسدك نشدرع فذینهاي  و سازمان

 .تي اسروري الزم و ضران نهایی، امربرکا دنز

o کا، رع، شفذینهاي  ماع سازمانته از اجدش دضاي ایجافزیابی و پاسخگویی: رشخیص نیازها، ات

زیابی، رون اد. بتو پاسخگویی اس تیفافسازي، شردادانتاس دان نهایی نیازمنربرمخاطبان و کا

 .دشو نمی مشخص رکا رسانی بازاراطالع  تشکیالت تو قو فنقاط ضع

o انرای رکا رزااغال و بتسانی اشرو اطالع  تحیطه اطالعا در دولی واحتگاه مسئول و متسدن دنبو 

o موازيهاي  انسازم دبط، و وجوراکز ذیربین م فقیق وظایدقسیم تم داخل و عدت 

o بطترم تائه اطالعارا دربط ری ذیتمنابع اطالعا وها  ي سازمانرم همکادع 

o مالیهاي  تیدودمح دخصص و وجوتوي انسانی مرها، نیر، ابزاتامکانا دنبو 
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o نظام جامع  دلیل نبودغال به تاش تو اطالعا رگان اصلی آمادکنن رفقاضیان و مصتن مدوم مانرمح

 رکا ربازا تاطالعا

o یفکامناسب و  تائه اطالعارا مدعلیل دغال به تاشهاي  يیزر نامهرب در تن از اطالعارده نکدافتاس 

  حرمطالب ط ئوسر

 تنظام جامع اطالعاهاي  هفها و مؤلرتامرزیابی پارا .1

 نیاز نظام جامع ردمو تازش اطالعاردو پ يرآو جمعهاي راهکارشناسایی  .2

 تاطالعـا  نظام جامع داحی و ایجاراي طتاسر در دموجو هاي تیرفه از ظدافتاسهاي  سی زمینهررب .3

 رکا ربازا

 ع آنرفهاي راهکارو  رکا ربازا تنظام جامع اطالعا دشناسایی موانع ایجا .4

 آنهاي  و ویژگی رکا ربازا تنظام جامع اطالعاهاي  تی قابلیرفشناسایی و مع .5

 یابیره کارادا تشکیالتئوس کلی سازمان و راحی رط .6

 یابیره کارادا فو وظایها  تیرئوس کلی مأموراحی رط .7

اي روشـی پویـا بـ   رائـه  رو ا ISCOان ري مشـاغل ایـ  دبنـ  طبقه ردادانتاساس اسري مشاغل بدبن طبقه .8

 ن آنردبهنگام ک

 يدازهاي بعف دروژه راي پراي اجرب رش کاردی و گتعملیاهاي  ویهر بینی پیش .9
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و هـا   هفـ هـا، مؤل رتامره پاوجه بتبا  رکا ربازا تجامع اطالعا سیستماحی رطعمومی  تکلیا دپیشنها .10

 ه.دهاي شناسایی ش تقابلی

  حرط رظاتان ردج مویاتن

 و رگان کادی جوینرفمع توب جه رنی بتي مبرتم کامپیوتاحی یک سیسرچوب کلی طرائه چارا §

 مایان.رفرسنل به کارام پدختقاضیان استگان مشاغل و مدهند دپیشنها

أمین تینان، فرآر، کاری حوزه کاتي اطالعاها ی و بانکتچوب کلی نظام جامع اطالعاراحی چارط §

 ی.تاطالعا تیفافچگی و نیل به شریکپا تجه درماعی تهاي اج اه، آسیبرفعاون، تماعی، تاج

 غال تاش تاطالعاهاي  بانک دره دافتاس رداحی کلی اقالم مورط §

 نون الزم.فانش و داز مشاغل چون رکسب و اح تالزم جه تي اطالعادبن طبقه §

 .رکا رو بازا ینظام آموزش تن اطالعایب باطترا دجایا §
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   رکا ربازا تاطالعا

ین رت اصلی ریگدو از سوي  تهاسرایی کشورادین رتمایه انسانی مهمرس ریگد تریا به عبا روي کارنی

 دآمدروزیع تاً تو نهای روي کارخصیص نیتنحوه  رکا ربازا تاین اطالعار. بنابتاس دصاتاق در دولیتعامل 

موجب کاهش  دوانت می رکا ربازا تاطالعا تیفافم شد. لذا عدکن می رآشکا دولیتان منابع ا به عنور

 دبه ایجا ره منجرهموا تدم اهتهاي کو ير. بیکادا سبب شورگی از جامعه راه بخش بزرفو  دآمدرغال، تاش

، دهندب تسداز ا ر دغال خوتي ناشی از اشدآمدرمنابع  دافر. چنانچه ادشو ي میفردماعی و تهاي اج هزینه

گان از داتفارکان و ازکادو خصوصاً کو فضعی ره و اقشادادسقوط  رقفخط  را به زیرآنها  تممکن اس

ن ترف تسدبه از  رمنج تدمدهاي بلن ير. بیکادببینن ا میر ررین ضرتبیش دان خوتسرپرین و سدي والربیکا

طبیق تو  روي کارناسب شغلی نیتم د. عدشو نوع میتماعی متوانشناسی اجر تمایه انسانی و مشکالرس

به و آموزش رجت، تر. چنانچه مهادشو ي میدصاتاق دشرزمینه  در ریگد تبه مشکال رمنج رناسب کاتنام

ي که دافر. ادیاب می تفي ادولیتي بنگاه رو هرو بالطبع به ري کارو هر، بهدبوطه نباشرمبناي نیاز شغل مرب

ي رو هرنیز به دنتپایین هس ترن مشاغلی با مهاردا کدبه پی درنها قاتو  دباشن هاي باال می تراي مهاراد

به  رقط منجفبلکه  دشو نمی رتي باالرو هربه به رنها منجت ترمها رتبه تیفکلی کی ر. بطودنرادپایینی 

سبب  دنیز خو روي کار. جابجایی کم نیدشو ام میدختاس دآینفر درما رفرو کا دمنرکا تضایرزایش فا

  .تي از آن جمله اسرو هرها و به ترکه کاهش مها رددگ خاصی می تمعضال

  :دشو فارانح رچاد دوانت ي میددعتالیل مدبنا به  رکا ربازا تاطالعا

 مشاغل) درهاي مشاغل (جاهاي خالی  يدابطه با نیازمنر در تاطالعا دکمبو •

 نیاز  ردهاي مو ترابطه با مهار در تاطالعا دکمبو •
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 رقاضاي کاتضه و رطبیق عتم دع •

 ها بعیضتواع ان •

 رکا ربازا تاررن مقدی بوفناکا •

 ربازااین ر، بنابدکن کمک می رکا ری بازاتهاي اطالعادبه کاهش کمبو رکا ربازا تنظام جامع اطالعا

  ی که:ترصو در دکن رکا رتبه دوانت می رکا

 .دبمانن ربیکا ت، ممکن اسده باشنتاشدهاي شغلی ن يدنیازمن ردمو دری فکا ت، اطالعادافرا راگ •

 دخاب کننتا انری ترمها ت، ممکن اسده باشنتاشدها ن ترمها ردمو دری فکا ت، اطالعادافرا راگ •

 .تبوطه پائین اسرشغل م دري آنان رو هرایی و بهریا کا دنرادانی به آن ندمایل چنتکه 

اه عمومی جامعه رفاین رو بناب دیاب زایش میفشان ادآمدر، دا کنندي شغل پیرتبیش دافرا راگ •

 .دیاب ایش میزفا

، دخاب کننتا انر دان مناسب خودمنرها کا و بنگاه دخاب کننتا انر دشغل مناسب خو دافرا راگ •

 .دیاب زایش میفي ارو هربه

که جامعه  دنمای می احیرطاي  ا به گونهره دآین رصویتان ري اسالمی ایرساله جمهو تبیس رادچشم ان دسن

ه و دك نمودرا رمحیط ملی و جهانی هاي  حولت رکشو ربدو م دان هوشمنریدو م دعتجوان، پویا، مس

ا به رانی رگی جامعه ایده و سطح زندي نمورسپ تعرا با سروسعه ملی ت ران گذارودا ت دکنن می الشت

که اساس  دشو می اراحی و اجرایطی طرش درملی  رداهبر. این دساننره بتفوسعه یاتگی جوامع دسطح زن

انش پایه و دنیاز الگوي  رداساسی مو تساخر. زیتانش پایه اسدوسعه، الگوي ت تیریدم ردویکر

ي رناوفه و همه جانبه از ردتي گسرگی هربا به »یتجامعه اطالعا«ي ره، شکل گیترفانش پیشدي از راردخورب

وسعه این تو  دشر. تاس ري کشودصاتهنگی، سیاسی و اقفرماعی، تاجهاي  متکلیه سیس در تاطالعا
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بخش و  فلتمخهاي  حوزه درآن  ردبرش کارتي و گسرناوفو  توسعه صنعتو بخش دي شامل رناوف

 ري، بانک، بیمه، امورادعمومی (ا تماد، خت، صنعترجات، پژوهش، تاشدابخشی از قبیل آموزش، بهفر

ماع و ته اجدحول کننتي مرناوفي به عنوان رناوفي که از این ر؛ به طودباش می ي و...)رشگردقضایی، گ

 رجافو ان تباطاترن ادجهانی ش ری به عصتصنع رایم جهانی از عصدارپا رغییت. دشو می هردنام ب دصاتاق

انش بنیان و د دصاتی و اقتي جامعه اطالعار، موجب شکل گیدشو می هدی نامیتاصنعفر رکه عص تاطالعا

ان زراهاي  يرناوفآن  درکه  تاساي  ی جامعهتجامعه اطالعا ر. از این منظته اسدیردانش گد تیریدم

ه و این تاشده عمومی دافتاسها  ازش آنردي و پراوفرقال، ته سازي، انرالی، ذخیتیجیدهاي  هداد دولیت

همه  تحوالته و داه شرماعی و حقوقی همتي، اجرجاتنی، في سازمانی، علمی، رگی با نوآوتفیا تعمومی

 تقویتهاي ری با معیاتعاگاه کالن، جامعه اطالدید. از ته اسردآو دبه وجو رگی بشدزن درا راي  جانبه

امه دا درکه  رددگ می زیابیرهنگی افرماعی، سیاسی و تي، اجدصاتي، اقرناوفپنجگانه هاي  حوزه دره دش

ی کل به تم اطالعتواقع با نگاهی کل به جزء یعنی از سیس درو  دشون می یرفبه اجمال معها  این ویژگی

ویه مشخصی ربا  رکا ربازا تم اطالعاتزیابی سیسرو ا ا شناساییتویم ر می پیش رکا ربازای تم اطالعاتسیس

  .رددگ می آن مشخص ته و اهمیدمقایسه ش دهاي موجوربازا ربا سای رکا ربازا؛ همچنین ردگی ترصو

) ها هظفو حاها  ایانهررمع (ابتمج تاراده مترفپیشهاي  يرناوفه از جمله ترفپیشهاي  يرناوفوسیع  ردبرکا

هاي  ابخانهتنی و کفانش د رنی بتسانی مبره، نظام اطالع رخبهاي  ه، سامانهترفی پیشتارمخاب تجهیزات

 ری بت، جامعه اطالعاریگد تر. به عباتی استجامعه اطالعاهاي  ین مشخصهرتزرونیکی از بارتالک

 رو با سی ته اسده شدبنا نها تل اطالعادباتازش و رده سازي، پر، ذخیدولیتهاي  يرناوفی از تساخرزی

یابی به این جامعه نوین، به تسداي رها برلیل، یکی از مسید. به همین دیاب می عمقها  يرناوفاین ، تحوالت

یق رجهانی از ط تباطاترنحوه ا درا ري دیدموج ج تي اطالعارناوف. تبط استرمهاي  يرناوفي رگیرکا
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انجام  درز نقش اساسی ه و نیدنمو دایجا تولدي و راد، بانکترجات ها، یشهدان ها، هدادونیکی رتقال الکتان

ونیکی، رتالکهاي  متي سیسرگیراي مثال، با بکار. بته استرفه گدعه را برها  يرگی صمیمتو ها  تعالیف

. همچنین از آن جایی که ته اسدگونی شرگدیا  رغییتخوش تسدها  العملروتسدو  رانجام کاهاي  وشر

، لذا تاسها  یتي نواقص و کاسربازنگو  راتاصالح ساخ تمناسبی جه تصفر، دیدم جتي سیسساز هدپیا

  .رددگ می هدحال و آین توقعاتپاسخگویی به  درم تضمین سیستموجب  تصفراین 

نها باعث تنه  ت. اطالعاتی استجامعه اطالعا ریگدهاي  شاخصهین رت از مهم تي اطالعادصاتزش اقرا

ي دصاتاقهاي  زشری با ابه شکل کاالی د، بلکه خودشو می يدصاتاق فلتمخهاي  بخش ردعملک دبهبو

ه دزوفزش ارنیز به ا تازش اطالعاردقال و پته سازي، انر، ذخیدولیتبوط به رمهاي  تعالیفه و دآمدر

 رتبیشها  تعالیف ري سایدصاتزش اقربه ا ته اطالعادزوفزش ارا تچه نسبر. هدشون می ري منجدصاتاق

  .ردگی می علقتبه جامعه  رتی بیشتاطالعا تف، صدشو می

. توجه استی نیز قابل تجامعه اطالعا درو حاکم و محکوم  فقوي و ضعی ري اقشارگی شکل گیچگون

ي و دي، نژادماهاي  زشرا ری بتاطالعاهاي  زشرکه ا تآن اس دری با جوامع پیشین تجامعه اطالعا تاوفت

. به دیاب می يرترب منابع ریگد رنی بفانش دو  تمایه اطالعار، ساي هچنین جامع دصاتاق درو  دکن می ... غلبه

 فلتمخ رو اقشا تي طبقادبه بنتر رزش، معیاربا ا تي از اطالعارتسی به حجم بیشرتسد، ریگد ترعبا

  .تماعی استاج

 تي از اطالعاراردخورماعی ناشی از بتاج تحوالتوذ سیاسی و ف، نتدرکز قرمتی، تجامعه اطالعا در

یزاسیون سیاسی یکی ر. پوالتی استیک قطب اطالعا دع ایجافمزایا و منا ري برلیل آشکاد رو این ام تاس

  .تی استجوامع اطالعا در دمشهو رداز موا
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هنگ به اصطالح فروز یک رنها بت، نه تحال وقوع اس درهنگ فرحوزه  دری تجامعه اطالعا درآنچه 

عامل و تنه امدوسعه ت، بلکه ردادنبال دجهان به  راسرس درا رگی داساسی شیوه زن رغییتحول و تکه  تنوپاس

عامل تجامعه این  در تماعی و سیاسی اطالعاتي، اجدصاتزش اقرلیل اد. به تاسها  هنگفره ردتقابل گست

 و تي اطالعارگیربه کا ري برتبیش دأکیتکه  دشو رمنجهایی  هنگفریالي تبه اس دوانت ها، می هنگفربین 

هاي  زمینه در تکز اطالعارمتم لهدگوناگون و به ویژه مبا تل اطالعادبات در تاحروایی و صرپ بی

هایی  هنگفریبانی و غلبه تبه پش ت، اطالعاریگدي رعبیت. به دنرادهنگی فري و دصاتماعی، سیاسی، اقتاج

  .دان هدادصاص تاخ دا به خورها  هدادیع رو س دش آزاردکه گ دمی خیزرب

   طالعاتي ارناوفحوزه  در جهانی دونر

 توسعه جهانیي هادنور شناسایی کمکبه  دواننت می انرگی تصمیمو  انریدمان، زیر نامهربان، راسیاستگذ

 بهي روناف فمختلي ها صهرعا از رزم الو  یفکا نشاده و دنموك در رتا بهر ها قعیتوا طالعاتي اروناف

 تي حائز اهمیرونافو  یتریدمه گادیدو داز  جهانیي روناف راگذرثو ا حاکمي هاردیکور. دنرآو ستد

  :دنردگ می قسیمت رگاه زیدید ربه چها دگاه خودیدو دکه این  تاس

و  دنراد تسد درا ر تیریدم رگ سلطهي ها تدرـقآن  در که ستا جهانی سلطهگاه دیدگاه، دید لیناو

 ینا در. ستح ارمط هنگفرو  سیاست، دقتصاا فمختل دبعاا درزي سا جهانی رب مبتنین، جها ةرادا

ي هارکشو تفمخال یو بارسنا ین. اتاس فادها تحققاي رب رازبا ینرمهمتاز  طالعاتي ارونافگاه، دید

  . دنردب ربه کا طالعاتي اروناف ةزوـح درا راي  هدنرادزبا ربیادت تو به همین جه دیردگ جهامون جها

ه و دش صنعتی یا تهفیا توسعه معاجوي هارکشو ترفپیش به توجه با. ستش ارپگاه دیدگاه، دید مینود

ش رت. با گسستا تهفیاي ربیشت تدشوه رگو داین  قابتر، ترفپیش تجه در سعهتول حا در معاجوالش ت
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اصله ف دان هتوانستي از آن ره گیره و با بهدش رتروسعه همواتحال  درهاي راي کشوراه بر تباطاتري ارناوف

ي رناوفه از دافتوسعه با استحال درهاي رواقع کشو در. دکنن رتا کمره ترفهاي پیشرو کشو دبین خو

  .دنامن ش میرگاه پدیدا رگاه دیداین  تو به همین جه دان هردطی ک تعرا به سر ترفاه پیشر تباطاترا

هاي  ترفو پیش تباطاترا توسعه با. ستا جتماعیا توقعاتبه نیازها و  پاسخگوییگاه دیدگاه، دید سومین

 تهرفپیشجوامع  باا ر دخو توسعهل حا در معاجوه و ترف رتافرجامعه  دافرا توقعاتها، رکشو راوان سایفر

ي، دصاـقتا ةزوـح دراي  هدعم نقش که لتهاود مصونیتو  عیتورمش، ت. به همین جهدکنن می مقایسه

ع رف تجه در تبایس می لتهاودا لذ؛ دشو می هد، به چالش کشیدنراد معاجو ینا هنگیفرو  جتماعیا

ه ترفي پیشلتهاوداز  بعضی که . همان گونهدالش کننت عمومیه ارف سطح یشازفو ا جتماعیي اهازنیا

  .دنا هدنمو مناسبه دافستا جتماعیاهاي  ستهاوخ تأمیناي رب طالعاتي ارونافن از جها

ي کتهارش. توجه است ردمو جهانی دقتصاه ارتگس در که ستا جهانی رزاباگاه دیدگاه، دید مینرچها

هاي  يروناف توسعهه و از ردک تکرگاه حدیداي این تاسر در تهرفپیشي هارکشو به بستهی و واتملیدچن

ه دعه ربا ر جهانی رزاباو  دقتصاا قابتر یتریدمه و ردبه ري بهدصاتاق ترفیا پیش دورو تجه درنوین 

  .1دنا تهرفگ

ه دش رچوب ذکرچا در ریگدی تهاي اطالعا مامی نظامت دنیز مانن رکا ربازای تاین بین نظام جامع اطالعا در

 توجه به اطالعات. همچنین ردگی ترهاي پنجگانه صوروجه به معیاتبا  دوانت یزیابی آن نیز مرو ا رداد رارق

وجه به تاکه موضوع ر؛ چتوجیه استه قابل دش ریوهاي ذکرسنا ریک از چها روسط هت رکا ربازا

یوي سلطه جهانی) ر(سنا رن کشودش دمنتدرموجب ق دوانت که هم می تاي اس به گونه رکا ربازا تاطالعا

                                                           
  1386نظام جامع فناوري اطالعات کشور (سند راهبردي)، ریاضی،  1
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  .دماعی شوتیازهاي اجن ضايراو هم 

  رکا ربازا

کاال و  رپول، بازا ر، بازارکا راز بازا تري که عبادصاتهاي اق تعالیف درا ر ربازا روان چهات کلی می ربه طو

ي فردب رمنحص ردو عملک فاي وظایرادها ریک از این بازا ر. هتمایه مشخص ساخرس رو بازا تمادخ

به  رمنج تنهای درو  دنراد ریگدوي یکر رقابل بتي مرگذارثیأتگی و تعین حال نوعی وابس درولی  دنتهس

گان با دقاضاکننتگان و دضه کننرها عریک از این بازا ره در. دش دجامعه خواهن دصاتاق دنظامن تحوالت

قاضیان ت، متمادکاال و خ ربازا در. دآی می تسدلی بدعاتهاي  زشرو ا ریده و مقادله شدمبا ردوا ریگدیک

که  دازنردپ می تمادل کاالها و خدباتی) به تمادي و خدولیتهاي  گان (بنگاهدضه کننرعها) و ر(خانوا

 روي کارگان نیدضه کننر، عرکا ربازا در. دآی می تسدب رادو مق تلی قیمدعاتیجه آن سطوح تن

 دمزتسدو  روي کارنی رادیک مق ره و بدمواجه ش ریگدبا یک روي کارگان نیدقاضاکننتها) و ر(خانوا

از  ده باشتاشد رجامعه حضو در تولدپول نیز هنگامی که  ربازا در. دسنر ق میفواتبه  ریگدلی با یکدعات

ی و تمادي و خدولیتهاي  ها و بنگاهرخانوا ریگد رفو از ط دازردپ صه پول میریق شبکه بانکی به عرط

خ رآن، حجم پول و نقاضیان تگان پول و مدضه کننرمجموع از مواجهه ع درو  دباشن قاضی پول میته مرغی

ها و  ها، بنگاهرعامل خانوات راث درمایه رس ربازا در. همچنین رددگ مشخص می دصاتیک اق درلی دعاته ربه

وش فرو  دولیت ربازا در رفعاتم دخ سورآن یک ن ردکریجه کاتن درو  دشو شکیل میتمالی  تموسسا

ضه و رها، عریک از این بازا ره دروق، ف فیرعات. مطابق دشو گوناگون مشخص می تمادکاالها و خ

اي روان وجوه اساسی بت ، میردادها ربازا ری که با سایتکارتغم مشرعلی رکا ربازا درولی  رداد دقاضا وجوت

ه تشرا ته دموجب ش رو همین ام دهد ي نشان میدصاتهاي اقربازا را با سایرمایز آن تکه  ردشمرآن ب
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  .دباش می رکا رن بازاتهم ساخفآن قابل  دفهکه  دآی دبوجو دصاتعلم اق در رکا دصاتاق

. به بیان تاس ربازا ره در دمزتسدو  تمعناي قیم تمادکاال و خ ربا بازا رکا ربازا تمایزاتیکی از وجه 

یک  دیرو با خ ردادی نتاهمی دآین می رکجا و چگونه بکا دراز اینکه  تکاالها، موضوعا ربازا در ریگد

، رکا ربازا در. اما دیاب قال میتان رادیره به خدوشنفراز  رکاالهاي مزبو تیزش آن مالکرا تاخردکاال و پ

ه دضه کننرو همچنین او هنگامی که بعنوان ع ردادوجه تایط محیطی راي از ش به مجموعه روي کارنی

و  دهد ه میر، اجادهند اشی که به او میدمقابل پا درا ر دخو روي کارنها نیت دشو می ربازا ردوا روي کارنی

 تاز جها رکا ربازا درانسان  ر، کاریگد. ضمناً از سوي دمان ش باقی میدخو تمالکی در داو خو

 ردکاالها مو رسای دبمانن دوانت لذا نمی تبوط به انسان اسرماعی متوانشناسی، اخالقی و اجریزیولوژي، ف

 دکه بیان ش ر. همانطودکن ایز میمتها مربازا را از سایر رکه این بازا تها اس و این ویژگی ردگی رارله قدمبا

ه و دله شدمبا ردوا ریگدگان با یکدقاضاکننتگان و دضه کننرگانه عرهاي چهاریک از این بازا ره در

ضه و رع درل دعات فلتایط مخرش راث در ت، همچنین ممکن اسدآی می تسدلی بدعاتهاي  زشرو ا ریدمقا

 رل بازادعات، فلتهاي مخ اهرها و  وشره از دافتبا اس دایب می تاین وضعی در، لذا ردهم خو رب رقاضاي بازات

  . دگوین می رنظیم بازاتها،  تعالیفکه اصطالحاً به این  تساخ را میسر

یم. دسیر رکا ربازا تسی نظام جامع اطالعاررحله برمی کل به جزء، به متسیس دید دروق ف توضیحاتبا 

چنین  دوجو ترورا ضدتاین ابرهیم؛ بنابد رارسی قررب ردا موربوط به این نظام رمباحث م تبایس حال می

  هیم.د رارمطالعه ق ردان مورای در دایط موجوروجه به شتا با رنظامی 
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  2انرای در رکا ربازاشماي کلی 

ه تفي (هرگیره آماتفقویمی قبل از هته تفه دره) که دعیین شتاقل سن د(ح رتساله و بیش 10 دافرمام ات

 تکرمشا ته (شاغل) یا از قابلیتاشد تکرمشا تمادکاال و خ دولیت رد، رکا فیرعتجع) طبق رم

اقل د(ح رتساله و بیش 10 دافرمام ات. دشون ي محسوب میدصاتعال اقف ت)، جمعیر(بیکا دان هدبو راردخورب

هیچ یک از  در، رکا فیرعتجع) طبق ره متفي (هرگیره آماتفقویمی قبل از هته تفه دره) که دعیین شتسن 

  .دشون ي محسوب میدصاتعال اقف رغی ت، جمعیدنرگی نمی راران قرشاغالن و بیکا وهرو گد

ه تشره دهاي عم وهرحسب جنس و گ رعالی بهاي  هرودحصیل تحال  درحصیل یا تغ الراف تجمعی

  1392-رکیک وضع کل کشوفتحصیلی به ت

ه تشره دعمهاي  وهرجنس و گ

  حصیلیت
  جمع

  عالف
  عالرفغی

  ربیکا  شاغل  جمع

  5735018  1028243  4400827  5429071  11164089  و زن ردم

  268001  27088  325481  352570  620571  یتبیرتمعلم و علوم  تبیرت

  153447  22246  73407  95654  249102  رهن

  671765  91472  511980  603452  1275218  علوم انسانی

  367165  69187  244819  314006  681172  ماعیتي و اجراترفعلوم 

  21155  1556  24433  25990  47145  سانیري و اطالع رنامه نگاوزر

  886219  168773  714645  883418  1769638  يرادا رگانی و امورباز

                                                           
  .آمار مربوط به این قسمت از نتایج آمارگیري نیروي کار توسط مرکز آمار استخراج شده است  2
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  315734  52138  210408  262546  578280  حقوق

  205723  31855  105595  137450  343173  ی)تی(زیستعلوم حیا

  219977  42590  152727  195318  415295  یزیکی(طبیعی)فعلوم 

  169332  30694  124501  155196  324529  رو آما تیاضیار

  137807  32428  86575  119002  256810  رتعلوم کامپیو

  1045158  233810  834803  1068613  2113772  سیدمهنهاي  هرفسی و حدمهن

  72942  18766  55904  74671  147613  يراوفرو  تصنع

  489074  96297  284172  380470  869545  مان(سازي)تي و ساخرمعما

ي و رادزي، جنگلرکشاو

  تشیال
327700  180082  131467  48615  147618  

  11450  3003  19590  22593  34043  امپزشکید

  281298  19397  271087  290484  571783  تاشدبه

  42820  6579  36598  43177  85997  یتاشدبه تمادخ

  72309  10303  53920  64223  136532  شخصی تمادخ

  3515  126  7324  7451  10966  نقلحمل و  تمادخ

  16572  3536  9555  13091  29663  تمحیط زیس تاظفح

  50049  3059  49222  52281  102330  یتامنی تمادخ

  85880  14716  72606  87322  173203  هدنشرنامشخص و اظها
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 1028243ه ردحصـیل کـ  ت دافـر ا ت، از میان جمعیتوق مشخص اسفول دقام جرو ا دادکه از اع رهمانطو

ناشـی از   دوانـ ت مـی  دافـر ي ایـن ا ر. بیکاتقم قابل چشم پوشی نیسرو این  دان هدبو ربیکا 1392سال  در فرن

  : دباش رزی ردموا

  رکا رقاضاي بازات ره بردحصیل کت دافرضه ارع د) مازا1

  ها ترمها فیا همان شکا دهاي موجو اي انجام شغلرهاي الزم ب ترن مهادا بورادم د) ع2

 دوق وجوفلیل دو د ران هرای رکشو درون شک داما ب دسنر می رناقض به نظتوق مف ردو مود نگاه اولیه در

جامعه  دافرمیان ا در ترمها دناشی از کمبو دوانت می رکا ربازا درقاضا تبه  تضه نسبرع داکه مازار. چرداد

بـا   دواننت می دجامعه، خو دافر، اتمواجه اس دافراي ارب رکا داي که با کمبو جامعه درین معنی که دب  .دباش

بـاز   رکشـو  درینی فرآرهنـگ کـا  فرش رتاي گسـ را براه ره و ردک دا ایجارهایشان مشاغلی  ترمها رکیه بت

 راي پویایی کـا ري برهاي بسیا تیدودان محرای در ره و حال حاضتسال گذش دایط چنروجه به شت. با دکنن

ش رداي گـ رایط بـ رشـ  دم وجـو دبع آن عتها و به  یمرحت. ته اسدآم دان به وجورای دري دصاتاق تعالیفو 

ط آگـاهی  رها به شـ  تیدوداما همین مح ردآو دان به وجورای در راي کاري بدایط نامساعر، شدولیتخه رچ

بخشی   .دگی باشنرهاي بزروع کسب و کارزمینه ساز ش دواننت می تي از اوقاربسیا دایط موجوراز ش دافرا

و  رجویـاي کـا   دافـر یـق ا راز ط دو جهـان) بایـ   روز کشور تو اطالعا ر(اخبا ردسطح خ دراز این آگاهی 

وسـط  ت تبایسـ  هـاي الزم) مـی  رآما دماننـ  رکـا  رکلی بـازا  ت(وضعی تسطح کالن اس درکه  ریگدبخشی 

 . ردگی رارق دافرا ریاتاخ در تولد

از  ري کشودصاتاق تکرخ مشاران، نرای رکز آماره از سوي مدائه شرسمی ارش رین گزاراساس آخ رب

 تکرخ مشار. همچنین نته استفکاهش یا 1391سال  در دصدر 7/37به  1388سال  در دصدر 9/38
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و همچنان از میانگین  دسیر دصدر 2/37کاهش به سطح  دصدر دواح 5/0، با 1393سال  در روي کارنی

یک  ر، هرکشو توجه به جمعیتبا  .دبو رت پایین دصدر 7/38ل دمعا 1384-1392هاي  خ طی سالراین ن

 رکشو رکا روج آنها از بازارو خ فرن رهزا 650 دودن حدعال شرفهوم غیفبه م تکرخ مشارکاهش ن دصدر

  . تاس

  اییتوسري رکیک جنس، نقاط شهفتبه  روي کارهاي نی شاخص

  روي کارهاي نی شاخص
کل 

  رکشو
  اییتوسر  يرشه  زن  ردم

  3/40  2/37  3/13  9/62  38  سال 10از  رتعال بیشف تي جمعیدصاتاق تعالیفخ رن

  6/7  1/12  3/19  9  8/10  رتساله و بیش 15 تي جمعیرخ بیکارن

  3/17  9/28  1/43  9/20  25  ساله 24-15ي جوانان رخ بیکارن

  7/15  25  5/40  18  4/22  ساله 29-15ي جوانان رخ بیکارن

  6/51  8/5  7/25  9/17  19  زيربخش کشاو درغال تسهم اش

  26  8/35  3/24  6/34  33  تبخش صنع درغال تسهم اش

  4/22  58  50  5/47  9/47  تمادبخش خ درغال تسهم اش

 49معمول  رکا تبا ساع رتساله و بیش 15سهم شاغلین 

  تساع
9/38  5/43  6/14  6/39  4/37  
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3انرای در رکا تبوط به وضعیرم رآما  

  دصدر 29/1  تجمعی دشرخ رن

  دصدر 8/10  يرخ بیکارن

  دصدر -2/2  يدصاتاق دشرخ رن

94 ربها – روي کارهاي نی اساس شاخص رب رکاوي رنی رآما  

94 ربها –ان تکیک اسفتبه  روي کاره نیدهاي عم شاخص  

  1393پاییز   انتاس

  يرخ بیکارن  يدصاتاق تکرخ مشارن  انتاس

  8/10  38  رکل کشو

  7/7  2/40  قیربایجان شرآذ

  7/10  7/40  بیربایجان غرآذ

  5/10  6/43  بیلردا

  6/13  41  هانفاص

  8/15  5/37  زرالب

  2/12  3/73  ایالم

                                                           
  Amar.orgهاي جدول از مرکز آمار ایران گرفته شده است.  داده 3
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  1393پاییز   انتاس

  6/9  3/73  ربوشه

  4/7  2/36  انرهت

  8/13  36  يریاتمحال و بخ رچها

  1/9  8/35  اسان جنوبیرخ

  6/14  40  ضويراسان رخ

  5/9  9/41  اسان شمالیرخ

  12  7/37  انتخوزس

  5/8  5/38  زنجان

  7/10  7/39  سمنان

  5/12  7/29  انتان و بلوچستسیس

  6/12  7/37  سراف

  9/11  3/40  قزوین

  9/9  6/32  قم

  8/9  7/40  انتسردک

  9/5  1/32  مانرک
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  1393پاییز   انتاس

  7/13  6/36  مانشاهرک

  16  2/33  داحم رکهگیلویه و بوی

  7/12  8/38  انتگلس

  10  42  گیالن

  7/10  6/35  انتسرل

  10  1/42  اندرمازن

  3/10  6/36  کزيرم

  6/15  1/36  مزگانره

  7/6  7/37  اندهم

  9/7  2/38  دیز

  

عامل مهم  دوان ناشی از چنت ا میر 1388-1393هاي طی سال ري کشودصاتاق تکرخ مشارکاهش ن

  :تانسد

ه دیداین پ .ته اسدعال شف توج آنان از جمعیربه خ رمنج رن کاتفاز یا ربیکا تي جمعیدناامی •

 دناامی رو جوي کا  تا از جسر ربیکا فردکه  تي اسرزمان بیکا تدن مدناشی از طوالنی ش

  .دکن می
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کمیلی به ت تحصیالتمقاطع  درانشگاهی به خصوص د تحصیالتسطح  دران ربیکاحصیل تامه دا •

 تحصیالتقاضیان تم رزایش چشمگیفآنها؛ ا علیف تحصیالتن شغل با سطح تفي از یادلیل ناامید

 1389سال  درانشجویان د دادعتي دصدر 64زایش ف. اته اسدیدز از این پراي با کمیلی نمونهت

که  دبو دی خواهتهاي آ سال درگان ردک حصیلتي راي بیکاري برزنگ خط 1383به سال  تنسب

  .تاشد دناکی خواهرماعی خطتي و اجدصاتاق تبعات

هاي ري آنها از کارگی هرو کنا راییان کشوتوسری از سوي بخشی از تفیادرانه رن به یاردا کفتاک •

م لجام روت دسر می رکه به نظ دچن ر. هها هانري یادمندفاي قانون هرپس از اج دآمدر و کم  تسخ

حال، این  ر. به هته اسدن این عامل طی این سال شدش  نگربه کم رمنج 1391سال  دره تگسیخ

  .دبو دمشهو رزي کشورخی از مناطق کشاورب در 1391ا قبل از سال تعامل 

ین عیتومان ت رهزا 390 راي عالی کاروجه به مصوبه شوتان با رگرماهانه کا دمزتسداقل دح 1391سال  در 

 درم روتخ رکه ن تحالی اسدر. این دهد نشان می دشر دصدر 18مقایسه با سال قبل از آن  درکه  دش

 دمزتسدو این به معناي کاهش  ته اسدبو دصدر 5/31کزي رسمی بانک مرش راساس گزا رب 1390

 ي کاهشدصدر 5/31م روت دان با وجورگرکا دیرخ تدرق ریگد تربه عبا .ته اسدان بورگرواقعی کا

 رهزا 609 دمزتسداقل دح 1393سال  در. همچنین ته استفاه آنان کاهش یارفیجه سطح تن درو  ته استفیا

حالی که در. ته استاشدزایش فا دصدر 17؛ یعنی دسیرومان ت رهزا 712به  1394سال  درکه  دومان بوت

  .ته اسدبو دصدر 15 دودح درم روتخ رن

 3/0 دودح 1388به سال  تنسب 1391پایان سال  دري ربیکاخ رکه ن دهد ي نشان میربیکا رسی آماررب 

و  2/8یب ترتي به رایی و شهتوسرمناطق  در 1391پایان سال  دري رخ بیکار. نته استفزایش یافا دصدر

 رطو ها و همینراییان به شهتوسر تروان به مهاجت می فالتالیل این اخد. از جمله ته اسدبو دصدر 8/13
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خ رن 1393پایان سال  در .تانسداییان توسروسط تانه ریا تفیادرلیل د عال بهف توج از جمعیرخ

  .دهد زایش نشان میفا دصدر دواح 2/0 1392به سال  تکه نسب دش ردآورب دصدر 6/10يربیکا

که نشان  ته اسدبو دصدر 5/24با  رابرب 1391پایان سال  درسال  15-29سنی   هرد دري جوانان رخ بیکارن

سن  دروه سنی رکه این گ تحالی اسدر. این تاس رجوان کشو رقش درغال تان اشه اوضاع نابسامدهند

 دیک شاهده نزدآین در دي نشوریزي موثر نامهرغال جوانان بتخصوص اش در رکه اگ دنراد رارواج قداز

  .دخواهیم بو رکشو دري رانواع بزهکا دشر

 دصدر 7/19سال پیش از آن به به  تکاهش نسب دصدر دواح 1/0ي زنان با رخ بیکار، ن1393سال  در

ن دعال شف ره غیدهندي نشان رخ بیکارهاي شغلی زنان، کاهش ن تصفري دوجه به کاهش موجوت. با دسیر

 .دسیر دصدر 8/8زایش به فا دصدر دواح 2/0ان با ردي مرخ بیکار. نتاس رکا روج زنان از بازارو خ

وجه به ت. با تان اسردم دري رخ بیکاراز ن رتبیش رابرب 2 دودزنان ح دري رخ بیکارن دهد ها نشان میرآما

ا ر دصاتاق درزنان  تکرخ مشاره، کاهش نتوان همچون گذشت ها نمی انشگاهد درزون بانوان فوز ار رحضو

ي دج رحضو دهایشان نیازمن وانایی تو  تحصیالتوجه به تبا  را که بانوان کشور، چتانسدي داي عا هدیدپ

  .دنتهس رکا ربازا در

یجه حاصل تاین ن 1391سال  در تمادو خ تزي، صنعرسه بخش کشاو درغال تاش راهی به آمابا نگ

 دا به خور رکشو درین میزان شاغالن رتبیش دصدر 5/47با  تمادبخش خ درغال تکه سهم اش دشو می

 دصدر 9/18و  6/33یب با ترتزي به رو کشاو تهاي صنع . پس از این بخش، بخشته اسدادصاص تاخ

کاهش  فرن رهزا 3/101زي با رغال بخش کشاوتي اشدموجو 1393سال  در. دنراد راري قدهاي بع بهتر در

بخش  در. دسیر رسال اخی 10در دصدر9/17ین میزان رتو سهم این بخش به کم دسیر فرمیلیون ن 8/3به 

 7/1قبل  مقایسه با سال درکه  دسیر فرمیلیون ن 2/7کاهش به  فرن رهزا 122شاغالن با  دادعتنیز  تصنع
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کاهش  دصدر دواح 5/0با  رغال کشوتاز کل اش تاین سهم بخش صنع در. دهد کاهش نشان می دصدر

 1/187با کاهش  تمادمجموع شاغالن بخش خ 1393سال  در .دسیر دصدر 8/33به سال قبل به  تنسب

 دصدر 3/48به  دشر دصدر دواح 9/0. سهم این بخش نیز با دسیر فرمیلیون ن 3/10شغلی به  تصفر رهزا

  .تفزایش یافا

یب با ترتمانشاه به رس و کرافان، ایالم، تسرهاي ل انتکه اس دهد نشان می 1391پایان سال  در تحوالتاین 

اسان رمان، خراسان جنوبی، کرهاي خ انتي و اسرخ بیکارین نرتباال دصدر 2/16و  8/16، 3/17، 2/20

 راین ام .دان هتاشدا ري رخ بیکارنین رت  پایین دصرد 9/8و  7/8، 8/7، 4/6یب با ترتان به تضوي و گلسر

وسعه تبه مناطق  تری چون مهاجتها مشکال انتوازن استوسعه نامت. ردادها   انتوازن استوسعه نامتنشان از 

قیاس با  در رب کشورهاي غ انت. ضمن آنکه استاشد دنبال خواهد ا بهرماعی آن تهاي اجدو پیام رت هتفیا

ب رز نشین غرهاي م انتي به اسرت يدوجه جت تکه نیاز اس دنرادي رتي باالرخ بیکارن قیرش هاي   انتاس

  .دشو رکشو

  کیکفتبه  رانهاي کشوتاس دري رخ بیکاري از نرصویتنمایش 
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محسوسی بیش  فالتبخش خصوصی با اخ درشاغالن  دصدر، دهد سی وضع شغلی شاغالن نشان میررب

  .تبخش عمومی اس درشاغالن  دصدراز 

  944 ربها –ایی توسري و رکیک جنس، نقاط شهفتهاي عمومی و خصوصی به  بخش درغال تسهم اش

  اییتوسر  يرشه  زن  ردم  رکل کشو  عنوان

بخش 

  خصوصی

84  6/85  2/75  9/79  94  

  6  1/20  8/24  4/14  16  بخش عمومی

  

   

                                                           
  مرکز آمار ایرانآمار برگرفته از   4
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  انرای در رکا ربازا تنظام جامع اطالعا

نگاهی  درو  تهوم نظام جامع اطالعافم رکا ربازا تعامقوله نظام جامع اطال ترورسی ضرراي برب

 ردوسعه جوامع موت در تا نقش اطالعادتاب ر. به همین منظوردگی می رارق رنظ دم تهوم اطالعافم رت عمیق

هوم فم فیرعتنیز به  تنهای درو  رکا ربازا درسانی شغلی ره و پس از آن نقش اطالع ترفگ راری قفموشکا

 . دشو ه میتاخردپ رکا رسانی بازارعنی نظام جامع اطالع ح یرط رنظ ردکلی مو

انش و دبه  دیدکه نیاز ش تي اسدزشمنرالش اتماعی، تي و اجدصاتوسعه آگاهانه اقتوسعه و تیزي ر نامهرب

. تاس تاطالعا ردبرعینی کا دوسعه، نموتو  ترفوزه پیشرکه ام تفوان گت می تأرو به ج رداد تاطالعا

ان دمنتوروه ثرو گدهیم، مشخصاً به د راروسعه قتحال  دره و تفوسعه یاته تسدو د در ارجوامع کنونی  راگ

 رکه به ابزا دنتی جوامعی هستان اطالعادمنتوره و ثتفوسعه یاتیم. جوامع رخو میری بتاطالعا رقیفو 

از تیش. آنها پدان هدل شدب تاطالعا ری به عنوان محصول عصتوسعه مسلح و به جامعه اطالعاتو  ترفپیش

 تاین جوامع به اهمی تیهی اسد. بدبو دها خواهن و آنرنباله دجوامع،  رو سای دنردگ لقی میتان دمی

ه تفوسعه یاتهاي رخی از کشورب درکه  تك این واقعیدر. دندمن هربهآن  تسهیالته و از ردپی ب تاطالعا

موضوع  تاهمی ر، بتاس سانیري اطالع رناوفو  تبخش اطالعا در وي انسانیرغال نیت% اش50بیش از 

  . 5دان هتانسدوسعه ت رام دره دعیین کننتا شاخص ر تسی به اطالعارتسد در تا جایی که سهولت، دزایفا می

ه ترفبا جوامع پیش داصله عمیق خوف دبخواهن ری اگتاطالعا رقیفوسعه و تحال  درایطی جوامع رچنین ش در

ا ر دخو دنگناهاي موجوتو  دوسعه بکوشنت تجه در تعاانش و اطالداه کسب راز  دبای دنراردا از میان بر

 دران رگذاتیزان و سیاسر نامهر. بدانندوزي برام تاي حل معضالروزي بریدهاي ري ابزارگیرناشی از بکا

                                                           
 .۴٩ شماره، جامعھ و کار. مجلھ ایران کار بازار رسانی اطالع جامع نظام طرح کلیات ).١٣٨٢شھرام.(صدقی،   -٥
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 د، بایده جوامع خودابط بین حال و آینربه عنوان  دسنگین خو دعهتو  رخطی تسالروجه به تاین جوامع با 

نظام منسجم و هماهنگ  داي ایجارو انگیزه الزم ب تادمهیتو  دنراد فمهم معطو ا به اینروجه الزم ت

 دباش رارق رکلی اگرانشگاه بد داتاس رومرپال  رسوفورپ ر. بنا به نظداهم نماینفرا ري آن رناوفو  تاطالعا

یزي ر نامهربگونه ره تانیم، الزم اسدانایی بدانش و داساس  را بر رادوسعه پایتو  دشر% عوامل 60بیش از 

احی نماییم رط تي اطالعارناوفي از ره گیرانایی و بهدانش و داساس را بر رادوسعه پایتحقق تاي تاسر در

هاي مالی  ه جوییرفها و صدالشعاع کمبو تحت دکه این مهم هیچگاه نبای تي اسدبه ح راین ام تو اهمی

ي دصاتنگناهاي مالی و اقتمنابع و  دکمبو گاه جامعه یا جوامعی بارین معنا که هد؛ بردگی راري قدصاتو اق

هاي  تصفر دوانت ن به آن میتاخردا پر؛ زیدنمای می رتیدج روجه به این امت ترور، ضدي مواجه باشنرتبیش

  .داهم نمایفري ردبرماعی و انسانی، علمی و کاتي، اجدصاتوسعه اقت فلتهاي مخ مقوله درا راي  ویژه

ه ده از جمله موانع عمران، هموارای درنوین  تیریدو اعمال م یزير نامهروع برباز و از شریداز 

م تیک سیس دهنگی، نبوفرماعی و تي، اجدصاتوسعه اقتهاي  نامهرب دري رگذاتي و سیاسرگی صمیمت

ی نه تاطالعا تیدوده و این محدسطح ملی بو در دماتقابل اع تیابی به اطالعاتسداي رهماهنگ منسجم ب

ي دصاتهاي اق ي زیانردموا در، بلکه دقیق و قوي انجام نشود ترها به صو نامهرباي ره که اجدنها باعث شت

  . ته استاشدنبال دا نیز به راوانی فروي انسانی رو نی تن وقترف درها و ه يره کاروبادو 

اي از مسائل  ه مجموعهدنرگیربدر، بلکه دو نه واح ته اسداي سا سانی نه مسألهرو اطالع  تمسئله اطالعا

 دهنگی جامعه پیونفري و دصاتاق تاً وضعیت، و نهایتولدهاي  تهی، سیاسدي، سازمانربره با کاک تاس

 درآگاه  دافراز سوي ا رسانی کشورهاي اطالع  تیدودها و مح ساییر، نارهاي اخی . طی سالرداد

به  تسبه و نترفگ راروجه قت ردی موتهاي کالن مملک تیریدسانی و مروسعه، اطالع تحقیق و تهاي  صهرع

ویی با این رویارن دبو رناب ناپذیتو اج ترور. ضته اسدانی شراز نگران مطلوب آن ابدنه چن توضعی
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. ردادافراد نوع آگاهی  دریشه ر، بلکه تنیس رسانی کشوراطالع  دهاي موجو ترورلیل ضدنها به تمسأله 

ها  ترور. ضتملی اس رین ذخایرتانبهاراز جمله گ تکه اطالعا دان هدسیرك درنیا به این دوزه جوامع رام

ا ر رکشو فلتهاي مخ گاهتسدقابل تاهی مرجهان، لزوم هم در تي اطالعارناوفیع روسعه ستهاي  و ویژگی

وجه همه جانبه تسایه  درکه  تما این اس رظاتان ریگد رف. از طدنمای یهی میدیان عظیم جهانی بربا این ج

آن  درا کنیم که دپی تسدی تبه یک جامعه اطالعا تباطاترو ا تمقوله اطالعا دري رگذا مایهرسو 

  :ده باشدآمدرل رتکن تحته و یا ده شتاشردب روش کشوداز  رزی تو معضال تمشکال

  غالتمشکل اش -

  ) رسازي امو فافیق شري ( حل از طدصاتاق داسفمعضل م -

  یتولدهاي  گاهتسدي دي و کنراتساخ تمشکال درنظمی  بی مشکل -

  هنگیفري و رکف تمشکال -

  اي همهرآموزش ب دونب -

   رمحو تماعی اطالعاتاج تالدع دنبو -

  داز حقوق خو دافربی اطالعی ا -

  دیدج دصاتجهانی یا اق دصاتاهی اقرهم در فضع -

وسعه ت دفي، هراتساخ تخی مثل اصالحاروسعه و بتیجه تغال نتاش دایجا ده مانندش رذک ردخی از موارب

  . دنتهس

  رکا رل بازادعات درسانی شغلی رنقش اطالع 

که  تبهینه آن اس ت. وضعیته اسدشکیل شتقاضا تضه و رع رفو طدها از ربازا ریگد دهمانن رکا ربازا
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. همچنین رداد داي او وجورقاضاهایی بتچه  داندب رضه کارع رفط ریگد تریا به عبا رگان کادجوین

ا از کجا و چگونه ر دنیاز خو ردمو تبا مشخصا روي کارکه نی دانندنیز ب رقاضیان کاتمایان یا مرفرکا

اهم فرما رفرا بکارجو رصال کاتکه وسیله ا تآن اس رکا رسانی بازار. نقش اطالع دأمین کننت دواننت می

  .دنمای و شغل می را صاحب کاره و او دنمو

 ترصو درا رزی ده باشتاشدنیز نقش  رکا ربازا تدمدل بلندعات در دوانت سانی شغلی مناسب میراطالع 

 درحصیل ت تانشجویان به سمدانش آموزان و د تاید، هرکا ربازا تصحیح از وضعی تن اطالعاتاشد

 دوانت می رگذاتو سیاس رگی صمیمتبه عنوان  تولد. همچنین دبو دخواه رتنیاز جامعه آسانردهاي مو هتشر

ي راگذتي یا سیاسرگی صمیمتنوع  ر. مسلماً هدهد رارق دهاي خو تو سیاس تامادا مبناي اقر تاین اطالعا

قیق، به موقع دصحیح،  تي از اطالعادمن هربهي و رگیرلزم بکاته کنونی مسدحول و پیچیتنیاي مد دربهینه 

. تي اسرگی صمیمتنوع  ره دري مهم رداهبر ریک وسیله و ابزا تواقع اطالعا در. تاس دماتو قابل اع

  .تاس دآینفر ك ایندري و رگی صمیمت دآینفر ره بدآین تیریدکه اساس م تاس دقتمع راکدر

  فیرعات

 راما اگ ته استرفگ ترسانی صوراطالع  فلتهاي مخ زمینه درخوبی  رهاي بسیا تعالیف رهاي اخی سال در

ه دش دایجا ته امکانادآین در ردنگی راره قدوین شدتچوب یک نظام رچا درها  تکراین ح رت یعرچه سره

ی از فلتالیل مخدانه به فأست. مدبو دمشکل خواهبلکه اصالح آن نیز  تاشد دا نخواهری فهی کادنها بازتنه 

 دسانی از یکسو و نبورو اطالع  تي اطالعارناوفاجع به ری تبلیغاتهاي  تعالیف دبیش از ح رأثیتجمله 

هاي  و نظام تبه اطالعا تلقی یکسانی نسبتو  تاشردب ریگداز سوي  رکشو دري جامع رهبرو  تایده

و  تو از زاویه معلوما دنتي هسرسطحی نگ رچادمعموالً  دافرینکه اا از اد. جردادن دسانی وجوراطالع 
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. رداد دهایی وجورنظ فالتنیز اخ تمبانی و کلیا در، دنرنگ به این مسائل می دهاي شخصی خو ترمها

کلی  ر. به طوتجامعه اس در تي اطالعارناوف رأثیتگی ردتاً ناشی از گستدها عم گونگیده این چنتالب

 رزی در فیرعت دکه به چن ته اسدش تو اطالعا تي اطالعارناوفسانی، رنظام اطالع  ي ازدزیا فیرعات

  :دشو ه میراشا

 تمعلوما راداز مق تاس ترعبا ت: اطالعادندقتاي مع هد. عته اسدش تهوم اطالعافي از مربسیا فیرعات

 ر، امت، واقعیدوه مشهتانسد ر، هریگد رعبیت. یا به رددگ م اطمینان میده که باعث کاهش عدش تفیادر

، دسر تسدیقی به رط رانش که از هد رو به ه داي باش هتانسدو پیامی که حامل  تعالم رمسلم و یا ه

که عامل  تهمان چیزي اس تکه: اطالعا دان هتفگ تاطالعا فیرعت در ریگد. بعضی دشو اطالق می

  . دشو می فرد دري رگی صمیمتیا باعث  تي اسرگی صمیمت

 ربه بش تاطالعا رشاتازش و انرده، پرقال، ذخیتي، انرآو جمع درهایی که  يرناوفیه ، به کلفیرعتطبق 

  . دگوین می تي اطالعارناوف دکنن کمک می

ها و  یزير نامهرها، ب يرگذا تها، سیاس يرگی صمیمت، فاداي از اه هتفسانی، مجموعه نظام یارنظام اطالع 

 تمادسانی و خراطالع  تسانی مؤسساراطالع  رام رب ترو نظا تایدسانی، هراکز اطالع رهی مدسازمان

 تبطی استرهاي م وها و سازمانراي از نی سانی مجموعهرنظام اطالع  ریگد تر. یا به عباتسانی اسراطالع 

گان ده کنندافتاي از اس هاي ویژه مقوله رغیتهاي م تبوط به نیازها و قابلیری مترمشو تمادو خ تکه اطالعا

  . دهد می رارق ها آن ریاتاخ درا ر

ها و ردادانتعیین استیزي، ر نامهري، برگذاتکه به سیاس دشو سانی به نظامی اطالق میرنظام ملی اطالع 

  .دازردپ سطح کالن می در رسانی یک کشوراطالع  رام تایده
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 تي اطالعاربرازش و کارد، پتفیادر، دولیتیان رکه ج دشو ي اطالق میداینفربه  رکا رسانی بازاراطالع 

  . ردگی می ربدرا ر رکا ربازا

 تحتکه  تالمللی اس اي یا بین سانی ملی، منطقهراکز اطالع راي از م مجموعه رکا ربازاسانی رشبکه اطالع 

بازار کار از قبیل: آموزش، مهارت، بهره وري نیروي کار، حوادث  تله اطالعادبه مبا ریگدایطی با یکرش

   .دازردپ می و ...

لذا  دنراد رکا رغال و بازاتزمینه اش درقیم تمس رها اث ت: این سیاسرکا رنظیم بازاتعال ف هاي تها و سیاسرابزا

هاي  نامهرو ب رکا رسانی بازارم اطالع تاي، سیس هرفنی و حفاز جمله، آموزش  دشو ه میدعال نامیف رابزا

  .دشو انجام می تولداي به کمک  ایانهر ترغال که به صوتاش

 رلذا ابزا دنرادغال نتزمینه اش درقیمی تمس رها اث ت: این سیاسرکا رنظیم بازاتعال ف ریهاي غ تها و سیاسرابزا

 تاس ران. شایان ذکري به بیکاررائه مقران مثل ارهاي کمک به بیکا نامهراز جمله ب دشو ه میدعال نامیف رغی

 ترجاتاز جمله ي دصاتهاي اق بخش رسای رب تي اطالعارناوف روجه اثتم توجهات رتبیش رحال حاض در

آن  تارخصوص اث درو  تایی اسرغالگتو اش دیدمشاغل ج دایجا رآن ب رونیکی) یا اثرتالک ترجات(مقوله 

وجه ت رتکم رقاضیان این بازاتها به م ویسرو س تمادائه خرو به خصوص ا رکا ربازا تیان اطالعارج رب

ائه رو ا رکا ربازا تیان اطالعارج رب تي اطالعارناوف تارسی اثررب راین عالوه بر. بنابته اسدش

سی ررب ردمو رکشو رکا ربازا توجه به وضعیتي آن با رگیربکا ت، اهمیراین بازا در تمادها و خ ویسرس

  .ردگی می رارق

  :ردک فیرعتین گونه دا بر رکا رسانی بازاروان نظام جامع اطالع ت وق میف فیرعاتوجه به تبا 

یق رکه از ط تاس رکا رنظیم بازاتعال فهاي  نامهرهاي پویاي برز از ابزایکی ا رکا رسانی بازارم اطالع تسیس
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عالوه  رکه این ابزا توضیح است. الزم به رددگ می رکا رهی بازادقا بازتر، موجب اتن اطالعارداهم کفر

به و  دباش پویایی نیز می فردبه  راي ویژگی منحصراد، تاس رکا رنظیم بازاتعال فهاي  راینکه جزء ابزا رب

اي و نیز  جامعه ره دره دافتي و اسرگیرقابل بکا رکا رسانی بازارهاي اطالع  متکه سیس تلیل اسدهمین 

و  تاس تحائز اهمی ر. این ویژگی بسیادباش ها میرجوامع و کشو ري از سایرگیري و بکاراردقابل الگوب

ي ریگد تم از جهاتنین این سیس. همچدنمای مایز میتم رکا رنظیم بازاتهاي  تسیاس را از سایر تاین سیاس

  . دباش می تنیز حائز اهمی

اي  مهدجزئی مق تحال در رکا ربازا تکلی و اطالعا تحال در تو نقش اطالعا فیرعتن دبا مشخص ش

  .داهم شفر رکا ری بازاتم جامع اطالعاتسیس دوجو ترورك ضدر تجه

   رکا ربازا تم جامع اطالعاتسیس تاهمی

 از: تسترعبا رکا ربازا تام جامع اطالعتسیس تاهمی

  تولداي رب

 ها نامهرها و ب تسیاس دو بهبو ربوط بکاره مدخاذ شتهاي ا نامهرها و ب تایج سیاستزیابی نرا •

  رکا ربازا درقاضا تضه و ري عدهاي کلی ائه شاخصرا •

 يرخ بیکارغال و نتخ اشري حقوق، نرم جااقراآگاهی از  •

  ها ترامه فاي کاهش شکارهاي پویا ب تائه سیاسرا •

  هدو آین رهاي شغلی حال حاض تصفرعیین ت •
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   رقاضیان کاتاي مرب

   فلتاي مشاغل مخرهاي الزم ب ترو مها تحصیالتشناسایی  •

  یتعلی و آف رکا راي بازارهاي الزم ب ترغال و مهاتاش دشرشناسایی  •

  کنولوژي و شغل مناسب تها،  تمشاغل، موقعی درجو تي جسدوانمنتزایش فا •

  دخو ترمها داي بهبورهاي آموزشی ب گاهرنامه و کارآموزشی، ب توسسام تن اطالعاتفیا •

 رح زیربه ش تاس دیفم رن کااقاضیتاي مرب رکا ربازا تنظام جامع اطالعا دری که تکلی اطالعا ربه طو

  : دباش می

ü شغل ربوط به هرکامل م تاطالعا  

  فح وظایرش •

  رابزا •

  نیاز  ردهاي مو کنولوژيت •

  نیاز ردنی موفانش د •

  ها ترمها •

  ها واناییت •

   تحصیالت •

 و دستمزد حقوق دودح •

 جنسیت افراد •

ü ربازا تنظام جامع اطالعا در دموجو رسی آمارریق براز ط رنظ ردقاضاي شغل موتضه و رمیزان ع 

 ي شغلی آنهارگی تن جهدو مشخص ش رکا
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 رگان کادینجو ریاتاخ درشغل  رابطه با هر درم جامع تیق یک سیسرکاملی که از ط توجه به اطالعاتبا 

ه داد رارق دفه ردادا رین انطباق رتها بیش ایط آنرشغلی که با ش دواننت ی میتاحرها به  ، آندشو ه میتگذاش

ي از صاحبان ر، بسیادش دخواه رها ذک ترمها فشکا تقسم درکه  ر. همانطودجوي آن باشنتجس درو 

که  دناشی از این باش دوانت می رام و این دشون خاص با مشکل مواجه می تربا مها فردن تفیا درمشاغل 

  .ردادانطباق  دنرادهایی که آنها ترچه شغلی با مها دانند نمی دافرا

  گاندهندش رورآموزش و پ

ع رفو  رتبه تبه وضعی تکرح ر: به منظورکا رناسب با نیازهاي بازاتم اي  هرفآموزش شغلی و ح ترورض

ان راگیفرو نیازهاي  رکا ربا نیازهاي بازا دبای ي میا هرف، آموزش شغلی و حدهاي موجو ي از چالشربسیا

ه ربادر دهمچنین بای  .دباش بط میرهاي ذیدمیان نها رتباط بیشترلزم اتمس ر. این امدا کندي پیرتناسب بیشت

 رشاف تزایش جمعیفا دونرا ره زیدنمو رنظ دیدجت اي  هرفآموزش شغلی و ح غال و تمان از اشتارظاتان

ا با محیط ره و آنها دادزایش فا ار دافرا هاي  ترمها داساسا بای  .ردک دخواه دچالش ایجااي این ري برتبیش

طوالنی و  رالزاماً به معناي کا رو این ام دشون رترو سازگا رتدمول رکا در دبای دافرا  نماییم. رسازگا رکا

ها با نیازهاي  ترهاها و انطباق م ترزایش سطح مهافیق ارکه از ط تاس رتبه ربلکه کا تنیس رت تسخ

  .رددگ می رجامعه میس درشغلی 

  ي دصاتهاي اق بنگاه

ان یا دمنرکا تارغییتاساس رکه ب دیدهاي ج امیدختاي اسرا برمشاغلی  دواننت ي میدصاتهاي اق بنگاه

هایی تری که چه نوع مهاتو همچنین به اطالعا دي نماینرگذاربا تآنهاس دیدهاي جراسیس کسب و کات

ه دقاضاي آینتناسب با تم رنظ رده موترفهاي پیش تراي مهاري برگی صمیمتو  تاس دموجو روي کارنی در
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  :7دنراد دذیل وجو فادا، اهتاسراین  در. 6دسی یابنرتسد دخو

  ره بازادوز شرهاي به  هدادین ري از آخراردخورب 

 اي آنرب تخواسدرهاي شغلی و  تصفرن رداهم آوفر 

 رکا رازاقاضاي بتضه و ره عدبینی آین پیش 

 ها ترن مهارداي باال برآموزشی و منابعی ب تمادخ تاطالعا 

 ها يرگی صمیمتقا تراي اري بدصاتاق تو اطالعا ری کافوي کیروزیع نیتوسعه و ت 

ن منابع رداهم آوفر؛ و ربکا رقاضیان مناسب و ماهتام مدختجوع و اسربا  ري کسب و کارگیربکا 

 غالشانتهاي اش يداز نیازمن تحمای وجه بهتبا  فلتجویان مشاغل مخراي کارب

 هیه مشاغل ویژهتیزي شغلی و ر نامهرب 

  رکا ربازا تاطالعا ردبرکا

 رارق رأثیت تحتا راً آندیدش دصاتن اقدي و جهانی شدصاتسازي اقد، که آزارکا رحول بازاتخصوص  در

 ,Labour Marketing Information System( رکا ربازا درسانی رهاي اطالع  مت، مبحث سیسدهد می

LMISی (تولدغال تاش تماداکز خراي که م ه به گونهداوان کسب نموفر ت) اهمیPublic Employment 

Services, PES درا راي  هدها نقش عمري از کشوربسیا درسانی شغلی خصوصاً ر) عموماً و اطالع 

ي رناوفه از دافتاس. همچنین با ته استاشده دبه عه رکا ربازا تارغییتم با ردي مرکمک به سازگا

                                                           
6 Labor Market Information System, Mahesh Maurya, Naitik Shah, International Journal of Application 

or innovation in Engineering and management, Volume 3, Issue 3, March 2014.  
7 Labor Market Information System, Mahesh Maurya, Naitik Shah, International Journal of Application 

or innovation in Engineering and management, Volume 3, Issue 3, March 2014 
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اول دتهاي م نامهراي که از میان ب ه به گونهترفگ دي به خوریگده رچه رکا رسانی بازار، اطالع تاطالعا

نیل  در دوانت که می تی استین سیاسرتسانی شغلی پویار، اطالع رکا رعال بازافنامه ره به عنوان بده شتشناخ

سانی رهاي اطالع  متسیس ته نقش و اهمیدنرگیرب در. این مطالب ده باشتاشدکالن ملی نقش  فادبه اه

که  تلیل اسدو به همین  دباش می رنظیم این بازات در رکا رسانی بازارهاي اطالع  متنظیم سیست در رکا ربازا

نظیم تهاي رها و ابزا تسیاس رو به نوعی سای رددگ ه میدافتزون اسفوزاره و ردتگس رها به طو متاز این سیس

  :دنتهس رح زیربه ش رکا رهاي بازا تکلی سیاس ر. به طوته اسداد رارق دخو رأثیت تحت ار رکا ربازا

   رکا ربازا در دهاي موجو تواقعی رنی بتسانی شغلی مبریک نظام اطالع  تقویتهی، دسازمان د) ایجا1

 درو یکسان  علمی تیریدو اعمال م ته بهینه از امکانادافتاس رهاي الزم به منظو ترو نظا رابیدت) اعمال 2

 رکا ربازا

امین سطوح و انواع تو  رکشو در دسانی موجورهاي اطالع  ی و هماهنگ با نظامفوسعه کمی و کیت) 3

جویان به رمایان و کارفرایی، کارقاضیان اعم از مسئولین اجتاي کلیه مرب تو امکانا تمادخ فلتمخ

 اي منطقهها و مصالح ملی و  تاولوی تعایرناسب نیاز آنان و با ت

 توضعی تجامعه از اطالعا دافري کلیه ادمن هربهسی و رتسداي رایط یکسان برن شرداهم آوفرسهیل و ت) 4

 رکا ربازا

هاي  از بخش تو حمای رغال کشوتهاي اش توین سیاسدتو  تصمیماتخاذ تا در دمنتدرو ق رموث ر) حضو5

 رب داکیتبا  دکنن می تعالیفشغلی  تامدضه خرغال و عتاش تاطالعا دولیتزمینه  دری که تولد ری و غیتولد

ایط رناسب با شتایه الگوهایی مرو ا رکا ربازا در دموجو تسدری و نات، سندآمراصالح الگوهاي ناکا

 جامعه
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نظام  در رنظ ردمو فادن اهدعملی نمو رایی به منظورهاي اج العملروتسدوین قوانین و دتو  د) ایجا6

 سانی شغلیراطالع 

 ربازا رب تي اطالعارناوف تحوالت رخصوص آثا دري ره نگدو آین 8باطیتری اتطالعاي ارناوفوسعه ت) 7

 این زمینه درخصص توي انسانی مرنی تبیرتو  تحقیقاتو  تش مطالعارتسطح ملی و جهانی و گس در رکا

و  یزير نامهري، برگذا تحقیق، سیاستاي رغال به عنوان مبنایی بتاش ته از اطالعادافتهنگ اسفر) اشاعه 8

 ینفرآرغالزا و کاتهاي اش حراي طراج

سانی شغلی راکز اطالع رباط و هماهنگی بین مترا دسانی شغلی و ایجارهاي اطالع  تعالیفهی د) سازمان9

 رکشو رکا رو بازا

  رسانی شغلی کشورهاي اطالع  تعالیفن ردینه کدش و نهارت) گس10

  رکا ربازا تم اطالعاتسیس فاداه

قاضا ت تو سمد درهایی  هدادن رداهم آوفرزیابی و ر، ايرآو جمع تجه در رکا راسانی بازرم اطالع تسیس

 رژیک زیتارتاس فاد) با اهLMIS9( رکا رسانی بازارم اطالع تاي سیسر. اجتاس روي کارضه نیرو ع

  :دشو محقق می

v اي هرفنی و حفو آموزش  رکا رقاضاي بازاتامین و تابطه با ر درملی  تیفافش 

v سی آسان و رتسدهاي انطباقی با دآینفر دراب تهاي شغلی، ش تخواسدراي ریع برسی سرتسد

 مایانرفرجویان و کارهاي کا تخواسدریع به رس

                                                           
8 ICT: Information and communication technology 
9 Labor Market Information System 
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v 10رکا ربازا رداز عملک تاي حمایرب دمندسو تماالته از احدافتاس 

و  آموزشی تمایان و موسسارفرجویان، کاری کامل بین کاتیان اطالعاربهینه با ج رکا ربازا 1ه رشکل شما

، تواقعی درو  ته اسدسازي نش هدي پیارهیچ کشو درآل  هدل اید. این متی اسفهاي آموزش کی نامهرب

 دکاهش آن، بای تجه درکه  تو اسروبه راي  هدهاي بالك ش با کانال روي بازارسانی نیرم اطالع تسیس

  :ردالش کت

  11بهینه رکا ربازا

 

  

 رادبه نمو تنسب تیان اطالعارکه ج رددگ عی مشخص میواق ربازا در تیان اطالعارج تسی وضعیرربا ب

از نیازها و  رگان کاداي مثال جوینر. بدباش وش میدیا مخ تها یا قطع اس تخی از قسمرب دروق ف

. تنیس رکا ره مطابق نیازهاي بازادائه شراي ا هرفنی و حفهاي  و نیز آموزش دنتمطلع نیس ربازا تاطالعا

  .توق اسفالب ه مطدبیان کنن 2ه رشکل شما

                                                           
10 Woltermann, Silke, 2012, The Labor Market Information System as an instrument of Active labor 

market policies, International Zusammenarbeit (GIZ). ISBN 3-937235-28-0. 
  1384درضا وقفی، اثر سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات بر جریان اطالعات بازار کار، محم 11

  

 تیان اطالعارج

 رقاضی کاتم دافرا
 نی في هاهنامرب

 ه اي و آموزشیرفح

 روي کارنی ربازا
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  12تیان اطالعارالل جتاخ

  

شکل  ترا اصالح و به صورواقعی  رکا ربازا در تیان اطالعاري جربه کمک ابزا تبایس می راین بازا در

ه و دافتم با است. این سیسردگی انجام می رکا رسانی بازارم اطالع توسط سیست ر. این کادیل نمودبت 1ه رشما

یان رج دح شغلی و ایجاره شغلی و نیز طریابی، مشاورهاي کا به نام رکا ربازا ریگدهماهنگی بین سه بخش 

 ربازا در تاطالعا تیان بازگشرج د، موجب ایجارکا رها و سه بخش قبلی بازا بین این بخش تاطالعا

صحیح و تموجب  رسه بخش مذکو ریگد. به بیان دنمای یل میدبتا به وضع مطلوب ر ره و این بازادش رکا

  13.توق اسفه مطالب دبیان کنن 3که شکل  دنردگ می رکا ربازا در تیان اطالعارج سهیلت
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 ربیکا داافر
نی و فنامه آموزشی رب

 ه ايرفح
 رکا ربازا
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  یان رج در رسانی بازارم اطالع تسیس فجایگاه و وظای

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  رکا رسانی بازارم اطالع تهاي اصلی سیس تعالیف

  از: دنترکه عبا رددگ شامل می اراصلی  تعالیفسه  رکا رسانی بازارم اطالع تسیس

 .رکا رقاضاي بازاتضه و رطبیق بین عت .1

ها و نیز دمزتسدها، حقوق و  خصصتها و  ترخصوص میزان مها در تائه اطالعارکسب و ا .2

 حصیلی و مشاغل.تهاي  هتشرقی رتوسعه و ت تجه دآموزشی موجو تامکانا

 ).دان هدخاب شغل نشتحله انرم ردي که وادافره شغلی (بخصوص به اراهنمایی و مشاورائه را .3

   رگان کادجوین
 ان)ر(بیکا

  نی وفهاي  آموزش
 ه ايرفح

 رهاي بازا بخش رسای
 رکا

 ح شغلیرط
LABOUR 
PROFILE 

 ه شغلیرمشاو
JOB 

COUNSELLING یابیرکا  
EMPLOYMENT 

SERVICE 

  رکا رسانی بازارسیستم اطالع 

 یان بازگشت اطالعاترج

 تباطارتا

 یان اطالعاترج
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و  تعملیا رکا رسانی بازارم اطالع ت، سیسرکا ربازاهی به نیازهاي دجواب  ربه منظو تممکن اس

هاي  تعالیفه دنرگیرب دروق ف تعالیف، سه دیردکه بیان گ ره همانطوت. البرددا شامل گری فلتهاي مخ تعالیف

ها و  ویسرخی از سر. برددگ ح میری با آن مطتیو وضع تموقعی ره درو  دباش م میتاصلی این سیس

 از: دنتر، عبارددگ ائه میرا رکا رپاسخگویی به نیازهاي بازا ت، جهرمذکو تعالیفقالب سه  درکه  تمادخ

 14خاب شغلتانطباق و ان

سی رتسد رگان کادمایان و هم جوینرفرکز، هم کارمتم رکا ربازاسانی رم اطالع تن یک سیسرداهم کفربا 

  . تاشد دخواهن رکا ربازا تالعابه اط

 .دا کنندا پیرقاضا ت ردهاي شغلی خالی و نیازهاي مو تصفر تاطالعا دواننت می رگان کادجوین -

 .تاشد دسی خواهنرتسدآنان  ترو نیز مها رگان کادجوین تمایان به اطالعارفرکا -

  15و مشاغل رفح تائه اطالعارا

 .فلتو مشاغل مخ رفابطه با حر درعمومی  تاطالعا -

 ه و یا شغل خاص.رفاي یک حرها ب ترخصوص نیازها و مها در تائه اطالعارا -

 .فلتها و مشاغل مخ بخش دری تاخردپ دمزتسدمیزان حقوق و  -

 دشرحال  دري دصاتاق فلتهاي مخ هایی از بخشتاین خصوص که چه قسم در تائه اطالعارا -

 ).رددگ ائه میرا رن کاگادبه جوین رتن شغل بهدا نمودپی تجه ت(این اطالعا دباشن می

از  فلتهاي مخ بخش در تعالیف دیدهاي ج ه، مشاغل و نیز زمینهرفخصوص ح در تائه اطالعارا -

 .تي اطالعارناوفو یا  تمادجمله بخش خ

                                                           
14 Job Matching 
15 Information on professions 
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 16اي هرفنی و حفهاي آموزش  هرودو  تخصوص امکانا در تائه اطالعارا

به  دورابطه با چگونگی ور درخاص  تطالعاجوان نیاز به ا دافرها، ا هرفبوط به حرم تاطالعا رکنا در

  ، از جمله: دنرادا ر رکا ربازا

 اي. هرفنی و حفهاي  ها و آموزش هرودابطه با ر در تاطالعا -

 اي. هرفنی و حفهاي  آموزش رهاي عمومی به منظو ابطه با کالسر در تاطالعا -

کمیلی به تی و یا تمادقهاي م هروده دهندائه رهایی که ا تکرو ش تابطه با موسسار در تاطالعا -

 .دنتیان مشاغل هسدتمب

 17تیفکی دهاي بهبو نامهرابطه با بر در تائه اطالعارا

 دواننتا آنان نیز بت ده باشنتاشدانگیزه  دایجا تنیازهاي بخصوصی جه تبه ممکن اسرجتبا  رگان کادجوین

  ، از جمله: دا نمایندي پیرتبه رشغل و کا

 .ده باشتاشدقاضایی نت ریگدشغل قبلی آنها  تممکن اس -

 .دشغل قبلی نباشن در تعالیفامه دبه ا دریزیکی، قافالیل دآنان به  تممکن اس -

 .دنراد ترلذا نیاز به بهسازي مها ،دان هدبو ري بیکادزیا تداي مرب تممکن اس -

 ار رکا رآنان به بازا تگشرهاي آموزشی، شانس ب نامهرزمینه ب در تائه اطالعاروق، اف دافرخصوص ا در

  .دهد زایش میفا

                                                           
16 Information on Vocational Training Possibilities 
17 Information on Qualification Programs 
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 18اجعینري به مردبرهاي کا ترائه مهارا

ائه ری اتجو شغل و یا حتاي جسراغلب نیاز به کمک ب رگان کادی، جوینفکا تن اطالعادنبو ترصو در

نیاز به ردمو تائه اطالعارا ر، عالوه برکا رسانی بازارم اطالع تسیس د. با وجودنراد راي کارقاضا بت

  :رددگ ذیل مهیا می رداز جمله موا ریگدهاي  ائه کمکر، امکان ارگان کادجوین

 دی موجوتهاي اطالعا وي بانکر رجوهاي شغلی بتش جسرتگس تی جهتنرتهاي این ائه کمکرا -

 .رکا ربازا در

 قاضانامه.تزومه و رن تخصوص نوش درائه کمک را -

 .دافرمشاغل ا راده از نمودافتبا اس رترجوهاي شغلی موثتائه جسرا -

 

  19مشاغل رادشکیل نموت

 دنرادهایی که  ی و نیز ویژگیترمها تاز وضعی دافرکه این ا تقاضیان، نیاز استبه م تمادائه خرا رکنا در

ه از دافتان با اسر، یعنی مشاوردگی ه شغلی انجام میراهنمایی و مشاوربه کمک  تعالیف، این دنردمطلع گ

هاي آنان  و نیز ویژگی ترمها دواننت می رکاگان داز جوین تم و نیز اخذ اطالعاتسیس در دموجو تاطالعا

ی رفاکز آموزشی، معربه م ترن سطح مهاردباال ب را به منظور دافرنیاز ا ترصو درا ت دهندشخیص تا ر

ان نیز رمشاو دبه وجو رکا ربازا تنیاز به اطالعا رویس عالوه براین س دیردکه بیان گ ر. همانطودنماین

. به ردگی یابی انجام نمیراکز کارم دره شغلی راهنمایی و مشاور رحاض حال درانه فاستکه م ته استوابس

  ، از جمله:دادائه را تماداین خصوص نیز به آنان خ دروان ت م میتکمک این سیس

                                                           
18 Search and Application Skills 
19 Proferssional profiles 
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 هاي شخصی. ترعیین مهاتکمک به  -

 هاي اشخاص. عیین سطح و ویژگیتکمک به  -

 . فلتها و مشاغل مخ هرفبا حابطه ر در تن اطالعاداهم نموفربا  ریگد تمادخ رائه سایرا -

  رکا رسانی بازارم اطالع تهاي سازمانی سیسراتساخ

هاي ربه خصوص کشو فلتهاي مخرکشو در رکا رسانی بازارم اطالع تسیس راتساخ تسی وضعیررب در

 دح ذیل وجورسازمانی به ش راتسه ساخ درم تاین سیس رددگ ، مشخص می20ه از جمله آلمانتفوسعه یات

  :رداد

 .رکا رسانی بازارم اطالع تي سیسرتکامپیو پایگاه -1

 بوط به مشاغل.رم تابطه با اطالعار درهایی  ابخانهتک -2

 ي.دافره شغلی انرمشاو -3

  رکا ربازاسانی رم اطالع تي سیسرتپایگاه کامپیو

بوط به رم تائه اطالعاري، امکان ارتپایگاه کامپیو تربه صو رکا رسانی بازارم اطالع تشکیل سیست در

 رها میس قاضانامهت تي کمک به ساخدا حتاي و نیز  هرفنی و حفهاي آموزش  ها و کالس هرود، رکا ربازا

  ، از جمله:دباش می

 .رکا تمادابطه با مقر در تائه اطالعارا -

 .رگان کادابطه با جوینر در تائه اطالعارا -

 اي. هرفنی و حفهاي  ها و آموزش هرودخصوص  در تائه اطالعارا -
                                                           

  1384اثر سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات بر جریان اطالعات بازار کار، محمدرضا وقفی،  20
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 .دنتي هسربه کارجتاي رادي که دافری به افیهاي ک نامهرائه برا -

 .ها هقاضانامتازش رداي پروصیه بت -

  بوط به مشاغلرم تابطه با اطالعار درهایی  ابخانهتک

ابطه با مشاغل و ر درهایی  ابخانهتک دبه کمک ایجا رکا رسانی بازارم اطالع تشکیل سیست ترصو در

جو تا جسر دنیاز خو ردمو تقل اطالعاتمس ربه طو دنردگ ردقا دافرا ات رددگ می دها، این امکان ایجا هرفح

این  در دور. همچنین ورددگ دامی دا باعث ایجات رددگ تجایی ثب درون آنکه هیچ چیزي دب دنماین

  :دذیل باش ردشامل موا تها ممکن اس ابخانهت. کتاس داي همگان آزارب تجو اطالعاتها و جس ابخانهتک

 ها. هرفابطه با مشاغل و حر در رصتمخ تهاي اطالعا گهرب -

 ها. هرفجز به جز مشاغل و ح تهایی شامل اطالعا هدونرپ -

 اي. هرفنی و حفهاي  ها و آموزش هرودخصوص  در تاطالعا -

 .دهند شغل می رغییتي که دافراي اری بفزایش سطوح کیفخصوص ا در تاطالعا -

 ها هرفابطه با مشاغل و حر درهایی  یلمف -

 يدافرشغلی ان رمشاو

ا دبه پی درا قار دافرا ات ته نیز نیاز اسر، به مشاورکا رسانی بازارم اطالع تي سیسرتپایگاه کامپیو رناک در

  :دذیل باش ردشامل موا ته ممکن اسرمشاو .دن شغل مناسب کننردک

 هاي آموزشی مناسب. هتشرها و  هرودو نیز  ترن مهاردا کداي پیرکمک ب -

 قاضانامه.تزومه و رن تاي نوشرکمک ب -

 .تنرتي اینرگیرخصوص آشنایی و بکا درهاي عمومی  ککم -
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 .دو کم سوا دسوا بی دافرکمک به ا -

، مشخص رکا رسانی بازارم اطالع تهاي سازمانی سیسراتوي ساخر رعمق بت، با کمی توضیح استالزم به 

چه  رقال هتائه و انرا درجامعه، سعی  رب رگذا رو اث فلتهاي مخراته از ساخدافتم با استاین سیس رددگ می

ا ر دها خوراتاین ساخ درکه  تپویایی اس تو این همان خاصی ردادقاضیان تبه م رکا ربازا تاطالعا رتبیش

  .21دهد نشان می

  22رکا رسانی بازارم اطالع تنیازهاي عمومی سیس

 دباش می تحائز اهمی راي که بسیا ، مسالهرکا ربازاسانی رم اطالع تي سیسرگیره و بکادافتخصوص اس در

نیازهاي  تنخس تبایس م میته از این سیسدهاي بیان ش ویسرو س تمادخ تفیادر رکه به منظو تین اسا

  :ته اسده شتاخردسی این نیازها پررذیل به ب در، که دنمو رفطرا براولیه و عمومی آن

  رکا رابطه با بازار در تاطالعا -1

 یابی راکز کارم -2

 رسانی بازارم اطالع تابطه با سیسر درجوانان  و به خصوص ربیکا دافرمایان، ارفرن کادمطلع نمو -3

 ه از آن.دافتاي اسرانگیزه ب دو ایجا رکا

 رکا ربازاابطه با ر در تاطالعا

، تمادها و خ ویسرائه سرا رها به منظو متاك این سیسرین خورتکه مهم دوجه نموت داین خصوص بای در

گان دکه از جمله، کسب اطالع از جوین تاس رکا ربازا فلتهاي مخ نیاز از بخشردمو تن اطالعاتاشد
                                                           

  1384وقفی، محمدرضا، اثر سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات بر جریان اطالعات بازار کار،   21
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و نیز مشاغل  دشرحال  دري دصاتهاي اق آنان، اطالع از بخش تو خصوصیا ترزومه، مهارشامل،  رکا

 رحال حاض در، رکشو رکا ربازا در تخصوص این اطالعا دراه تسی اجمالی و کورریک ب در  و.... دیدج

کزي رهیچ م درنیاز ردمو ته و یا اینکه اطالعاداکنرپ فلتهاي مخ گانرها و ا خانهتربین وزا تیا اطالعا

و  رمذکو تمخاطبان با اطالعا رتآشنایی بیش ر. به منظورددگ نمی دکامل ایجا ری به طوتي و یا حرآوردگ

سی این ررامه به بدا در، دیردبیان گ رکا رسانی بازارم اطالع تی که از سیستمادها و خ ویسربه س رنظ

  :تاس هده شتاخردنیازها پ

  خاب شغلت) انطباق و انفال

ا از یک سو، ت دنماین ا مهیا میراین امکان  رکا ربازاسانی رهاي اطالع  مت، سیسدیردکه بیان گ رهمانطو

و از سوي  دا نمایندا پیرقاضا تردهاي شغلی خالی و نیازهاي مو تصفر تاطالعا دواننتب رگان کادجوین

. ده باشنتاشدسی رتسدآنان  ترو نیز مها رگان کادجوین تاطالعا ا بهت دباشن درمایان نیز قارفر، کاریگد

  که شامل: ردپذی انجام می رو قشدنیاز از این ردمو تها با اخذ اطالعا تعالیفاین  تواضح اس

ی و یا ترمها تحصیلی و آموزشی، مشخصات تشخصی، مشخصا تمشخصا: رگان کادجوین -

 ه.رخصصی، سوابق شغلی، عالیق شغلی و غیت

آموزشی،  تاهی، امکانارف تي، امکانادصاتاق تعالیفحقیقی و یا حقوقی،  تمشخصا مایان:ررفکا -

 ه.رنیاز و غیردوهاي مورنی

  و مشاغل رفح تائه اطالعارب) ا

 دواننتان بربرا کات دنماین ا مهیا میراین امکان  رکا ربازاسانی رهاي اطالع  مت، سیسدیردکه بیان گ رهمانطو

خصوص مشاغل،  دراز جمله، اطالع عمومی  فلتخصوص مشاغل مخ درا ر دی خوتنیازهاي اطالعا
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ها و مشاغل  بخش دری تاخردپ دمزتسدها یک شغل، اطالع از میزان حقوق و  تراطالع از نیازها و مها

و نیز اطالع از  دباشن می دشرحال  دري دصاتهاي اق هایی از بخش ت، اطالع از اینکه چه قسمفلتمخ

امکان  تعالیف. این د، کسب نماینفلتهاي مخ بخش در تعالیف دیدهاي ج نیز زمینه ها و مشاغل و هرفح

ه روق االشاف توان به اطالعاتا با کمک آن بت ده باشدوین شدتهنگ ملی مشاغل فراینکه  رمگ تنیس رپذی

  .تفیا تسد

  اي هرفنی و حفهاي آموزش  هرودو  تخصوص امکانا در تائه اطالعارج) ا

خصوص  در تا به اطالعات تبوط به مشاغل، نیاز اسرم تاطالعا رکنا در، دیردگ که بیان رهمانطو

ی و تمادهاي مق هروده دهندائه رهایی که ا تکرو ش تاي و نیز موسسا هرفنی و حفهاي  ها و آموزش هرود

ویس و راین س تفیادر ت. جهتفیا تسد، دنتیان مشاغل هسدتقاضیان و به خصوص مبتکمیلی به متیا 

ی تر، نیازهاي آموزشی و مهاتبایس اینکه می ر، عالوه برکا ربازاسانی رهاي اطالع  متاز سیس تمادخ

هاي  هرودی از ت، بلکه اطالعاردگی رارم قتاین سیس ریاتاخ در دیردوق بیان گف دبن درکه  فلتمشاغل مخ

 ریاتاخ دریایی، فارغج فلتو مناطق مخ رکشو دره دهندائه راکز اره و نیز مدائه شراي ا هرفنی و حفآموزش 

 تبایس می رنظردمو تکه اطالعا رددگ وق، مشخص میف تجمال درعمق ت، با کمی ردگی رارم قتاین سیس

، راي کشو هرفنی و حف. از جمله، سازمان آموزش رددسانی گروز ري و به رآوردی گفلتاکز مخراز م

  ي.ردبرانشگاه جامع علمی و کادش و نیز رورآموزش و پ تروزا

  تیفکی دهاي بهبو نامهرابطه با بر در تئه اطالعاار) اد

ه تاشدانگیزه  دایجا تنیازهایی بخصوصی جه تبه ممکن اسرجتبا  رگان کاد، جویندکه بیان ش رهمانطو

آنان  تگشروشی، شانس بربه  دبای می ریگد، یا به بیان دا نمایندي پیرتبه رشغل و کا دواننتا آنان نیز بت دبان
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و یا اینکه  ده باشتاشدقاضایی نت ردمو ریگدشغل قبلی آنها  تا که ممکن اسر، چدادزایش فا ار رکا ربازابه 

ه و دبو ري بیکادزیا تداي مر، آنان بتمواقعی ممکن اس دری تو ح دنباشن دشغل قبلی خو در تعالیفاین 

ویس و رائه سرا تجه رددگ ه مشخص میدوجه به مطالب بیان شت. با ده باشنتاشد ترنیاز بهسازي مها

 د، وجوتا (ج) نیاز است) فهاي (الدبن دره دش رذک تاینکه به اطالعا رقاضیان عالوه بتبه م تمادخ

قاضیان مهیا تا به مرها  ویسرائه این سره، امکان اراهنمایی و مشاورا با انجام ت تي اسروران نیز ضرمشاو

، دائه شورمناسب به آنان ا تمادخا ت رددگ تقد تبایس قاضیان میتخصوص اینگونه م در. همچنین دنماین

 رددن انگیزه گترفموجب از بین  راین ام ردادي آنان، امکان رن زمان بیکادطوالنی ش ترصو درا که رچ

ه شغلی به راهنمایی و مشاورهیچگونه  رحال حاض درانه فاست. مدنردیل گدبتایمی دان ربه بیکا دافرو این ا

  .ته اسدیح شرشت رامه این امدا در که ردگی انجام نمی دمندفعلمی و ه ترصو

  اجعینري به مردبرهاي کا ترائه مهاره) ا

 درمهم آنان  تیکی از نیازهاي اصلی و یا مشکال رددگ مشخص می رگان کادسی نیازهاي جوینررب در

 دراً تدعم دافراین ا ریگد. به بیان دباش ن شغل مناسب میدا نمودپی رما به منظورفرباط با کاترا دایجا

و یا  دباشن مشکل می رچادمایان، رفرائه بکارو ا دخو تح وضعیرزومه و یا شرن تمصاحبه و یا نوش تساجل

 درجوي شغل مناسب تجس ت، جهدموجو تجهیزات راي و سای ایانهر ته از امکانادافتخصوص اس دراینکه 

 رسانی بازاراطالع هاي  متشکیل سیست رکنا در تي اسرور. لذا ضدباشن ی میفکا ترمها داقف، رکا ربازا

ه تاشدقاضیان تا به مري ردبرهاي کا ترمها تمادائه خرا امکان ات رددگ دي ایجادونرو یا  رات، ساخرکا

یابی راکز کاراجعین مرا به مر تمادا این خت دباشن درانی که قارو یا مشاو دافرا داي مثال وجور. بدباش

وان ت قاضیان، میتاي مرب تداه متي آموزشی کوها شکیل کالست. همچنین با تي اسرور، ضدائه نماینرا

  .دادا به آنان آموزش روق ف تمادخ
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 یابیراکز کارم

عمل اینگونه  در. دکنن عمل می روي کارقاضاي نیتضه و رهاي واسط بین ع یابی به عنوان حلقهراکز کارم

اکز راین م ریگدیان . به بدکنن ا میفای روي کارقاضاي نیتضه و رل میان عدعات درا رها نقش مهمی دنها

 ریگدو از سوي  رکا ربازا ته اطالعادکنن دولیت، از یک سو دنماین می دافای رکا ربازا دراي  و سویهدنقش 

و به عنوان  دهند ائه میرا رکا ربازا درا رنوعی تم تماداکز خر. این مدنتهس ته این اطالعاده کنندافتاس

 دهند یابی انجام میراکز کاری که مفین وظایرت. مهمدشون ه میتشناخ رکا رهاي بازا تکز ثقل سیاسرم

  از: تاس ترعبا

 جایابی تمادخ -1

 رکا ربازای از فکمی و کی تهیه اطالعات -2

 شغل دهاي ایجا نامهرهیه بت -3

 هاي آموزشی هرودانجام  -4

 هاي شغلی هرائه مشاورا -5

 غالی و آموزشتاشدهاي خو تیق سیاسراز ط رکا ربه بازا دوراي ورب دافرزیابی ارا -6

 اي هاي بیمه تي و انجام حمایربیمه بیکا تاخردپ -7

وي رغال نیتبوط به اشرم تمادائه خر، ارددگ ان مشخص میرای دریابی راکز کاریخچه مراتسی ررب در

حال  در. دیردي گران پایه گذارای درماعی تاج رو امو رکا تراسیس وزاتیابی) همزمان با رانسانی(کا

  از: دنتر، که عبارداد تعالیف رکشو دریابی رکز کارو نوع مد رحاض
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  غال تاش تماداکز خر) مفال

اکز رم دبه ایجا تنسب تاس فماعی موظتاج رو امو رکا تر، وزاته اسدآم رقانون کا 119ه دما در

هاي  ا ضمن شناسایی زمینهت دنفغال موظتاش تماداکز خر. مدام نمایداق رکشو راسرس درغال تاش تمادخ

اکز ران به مری بیکارفنام و مع تبه ثب تغالزا، نسبتهاي اش تصفر داي ایجاریزي بر نامهرو نیز ب رکا دایجا

ام دی اقتمادز و خری، کشاوتي، صنعدولیتاکز ری به مرفنیاز به آموزش) و یا مع ترصو درآموزي(ارک

 ی باتولد تشکیالتو  تاررمق چارچوب درکه  دنتاکزي هسرغال، متاش تماداکز خرم ریگد. به بیان دنماین

 رهاي کشورشه راکث درماعی تاج رو امو رکا تروسط وزات ریزي کشور نامهرو ب تیریدسازمان م دأییت

غال مطابق با تهاي اش تصفراي ریزي بر نامهرو ب رکا دهاي ایجا ا ضمن شناسایی زمینهت دان هدش دایجا

. دام نمایندگان اقایر ربه طو رکا رقاضاي بازاتضه و رع تمادائه خربه ا تو نیاز منطقه نسب توضعی

اي رب ربیکا فرداهنمایی به رکمک و  رکه به منظو تی استامادغال شامل مجموعه اقتاش تمادخ

 ریگداز سوي  ردگی هاي او انجام می واناییتو  دادعتناسب با عالیق و استمشاغل م دري وي رگیربکا

اهم فرنیاز آنان  ردانی مووي انسرأمین نیت تمایان، جهرفراي کارا برالزم  تغال امکاناتاش تمادخ

  23.دساز می

  ی تولردیابی غیره شغلی و کارمشاو رتادفب) 

اي تاسر درحقیقی و یا حقوقی  صوسط اشخاتکه  دنتي هسدصاتهاي اق واقع بنگاه در رمذکو رتادف

و  تولدي رگ يدصتوسعه (کاهش تنامه پنجم رقانون ب دران ري اسالمی ایرجمهو تولدهاي  تسیاس

) دشون رهاي مزبو تعالیفانجام  دار هدعه دواننت ی میتولد رهایی که بخش غی تعالیفه از تسدي آن رواگذا

                                                           
 ، عمال این مراکز وجود خارجی ندارند.1380اوره شغلی در سال با تاسیس دفاتر مش ٢٣
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مجلس  1380ه شغلی مصوب ریابی و مشاوره کارفغال به حتاش تایی قانون مجازارمطابق آیین نامه اج

 دراسیس و ت روق الذکفوسط اشخاص تماعی، تاج رو امو رکا تراي اسالمی با اخذ مجوز از وزارشو

هاي  تصفره شغلی، کسب ر، مشاورگان کادنام از جوین تیابی(ثبرکا ربوطه به امرچوب آیین نامه مرچا

اکز ربه م رگان کادی جوینرفو نیز مع رج از کشوراخل و خاد در رجویاي کا دافري ارگمارشغلی، بکا

 تدرمنطقه) مبا رکا روجه به نیاز بازاتبا  ترقا مهاترکسب و یا ا راي به منظو هرفنی و حفآموزش 

  . دنماین می

  سانی شغلیراطالع 

شامل  رتیه بیشر، این نظدوجیه نموت ربازا تي از شکسرجلوگی تجه دروان ت ا میرسانی ربحث اطالع 

. دباش ان میرگراي کارهاي خالی ب تیرفها و ظ اي بنگاهرب روي کارنی تمادابطه با خر در تاطالعا رشاتان

  : دادوضیح ت ریه زیرو نظدوسط توان به خوبی ت ا میروق ف ردبط با مواترم ربازا تشکس ردي از مواربسیا

  جو و انطباقتیه جسر) نظفال

کاملی از  تها نیز اطالعا و بنگاه دخصوص مشاغل موجو درکاملی  تان اطالعارگریه کاراساس این نظ رب

ا زمانی تي دصاتعامل اق رو ه دنتجو هستجس رگیدر رین بازارفیب طترت. به این دنرادن دان موجورگرکا

ه و دنزیل شتیان ری مساوي جف) اضارگرجوي یک شغل (یا کاتکه هزینه جس تاس تنبال اطالعادب

 دشو ا میدپی تي از این جهریه بیکاراساس این نظ ر. بد) باشرگراز آن شغل (یا کا رظاتان ردهاي مو هدباز

یکه رناسب و بطوتهاي م سب آنها با حقوقناتهاي خالی م تیرفکه ظ دانند چه میرگ ران بیکارگرکه کا

ها  تیرفکه این ظ دانند قیقاً نمیدولی آنها  رداد دوجو دا بیش از هزینه آن نمایرجو ته حاصل از جسدباز

ي رواقع به نوعی بیکا در. دیابن تسدها  تصفربه این  دواننت نمی تیروفماالً به تو یا اینکه اح تکجاس
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ك رت داج، بعضی خوران اخرگره بعضی کاریه، همواراساس این نظ رب ار. زیدکنن ه میراصطکاکی اشا

. نقطه ثقل همه دنردگ می ره بتخی نیز بازنشسرو ب دشون می رکا ربازا ردازه وات، بعضی دکنن شغل می

 دادعتبا  ران بیکارگرکا رظاتان ردمو دادعتکه  ته استفآنها نه» ه انطباقیفوظی« درجو تهاي جس لدم

  .دکنن لی انطباق حاصل میهاي خا تیرفظ

جو ممکن تی جستدکه پس از م دکنن وجیه میتا نیز اینگونه ر تدمدهاي بلن يریه بیکاران این نظرارفدط

 دره و یا دمأیوس ش دنیاز خوردمو رگرن کاردا کدیا بنگاه از پی رنظردن شغل موردا کداز پی رگرکا تاس

با  ریگداي که  ه به گونهدآنها بو ترن مهاترف لیل کاهش و یا از بیندبه  تان ممکن اسرگرخصوص کا

ه دنمو تدي عارو یا به بیکا دنمای رغییتآنها  تجیحارتو یا اصوالً  دناسب نباشتم رنیاز بازاردقاضاي موت

  .دنباشن رنبال کادبه  ریگدو  دلقی کننت دگی معمول خوداي از زن آن شیوه

  اییراساس کا رب دیه مزرب) نظ

کنان ري کادافرایی انرناقصی از کا تها اطالعا که بنگاه دشو ض میفرایی راس کااس رب دیه مزرنظ در

ایی روسط کاتم دمزتسدزایش فکه ا دکنن مالحظه می ده مزدعیین کننتها به عنوان  . بنگاهدنراد دخو

کنان ره و یا کادا نمودا پیري رتروي ماهري نیرگیرا بنگاه امکان بکارزی دهد زایش میفا ارکنان رکا

ي از رهاي باال بسیادمز تاس دقت) مع1980. ویس(دکنن می ري کارتبا عشق و عالقه بیش دوجوم

مایان، رفرکه چون کا دنرآن باو ر) ب1984( زتگلیتو و اسر. شاپیدکنن بنگاه می ردا وارغاالن تاشدخو

اي را براج راخیمه و رج رظاتان ،هاي باالدمز دکنن اج میریمه و اخرج اند هدي نمورا که کمکارانی رگرکا

ه تیه این نکران این نظرارفدخی از طر. بردآو دني بعمل خواهرتالش بیشتکارگران ه و دنمو رتبیش رگرکا

و  رغییتیجه هزینه تن دران و رگربوسیله کا رك کارتمانع  رتهاي باالدکه مز دهند می رارق دأکیت ردا مور

سانی، راطالع  رنی بتهاي مب تیب سیاسترتاین  . بهدهند اي بنگاه کاهش میرا بر روي کارنی در جابجایی
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هاي  و هزینه رنظردمو رگرایی کارکاه ب رت یکدچه نز را هر ده خودعیین شت دا مزت دساز می درا قارها  بنگاه

  .دعیین نمایت رگرکا رغییتبط به ترم

  انرای در تي اطالعارناوفوذ فن

گی از د) به نماینتي اطالعارناوفي رداهبر ترایزي و نظر نامهرکز بران (مرای تي اطالعارناوفسازمان 

ه، تهاي گذش طی سال دره ملی، دهماهنگ کنن دو به عنوان نها تي اطالعارناوفو  تباطاترا تروزا

و با  ته اسدادخوبی شکل  را به میزان بسیار تباطاترو ا تي اطالعارناوفهاي  کان نظام پایش شاخصرا

المللی، نظام پایش  ب بینرجاته و همچنین تب گذشرجاتي از ره گیره، با بدقانونی موجو توجه به الزامات

ي رناوفهاي  . نظام پایش شاخصته اسدوین نمودتا ر رکشو تباطاترو ا تي اطالعارناوفهاي  شاخص

هاي  ي شاخصدها، مجموعه کلی وین شاخصدتهومی فل مد، شامل مرکشو در تباطاتروا تاطالعا

 در تي اطالعارناوفهاي  حلیل شاخصتزیابی و روش سنجش، ار، رکشو تباطاترو ا تي اطالعارناوف

هاي الزم به رنی، آموزشی و پژوهشی و سازوکافهاي  تساخرامین زیتولی تم دن نهاد، مشخص شرکشو

 .تالمللی اس هاي بیندعامل با نهات رمنظو

 فاداي اهتاسر در المللی و ملی و بین تسدافرجع رم داسنا ره بدشناسی به عمل آمرکا تاساس مطالعارب

ان به رای تي اطالعارناوف، سازمان رکشو تباطاترو ا تي اطالعارناوفهاي  وین نظام پایش شاخصدت

نظام پایش  ده بخش خصوصی، سنرانشگاهی و مشاود دو نهادي روژه، با همکاري پرعنوان مج

 در د. این سنتسه ادوین نمودتوق ف فکلیتا مطابق ر رکشو تباطاترو ا تي اطالعارناوفهاي  شاخص

ها و  ح شاخصر، شردبرامنه کاد، داین سن در. دیردایی ابالغ گرهاي اج گاهتسدبه  1392ماه  داردم 25

 يرآو جمعي دمالی، زمانبن راتایی، ساخراج راتها، ساخ تکان و مسئولیرها، ا ح آنری و شفوصیتشناسنامه 
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 رکشو در تباطاترو ا تي اطالعارناوفي ربروسعه و کات دموجو تایج وضعیتن رشاتحلیل و انت، تاطالعا

 ت. این نظام نامه، شامل یک بخش اصلی و یک پیوسرددگ ه مشخص میدوین شدتهاي  اساس شاخصرب

 .دباش ح میرط تیبان مطالعاتپش دنی بعنوان اسناف

 »رمتمس دبهبو«این نظام،  دري دهاي کلیدآینفروجه به این که یکی از توژه و با راز اول پفاي راز اج دبع

 تي اطالعارناوفزمینه  در تحوالتین رآخ دصرعان، فی از ذینتفیادرهاي رداساس بازخور، بتاس

مجامع  در ری و حضوالملل بینهاي دعامل با نهاتب حاصل از رجاتبط، و ترهاي مرو نشانگ تباطاتروا

ه و تفیا دبهبو 1393بهمن ماه  در تباطاترو ا تي اطالعارناوفهاي  بط، نظام پایش شاخصتری مالملل بین

 .دیردائه گراین نظام ا دي از سندیدش جرنگا

 فیرعاتها و  ي، شاخصدهاي کلیرن نشانگداز مشخص نمو تاس تروین و ابالغ این نظام عبادتاز  دفه

ایج تن رشاتحلیل و انت، يرآو جمع نبنديمالی و زما راتایی، ساخراج راتها، ساخ تکان مسئولیرآنها، ا

ه دوین شدتهاي  اساس شاخص ران برای تباطاترو ا تي اطالعارناوفي ردبره و کاوسعت دموجو توضعی

 فیرعتهاي کالن  شاخص رنی بتمب رکشو تباطاترو ا تي اطالعارناوف توضعی رمتپایش مس ربه منظو

. تها اسدنها رقانون و سای درج دراجع منراي مرش ساالنه برگزا رشاتهیه و انتن امکان داهم نموفره و دش

ي رناوف تعینی و کمی از وضعی ترك بصورتا و مشرك همگدر تجه دراي این نظام راصلی اج ردبرکا

 دموجو تحلیل وضعیتاي رالزم ب تیب اطالعاترت. به این تاس رکشو تباطاترو ا تاطالعا

 دائه خواهرامه ادا درها  ایج این نظام پایش شاخصت. ندیاب حقق میت رکشو ترفاي پیشري برگی صمیمتو

  :دش
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  24رکشو تباطارتو ا تي اطالعارناوفي ردهاي عملک ي شاخصردعملک توضعی 1ولدج

  يردعملک تین وضعیرآخ  شاخص

  دصدر 2/92  فرن 100 راه به ازاي هرن همفلتکین رتمش

  ثانیه رب تگیگا بی 107690  هده شدافتاس الملل بین تنرتاین دپهناي بان

جهیز ته / دافتاس تبا قابلی الملل بین تنرتاین دپهناي بان

  هدش
  ثانیه رب تمگا بی 187100

  ثانیه رب تکیلوبی 17  تنرتاین ربرکا ربه ازاي ه الملل بین تنرتاین دپهناي بان

  ثانیه رب تمگا بی 1228800  اخلید تنرتاین دپهناي بان

  دصدر 45ایی توسرو  دصدر 61ي رشه  یودارسی به رتسداي رادهاي رخانوا تنسب

  دصدر 1/97ایی توسرو  9/98ي رشه  لویزیونتسی به رتسداي رادهاي رخانوا تنسب

  دصدر 9/93ایی توسرو  9/98ي رشه  نفلتسی به رتسداي رادهاي رخانوا تنسب

  ایانهرسی به رتسداي رادهاي رخانوا تنسب
اساس  ر% (ب23ایی توسر% و 54يرشه

  )رکز آمارم ردآورب

  تنرتسی به اینرتسداي رادهاي رخانوا تنسب
اساس  ر(ب 5/17ایی % توسر% و 7/44يرشه

  )رکز آمارم ردآورب

  
                                                           

  1393نظام پایش شاخصهاي فناوري اطالعات و ارتباطات کشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات،  24
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پایینی  تاز نسب دنرادسی رتسدایانه رهایی که به رخانوا ت، نسبدشو ه میدول باال مشاهدج درکه  رهمانطو

ا رعامل اول  دکه شای ردادنامناسبی  تنیز وضعی تنرتسی به اینرتسدو همچنین سطح  تاس راردخورب

  . تانسد رگذاراثیتوم دعامل  روان بتب

   25تنرتوذ اینفیب نرض

ه دافتاس ردها موري کشودبه بنتراي رکه ب تي اطالعارناوفحوزه  درهاي مهم جهانی  یکی از شاخص

ان ربربا مجموع کا تاس رابریب بر. این ضدباش می رکشو ره در تنرتوذ اینفیب نرمیزان ض ردگی می رارق

به  تنسب ریک کشو در تنرتان اینربرکا دصرد رکه بیانگ رکل کشو تجمعی ربخش ب رکشو در تنرتاین

یک  تي از جمعیدصدر رکه نشانگ تشاخصی اس26 تنرتوذ اینفیب نر. ضتاس رآن کشو تکل جمعی

وسعه ملی ت تیریدکز مرم رین آماراساس آخرب .دکنن ه میدافتاس تنرتکه از این تیا منطقه اس رکشو

 06/61ین معنا که د. بدباش می دصدر 06/61 رابرب رکشو در تنرتوذ اینفیب نر، ض94سال  در تنرتاین

  .دشون صل میتم تنرتبه این رکشو تاز جمعی دصدر

                                                           
  1392براساس طرح آمارگیري دسترسی خانوارها به فناوري اطالعات و ارتباطات توسط مرکز آمار ایران در سال  25

26 Internet World Stats 
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  تمحل سکون در تنرتبه این رانهاي کشوتسی اسرتسدنمایش میزان 

  

  ایانهربه  رانهاي کشوتسی اسرتسدنمایش میزان 
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  انی تکیک اسفتاه به رن همفلته از ده کنندافتاس دافرنمایش میزان ا

  

  انی تکیک اسفتبه  تنرته از اینده کنندافتاس دافرمایش میزان ان
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  27از آن دافره ادافتو اس ICTبه  رسی خانوارتسدوذ فیب نراساس ض رها ب انتي اسدبن تاولوی

 سی بهرتسدشاخص 

محل  در تنرتاین

  تسکون

سی به رتسدشاخص 

  ایانهر

ه دافتاس دافرشاخص ا

  تنرته از ایندکنن

ه دافتاس دافرشاخص ا

  اهرن همفلته از دکنن

 انرهت انرهت انرهت انرهت

  اندرمازن  قم  زرالب  قم

  گیالن  زرالب  قم  زرالب

  زرالب  دیز  دیز  انتخوزس

  ضويراسان رخ  مزگانره  اندرمازن  مزگانره

  سمنان  سمنان  ایالم  دیز

  سراف  سراف  انتخوزس  اندرمازن

  اندهم  ایالم  هانفاص  ایالم

  نمزگاره  اندرمازن  سراف  سراف

  قم  هانفاص  سمنان  سمنان

  قزوین  قیربایجان شرآذ  کزيرم  هانفاص

  دیز  انتخوزس  مزگانره  داحم رکهگیلویه و بوی

  کزيرم  اندهم  قیربایجان شرآذ  کزيرم

                                                           
  هاي جدول از سایت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات جمهوري اسالمی ایران استخراج شده است. داده 27
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 سی بهرتسدشاخص 

محل  در تنرتاین

  تسکون

سی به رتسدشاخص 

  ایانهر

ه دافتاس دافرشاخص ا

  تنرته از ایندکنن

ه دافتاس دافرشاخص ا

  اهرن همفلته از دکنن

  ایالم  قزوین  داحم رکهگیلویه و بوی  انتسرل

  انتخوزس  داحم رکهگیلویه و بوی  قزوین  قیربایجان شرآذ

  قیرن شبایجارآذ  زنجان  انتسرل  اندهم

  زنجان  ضويراسان رخ  بیلردا  بیلردا

  مانشاهرک  بیلردا  انتگلس  قزوین

  داحم رکهگیلویه و بوی  اسان جنوبیرخ  ضويراسان رخ  گیالن

  يریاتمحال بخ رچها  يریاتمحال بخ رچها  اندهم  بیربایجان غرآذ

  انتسردک  مانرک  يریاتمحال بخ رچها  ضويراسان رخ

  بیلردا  گیالن  بیربایجان غرآذ  مانشاهرک

  بیربایجان غرآذ  انتسرل  گیالن  يریاتمحال بخ رچها

  انتسرل  کزيرم  مانشاهرک  زنجان

  انتگلس  بیربایجان غرآذ  مانرک  مانرک

  مانرک  انتگلس  زنجان  انتگلس

  اسان جنوبیرخ  انتسردک  اسان شمالیرخ  اسان جنوبیرخ

  اسان شمالیرخ  مانشاهرک  انتسردک  اسان شمالیرخ
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 سی بهرتسدشاخص 

محل  در تنرتاین

  تسکون

سی به رتسدشاخص 

  ایانهر

ه دافتاس دافرشاخص ا

  تنرته از ایندکنن

ه دافتاس دافرشاخص ا

  اهرن همفلته از دکنن

  هانفاص  اسان شمالیرخ  وبیاسان جنرخ  انتسردک

  انتان و بلوچستسیس  انتان و بلوچستسیس  انتان و بلوچستسیس  انتان و بلوچستسیس

  

، به همین دنراد رارانی قره بحدودمح در%  40از  رت هاي پاییندصدر ته اسدض شفروق، فول دج در

  .دان هدي مناسب و بهینه، مشخص شرگی صمیمتاي انجام رانها بتآن اس رمنظو
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  رکا ربازا تم جامع اطالعاته سیسدادهاي پایگاه  هفمول

وض و فرشغل م ردمو درو جامع  تسدر تي از اطالعاراردخورب درانطباق شغل و شاغل  تیکی از الزاما

ا رجع رگ و مریابی بزرکا تسش موسسارپ ردهاي مو هفباط مولتراین ا در. دباش می رجویاي کا فرد

سه بخش  دری تنمائیم. این اقالم اطالعا می را ذیالً ذکره دافتاس ردی موتهاي اطالعادیلفه و دسی نموررب

  :رددگ ي میدبن طبقه رزی

  مایانرفره کادادبخش اول پایگاه 

  رقاضیان کاتکنان و مره کادادوم: پایگاه دبخش 

  يرگذاته سیاسدادبخش سوم: پایگاه 

  مایانرفره کادادپایگاه 

گاه رکا تها شامل اطالعا . این پایگاهدشو می رمایان ذکرفراي کارب ده موجودادهاي  پایگاه رول زیدج در

ها،  گاهري کارگیرآما در رکز آمارهاي م سشنامهرپ در دموجو تماعی، اطالعاتأمین اجتبیمه  تاطالعا در

  .تاس دیدي جدپیشنها رد.. بعالوه موا ...،.... زي،.رکشاو
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  فیرد

خذ مأ  یتاطالعا دیلفعناوین   یتاطالعا دیلف

حصول 

  اطالع

 دیلفنوع 

  ینگ)رتي/اسدد(ع

1  
  نام بنگاه  بنگاه تمشخصا

  لوگوي بنگاه

وزنامه ر

  سمیر

  

2  

ه و بخش تسد

وي رقاضی نیتم

  رکا

  روي کارنیاز نی ردمو دادعت

  تحصیالتسطح 

  بنگاه در دواح

    

3  

باطی به تراه ار

  تکرش

  سدرآ

  توبسای

  یتپسدک

  ایمیل

LinkedIn 

    

  بنگاه تمشخصا  4

  تالیعفوضع 

  حقوقی  توضعی

  توضع مالکی

  یتصنع دواح تیریدم

    

5  
شاغالن  توضعی

  بنگاه در

 ري، غیدولیتهاي  بخش در دادعت

کیک فتی با تمادي، خدولیت
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  فیرد

خذ مأ  یتاطالعا دیلفعناوین   یتاطالعا دیلف

حصول 

  اطالع

 دیلفنوع 

  ینگ)رتي/اسدد(ع

  تجنسی

6  

ي رجاهاي  اییراد

یا کاالهاي 

 دی واحرفمص

  یتصنع

  ري انبادزش موجورا

 رفمص تسوخ رادزش و مقرا

  هدش

  دواحهاي  یتفیادری و تاخردپ

  اي همایراموال س تارغییتزش را

    

7  
 تثابهاي  اییراد

  بنگاه

  تماشین آال

  وامدو وسایل با  رابزا

  تجهیزاتلوازم و 

  وسایل نقلیه

  تاسیساتمان و تساخ

  زمین

  يرتهاي کامپیورزافم ارن
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  رقاضیان کاتکنان و مره کادادپایگاه 

 در دموجو تماعی، اطالعاتأمین اجتبیمه  تپایگاه اطالعا دره دبیمه ش فرد تها شامل اطالعا این پایگاه

...  .رجه خانواد... بو ...،. زي،.رها، کشاو گاهرغال و کاتهاي اش يرگیرآما در رکز آمارهاي م سشنامهرپ

  .تاس دیدي جدپیشنها رد.. بعالوه موا ي.رشمارس

  یتاطالعا دیلف  فیرد
 دیلفعناوین 

  یتاطالعا

مأخذ 

حصول 

  اطالع

 دیلفنوع 

  نگ)یرتي/اسدد(ع

  يفرد تمشخصا  1

   تجنسی

  گیدنام و نام خانوا

  اهلت توضعی

  تبعیت/تملی

    

2  
سی) به رتسدباطی (تراه ار

  فرد

  نفلت

  سدرآ

  ونیکیرتالک تپس 

    

  شغل قبلی تاطالعا  3

  تمدك خرتزمان 

ك رت تعل

هاي  /ویژگیتمدخ

  شغل
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  یتاطالعا دیلف  فیرد
 دیلفعناوین 

  یتاطالعا

مأخذ 

حصول 

  اطالع

 دیلفنوع 

  نگ)یرتي/اسدد(ع

  زمینه شغل

  .. حقوق و.

  علیفشغل  تاطالعا  4

  تکرنام ش

  تکراصلی ش تعالیف

  تکرعنوان ش

 درشغلی  تموقعی 

  تکرش

  نقش شما

    

  غالتاش توضعی  5

  دآمدر

یکی به محل دنز

  تسکون

  یتائم یا موقدشغل  

محل  در تمیزان غیب

  رکا

  اصلی تعالیفه/فوظی

ه محل دمحصول عم
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  یتاطالعا دیلف  فیرد
 دیلفعناوین 

  یتاطالعا

مأخذ 

حصول 

  اطالع

 دیلفنوع 

  نگ)یرتي/اسدد(ع

  .. و. رکا

  شغلی توضعی  6

خصوصی یا عمومی 

  ندبو

ما یا رفرشغل: کا تسم

  .. .دمنرکا

  مالیرحقوق مالی و غی

کنان محل رکا دادعت

  رکا

  پوشش بیمه توضعی 

زایش فاي ارمایل بت

  رکا تساعا

  رجوي کاتجس

    

7  
 ردهاي شغل مو ویژگی

  رنظ

  رظاتان ردحقوق مو

  تعالیفزمینه 

  شغلی تموقعی

  رمحل کا
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  يرگذاته سیاسدادپایگاه 

  فیرد
 دیلف

  یتاطالعا
  یتاطالعا دیلفعناوین 

مأخذ حصول 

  اطالع

 دیلفنوع 

  ینگ)رتي/اسدد(ع

1  
و  تجمعی

  روي کارنی

(سن،  تازه جمعیدو ان راتساخ

  ایی)توسري/رجنس، ناحیه،شه

  تجمعی دشرخ رن

  يدصاتاق تکرخ مشارن

  سال 10باالي  راکوي رنی

  اي هوژرپ روي کارنی تجمعی

    

2  

 توضعی

شاغالن 

  يروبیکا

، ته، جنسیرف(حتصنع درغال تاش

  ..) و سن. تحصیالتمنطقه، 

  عالیه تحصیالت ان باربیکا دادعت

    

3  
حقوق و 

  ی هاتفیادر

(به  تصنع ره در دآم درمیانگین 

  ه و...)رف، حتیک ناحیه، جنسیفت
    

4  
ضه و رع

قاضاي ت

  28قاضات

  29ضهرع
    

                                                           
  تعداد مشاغل ایجاد شده در حرفه، صنعت، منطقه، براي جنسیت، با تجربه و مهارت مورد نیاز، و ... 28

  ترجیح شغلی، شغل قبلی،تعداد کارجوي با جنسیت، سطح تحصیالت، سن، تجربه و مهارت،  29
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  فیرد
 دیلف

  یتاطالعا
  یتاطالعا دیلفعناوین 

مأخذ حصول 

  اطالع

 دیلفنوع 

  ینگ)رتي/اسدد(ع

  30ینرمهاج توضعی  روي کارنی

  یتوابط صنعر  5

ي و رگرهاي کا یهدحاتا دادعت

  تصنع درغال تهاي اش سازمان

حل  تافالتچالش و اخ دادعت

  صاب غذا و...)ته (اعدشه/ ندش

 در تو معامال داردارق دادعت

  تصنع

  سمیرهاي داردارق دادعت

    

6  
 ربخش غی

  سمیر

ه(نوع ده شدخمین زتغال تاش

، منطقه، تعالیف، رکسب و کا

  ه و..)رفو ح دآمدرمیانگین 

  هدبینی ش غال پیشتاش دشر

    

7  
هاي رآما

  يدصاتاق

  دصاتهاي اق مجموع شاخص

  اخلیدخالص  دولیتوزیع ت

اخلی دخالص  دولیتوزیع ت دصدر

    

                                                           
  تعداد افراد داراي پاسپورت/ شاغل در دوره، با جنسیت، سطح تحصیالت، حرفه و ... 30
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  فیرد
 دیلف

  یتاطالعا
  یتاطالعا دیلفعناوین 

مأخذ حصول 

  اطالع

 دیلفنوع 

  ینگ)رتي/اسدد(ع

 دري دصاتهاي اق تعالیفوسط ت

  عامل هزینه

  هدکنن رفمص تشاخص قیم

  تجمعی  8

خ ره و ندي شرشمارس تجمعی

  دشر

  تسن و جنسی ربا معیا تجمعی

  اییتوسري/رشه تجمعی

  فلتمناطق مخ در تچگالی جمعی

    

9  
حصیل و ت

  آموزش

ه، ترفایی، پیشدتآموزشگاه اب دادعت

  اي هرفنی حف

 رس با آمارادم درنام  تثب

  ت، مناطق، نوع، ملیتجنسی

  سرادم درحصیلین تك رتخ رن

آموزشگاه  درمعلمین  دادعت

  اي هرفنی حفمیک و دآکا

 تحصیالن موسساتغ الراف دادعت

  اي هرفنی حف

    



89 

  فیرد
 دیلف

  یتاطالعا
  یتاطالعا دیلفعناوین 

مأخذ حصول 

  اطالع

 دیلفنوع 

  ینگ)رتي/اسدد(ع

  حصیلتاي رب تولدج رمخا

10  

هاي رآما

و  روي کارنی

  منابع انسانی

ي ارادسال  12باالي  تجمعی

  يدصاتاق تعالیف

  يرخ بیکارو ن روي کارخ نیرن

اکز رم دره دش تجویان ثبرکا

، ته، جنسیرفح ریابی با آمارکا

   ...سن و

ه و دش تجاهاي خالی ثب دادعت

  هدش تجویان ثبرکا دادعت

  مغزها رافرخ رن

  يرگریه کادحاتاعضاي ا دادعت

  صابتاع تثب دادعت

    

11  
شاخص 

  روي کارنی

  راوي کرنی تکرخ مشارن

  تغال به جمعیتاش تنسب

  غالتاش توضعی

  بخش  ره درغال تاش

  تشاغالن نیمه وق
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  فیرد
 دیلف

  یتاطالعا
  یتاطالعا دیلفعناوین 

مأخذ حصول 

  اطالع

 دیلفنوع 

  ینگ)رتي/اسدد(ع

  رکا تساعا

  يرخصوصی شهرغال بخش غیتاش

 دبلنبیکاري ي جوانان ورایکخ برن

  تدم

  تعالیفم دخ عرن

  آموزشی تیابی به امکاناتسد

  یتاش ساعدهزینه پا

و  روي کارنی دهزینه واح

  يرو هربه

  دآمدروزیع تو  رقف

12  

هاي  هداد

-یتجمعی

  ماعیتاج

 تو سن و جنسی تجمعی تارغییت

  خالل زمان در

  مناطق در توزیع جمعیت

، سن توجه به جنسیتبا  دخ سوارن

  و منطقه

  ترالگوي مهاج

ي با دماعی/نژاتي اجدوه بنرگ
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  فیرد
 دیلف

  یتاطالعا
  یتاطالعا دیلفعناوین 

مأخذ حصول 

  اطالع

 دیلفنوع 

  ینگ)رتي/اسدد(ع

  ازهدو ان تموقعی

13  
هاي  هداد

  آموزشی

سطوح  در فلتهاي مخ تجنسی

 تحصیلی ثبته ترفا پیشتایی دتاب

  هدش

 ره درحصیل تغ الراف دافرا دادعت

   و سن ته با جنسیرود

آموزشی با  تیابی به موسساتسد

  یفهاي سنی و کیرمعیا

    

14  
 ربازا تاطالعا

  غالتو اش رکا

  سطح کالن دري دصاتهاي اقدونر

بینی  پیش دشرو  روي کارازه نیدان

  کیک بخشفته به دش

  يروه کارگ ترازه مهاجدان

اي ه ان بخشدمنروزیع کات

سمی رغال (خصوص/تاش فلتمخ

  بینی آن پیش دشرو...) و 

ه رفح درغال تهاي اشداردارق دشر

  یا صنایع
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  فیرد
 دیلف

  یتاطالعا
  یتاطالعا دیلفعناوین 

مأخذ حصول 

  اطالع

 دیلفنوع 

  ینگ)رتي/اسدد(ع

 ره درکنان رکا ترسطح مها

  بخش

  توه سنی/جنسیري گرسطح بیکا

  بخش رشناسایی نیاز آموزشی ه

15  

حلیل ت

هاي  تسیاس

  رکا ربازا

هاي  وشره و ده شتمنابع شناخ

  رکا ربازا تاطالعا يرآو جمع

 تاش و منغعدهاي پا تسیاس

بخش  درماعی تاج

  خصوصی/عمومی

ی و تولدی تي صنعرگذا مایهرس

 رآن ب راثیتقا و ترهاي ا تسیاس

 درها  تراي مهارقاضا بتغال و تاش

  غالتي و بخش اشده بنتسد ره

 دصاتبوط به اقرهاي م تسیاس

 ري بازاراتیل ساخدعتالیسم و رلیب

  رکا

 کنولوژیک وتوسعه تهاي  تسیاس
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  فیرد
 دیلف

  یتاطالعا
  یتاطالعا دیلفعناوین 

مأخذ حصول 

  اطالع

 دیلفنوع 

  ینگ)رتي/اسدد(ع

  غال تاش رآن ب راث

ي و رهاي کاهش بیکا تسیاس

  خلق شغل

غال تقا اشترهاي ا تسیاس

سه، درهاي خاص (زنان، م وهرگ

ان، دسوا بی ،رجوانان بیکا

ك رتوانان و تهاي قومی و نا تاقلی

  حصیل)تهاي  هدکنن

 رآن ب راثیتو  رکا رهاي بازادونر

و  تراي مهاره بدقاضاي آینت

 تجنسی رآن ب راثیتانش و د

  غالتاش

16  

وا و تمح

 تخصوصی

نامه و رب

 تامکانا

  آموزش

 تی، موسساتولداکز رسهم م

 دریابی راکز کارآموزش و م

  وسعهتنامه رب

زیابی و روسعه، اتهاي دآینفر

  تاصالحا
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  فیرد
 دیلف

  یتاطالعا
  یتاطالعا دیلفعناوین 

مأخذ حصول 

  اطالع

 دیلفنوع 

  ینگ)رتي/اسدد(ع

هاي آموزشی،  وشر تخصوصیا

  ي از آنرگیدیا دسانه و موار

 تجهیزاتو  تویژگی امکانا

ابطه با ر در دیدهاي ج کنولوژيت

  وسعهتهاي ردادانتسا

17  
هاي  شرگزا

  يدصاتاق

  غالتش ماهیانه اشرگزا

  يرغال جاتاش رآما

  غالتهاي اش خمینت

  31يروق بیمه بیکادبینی صن پیش

  يرش مزایاي بیکارگزا

  رکسب و کا درغال تپویایی اش

  یتساع دمزتسدمیانگین و میانه 

  رکا رو بازا دصاتش اقرگزا

    

18  
هاي  شرگزا

  تصنع

غال و ته ماهه اشي سرشمارس

  غالتبینی اش ها پیش حقوق

  زيرکشاو روي کارش نیرگزا

    

                                                           
31 Unemployment Insurance Trust Fund Forecast 
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  فیرد
 دیلف

  یتاطالعا
  یتاطالعا دیلفعناوین 

مأخذ حصول 

  اطالع

 دیلفنوع 

  ینگ)رتي/اسدد(ع

  حجم صنایع 

  تهاي صنعدونر

  گان میوهدکنندولیتحقوق  رداورب

  ما یابیرفرکا

19  

هاي  شرگزا

بوط به رم

  هرفح

  ماررفقاضاي کاتش رگزا

 ره درغال تخمین حقوق و اشت

  هرفح

ش جاي خالی شغلی و رگزا

  امدختسی اسررب

  ه و مشاغلرفح ردمو در يرگیدیا

  يدمنرسی مزایاي کاررش برگزا

    

  
هاي  شرگزا

  اي منطقه

 رقاضاي بازاتضه/رهاي ع شرگزا

  رکا

  ي محلیربیکا رآما

  رکشو تمشخصا

  روي کارنی ردهاي عملک شرگزا

  يرگذا مایهرس دفه ردمناطق مو

    



96 

  فیرد
 دیلف

  یتاطالعا
  یتاطالعا دیلفعناوین 

مأخذ حصول 

  اطالع

 دیلفنوع 

  ینگ)رتي/اسدد(ع

  روي کارمناطق نی

  تسدنگتمناطق  تلیس

  هادونرو  دادعت

  اخلیدغال تپویایی اش

  اخلیدغال تپویایی اش

  
بهره وري 

  نیروي کار

  کیفیت زندگی کاريمیزان   

  کارکنان مختلف يتوانمندها  

نظام شاخصه هاي بررسی  

  انگیزشی

    

  حوادث کار  

  هاي شغلی بیماري

  ایمنی کارشرایط برقراري  

اي در  بیمه يها تعهدات سازمان

  قبال حوادث کار

    

  هزینه کار  

  نیروي کارهزینه هاي مستقیم 

(هزینه حقوق و دستمزد، بیمه و 

 (...  

  هاي غیر مستقیم نیروي کار هزینه
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  فیرد
 دیلف

  یتاطالعا
  یتاطالعا دیلفعناوین 

مأخذ حصول 

  اطالع

 دیلفنوع 

  ینگ)رتي/اسدد(ع

  روابط کار  

موجود در محیط روابط انواع  

  کار

دستور العمل هاي روابط کار 

  بر روابط کار حاکمشرایط 

  روابط کاري  
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نیاز نظام جامع ردمو تازش اطالعاردو پ يرآو جمع  

سی ررا به بدتاب رکا ربازا تازش اطالعاردو پ يرآو جمعهاي راهکاریی اي شناساراین بخش ب در

  ازیم:ردپ می رکا ربازا تنیاز نظام جامع اطالعا ردمو تاطالعا

  32و انواع آن رکا ربازا تاطالعا

که طی  تاس روي کارگان نیدوشنفران و رادیروابط میان خرمجموعه  رنشانگ رکا ریک بازارئوتون تم در

اي ري بددعتم فیرعات. اما رددگ ه مشخص میده شترفگربکا روي کارنی رادو مق دمزتسدخ رآن ن

 تاطالعا فیرعت. طبق ته اسده شردآو فیرعاتخی از این رامه بدا درکه  رداد دوجو رکا ربازا تاطالعا

 یتگونه اطالعاربه ه رکا ربازا تاطالعا تریقایی، عبافرهاي آرخب کشوتاي من وژه منطقهرپ در رکا ربازا

هایی که پیش  تصفر، راین بازا درها ردها و عملک وشر، روي کارنی ربازا درها  کیبرتازه و ده انربادر

 رداده ر، اشادنتهس رهاي که جزئی از این بازا هاي شاغلین و شاخص مانرو آ فاد، اهتاس روي این بازار

  .دباش می رکا ربازا تاطالعا يرآو جمعاي رقی بفواتي د، نهارکا ربازا تم اطالعاتو سیس

وي ر رب رکا ربازا تن اطالعاداهم شفر رأثیت، که به راي کاراجالس وز رکا ربازا توه اطالعارگ راز منظ

اي اشخاص رب دیفم تشامل همه اطالعا رکا ربازا ت، اطالعادنتهس دمن ي مشاغل، عالقهرگی صمیمت

 تقاي موقعیترنبال ادهایی که به  نو چه آ دنرادن شغلی تفصمیم به یاتهایی که  ، چه آنتاس رجویاي کا

یا کسانی  رکا ربازا تبه موقعی مند قهمایان عالرفربکا رکا ربازا توه، اطالعاراین گ ر. از نظدنتشغلیشان هس

                                                           
 سبحانی، حسن، برنامه ریزي تطبیقی ابزار اطالعات بازار کار برنامه سازي منابع انسانی در برخی کشورهاي توسعه یافته و 32

  1388در حال توسعه، 
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 رکا ربازا ت. اطالعارداده رنیز اشا دنته شان هسرفو ح راي کاره بدید ترهاي مهارگرنبال کادکه به 

  .دکن ا بیان میر ربازا درحول تو  رغییتگونه ره

  :ته اسدش فیرعت رزی تربه صو رالمللی کا وسط سازمان بینت »رکا ربازا تاطالعا« ترعبا

اي که  ، شیوهروي کارنی ربخشی از بازا ریا ه روي کارنی رکیب بازارتازه و دان ردمو دری تگونه اطالعاره

 در تهایی که ممکن اس تصفرها و  ، چالشدکن طبق آن عمل می ریا بخشی از آن ب روي کارنیربازا

 رکا ره کسانی که بخشی از بازادیا ای ربوط بکارهاي م و انگیزه ده باشتاشد دوجو روي کارنی رباط با بازاترا

  .دباشن می

قاضا تضه و رو بخش عد ره رب تاللد رکا ربازا تکه اطالعا ت، آن اسدآی می روق بف فیرعاتآنچه از 

و  دآی می تسدي به ددعتنامه از منابع مراي بری و اجتوسعه سیاستاي رب نیاز ردمو رکا ربازا ت. اطالعارداد

 تیان اطالعارایش و جدپی دونر. دنتهس رگیدری تچنین اطالعا ري و نشرآوردگ دری فلتهاي مخ سازمان

ول از لحاظ دچه این جر. گته اسده شدادنشان  رشکل زی درقیقاً دان ربرگان بکادهیه کننتاز  رکا ربازا

یان رحله از جرم ره درهایی  که چالش ردوجه کتی تولی بایس توشن اسرواضح و  رسبک بسیا قالب و

  . رداد دوجو تاطالعا
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 و آموزش وزارت
پرورش

آمار مرکز

سازمان ھای امنیت 
اجتماعی

مؤسسات کارآموزی

دفاتر اشتغال

وزارت کار

سازمان ھای کارگری 
و اشتغال

تولیدکنندگان ھا داده منبع

 ، جمعیت سرشماری
 کارو نیروی ھای بررسی
 اینکھ یا و خانوارھا سایر

مؤسسات ھای بررسی

آموزش آمارھای

مؤسسات ھای بررسی

کارآموزی گزارشات

 شغلی خدمات
و

مھاجرت رکوردھای 

بررسی میزان رکوردھای

کارفرمایان رکوردھای
 و 
کارگری ھای سازمان

جمعیت ، نیروی کار ، بیکاری ، 
خوداشتغالی ، گروه ھای محروم ، عرضھ 
و تقاضای نیروی کار ، تحرک ، میزان 
جایگزینی کارکنان ، مھاجرت ھای بین 

 ،المللی ، سرمایھ گذاری 
ایجاد شغل ، ساعات کار ،

ھزینھ کار ، بھره وری ، شاخص قیمت  
مصرف کننده ، مخارج مصرف کننده

عرضھ و تقاضا برای نیروی 
انسانی ماھر ، اطالعات شغلی ، 

مؤسسات کارآموزی

مناسبات صنعتی ، درگیری ھای 
کاری ، مخاطرات شغلی ، شرایط 

کاری ، دستمزدھا و منافع ، اتحادیھ 
ھای تجاری و فعالیت ھای 

کارفرمایی ، مذاکره جمعی ، امنیت 
و رفاهاجتماعی 

سیاست ھای 
اشتغال و توسعھ 
منابع انسانی

سیاست ھا و 
برنامھ ھای 
کارآموزی و 
مشاوره شغلی

اطالعات و 
خدمات شغلی

الزامات نظارتی 
سیاست کار

الزامات اطالعاتی ستانده

گردآوری پردازش تجزیھ و تحلیل انتشار

  

 رغییتحال  در رنیازهاي بازا دندرغال، که قاتهاي جامع منابع انسانی و اش نامهرها و ب تعیین سیاست ربه منظو

  :دشون ه میترفگ رنظ در تبا اهمی تبه عنوان اطالعا رزی تاطالعا، دا مشخص سازنر رکا

  .رکا رغییتحال  در تیرفاي مشاغل و ظرقاضا بتمیزان  ردمو دری تاطالعا -1

 تارغییتکنولوژیکی و ت تارغییت راث درو یا اینکه  دنتحال زوال هس درمشاغلی که  ردمو دری تاطالعا -2
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  .دباشن می رظهوایش و دحال پی دري دصاتي اقراتساخ

 رکا ربه بازا دورحال و دراي جوانانی که رهاي شغلی ب تصفرام و دختهاي اس زمینه دوانایی ایجات -3

  .رحصیلی بکاته روداز  راجع به گذری تی اطالعاترو به عبا دنتهس

  هدآین در دصاتی اقترنیازهاي مها -4

  یی.ها هدیدوز چنین پرایج بتل و نحلیل علتجزیه و توي انسانی و رائمی نید دمناطق با کمبو -5

ها یعنی  تروسعه مهاتهاي  تعالیفاشکال  رآموزي و به عالوه سایرهاي کا تعالیف ردمو دری تاطالعا -6

  اي. هرفآموزش ح دري رگذا مایهرسو  تکرمشا

یعنی  دفهاي ه وهرگ رب رهاي ناظ تسیاس رمل و به عالوه سایتي محدصاتاق رآثا ردمو دری تاطالعا -7

  معلول. دافرو ا ران مهاجرگرزنان، نوجوانان، کا

ه و به دش رسیفتها  . سپس آندشو غام میدي و ارآوردگ فلتاز منابع مخ ت، اطالعاردام از این موادکره

. رددگ ائه میر، اده شوردب ری بکاتیزي و سیاسر نامهروسعه بت فاداي اهتاسر در دوانت شکلی که می

مایان رفراز کا دوانت ، میرقاضاي کاتي از ریگدلی خالی، به عنوان جزء هاي شغ تصفربوط به رم تاطالعا

مشاغل  رغییتحال  درهاي  تیرفا آنجا که به ظت. دي شورآوردیابی گرهاي کا اخذ و یا اینکه از سازمان

 تو مؤسسا دنردگ هیه میتهاي شغلی  به محض اینکه واژه نامه ت، این گونه اطالعادشو بوط میرم

اي تاسر درهاي آموزشی  نامهرو یا اینکه ب دیابن ش میرتی، گستان صنعرهز به مشاوآموزي مجرکا

میزان مشخصی از این گونه  ت. اغلب اوقادشون ي میرآورد، گدنردگ وز میرآموزي به رهاي کا نامهرب

  .دنردگ ي میرآورد، گدنرگی می تري صورایط کارها و شدمزتسدهاي  سیرربه محض اینکه ب تاطالعا

 رایش و ظهودحال پی درحال زوال یا  در دصاتي اقراتساخ تارغییت راث دراجع به مشاغلی که ر تاطالعا
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 تبنگاه و یا مطالعا تیره به محودهاي انجام ش سیرره عظیم برتبه عنوان بخشی از گس دواننت ، میدباشن می

 رکه به نظ شغلی ت. گاهی اوقادي شونرآورد، گتیابی به اطالعاتسداي تاسر دره داحی شرخاص ط

نوع  در رغییتعنوان شغل و نه  در رغییتاً رفص دباش حال زوال می در ریا یک کا دیدج ریک کا دسر می

  .رددگ لقی میتشغل 

حصیالن و تغ الرافوهی خاص از رگ تکارحتي راي پیگیتاسر دراي  هردتگس تمطالعا ردخی موارب در

ون انواع رون و بدرها به  آن تکارحت کی مناسب ازدریابی به تسد تگان به جهدحصیل کننتك رت

  .ردگی ، انجام میراده زمانی پایرودطی یک  دری از مشاغل تاوفتم

 دونرعیین ت ربه منظو فلتاز منابع مخ تي اطالعارآورده به واسطه گدآین در دصاتی اقترهاي مها يدنیازمن

شناسایی  ردی، موتهاي آ يدمنبینی نیاز پیش تجه در فلتهاي مخ کنیکته از دافتها و با اس یخی آنرات

از  دواننت ه میدآین دری ترهاي مها يدبینی نیازمن پیش تجه دره ده شترفگرهاي بکا وشر. دنرگی می رارق

 رنظ ردی و شغلی موتا به لحاظ صنعري رکشو روي کارنی رغییتحال  درکیب رتي که دهایی بنیاردآورب

ا به عنوان رسنجی که چنین چیزهایی دصاتهاي اق لدم ها،ردآوراین ب درو  دباشن تاوفت، مدهند می رارق

کیب رتوي ر رب رغییتحال  درکنولوژي ت رأثیتی و تصنع تادولیتي، رو هري، بهرگذا مایهرس در تارغییت

باط تراین ا در. دشون ه میترفگ ربکا دواننت ، میدنرگی می رنظ دری تهاي خاص صنع وهرون گدر درشغلی 

 رده مودعم رهایی که به طو ترو انواع مها دبو دنیاز خواهن ردمو رته بیشدآین درهایی که  ترانواع مها

 دهاي وجودحلیل علل و پیامتجزیه و ت. شناسایی و دباشن قابل شناسایی می ترفگ دنخواهن رارقاضا قت

 آموزيرکا تمایان، مؤسسارفره از کادآم تسدبه  تاطالعا دوي انسانی، نیازمنرائمی نید دمناطق با کمبو
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  . 33دباش می ترك و مهاجرحتهاي  نامهری مسئول بتولدان ریدو م

ي، رمتها و مسدمزتسدهاي خالی،  تاجع به پسر تمایان شامل اطالعارفره از کادآم تسدبه  تاطالعا

 دادعت دی ماننتاطالعا دواننت آموزشی می ت. مؤسسادباش امی میدختهاي اس ي و شیوهرایط کارش

انشجویان داي ري شغل برایج پیگیتگان و ندحصیل کننتك رتحصیل، تاز  تاغفر ها، نام تها، ثب قاضانامهت

 دهند وي انسانی آموزش میرائمی نیدهاي دن کمبوردک رفطراي بتاسر درا ران رگرهایی که کا نامهرب در

  .دسازن اهم میفرا ر

قابل  روآموزي به طرکا تعالیف دري رگذا مایهرسو  تکربوط به میزان مشارم تي اطالعارآوردگ

هاي  هروداي تاسر درا رهاي جامعی  ژيتارتوسعه منابع انسانی که استیزان ر نامهراي براي ب مالحظه

ایی دتاز اب رتافرآموزي ربه آموزش و کا رآموزي که منجرهاي کا تعالیفها و شناسایی  یعرفتآموزي، رکا

ی که فلتهاي مخ ن شیوهترفگ رنظ دری، به ویژه با ت. چنین اطالعادباش ، مهم میدکنن خاذ میت، ارددگ می

آموزي) دسمی و خوررسمی، غیري رگید(یا ترانش و مهاد، با دنرآو می تسدا به رها  ترمها دافرا

  .دباشن بط میترم

 ربوط به سایرم تي، به عالوه اطالعادصاتهاي اق تمل سیاستمح تاربوط به اثرم تمعموالً اطالعا

یق رمعلول، از ط دافرو ا ران مهاجرگرزنان، نوجوانان، کا هاي خاص همچون وهرع گفهاي به ن تسیاس

ی که فهاي کی هدادهاي کمی و  هداد رسیفتحلیل و تجزیه و تي، رآورداي گتاسر درخاص  تانجام مطالعا

  .دآین می تسد، به دباشن می دي موجورادا داسنا در

زمینه  درمعموالً  دکنن ه میدافتاس رکا رزمینه بازا دران از آن رگذا تی که سیاستکلی اطالعا ربه طو

                                                           
33 Sparreboom (1999) 
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ماالً تزمینه آنچه اح درهایی ردآورقیق و بدهاي  بینی و یا پیش رقاضاي کاتضه و رع رحال حاض توضعی

ائه رحلیل اتیجه تن دها خو بینی ها و پیشردآور. این بدباش ، میدتفا اق میفتا راین بازا دره دآین در

ها و  اییرو ناکار. از این دباش می رکا رهاي بازا هدادوسط ته دش رهاي آشکادونره ربادری توضافرم

 يرآو جمعزمینه  در دهاي موجوداز کمبو رکا ربازا تهاي اطالعا نامهرزمینه ب در دموجو تمشکال

 تمجموعه اطالعا دیا بهبو يرآو جمعها، ري از کشوربسیا در تو به همین عل دشو ناشی می تاطالعا

ه ترفگ رارق تالوی در، رقاضاي کاتضه و رع رحال حاض توضعی تعابه اطال تنسب رکا ري بازادبنیا

  .34تاس

   

                                                           
سبحانی، حسن، بررسی تطبیقی ابزار اطالعات بازار کار در برنامه سازي منابع انسانی در برخی کشورهاي توسعه یافته و  34

  .1388در حال توسعه، 
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 رکا ربازا تنظام جامع اطالعا دموانع ایجا

 رها به طو يرگی صمیمتها و  تنظیم سیاستبه عنوان اساس  رکا ربازا تاطالعا تك اهمیدرحالی که  در

و  ته اسدي ناموزون بودودا حت رکا رازاب تي اطالعارگیروسعه و بکات د، بهبودیاب زایش میفاي ا هدزاینف

ي رآوردی بین گتیرفظ ف. هنوز یک شکادان هداتفعقب ا رحال گذا دروسعه و تحال  درهاي دصاتاق راکث

. این موضوع رداد دغال وجوتو اش ربط با کاترهاي م تنظیم سیاستو  تو آنالیز اطالعا رکا ربازا تاطالعا

و  رکا ربازا تحوزه اطالعا در« :رداد تنیز مطابق 35رالمللی کا بینوسط سازمان ته دانجام ش تادبا مشاه

ه دآم دبه وجو دهاي موجو هداد دري دزایش زیاف، ادنتهس رآما دولیت رکی بتي که مریگدهاي  بخش رتبیش

. »ته اسدنش دایجا تیل آن به اطالعادبتها و  هدادك دراي ري ما بدوانمنت درانی دچن دولی بهبو تاس

 رزی ردکیبی از موارتوسط ت، اما تاس تاوفتگی مرو بز تی از لحاظ وسعتیرفظ فاین شکاکه یحالدر

  :دشو مشخص می

 ربتناسب و معتوزیع متحلیل و تجزیه و تازش، رد، پيرآو جمعشیوه  در دودهاي محرو ابزا تیرفظ •

 و منظم و به موقع. رمؤث تربه صو رکا ربازا تاطالعا

چه ریکپا در تو به ویژه شکس فلته از منابع مخدآم تسده ب تکیب اطالعارت دروانایی تم دع •

 چوب ملی.رچا درسمی ر رغی دصاتزمینه اق درها  هداد يرآو جمعهاي  وشرن ردک

 تاطالعا داي ایجاتاسر در دمندفهاي ه تعالیف ریگدي و رهاي آما نامهراي برمنابع ب تایفم کدع •

 .رکا ربازا

 .تن اطالعاتاك گذاشرتها و یا به اش تعالیفهماهنگی  در تگان اطالعادکنندولیتوانایی تم دع •

                                                           
35 International Labour Organization 
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 .رکا ربازا تگان اطالعادکنندولیتقال این نیازها به تعیین نیازها و انت دران ربروانایی کاتم دع •

 تناسب سازي آن با نیازهاي سیاستم تجه دره دش يرآو جمع تحلیل اطالعاتجزیه و تم دع •

 ان.رگذا

یع به رعکس العمل س دروانی تبه معناي نا رکا ربازا تعاهاي اطال متي سیسرپذی فم انعطادع •

 ي.رارهاي اضط تموقعی

 .رکا ربازا در دموجو تکارحتي با رگذا تباط سیاسترزمینه ا در في ضعیراتهاي ساخ مکانیزم •

 .دهدا انجام رچه  داینکه چه کسی بای ردمو دران قوانین صحیح دقف •

 .ته از اطالعادافتهنگ اسفران دقف •

 .رکا ری بازافکمی و کی تی بین اطالعافل کادعاتم دع •

ج از ران گوناگون به ویژه کسانی که خاربراي کارب رکا ربازا تي اطالعادمندناسب و سوتان دقف •

 .دنتی هستولدهاي  ها و آژانس خانهتوزا

  .دشون ه حل نمیدهاي سا حل اهراما با  دنته هسده شتکامالً شناخ هاتیدودمح اینکه  تساین مهم مسئله

  هاي مناسبراهکار

  رکا ربازا تي اطالعارگیربکا درناسب تهاي م مکانیزم دایجا

ي رارقراي بتاسر درا رها  ، آنرین کشودهیم که چند می رارشناسایی ق ردا مورژي تارتو اسدسی رراین ب در

و منسجم، جامع  تیان اطالعاریابی به جتسدو  رکا ربازا تي اطالعادمندسنجش سو رهاي مؤث مکانیزم

ژي، تارتاسین رت ایجرین و ت. نخسدان هردب ران بکاربره کادافتاي اسرگان بدکنندولیتیک حاصل از تماتسیس

 تاطالعا رب تر. نظادکن می دأکیت تون حاکمیدر در توزیع اطالعاتي و رآوردم هماهنگ گتسیس رب
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ي ریگدعنوان  ره یا هدکنن تیاده هتو کمی رکا ربازا ریا مشاو رکا ربازا ته اطالعاته کمیدعه رب رکا ربازا

ئیس رخانه و ربیدبه عنوان  رکا تراهی وزار، با همربسیا ردموا درماعی و تکاي اجروسط شتکه  تاس

م تبوط به سیسرهاي م تعالیفاي هماهنگی  هته چنین کمیدعم ف. وظایدشو شکیل میتاي  هتچنین کمی

 رکا رهاي بازا نامهراي بری اجتسرپرو س ترو نظا رکا رهاي بازا تنظیم سیاست، رکا ربازا تاطالعا

  .دباش می

کزي و روپاي مرا راسرس دراکزي ر. چنین متآموزي اسرغال و کاتاکز ملی اشرم دژي، ایجاتارتومین اسد

. دان هدش دیقا، ایجافرانسه زبان آفران و بخش ته، مغولستفقالل یاتازه استهاي ربی و کشورقی، بالکان غرش

. این گونه دأسیس شونتالمللی  اي و یا بین ی)، محلی، ملی، منطقهتطوح بخشی (صنعس در دواننت ها می این

ان شغلی، رآموزي، مشاورهاي کا نامهرگان بدهیه کننتیزان آموزشی، ر نامهرها، ب یابیراکز، کارم

ی و تولردهاي غی مایی، سازمانرفري و کارگرهاي کا )، سازمانSMEوسط (تهاي کوچک و م تکرش

. دان هداد تکرغال مشاتها و مسائل اش ترشکیل مهات درا روسعه منابع انسانی ت درنی دمعه مهاي جا وهرگ

ها  . آندکنن می تعالیفآموزي شغلی راکز کارآموزي و مرهاي ملی کا اکزي، هماهنگ با سازمانرچنین م

  .دنرادی تحقیقاتاکز رها و م انشگاهدیک با داي نز ابطهراغلب 

 ریکجا بکا را به طورها  وي آند ره دوانت می ر؛ یک کشودتبا هم نیس دضات درژي لزوماً تارتو اسداین 

طبیق و اصالح تحال  درهم  رکا ربازا تهاي خوب اطالعا متهایی با سیسری کشوتح تحقیق در. ردگی

پیش  در رکشو راي که ه ا از این شیوهد. اما جدباشن می دایط خورن شردک رسازگا تجه دراکز راین م

حلیل و تجزیه و تي، رآوردگ تهماهنگ سازي عملیا تي مسئولیرواگذا تآنچه که مهم اس ردگی می

 رسای رکنا درجعی ر. چنین مدباش ی خاص میتولدخانه تریا وزا دبه یک نها رکا ربازا توزیع اطالعات

ح ملی ناسب سطوتل مفمحا درایج توزیع نتو  رکا ربازا تزیابی جنبه سیاسی اطالعارا تها، مسئولی تعالیف



108 

  .دباش اي یا محلی، می و منطقه

  وي انسانیریزي نیر نامهرو ب رکا ربازا تاطالعا دایجا در تکرمشا

 تقیفط مورماعی، پیش شتکاي اجرن شداد تخالدو  رکا ربازا تي اطالعارگیرو بکا دایجا درهماهنگی 

کاي رش تکر. مشاتآ اسرو کا رمؤث رکا ربازا تهاي اطالعا متي سیسرارقرب تجه در تعالیفنوع  ره

. دکن ضمین میتا روي انسانی رهاي نی تها و سیاس نامهرب رتي هماهنگ سازي بهرمؤث رماعی، به طوتاج

کز رم دراي  شبکه تعالیفیک و دي نزر، همکافلتکاي مخراعضاء و ش توانایی شناسایی مقام و موقعیت

و منابع  تبیارجتکیب رت، همچنین رکا ربازا تان اطالعاربرگان و کادهیه کننت رو سای رکا تر، وزارآما

یک  رکا ربازا تم اطالعاتسیس تقویتبه  رمنج تکه ممکن اس تاه حل مهمی اسرها،  ی آنتاطالعا

  .دمام سطوح شوت در رها و امو تعالیفن رداز آن کامل ک رت و مهم رکشو

ي میان رکاو هم تکر، مشاته اسدوجه واقع شت رداینجا مو دري که رو همکا تکرمشا ریگدشکل 

و  رکا ربازا تاطالعا دی مسئول ایجاتولدهاي  مانترپادآموزش عالی و  تی، مؤسساتحقیقات تمؤسسا

  .توسعه منابع انسانی استهاي  تها و سیاس نامهراي بریزي و اجر نامهرب

  يرادهاي ا شره بهینه از گزادافتاس

وسط تي رآو تفشگ ربطو که دکنن ظ میفا حری تاطالعا تي، سالمرادهاي ا متهاي سیس شرگزا

  .دونر می ر، بکادنراد تیدودها مح هداد رت و جامع رت منظم يرآو جمعهاي  تعالیفزمینه  درهایی که رکشو

   تباطاترو ا تکنولوژي اطالعات رهاي مؤثرابزا

 ربازا تي اطالعادمندسی و سورتسدو  تها، قابلیري از کشوربسیا در تباطاترو ا تکنولوژي اطالعات

جزیه و تو  دولیتن رد. ماشینی کته اسداد دغال، بهبوتوي انسانی و اشرنی ریزي مؤثر نامهرب تجه درا ر رکا
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ه ردآو دا به وجور ،دان هدس نبورتسد دري که قبالً رادهاي ا هدادسی به منابع رتسد، امکان تحلیل اطالعات

کیب و رت، امکان داي هوشمن هدادهاي  ه، به ویژه پایگاهدهاي پیچیرزافم ارن رتاین، بیش ر. عالوه بتاس

. همچنین دان هردآو د، به وجودنبو ره امکان پذیتگذش درا که ر فلتی مختحلیل منابع اطالعاتجزیه و ت

آسان  را بسیار رکاداي خو هدادهاي  سانی پایگاهروز ر، به تباطاترو ا تهاي اطالعا کنولوژيتسی به رتسد

 رشاتش و انرتهاي قبل، گس هروداز  رت یعرب ستاربه م رکا ربازا تاطالعا تیکه محصوالر. بطوته اسدنمو

هاي نوین ري ابزارگیرها با بکا هدادي رآوردهاي گ وشر تنرتیق اینراً از طرفوش صراین  در. دیاب می

  .دیابن می دبهبو تباطاترکنولوژي ات

  ها هدادش پایگاه رتگس

از  راردخورهاي بر، با این حال، کشودشو ي محسوب نمیدیده جدیدحالی که چنین موضوعی لزوماً پ در

 رهاي گوناگون بازارنماگ تاي که اطالعا هدادهاي  ش پایگاهرتبه گس رکا ره بازاترفی پیشتم اطالعاتسیس

  .دکنن می ت، مباهادکنن ي میرآوردا گر رکا

 فلتگان مخدکنن هیهتو  ددعت، از منابع مدی باشنفکمی و کی تاي ماهیراد دواننت که می تاین گونه اطالعا

 رکا ربازا تاي اطالعا ابخانهتشبکه ک تایدو ه رکا ري بازادهاي کلی وسعه شاخصت. دآین می تسدبه 

و همچنین  ردادهایی  هدادچنین پایگاه  دغیب ایجارت درکه سعی  تلی اسد، مرالمللی کا وسط سازمان بینت

شویق تاي رالش بت. دساز می رمکان پذیناسب اتوسعه سیاسی متاي را برالمللی  اي و بین هاي منطقه مقایسه

ی تبایس دان المللی قابل مقایسه اي و بین که از لحاظ منطقه رکا ربازا تعالیفهاي روسعه نماگتها به رکشو

 رکا ربازا تم اطالعاتاحان سیسراي طرا بري رغال و بیکات، اشروي کارواقعی نی رفعاتي رگیرامکان بکا
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  .36دسهیل نمایت

   

                                                           
  1386 امیري، الهام، توسعه سیستم هاي اطالعات بازار کار، 36
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 رکا ربازا تم جامع اطالعاهاي نظا تقابلی

ا رهـا   تان ایـن نظـام و پـس از آن قابلیـ    ربرا کادتاب رکا ربازا تهاي نظام جامع اطالعا تی قابلیرفاي معرب 

یـک از  راي هربـ  رکـا  ربـازا هـاي   تسـی قابلیـ  ررکنیم. همچنین پـس از ب  مشخص می ربروه کارگ راي هرب

  یم:نمائ سی میررا نیز برهاي کلی آن  تها، قابلیربرکا

  رکا ربازا تان اطالعاربرکا

  تولد درغال تیزان منابع انسانی و اشر نامهرب

غال منـابع انسـانی   توسـعه و اشـ  ت رمهمـی بـ   رهایی که اثـ  حرها و ط تیزي سیاسر نامهرمسئول ب دشرا تمقاما

ی وسـعه منـابع انسـان   تبـه   رهـایی کـه منجـ    نامـه ریـزي ب رح رها و ط تشناسایی سیاس ر، به منظودنراداخلی د

وه ر. ایـن گـ  دباشن می رکا ربازا تاطالعا د، نیازمندکنن یبانی میتپش تدمدبلن درغال تاش دشرو از  دشون می

اي  ملی، منطقه دصاتوسعه اقتهاي  تهاي مالی و پولی، سیاس تك سیاسرادتوسعه و تمسئول  تشامل مقاما

و آموزش عالی  رکا رهاي بازا نامهرها و ب تها، سیاس یابیراي، کا هرفی و آموزش حتولدها  جهدو محلی، بو

  . دباشن می

اي و محلـی   سـطوح ملـی، منطقـه    در رکا ربازا تاي به اطالعا هردتگس ري به طودصاتوسعه اقتیزان ر نامهرب

ی تبایسـ  "کنولـوژي بـاال  تصنایع با " دشر تقویت تجه دره داحی شرهاي ط تاي مثال سیاسر. بدنرادنیاز 

 تصـمیما ت. همچنـین  ده محاسـبه نماینـ  دآینـ  درا ره آن دبینـی شـ   یزان پـیش و م ران ماهرگرعلی کافمیزان 

 ری بـ تبنایی بایسـ ري زیرگذا مایهرسش رتی و گسته صنعدهاي عم وژهرپ تاحل ساخرم نبنديبوط به زمارم

، دهنـ د ا مـی رهـایی   وژهرچنین پ نبنديیزان اجازه زمار نامهرقاضاي شغلی که به بتضه و رع تمبناي اطالعا
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  . ردیک زمان اوج نگی درهاي خاص  تري مهاراي یک سرقاضا بتا ت دنخاذ شوتا

ی و تشـناخ  تي، جمعیـ دصـا تاق تاطالعـا  دی، نیازمنتولدجه دیزي کالن بور نامهرو مسئول ب دشرا تمقاما

ن دادخ رحـال   دری تـ ولد تاریـا تحـوزه اخ  دری کـه  تـ ارغییت ربـ  ترنظا درا رها  که آن دنتي هسرکا ربازا

  . دکن ، کمک میتاس

وسعه یا کاهش میزان ت، دا ایجارها  که آن دکنن کیه میتغالی تو اش رکا ربازا تی به اطالعاتولدیزان ر نامهرب

. چنانچـه  دکنـ  یـک حـوزه خـاص، کمـک مـی      درقـط  فه و یا ردتگس راي به طو هرفهاي آموزشی ح نامهرب

هـاي   نامـه رطابق بت تاس ممکن تراین صو در، دکن دوع به انبساط یا انقباض بیش از حرخاصی ش تصنع

  .دي باشرورض تخصص آن صنعتان مرگرآموزشی کا

ا تـ  دنتکـی هسـ  تم رکـا  ربـازا  تبـه اطالعـا   تدبـه شـ   رکـا  ربازاایی رهاي اج حرها و ط تیزان سیاسر نامهرب

ي، ربـه کـا  رجت، روي کـا رك نیـ رحـ تا که مباحـث مهمـی چـون    رهایی  نامهرو ب دهندوسعه تا رها  تسیاس

ان و ران مهـاج رگرهاي خاص همچون زنـان، جوانـان، کـا    وهرماعی گت، شمول اجتنعص رنی بتآموزش مب

 .دیزي نماینر نامهر، بدکنن یبانی میتا پشری تظ حقوق جنسیفقاي حترمعلول و ا دافرا

هـا   ، زمـانی کـه آن  دنـ رگی مـی  رنظـ  درا ر رکا ربازای و تشناخ تجمعی تیزان آموزش عالی اطالعار نامهرب

بـوط بـه   رهاي م تآموزش عالی و همچنین سیاس تهاي مؤسسا ، انواع و مکاندادعته بوط برهاي م تسیاس

وجـه  ت ردا مـو ر رکا ربازای و تشناخ تجمعی ت، اطالعادکنن نظیم میتا ریه رجه و مبالغ شهدعیین میزان بوت

  . دهند می رارق

ه رهاي به خریل ندعتی یا تولد هاي هزینه رغییتقبل از اینکه  دواننت یزي میر نامهرو از لحاظ کالن مسئوالن ب

سـی  رراي ب سطح ملـی و منطقـه   درا ري رغال و بیکاتهاي اشدونرهاي مالی و پولی  ت، سیاسدوصیه کننتا ر
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  . دکنن می

  ها  یابیرکا

 ردهـی مـوا  د تجه دریزان ر نامهرکمک به ب درمهمی  رنقش بسیا رکا ربازا تها، اطالعا یابیرکا ردمو در

  :دنراد رزی

  .دائه کننرا تمادی ختکجا بایس درها  ییابر) کا1

  .دکنن رکجا کا در دی بایتمادیان چنین خرت) مش2

  .تچیس دضه شوری عتی که بایستماد) انواع خ3

ی، ترنیازهـاي شـغلی و مهـا    رغییـ تجویـان،  رمشـاغل، کا  ردمو درجامعی  تاطالعا دیابی نیازمنران کاریدم

 رآموزي بـه منظـو  رهـاي آموزشـی و کـا    نامـه ر، و بصـنایع و مشـاغل گونـاگون    درازهاي شـغلی  دانـ  چشم

 تاطالعـا  دشـغلی نیازمنـ   تمادیـابی و خـ  راکـز کا رکنان مر. کادباشن غال میتاش تمادائه خریزي ار نامهرب

ا رهـاي خـالی    تآمیـزي پسـ   تقیـ فمو ربطو دواننتا بت دنتجویان هسرهاي خالی و کا تپس ردمو درخاصی 

محل، عنـوان،   تشناخ دها نیازمن ، آنده باشتاشد دهاي خالی وجو ت. جایی که پسدی کننرفجویان معربکا

خـالی   تپسـ  ربط بـا هـ  تري مـ رایط کـا رو شـ  دمزتسـ دی، سـطوح  تربـی و مهـا  رجت، نیازهاي فح وظایرش

هــا،  آمـوزش  ردمـو  درخاصـی   تیــابی بـه اطالعـا  راکـز کا رکنـان م رجویـان، کا رکا ردمـو  در. دباشـن  مـی 

هاي شـغلی  دا کـ تـ  دهـ د کنان اجازه مـی ربه کا ت. این اطالعادنراد نیاز فرد ري هربه کارجتآموزي و رکا

  . دکنن رارقرا با هم برو دباط این ترا دواننتا بت دخاب نماینتا انرجویی رکا رخالی و ه تپس راي هرمناسب ب

 تجهـ  درا رهـا   کـه آن  دنـ راداي نیـاز   از شـغلی دچشم ان تاي به اطالعا هرفان حراهنمایان شغلی و مشاور

 دوانمنـ ت رکـا  ربـازا نیـاز   ردهـاي مـو   ترزمینه نیازهاي شـغلی و مهـا   دره دش دایجا تارغییت تسردك در
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هـاي آموزشـی    نامـه ري و بدورو تمحل، زمـان، الزامـا   ردمو دری تبه اطالعا دها بای . به عالوه آندساز می

 داهنمایان شونران و رقیق مشاود تك و شناخدرباعث  دواننت می ت. این نوع اطالعاده باشنتاشدسی رتسد

  . دجوي شغل کمک کننتخاب واقع بینانه و یا جستان درا ریان رتا مشت دهدها اجازه  و به آن

  آموزي شغلیرآموزشی و کا تمؤسسا

 تارغییت، دصاتی اقتر، نیازهاي مهارکا ربازاهاي دونرزمینه  در تکسب اطالعا دی نیازمنتچنین مؤسسا

 رقیب) و سایرهاي دها (نهادنها روسط سایته دائه شرنامه ارب ها، ترش مهارتکنولوژیکی و چگونگی گست

هاي آموزشی و انواع  نامهر. بدا نماینره و اجدادش رتگس دآمرکا را به طورنامه رب دواننتا بت، دباشن می ردموا

نظیم تاساس یک ضابطه مشخص  رب ربه ناچا دشون ائه میری اتوسط چنین مؤسساتهایی که  نامهرب

حال  درائماً دي که رکا ربازابط با ترهاي مناسب و م تری مهاتحصیالن چنین مؤسساتغ الرافا ت دنردگ می

  .د، کسب نماینتاس رغییت

  يرگرهاي کا مایان و سازمانرفرکا

 ترکیـب مهـا  رتو  رقاضاي کاتسی و رتسد تخصوص قابلی درو د ري هرگرهاي کا مایان و سازمانرفرکا

ق فـ واتینـه سـازي   دي، نهارایط کـا ر، شـ دمزتسـ دي، سـطوح  رو هرآموزي، بهـ رهاي کا تصفر، روي کارنی

شـغلی   رو همچنـین الگوهـاي مسـی    تو سـالم  تاشد، مسائل بهرنظیم کات ره جمعی حاکم برجمعی، مذاک

 درا ر تمایان ایـن اطالعـا  رفروسط کات. دنتهس دنیازمن رکا ربازا ت، به اطالعافلتهاي مخ هرفمشاغل و ح

ي و رگـذا  مایهرسو مقیاس  نبنديجمعی، زما تارهاي مذاک ژيتارتاس گزینی،رخط مشی کا تایده تجه

هـاي خـاص    ان و سازمانرگر. کادهند می راره قدافتاس ردآموزي و بازآموزي مورهاي کا تهمچنین سیاس

هـاي   ژيتارتاسـ  دواننـ تا بتـ  دنتهسـ  رهاي کارمالی بازاتاح تارغییتخصوص  دری تاطالعا دي نیازمنرگرکا
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  . داحی کننرا طر دجمعی خو تارمذاک

  جویانرانشجویان و کاد

ی تری نیازهـاي مهـا  تـ علـی و آ فایط رك مناسـب شـ  درکسـب   تجه درا ر رکا ربازا تانشجویان اطالعاد

. یکـی از  دخـاذ کننـ  تا ارآموزي مناسـب  رآموزشی و کا تصمیمات دواننتا بت دنرگی می ربکا رهاي کاربازا

 درکـه   ته اسـ دی آینـ ترنیازهاي مها رت قیقدبینی  ان پیشجویرانشجویان و کاداي رهاي این نظام بردکرکا

 ازیم:ردپ ح آن میربه ش رزی

ضه و رع  .داصالح شو دبای ترگان مهادایه کننرمایان، ارفرکا ها، یابیران، کاراگیفرسانی به رشیوه اطالع 

خصوص  در تیفافش دبا ایجا دوانت می رکا ربازا تاطالعا  .رداد رتنظیم بیشتها نیاز به  ترقاضاي مهات

ان، رادبه همه سهام دا بایره د. این عالئم کمک کنندکمک نمای رل بازادعاتها به جایابی شغلی و  ترمها

 رت. بیشدایه کنری اتولد هاي  تکرو ش تولدگان آموزش شغلی و بعالوه داهم کننفرمایان و رفرکا ،دافرا

 رکا رسانی بازارنظام اطالع  حلیلتو  يرآو جمع هاي  وشرصحیح توپا، ریه ادحاتهاي عضو ارکشو

)LMI (ا ر ترقا مهاتراي اران برگذاتماعی و سیاستکاء اجرمایان، شرفرکا هاي  الشتا ت دان هردک ا آغازر

زیابی را LMI . نقشدي نماینرجلوگی رکا ربازا درها  تروازن مهاتم دو از ع دکنن تایدي هرموث ربطو

ا نه ره دنیازهاي آین LMI ربه این منظو .دباش می تدم دبلن دری آموزش هاي  قفعیین اتی و ترنیازهاي مها

 ر. به منظودهماهنگ شون دبای LMI داي ایجارهاي عضو بر. کشودهد قط پیش بینی بلکه شکل میف

 د، نیاز به ایجاروي کارك نیرحتي از رش گیرهاي عضو و گزارکشو در روي کارانه نیدآزا تکرح

 LMI هاي  ی که نظامفکی تیم. اطالعاراد اي  بخشی و منطقه مقطعی،  ترزیابی بصوراي ارهایی برابزا

 د. آنها بایردگی رارق اي  هرفگان آموزش شغلی و حداهم کننفرس رتسد دربه آسانی  دبای دکنن اهم میفر

ا مسئوالن آموزش شغلی و ت دایه کننرنیاز ا ردمو هاي  ترمها ته ماهیربادري رتی بیشفکی تاطالعا
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ا ربط رذی هاي  رفهمه ط ده به این نظام هوشمندسی سارتسد .داهنمایی کننري رگی صمیمت درا ر اي  هرفح

هاي عضو همچنین به ر. کشودشو ها می خابتها و ان صمیمت در رغییت دبه ایجا رو منج دساز آگاه می

مواجه  ترهام دو یا مازا دکه با کمبوهایی  صهرع درها  ترزایش یا کاهش مهافاي اري برتبیش هاي  مشوق

ایه رآموزشی ا هاي  هرودقبل هزینه ت دهاي مالی مانن قالب انگیزه در دوانت ها می این مشوق دنرادنیاز  دنتهس

به ما امکان  دهوشمن رکا ر. بازاردادمایان رفریک کادي نزرنیاز به همکا تاطالعا يرآو جمع. دشو

ي یا رن آوفبوط به رم فمثال شکا رطوب ا پیش بینی کنیم.ری تمحیط صنع دره دآین تارغییت دهد می

حال  در هاي  صهربه ع دوریک بخش یا و درن دباقی مان دکن می دا ایجار رغییتنیاز به  روي کاري نیدسالمن

سه  هاي  تهیا تپاسخ به نیازها الزم اس ربه منظو.ردا از بین ببرها ترضه مهارع در دکمبو دوانت می رظهو

این  رددشکیل گتها )  یابیرآموزشی وکا تماده خدهندویس رس ایی،مرفرکا هاي  جانبه ملی (انجمن

اکز رها به عنوان م تولدیک با دي نزرهمکا درو اغلب  دنردگ می تیریدماعی متکا اجرها بوسیله شدنها

 رگیدرو  دش می تایدکز هریق مراز ط تعالیفگی از ره بخش بزتگذش در دنراد رارق رکا رخصصی بازات

ضه و رانطباق ع دفشغلی اغلب با ه هاي  ك انواع آموزشرادتو  فلتسطوح مخ ايري بیزر نامهرب

و  تاس ته و سخدو ملی خیلی پیچی اي  سطح منطقه دري یزر نامهرب. این نوع دها بو ترقاضاي مهات

 .تاس دیردت ردن آن مودمطلوب بو

هاي  صمیمتخاذ تا در تعاگان اطالدکنن رفبه مص دهد پاسخ می ربازا هاي  به سیگنال دنظام هوشمن دایجا

اهم فرو  دافرمایان، ارفرقل ( کاتکمک به عامالن مس LMI اولیه ردکر. کادکن کمک می رت آگاهانه 

ه رودخاب تها و ان ترمها ري برگذا مایهرسخصوص  دران) رگذاتگان انواع آموزش شغلی و سیاسدکنن

ان اجازه دونربه شه  .دبو دخواه رتز بهي نیرگی صمیمت دباش رتآنها بیش تچه اطالعا ره دباش شغلی می

هاي عضو کمک رو به کشو دکسب کنن دباش مایان میرفرنیاز کا ردا که مورمناسب  هاي  ترمها دهد می
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اي رالش بتبجاي اینکه  دخاذ کننتا رکا ربازا داي بهبورژیک و پاسخگو بتارتاس هاي  تسیاس دکن می

حلیل تو  رسیفت، تسدر تایه اطالعارا  .دقاضا نماینتضه و راي انطباق عرکزي برم ري بطویزر نامهرب

ان رگذاتمایان و سیاسرفرکا ان،دونرشه .دباش اه حل مشکل میر تسی به اطالعارتسدو امکان  تاطالعا

ع فتایط منراین ش در. خصوصا جوانان دشون دمن هربه رکا ربازا تسی باز به اطالعارتسداز  دواننت می

هاي  تاز واقعی تسدرك درو  اي  هرفاهنمایی شغلی و حرمبناي  رآنان اغلب ب تصمیماتا رزی دشون می

 LMI تاطالعا رنی بته مبرمشاو  .ته اسدعیین کننتگی دزن دراهنمایی شغلی ر  .دباش نمی رکا ربازا 

شغلی  هاي  صهرع ردوا ارکه آنها  ده باشنتاشدهایی  خابتان دگساالن کمک کنربه بز دوانت می

اهم فروسعه منابع انسانی، ت درمایان رفرکا دشو باعث می LMI به سیرتسد. دنمای اي  هدکننروادامی

و  تعیین الویت دری تولدگاههاي تسدو  تولدي شغلی، یزر نامهرب در اي  هرفگان آموزش شغلی و حدکنن

  .دشون دمن هربه نیاز ردمو تاز اطالعا تنظیم سیاست

 ها ترمها فکاهش شکا

ه تی وابستولدهاي  گاهتسدها و  تکرش ، دافرها از سوي ا ترزش مهارك ادربه   ،تقیفبناي مورسنگ زی

هایشان  ترقا سطح مهاتره به اته وابسدآیندر تقیفکه مو دشون دقاعتم دها بای و سازمان دافرا رت. بیشتاس

 رارق تالوی درا رآن  تاس دزشمنري ارها ام ترقا مهاترکه ا دکنن رها باو و سازمان دافرا ر. اگتاس

  .دهند می

 12الی  11 دودح دران رای در دي موجورآما فیرعاتاساس رسمی و بري رخ بیکاراینکه ن دوزه با وجورام

سی و پزشکی دنی و مهنف فلتهاي مخ هتشر درها  انشگاهدحصیالن تغ الراف دادعتو همچنین  تاس دصدر

با  رنظ ردمو تري با مهافردن تفاي یارکه ب دنراد دمایانی وجورفر، بازهم کادیاب زایش میفوز اروز به ر
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غ رافآن سو  در. تها کم اس نیاز آن ردخصص موتم دافرکه ا دکنن عا میدو ا دشون مشکل مواجه می

اما پس از  دنتهس دحصیلی خوته تشرناسب با تن شغلی متفنبال یادانه به ربینیم که پیگی ا میرحصیالنی تال

اه رفو  رعاون، کات روزی ر. همچنین طبق اظهادشون می دمن گله راک ربازا داً از اوضاع نامساعری اکثتدم

که میان  تاس ترین صود. بدنتانشگاه هسده تآموخ انشد ران کشوراز بیکا دصدر 40ماعی هم اکنون تاج

 را به این باوري رحله، بسیارو مدبین این  فو شکا دآی می دبه وجو فغال شکاتحصیل و اشتحله رو مد

م دها ع ترمها فشکا تحقیق در.دواننتنا رکاامین نیازهاي محیط ت درها  انشگاهدو  سراده که مدسانر

خی رب .تاکز آموزشی اسرها و م انشگاهدحصیالن تغ الرافوانایی تبا  رکا رنیاز بازا ردهاي مو ترطابق مهات

  :تاس رزی ردشامل مواها  ترمها فهاي کاهش شکاراهکار

 ریگدو آموزش شغلی به یک رن جهان کاردیک کدنز

زایش فو ا اي  هرفشغلی و ح هاي  ن آموزشردک رت فو آموزش شغلی به معناي منعط رنیاي کادیکی دنز

آموزش شغلی و   .دباش ها می ترگان مها دایه کننرمایان و ارفرباط بین کاترا تقویتو  تاي خالقیرضا بف

 ره و کارفنیاي حدعامل با ت تهاي آموزشی به سمداي اینکه نهار. بدو خالق باش رموث دوانت می اي  هرفح

س، رادا مت دباش می رت ی منسجمتحمای هاي  ها و مکانیسم مشوق هاي قانونی،  نیاز به محیط دکنن تکرح

 رزی ردموا رین منظود. بدبیاین رکنا رغییتحال  درایط ربا ش دواننتهاي آموزشی بدآموزش عالی و نها 

  :دنرگی راروجه قت ردمو دواننت می

 ترصو درعکس؛ رو ب فلتو مشاغل مخ تاکز آموزشی با صنعرانشگاه و مدباط ترزایش افا •

ه و تها گذاش انشگاهد ریاتاخ درا ر دو نیازهاي خو تباط صاحبان مشاغل اطالعاتري این ارارقرب

  .دازنردپ حصیل میتبه  دمندفه و هدحصیل نیز با نیازهاي صاحبان مشاغل آشنا شتغول به جوانان مش

حصیلی ته تشربوط به رمشاغل م درحصیل تانشجویان مشغول به دآموزي صحیح رایط کارش دایجا •
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  آنها

ا که ر؛ چرکا رقاضاي بازاتوجه به تسال با  ره در رتحصیلی باالتبه مقاطع  دورو دادعت درل دعات دایجا •

 ترصو درخصص (تم دافرا دحصیلی با کمبوتمقطع  ره دره دشردوا دافرا دادعت دکمبو ترصو در

 عکس.رشویم و ب ي) مواجه میرئوتانش د رخصص عالوه بتن دا بوراد

 رکا ربازا درنیاز  ردبا مباحث مو فلتهاي مخ هتشروس درهاي  صلرفناسب میان ست •

ه تشرزمینه  در دنرادا نراز شغل رایط احره که شردکحصیل ت دافراي ارهاي الزم ب خصصتآموزش  •

 تولدوسط صاحبان مشاغل یا تها  حصیلی آنت

همه جوامع به  درها  ترمها فاي کاهش شکارب ته مشخص اسدش رذک ردکه به وضوح از موا رهمانطو

نیاز  ي صاحبان مشاغل و صنایعرها با همکا انشگاهدو  تولدوسط تهاي آموزشی  تسیاس در رغییتنوعی 

 درکه  تاس دهاي موجورسی آماررب دنیازمن ردادی تها چه وضعی ترمها فان شکارای در. اما اینکه تاس

  . دشو ه میتاخردحلیل آن پتنیاز و سپس به ردمو فیرعاتامه به دا

 رکا ربازا تبه اطالعا فسی آسان و منعطرتسدو  رشاتان

 تامـا اطالعـا   تان اسرگذا تمشاغل و سیاس و صاحبان رجویاي کا دافراین نظام جامع کمک به ا دفه

ه تاشـ دمشـکلی ن  تسـی بـه ایـن اطالعـا    رتسد درگان آن ده کنندافتکه اس داي باش به گونه دم بایتاین سیس

 ت، به سهولتان از اطالعادمن هربه رو سای رجویاي کا دافرباالیی از ا دصدروزه روجه به اینکه امت. با دباشن

 روان از ابـزا تـ  امـا مـی   تمناسـب اسـ   رکا ربازا تاطالعا رشاتاي انرب ر، این ابزادکنن ه میدافتاس تنرتاز این

 تائـه لینـک سـای   رآگهی و همچنین ا ترها به صو وزنامهر در تخی اطالعاروزانه برچاپ  دي ماننریگد

  . رده کدافت.. اس و. ریگدهاي  تسای رسای درسی ررب ردنظام جامع مو
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 و صاحبان مشاغل رگان کادجوین توق فالتي از ارجلوگی

وزنامـه و  ر درج آگهـی  دریـق  راز ط روي کـا ریا سازمان خواهان نیـ  تکریابی شری کاتهاي سن وشر در

  .دش ي میدزیا توق فالتموجب ا رو این ام دنردک ام میدآشنا و از این قبیل اق دافرمیان ا درجو تجس

 رکا ربازا درل دعات دایجا

گان آن دقاضـاکنن تگان و دضه کننـ رکه ع تي اسرو نوعاً بازا تجویی استجس ریک بازا رکا ربازااساساً 

 رکـا  ربـازا و  تاسـ  تاوفتم رکا ربازا درشغل  رجوگتجس دافرا تایشاراین، گ ر. عالوه بدباشن همگن نمی

ان دقـ فاین ر. بنـاب دشـو  سـویه نمـی  تگی دآن به سا در دهاي موجو يرناپذی فکه به ئلیل انعطا تي اسربازا

ضـه و  رهمـاهنگی میـان ع   درا ری تمشـکال  رکـا  ربازاقاضاي تضه و ره عدهندشکل ت وهايرنی در تیفافش

وجـه  تو بـا   دباش می رهزینه ب رکا ربازا دری تگونه اطالعار. کسب هردآو می دبه وجو روي کارقاضاي نیت

 هدعهـ  را بـ را رلـه کـا  ده مبافـ مشخصـی وظی  دا نهات رداد ترور، ضرکا ربازا در تن اطالعادبو ربه هزینه ب

سازي و روش بازار، رداد دقاضا وجوتضه و رع تو سمدباط میان تري ارارقراي بروش برو د. اصوالً ردگی

 ترهـا صـو   تاسـاس مکـانیزم قیمـ    ربـ  تله اطالعادسازي، مباروش بازار دري. رواسطه گ رنی بتوش مبر

وش فـر و  دیـ رال خاي مثـ ر. بـ دهنـ د ا انجام میر تله اطالعاده مبافقاضا وظیتضه و روهاي عرو نی ردگی می

له به شـکل  دي مباروش واسطه گر در. اما تسازي اسروش بازاراي از  س نمونهربو ربازا در راداق بهاراو

ا فـ قاضـا نقـش ای  ت تضه و سـم رع تباط میان سمتري ارارقراي براي ب و واسطه ردگی نمی ترقیم صوتمس

 روي کـا ران نیـ رادیـ رو مجموعـه خ  دکنـ  به عنوان واسطه عمل می رکا ربازا ت. نظام جامع اطالعادکن می

. به دکن یک میدا به هم نزر) رگان کاد(یعنی جوین روي کارگان نیدوشنفرمایان) و رفرها و کا (یعنی بنگاه

و همچنین  رفو طدهاي کامل  و ویژگی تائه اطالعاریق اراز ط رکا ربازا تیب نظام جامع اطالعاترتاین 

احـوال و   تثبـ  دبط ماننـ رهـاي ذیـ   هاي سازمان ن به سامانهتپیوسیق راز ط تن این اطالعادبو ربتضمین معت



121 

 دایجـا  دمـازا  ره و بـازا دقاضـا شـ  تضـه و  رع رفو طـ د در..، باعث کاهش نـا اطمینـانی    ماعی و.تأمین اجت

اي صـحیحی  تاسـ ر درمـا  رفرو کا رگرو کـا  دمنـ رانه کاروجوگتالش جستلیلی د ربه ه ر. چون اگدکنن می

ن دالیل این موضـوع نـاهمگون بـو   د. یکی از دکن می دی ایجافهاي مندپیام رکا رزابا در، نااطمینانی دنباش

ا رزیـ  دشو احساس نمی تولداخله دنیازي به م دپایین باش رکا ربازا درجو تهزینه جس ر. اگتاس رکا ربازا

. دماعی شوتاه اجرفبه کاهش  ری منجتولدبخش  درایی رم کادیق عراز ط تاي ممکن اس اخلهدگونه مره

، دمـاعی بـاال باشـ   تي و اجدصـا تاق ددعـ تالیـل م دله بـه  دو هزینه مبا تهزینه اطالعا دصاتیک اق در راما اگ

 تیجـه سـطح امنیـ   تن دره و ردکـ  رتـ  تاحـ را ر تسـی بـه اطالعـا   رتسدو  دعمل شو ردوا تبایس می تولد

  .ردا باال برماعی تاج

 مشاغل  تیفطابق کیت

 رکـا  ربـازا  تنظام جامع اطالعا دیق ایجاراز ط رکا ربازا در تولداخله دم تروري که ضریگدلیل مهم د

 دبای دافرو اتبی اسرجتیک کاالي  رکا ربازا تعاالفعل و انفمشاغل و  تیفکه کی تاین اس دکن ایجاب می

، دهـا نباشـ   آن تارظـا تو ان توقعاتناسب با تم دافر، چنانچه شغل ادبه نماینرجتطول زمان  درا ر دشغل خو

و الزم  تاسـ  رو هزینـه بـ   ره، زمـان بـ  دی مشکل، پیچیتعالیفشغل  رغییت. دشون می دشغل خو رغییتبه  رمجبو

ا ري ره خطیفوانایی انجام چنین وظیت رکا ربازاهاي  گیدپیچی رسلط بتکه ضمن  دشو داکزي ایجارم تاس

. دباشـ  ی مـی فبـه کـا  رجتو  ترانـش و مهـا  دلزم تی بـه شـکل مطلـوب مسـ    تماد. انجام چنین خده باشنتاشد

بـی،  رجتبـه عنـوان کـاالي     ری مشاغل، کاف، نااطمینانی کیرکا ربازاهاي خاص  وجه به ویژگیتاین، باربناب

نقش این نظام جامع بـه خـوبی    تن اطالعادبو رو هزینه ب رکا ربازاه دهندشکیل توهاي رن نیدناهمگون بو

  .تك اسدرقابل 
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 يرکاهش مشکل بیکا

وصیه شـغلی، آموزشـی و   تاز جمله جایابی شغلی،  رکا ربازاال عفهاي  تکه سیاس دهند نشان می تمطالعا

م دنیـز عـ   رلیل این امدو  دان هتاشدي نرکاهش بیکا رانی بدچن رأثیت، دمزتسدهاي  هاي هزینه انهریا تاخردپ

  .تاس دایط موجورگان از شدآگاهی جوین
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  خب تهاي منرکشو در رکا ربازا تنظام جامع اطالعا

  الیارتاس

  ):LMISوي انسانی(ری نیتام اطالعتسیس

ه راد) اDEWR( يرکا تباطاترو ااشتغال مان ترپادوسط تالیا رتاس رکا ربازا تال نظام جامع اطالعاترپو

و  وزارت مشترك اشتغالزش و جوانان و رمان آموزش، وترپادغام داز ا دمان بعترپاد. این دشو می

هاي  ت، وبسایرکا ربط با بازاترم تالعاهیه اطتاي از د. جده شدادشکیل ت) DEWRي (رکا تباطاترا

 تحصیالتحصیل، تابطه با ر درا راي  هردتگس تي، اطالعارکا تباطاترینی و افرآرمان آموزش، کاترپاد

 ت. نظام جامع اطالعادکنن می رشتي منرکا تباطاترو ا رالمللی و کا ، آموزش بینتروسعه مهاتکمیلی، ت

 ردمو دروز ربه  تائه اطالعاراي اری آنالین، بتن یک منبع اطالعامان به عنواترپادوسط این ت رکا ربازا

 رمان به طوترپاد ت. همچنین سایتفوسعه یاتمحلی،  رکا رم از بازاردن به مدادآگاهی  ربه منظو رکا ربازا

  . دکن می رشتا منرگی داتفاراز کا تمادبوط به خرم تاگانه اطالعادج

 تصنع 19 درالیا رتاس روي کار) نیAZNSIC( نیوزیلند و استرالیا يبند طبقه صنعتی استانداردوجه به تبا 

خ رکنان، نرکا دادعتشامل  تصنع ربوط به هرقام مرو ا ر). آما2006( دنتهس تعالیفگ مشغول به ربز

کنان و رکا دشرهاي  وژهر، پایه حقوق، پرکا تگی ساعاداکنر، پتاساس جنسی رکنان برخ کاري، نربیکا

  .تاس روي کارن نیدش رپی

 داردار. این قدندصویب شت 2012ا ت 2009بین سالهاي  در) ESA( داده هاي منطقه اي خدمات اشتغال

 دري که دافرا دادعتو  دکنن می تفیادر تمادي که خدافرا دادعتها شامل  هدودمح ردمو درا ری تاطالعا
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وي انسانی و سطح رنی ربازا مناطق ملی درهم چنین  ت. این اطالعادکن اهم میفر دنرادنقش  تمادائه خرا

ESA  علی، فکنان راي شامل کا هاي منطقه ایلفوریایی شامل پفارسطح جغ ر. همچنین هتس اسرتسدقابل

و طول  رگان کاداز جمله میانگین سنی جوین رگان کادجوین تمنطقه و اطالعا راي هرب رخ این آمارن

  .تي اسره بیکارود

ي روي کارحقیق نیتوسط ته دافتاس رداساس مناطق مو را بری تطالعا)، اLFR(» روي کارناحیه نی«هاي  هداد

 در ري، میزان کارخ بیکار، شامل: ندکن اهم میفر، دشو ) انجام میABS( الیارتاس رآما رتدفوسط تکه 

خ رمنطقه نیز شمال ن رایل هفور. پاست تگی جمعیداکنراساس پ راز مشاغل برو اح فلتصنایع مخ

ی و تسطح ملی، ایال در ت. اطالعاتسها هاساس ناحی رمشاغل ب در تکرخ شرو ن رخ کارعلی، نفي ربیکا

LFR تس اسرتسد در.  

یابی و نواحی رکا تماد)، منطقه خLFR(روي کاری و منطقه نیتسطوح ملی، ایال در توبسای در تاطالعا

این  تیر. ماموتالیاسرتاس رسمی آمار) آژانس ABS( الیارتاس رآما رتدف. دنتس هسرتسد دري رمحلی آما

ها  ی و انجمنتولدهاي  و مباحثه تحقیقاتهاي کالن،  يرگی صمیمت دري رکف تکمک و حمای رتدف

 راتهاي قانونی، ساخ چوبرها شامل چارتامر. پادازردپ می دخو رباال بکا تقدو  تیفکه با کی دباش می

ه ردآوراي بري برهاي آما نامهروان بت ري بریزي آژانس آمار نامهرو ب تیفکی تیریدهاي م سازمانی، شیوه

  . دهند زایش میفا ارایی آن ربخشی و کارو اث دنرگذا می راثیتان ربرن نیاز کاردک

 رسمی آمارو منبع  دهد وس و مسکن انجام میفي نرشمارس رپنج سال یکبا ر) هABS( الیارتاس رآما رتدف

  .تشناسی اس تیهاي جمع ویژگی ری از قبیل سن، جنس و سایتو جزییا ت، سکونتجمعی
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  وس مسکن:في نرشمارس

که  تالیا اسرتان و ساکنین اسدونرشه رسمی آمارالیا منبع رتوس و مسکن اسفي نرشمارس •

 .دکن می يرآو جمعی تشناخ تهاي جمعی ویژگی رو سای تا از قبیل سن، جنسیری تجزییا

الیا، رتسا در دافرا دادعتش رشما تقدبه  دکن الیا کمک میرتوس ومسکن اسفي نرشمارس •

 آن ها. تها و محل سکون ي آندهاي کلی ویژگی

ا به ت دشو ه میتها خواس و صاحبین خانه دافرالیا از ارتوس و مسکن اسفي نرشمارطول س در •

 . دهندآنالین پاسخ  تروي کاغذ یا به صورمشخصی  تسواال

  :روي کارنی رآما

که جزء  دشو می يرآو جمعالیا رتاس راسرس درماهانه  روي کارنیآمارگیري  قامی از راو  رآما •

 .ت) اسABSالیا(رتاس رآما رتدفهاي  نامهرب

ساکنین  رکا رهاي بازا تعالیف ردمو درا ری تماهانه اطالعا روي کاربوط به نیرهاي م آمارگیري •

ایی دتهاي اب خمینتاي رب روي کارنیآمارگیري . دکن اهم میفرالیا رتنشین اسرسال به باالي شه 15

 .ته اسداحی شرو طرو قلم تایال رالیا و سپس هرتي اسرخ بیکارو ناشتغال خ رن

از  رماه به غی رهم هدا یازتوز یکشنبه بین پنجم ر در روي کاربوط به نیرهاي م آمارگیري •

ا نهم ماه انجام تبین سوم  رسامبد در. این زمان دشو وع میرسال نو ش تعطیالتو  یسمسرک

هاي ماه ژانویه بین  يرگیرها و آما ). پژوهشره ماه نوامبراعیین شمتاز  ده بعتفه ر(چها دشو می

 ).رسامبده رعیین شماتاز  ده بعتف(پنج ه دشو هم ماه آغاز میدا سیزتم تفه

هاي شخصی از جمله ویالیی و  اي از خانه ي نمونهرگیر، آماروي کاربوط به نیرهاي م آمارگیري •

 آمارگیري .تاهاسرها و مهمانس لته دماننشخصی رهاي غی ) و خانهدادعت 29000یبا رقت( تسویی
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 راي هرالیا و سپس برتاي کل اسرب روي کاري نیدهاي کلیرخمین آماتاي را بدتاب روي کارنی

 .داحی شرو منطقه ط تایال

  :دشون قسیم میته دالیا به سه کانال عمرتاس رکا ربازا تم اطالعاتسیس دره دآم تسدبه  تاطالعا

 تي، موسساري، قانون گذارگذا تی سیاستولدهاي دان مثل واحرادسهاموسط تا تدعم ESAهاي  هداد

ها شامل  هداداین  .دشون می تخواسدرمیک دی و آکاترهاي مشو ی و واسطهتهاي صنع ی انجمنتحقیقات

 :تاس رزی ردموا

 )15ي (+رخ بیکارن •

 )15(+ رگان کادجوین •

 رگان کادمیانگین سنی جوین •

 رگان کادي جوینربیکا تدمیانگین م •

 )46-15( رسن کا •

 .دان هدي که به عنوان بومی شناسایی شدافرا دادعت •

 بومی دافرا اشتغال خرن •

 .دان هدش دولتم رج از کشوري که خادافرا •

 انگلیسی زبانرهاي غیرکشو دره دش دولتم دافرا •

 شاغل دافرا •

 اشتغالخ رن •

  .دان هدش دولتانگلیسی زبان مرهاي غیرکشو دري که دافراي ارباشتغال خ رن •

وسط ت رکا در تکرزایش مشافا دف): با هJSAالیا(رتشغلی اس تمادیان خرتمش تجمعی •
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 .تاس رگان کاداي جوینري برایط کارش دها و ایجا ترن مهادادوسعه ت

ü تسن جمعی JSA 

ü تمادگان خدنروان گیتنا دافراز ا تهاي حمای ي سنی پانسیوندوه بنرگ JSA 

ü وان تنا دافراز ا تهاي حمای وني پانسیره بیکارودوجه به طول تي بادوه بنرگ

 JSA تمادگان خدنرگی

ü دگان حق اوالدکنن تفیادري سنی دوه بنرگ JSA 

ü دگان حق اوالدکنن تفیادري ره بیکارودوجه به طول تي با دوه بنرگ JSA 

ü بالغ  دافري ادوه بنرگJSA  ي ره بیکارودوجه به طول تبا  

 )ABS 2006ي رشمار(س توسط صنعتینی فرآرکا •

 )ABS 2006ي رشماره (سرفبا آموزش ح ینیفرآرکا •

 )2009ژوئن  ABSساکن  تخمین جمعیتهاي سنی ( وهروجه به گتشناسی با  تجمعی •

شامل  ت. این اطالعادشو ه میدافتاس رگان کادوسط جوینته ردتگس ربه طو LFRهاي  هداد •

 :تاس رزی ردموا

ü روي کارسنی نی تجمعی 

ü اشتغال خرن 

ü يرخ بیکارن 

ü تکرخ مشارن 

ü تمام وقتنوجوانان اري بیکخ رن 

ü تبه جمعی تمام وقتنوجوانان بیکاري خ رن تنسب 
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ü هاي سنی وهرگه تفکیک ب تجمعی 

ü روي کارنی فعالیت وضع ه تفکیکب تجمعی 

ü يربیکا تدطول م 

ü و و ملی)ر، قلمت(ایالتکرخ مشاري و نر؛ بیکاته یا صنعرفبا ح رکا 

ü اشتغال به تفکیک فعالیت 

ü اشتغال به تفکیک شاغل 

  :تاس رزی ردها شامل موارکسب و کا تابع و انواع اطالعامن رسای

و  دان هدهیه شتی تهاي صنع تکرو ش رگان کادینان جوینفرآروسط کاتهایی که  هداد •

 یق:رهمچنین از ط

ü روي کارنی ABS :ربیکا دافرا دادعتي، رخ بیکار، نافراد شاغلخ رماهانه ن تاطالعا 

 تکرخ مشارو ن

ü هاي کسب و رصلی با آمافهاي  شرالیا: گزارتاي اس قهوي انسانی منطرهاي نیربازا

. این ABSاي  منطقه روي کاروسط نیت تکرخ مشاري و نرخ بیکاري، نر، بیکارکا

 .دشو هیه میتها  يرادمانفرو  تولدوسط تهمچنین  تاطالعا

ü صنایع  دراشتغال خ رن ردمو درا رهایی جامع  هداد، تها: وبسای ترمها تاطالعا

وي رنی ربازا ردمو درا رهایی  و لینک تهمچنین اطالعا .دکن یاهم مفر فلتمخ

ائه رش ارورمنطقه و آموزش و پ رخ کارها، ن ترمها تداه متهاي کو هرودانسانی، 

 .دهد می

ü تهایی اس تسای رهایی به سای شامل لینک توي انسانی: این قسمرنی ربازا تاطالعا 
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 .دنرگی می رب درا رالیا رتوي انسانی اسرنی ربازا تکه اطالعا

ü ا ری خاصی تهاي صنعرهاي کا ایلفورپ ردی: این مواتهاي صنع شرها و گزا ترچا

و سهم  تکنان، جنسیرکا دشرهاي  وژهرقبیل پی از تکه اطالعا دشو شامل می

هاي  و ویژگی روي کاره، سن نیرفوجه به منطقه و حتبا  ر، کارکا درکنان رکا

 .ردگی می رب درا رآموزشی  هاي ایلفو  دآم دراز قبیل  روي کارنی

ü هایی به  : لینکاي منطقه تاطالعاLMIP  )ا که راطالعات بازارکار)  پورتال

 .دکن اهم میفر دشو ه میرآن جا ذخی ردکنان راي کا منطقه تاطالعا

ü و  فلتي مناطق مخرحلیل کاتهاي  شر: گزااي منطقههاي  شرها و گزا ترچا

 .دکن اهم میفرا ري رشمارهاي س هداد

ü هم چنین دهد می رارق تسای در تراي نقصان مهارا برهایی  : لینکترمها دمبوک .

ی تادکه پیشنها تقل استی مستکه سای دکن لینک می Skills Australiaا به ر ربرکا

 . دهد ائه میرالیا ارتآموزش اس تربه وزا

ü ها، آموزش عالی، ابطه با شغلر درا ر دیفی متاطالعا تش: این قسمرورآموزش و پ 

  .دهد ائه میر.. ا ها و. ترمها

• Skills Australiaدرالیا رتآموزش اس ترا به وزاری تادکه پیشنها تقل استي مسد: واح 

 .دهد ائه میرها و... ا ترها، مها هرفابطه با شغلها، حر

ا به ر دي خورکا تادی که پیشنهاتهاي صنع تره انجمن مهادی: یازتهاي صنع ترانجمن مها •

Skills Australia دهد ائه میرا. 

هاي  ابطه با ویژگیر درا رهایی  هدادکه  تاس تاي از وب سای هراز مشاغل: پیکدچشم ان •
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 .دکن اهم میفراي  هرفهاي ح ایشري و گرکا

 ردمو درا راي  هدوز شربه  تاطالعا 2010الیایی رتش مشاغل اسرالیایی: گزارتمشاغل اس •

 را بر رآما ت. این اطالعادکن می رشتا منه از آنراهنماي احرالیا و رتاس در دمشاغل موجو

امین تا ر دی نیازهاي خوتاحربه  دواننتان بربرا کات دکن ي میده بنتسد ته و ایالدوداساس مح

 .دکنن

 وسط:ت تولدان و دونران، شهرشگردنیاز گ ردهایی که مو هدادهیه ت

الیا رتاس در تو سکون تر، مهاجدیدوار ردمو درا ری تاطالعا تو اقام ترمان مهاجترپاد •

  .دکن اهم میفر

 ردمودري رهاي آما هداد. ردادواژه نري و گذربرنیازي به نام کا رکا ربازا تسی به نظام جامع اطالعارتسد

. دنتس هسرتسد درخط رب تر.. به صو و. ته و صنعرف، حتکري و میزان مشارخ بیکاري، نر، بیکارکا

 درایگان رخط و رب تربه صو دکنن هیه میتا رع بوط به صنایرهاي م شرمشاغل که گزا رمنابعی نظی

  از جمله: دشو ا شامل میري دهاي زیارتیترها س شر. این گزادنتس هسرتسد

 گاهتاحرتان و اسروتسر تمادخ •

 یتیریدی و متحمای تمادخ •

 يرزي، جنگلبانی و ماهیگیرکشاو •

 یحیفرت تمادو خ رهن •

 و ساز تساخ •

 ماعیتهاي اج ق، گاز و کمکرب •

 تباطاترسانی و ارطالع هاي ا سانهر •
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 خانهرکا •

 ندمع •

 تمادخ رسای •

 اي هرفکنیکی علمی و حت تمادخ •

 تعمومی و امنی تیریدم •

 اي هایراي و ک هراجا تمادخ •

 گانیره بازردخ •

 اهرفو  تقال، پستان •

ي و ربربه نام کا دورون نیاز به ودایگان و بر دنتالیا هسرتاس تولدبوط به رجوي شغل که متهاي جس تسای

ائه را تون مالیادایگان و بر ترا به صوري دهاي کلی ها این ویژگی ت. این سایدباشن می واژهرگذ

  :دهند می

ا انجام رهاي الزم  اهنماییرو  ته اسدبینی ش ها پیش از آنرمشاغل و اح ردمو درهایی که  خرن •

 .دهد می

ها  آن و به دهد ا میر دهاي خو ترجویان امکان شناسایی مهارناسب شغلی که بکاتآزمون  •

ا رشغل مناسب  دوانتب دایط خورها و ش واناییت، عالیق و تناسب با شخصیتم دکن کمک می

 .داز کنرخاب و احتان

با  رمحل کا تباطاترینی و افرآرمان آموزش، کاترپادوسط ت ترمها دبوط به کمبورهاي م حقیقت •

 .دشو انجام می) ANZSCO( نیوزیلند و استرالیا بندي طبقه صنعتی استاندارده از دافتاس

  نیاز: ردها و منابع مو لینک تلیس
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 جوي شغلتجس •

 تری و مهاجتاقام تمادمان خترپاد •

 يدصاتهاي اق شاخص •

 تروسعه مهاتهاي  تربوط به مناطق، چارهاي صنایع م شرگزا •

 بخش ها ترمها دهاي کمبو شاخص •

 رگیدراي رب تی استکرشاالشی متالیا رتاس رکا ربازا ت: نظام جامع اطالعاها هبخشی هزینرو اث ترنظا

ه رآن. ثم فادن اهدسانر روسعه و به ثمتاي رب فلتهاي مخدها و نها سمی سازمانر رسمی و غیرن ردک

  .دکن رفطرا شناسایی و برکه نیازهاي شغلی  تي اسدآمری جامع و کاتابیس اطالعاتیدها  الشتاین 

   وي انسانی:رو نی رکا رحوزه بازا دره رو خب رهاي ماهرآنالیزو

ون درخصص تم روي کارنی 6000 ري بالغ برکا تباطاترینی و افرآرمان آموزش، کاترپاد رحال حاض در

م آموزش ردکی به مدا از همان سنین کورهاي شغلی  اهنمایی و آموزشرکه  ردادالیا رتج از اسرو خا

  .دهند می

  .دجو کننتا جسرنیاز  ردوم تال اطالعاتروي پور دبه نوبه خو دواننت محققان نیز میین شغلی و رمشاو

  انیاتیرب

؛ این سامانه دازي شداه انر 1986سال  در) NOMIS( بریتانا وي انسانی ملیری نیتاطالعا  آنالین متسیس

ملی  رآما رتدف رفهام و از طرودانشگاه دوسط تکه  تانیاستیرب تولد رنظ رزی سمیرابیس وب تیدیک 

سطوح  در ت. این اطالعادکن اهم میفرا ر رکا رهاي بازا لایفورپ NOMIS.دازي شداه انر) ONS(برتانیا 

م تبه عنوان سیس رقاضاي کاتضه و روجه به عتبا  رنظ ردمو ر. آمادنتس هسرتسد دریایی فارجغ فلتمخ
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  .دشون ه میدادنمایش  رکا رزي بازارحساب و

 .تعال اسف ریشغل یا غ داقفشاغل یا  دافروسط ات رکا تخواسدرانسیل) تگونه (پ ره رقاضاي کات •

 .دشون ضه میرمایان عرفروسط کاتکه  دنتي هسدصتمشاغلی بال رضه کارع •

NOMIS طبقه . ایندکن اهم میفر فلتیایی مخفارکیک مناطق جغفتا به ر رکا ربوط به بازارهاي م ایلفورپ 

  37.ته اسدانجام ش ،2000مشاغل ویرایش سال ردادانتاساس اس رب  يدبن

یایی فارسطوح جغ درس رتسدر دري رآما منابعین رت از مناسب NOMIS در رکا رهاي بازا ایلفورپ

 رذیل ه در. دنرادسی رتسد تقابلی NOMISابیس تیدقیم از تمس رها به طو هداد. دکنن ه میدافتاس فلتمخ

  .ته اسدیردگ ره منابع آن ذکده شدافتاولی که اسده و جده شتحی که نوشرو ش فیرعت

  از جمله: دشون سی میرري برتادفها و  سیروسط بازت رکا رازای بتاطالعاهاي  هدادمنابع و 

 انیاتیرب درگی دهاي منظم خانوا سیرراساس بر) بAPS( جمعیت ساالنه بررسی •

وسط تسال  ره رسامبد در) که ABI( بررسی ساالنه کسب وکار -قاضاي شغلتهاي  هداد •

 .دشو مایان انجام میرفرکا

 ملی رآما رتدف •

 .VATهاي  نام تها و ثب آن رکا تو ساعا دآمدرسی میزان رراي برب رگان کادسی جوینررب •

  :دنرگی می رارها ق هتسداین  در NOMISان ربر. کادنتذیل هس راره ازقدش دولیت تانواع اطالعا

 کزيرم تولد •

 اي منطقهحکام  •

                                                           
  مورد استفاده است. 2010اکنون طبقه بندي ویرایش  - ٣٧
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 یتبلیغاتهاي  آژانس •

 علمی تحقیقات •

 رگان کادجوین •

 مایانرفرکا •

 یزانر نامهرب •

 رکا ران بازارحلیلگت •

 خصصین آموزشتم •

  :دنرادپوشش  تحتا رها و مناطق رتامراین پا NOMIS درس رتسدقابل  تاطالعا

 ساکن تجمعی •

 يرو بیکا رکا •

 يدصاتاق دکور •

 ینیفرآرکا •

 گی هاتشایس •

 ها هگاتهاي حاصل از اقامدآمدر •

 رج از کارهاي خادسو •

 امی)دختهاي اس مشاغل (کل مشاغل/شغل •

 يدصتالهاي ب اه با شغلراکز شغلی همرم •

 VAT دره دش تهاي ثبرکسب و کا •

  :تاس ردشامل این موا NOMISان ربراي کارحلیلی بتهاي  گزینه
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 هاي زمانی يرس •

 مناطق رمقایسه با سای •

 اکسل دانلود •

  ها هدادجوي مجموعه تجس •

، به تسای ردادانتهاي اس ها و ویژگی هدادمامی ت. تایگان اسري و ریاتاخ NOMIS تماداي خرنام ب تثب

نام  تکه ثب دنتانی هسربراي کارس برتسدامی قابل دختو اس رکسب و کا تهاي ثب هداد تاز جزییا رغی

  . دان هردنک

  :دبو دخواهن درقا رزی ردبه موا دکنن نام می تانی که ثبربرکا

 ها هدادوز ربه  تفیادرها، و  نامهرخب تفیادر •

 ایانامه شخصی.ر درها  ایلفورپن دوز شربه  رادهش تفیادر •

 .دان هردنام نک تانی که ثبربربکا تنسب رت هاي کامل ته و مزیترفو جوي پیش تجس •

 تاریاتیابی به اختسد).  کار و کسب نام اشتغال وثبتسی رر(ب BRESاي رب رکا تخواسدر تثب •

 .دهد ائه میران اربرهزینه بکا تاخردقبال پ درا ری فلتمخ

 رادهش تیریدشخص، م تن مشخصاردوز کرواژه، به رگذ رغییتحساب شخصی،  تیریدم •

 .BRESاي رب تخواسدرسال رهاي آموزشی و ا اي کالسراب بتمیل، کای 

 یبانی آنالین.تپش •

  :دنتهس رزی ردموا NOMISي دهاي کلی آموزش

  فلتهاي مخ ان با ویژگیربرال کاترپو دراي آنالین  حلهریع و آسان یک مرنام س تثب
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  :دنرادا رها  تنامی این مزی تان ثبربرکا

 نامه رخب •

 ایلفورن پدوز شربه  رادهش •

 هترفهاي پیش سیررب •

 رکسب و کا تو ثب رسی کاررب •

  یکارآمه دحتم تایاال

  :اند هدسی شررب رزی ردمو رچها یکارآمه دحتم تایاال رکا ربازای تهاي اطالعا متمطالعه سیس در

 كرنیویو -

 نیافرکالی -

 ادیرلوف -

 گانراو -

  كرنیویو رکا ربازا تاطالعام تسیس

 ره شهدودمح درا ر رکا رهاي بازا حلیلت) NYCLMISك (رنیویو رشه رکا ربازا تالعااط خدمات 

ه محسوب دوداین مح درهاي عمومی  متسیس راي سایرگی برکه کمک بز دکن اهم میفرك رنیویو

) WIB( کار نیروي گذاري سرمایه مدیره هیئت ردابط بین بوربه عنوان  2008سال  درم ت. این سیسدشو می

ی تم اطالعات. سیسترف) شکل گCUR( كري نیویورشه تحقیقاتمرکز انشگاهدك و ریویون رشه در

  .دیزي شر پایه فادبا این اه كرنیویو رشه رکا ربازا
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ان این رگذا تو سیاس روي کاروسعه نیتاي ری که بتهاي اطالعارو ابزا تحقیقاتي ردبروسعه کات •

 .ده باشدافتي قابل اسرداهبرهاي  يرگی صمیمت دبهبو تحوزه جه

 ك.رنیویو رشه رکا رهاي بازا هداداي رکیک بفته و قابل رمنظو دالی چنترپو •

 در روي کاروسعه نیت تخصوص مشاغل و مشکال درزایش آگاهی عمومی فا تالش جهت •

  ك.رنیویو

  نیافرکالی رکا ربازا تم اطالعاتسیس

نیا، فري کالیرادمانفر) EDD( امدختوسعه استمان ترپاد )LMI( کالیفرنیا کار بازار اطالعات سیستممتولی 

اي ر. برداد تایال دری تمادکز خرها مدکه ص تاس رحوزه کا دری تهاي ایال مانترپادین رتگریکی از بز

اصلی  ت. وبسایته اسدو بوکارجها  باط بین میلیونترا دایجا در رگیدرمان ترپادسال، این  70بیش از 

  :رداد رب درا رها  نیا این لینکفرام کالیدختوسعه استمان ترپاد

مایل به  دافرشغلی و ا تان موقعیراي هزاراد؛ CALJOBSSMزومه و شغل آنالین؛ ربانک  •

 از آن ها.راح

 هاي آموزشی صمیمتخاذ تاي کمک به اره بداحی شرط رکا رهاي بازارابزا •

 .دهاي نیازمن هدگی کمک به خانواداتفاري، بیمه از کاري بیمه بیکادایل بنفاي ری بتاطالعا •

 یتهاي مالیا حسابترصو تها و اطالعا مفر •

 ام و آموزشدختاس فلتمخ تمادخ •

نیا فرکالی تایال فلتهاي مخرمناطق و شه ردمو درا رجزیی  تنیا اطالعافرکالی رکا ربازا تم اطالعاتسیس

هاي  تایال ری سایتهاي سطح ملی و حراي آمارا بري دیفهاي م لینک تم اطالعات. سیسدکن اهم میفر

  .دکن اهم میفرنیز  یکارآم
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  .دکن می تعالیفي و... ر، شهاي منطقهی، تسطوح ایال درکه  QCEWنامه رب •

 .دکن می تعالیفخب تي منري شهری و مناطق آماتسطح ایال درکه  CESنامه رب •

هاي رها و شه ي، بخشري شهری و مناطق آماتسطوح ایال دراي محلی که  ي منطقهربیکا رآما •

 .دکن می تعالیف دنراد فرن 25000 بیش از تکه جمعی رت گربز

 .دکن می تعالیفخب ت) منMSAي (ري شهری و مناطق آماتسطح ایال درکه  OESنامه رب •

OLMIS: 

OLMIS هاي  هدادشامل  تایال درمنطقه  13اي را بربوطه  رهاي م هداد،  اورگان رکا ربازا سیستم اطالعات

 راي زی هدادنیا از منابع فرکالی رکا ری بازاتم اطالعاتس. سیدکن اهم میفرا ر فلتمناطق مخ يرغال و بیکاتاش

  :دکن ه میدافتاس

 )CESي (رهاي کنونی کارآما -رکا رآما رتدف •

 دمزتسدو  رصلی کافي رگیرآما •

 یکارآم رآما رتدف •

 تنیا، بخش اطالعافرکالی روسعه کاتمان ترپادم شامل تاي این سیسرب دشون ش میرهایی که گزا هدادمنابع 

با تر) مLMID( روسعه کاتمان ترپاد رکا ری بازات. بخش اطالعاتسیکارآم رکا رآما رتدفو  راک ربازا

ها شامل رکا ر. این بازادکن می رشتحلیل و نتجزیه و ت، يرآو جمعا رنیا فرکالی رکا ربوط به بازارهاي م هداد

و  رهاي کا هداداي ر. بعالوه بتي اسرشه روي کارمیلیون نی 18ما بیش از رفربیش از یک میلیون کا

 رشتحلیل و منتو  يرآو جمعباً ترا مرنیا فرکالی رکا ربوط به بازارهاي م هداد روسعه کاتمان ترپادي، ربیکا

ي دنی زیافهاي  . همچنین کمکتس اسرتسداي قابل  ی و منطقهتسح ایال درها  هداداین  رت. بیشدکن می

  .دکن مهیا می رت یایی پایینفاراي نواحی جغرب
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ي دبن طبقه تو اطالعا دهد شخیص میتا ران ربرکا فلتنیا نیازهاي مخفرکالی رکا ربازا تم اطالعاتسیس

ان نیازهاي ربر. از آن جایی که کادکن منعکس می دال خوترپو دریان رتکز مشره مدافتاي اسرا بره دش

  . ته اسدي شرهیه و جاگذاتها  آن تاوفتهاي مرمنظو تی جهفلتهاي مخ لینک دنرادنوعی تم

اي رهایی ب . لینکرمایان و صاحبان کسب و کارفرهاي مشخصی باي کا هدادو  تما: اطالعارفر/کارکا

  .. از جمله: ي و.ر، منابع کارهاي کسب و کا نامهرها، بدمزتسد

 مایانرفراي کاري برهاي بیکا هداد •

 یح شغلرشت •

 وي انسانیرنی راي آمارهایی ب هداد •

 "مارفرن کاتفیا" تقسم درها رکسب و کا تاطالعا •

 تصنع رمخصوص ه دک تخواسدر •

 یتهاي مالیا تاخردپ تلیس •

 سطوح محلی درها  هرفهاي حدمزتسد •

 جیرجویان خارگزینی از کاراي کارهایی ب لینک •

 تاطالع رها، مجوزها و سای تاي ثبرهایی ب لینک •

 يرگذا مایهرسمنابع  •

 دمنرکا-مارفروابط کار •

ي ربازنگ ري نظیدصاتگان اقدهندوسعه تاي راي ب هاي ویژه هدادو  تي: اطالعادصاتگان اقدهندوسعه ت

ها و  . این بخش لینکرداد د.. وجو و. دشر ته کنوننی، امکانارفو ح تیک صنع دري یک منطقه دصاتاق

  اي:رب دکن ا مهیا میرمنابع 
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 نیاز آنها ردمو تي و اطالعارگذا مایهرس تمادخ •

 اي منطقههاي  ایلفورپ •

 فلتصنایع مخ در ري و کارکاخ بیرهاي ماهانه ن هداد •

 کیک مناطقفتها به دمزتسد •

 مشاغل تنیاز جه ردمو تاماداق •

 ها و صنایع هرفگزینی حرالگوهاي کا •

 صنایع تو جزییا تعالیفازه، دکیک انفتهایی به  هداد •

 ها تایال راي سایرهایی ب هداد •

 يدصاتوسعه اقت تاطالعا •

ü نیا پنج فرکالی رکا ري از بازاریک بازنگر د 2009ي سال دصاتحلیل اقتوي انسانی و رنی ربازا

  .دکنن ا مشخص میرنیا فرکالی دصاتبوط به اقرسش اساسی مرپ

ü رامی کسب و کادختهاي اس كرمح  

ü نیافري کالیدصاتهاي اق شاخص  

ü نیافري کالیرهاي کا هدادي رهاي آما خالصه 

ü رت یمیدان قرگرهاي کا یایی و ویژگیفارگی جغداکنرپ  

ü هدحتم تص ایاالتنیا و مخفرکالیص تمخ دیفلینکهاي م 

مشاغل و نیازها  تاي پاسخ به این سوال که: ماهیرسین بدراي مرهایی ب هدادو  تسین: اطالعادربیان و مرم

  ؟ لینکها ومنابع شامل:تنیاز اسردها مو از آنراي احرهایی ب و چه نوع آموزش دنتشغلی چگونه هس

ü خب شغلتهاي منترو مها روجی کارها، خدمزتسدی اي بازبینره بدافتاس ردهاي آموزشی مو نامهرب 
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ü ي،دصتاي مشاغل بالرجو بتجس 

ü ناسب مناطقتها به دمزتسد 

ü مناطق دري رگذا مایهرس 

ü بخش ها دري رگذا مایهرس 

ü يدصاتاق دشربوط به رم تاطالعا 

  .دنتهس دیدکنان جرگان مشاغل بکادهنداولین آموزش  رکاي کار: شرو کارکاي نیرش

  .دنرادها نیاز دمزتسدو  دهاي موجوري، کاربوط به بیکارهاي م هدادین به رمشاومحققین: محقیق و 

ü ام مشاغلدختي و اسرخ بیکارهاي ماهانه ن هداد  

ü بوطهراي م ابخانهتهاي ک هداد  

ü تایاال راي سایرهایی ب هداد 

ü اي محققینری بتاطالعا 

ü اي محققینرب دیفهاي م لینک رسای 

 )EDDي (دمنروسعه کاتمان ترپاد داتس

ü و... دمزتسدبوط به مشاغل و نیازهاي شغلی رایل مفورپ  

ü يرایط کارو ش تساعا  

ü مجوزهاي شغلی  

ü اهنمایانر  

ü ه و...رف، نام، حتیا، صنعفارمایان به لحاظ جغرفراي کارو جو ب تجس  

   رگان کاداي جوینرب LMI دري رکا تهاي اطالعا : ویژگیرگان کادجوین
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ü دنرادشغل  رغییت دي که قصرگان کاداي جوینرب  

ü راي کارو جو ب تجس  

ü زومهراهنماي راي رجو بتهاي جسرابزا  

ü رگان کادام جویندین اقرتاي بهرهایی ب گام  

ü هاي آموزشی جانبی،  لینک فگان آموزشدهندائه را تآموزشی از قبیل جزییا تاطالعا

  هاي آموزشی و... يدبن طبقه

، دصات، اقرکا ری از بازافلتهاي مخ هدادشامل  رکا رهاي بازارا نیز آمادیرلوف رکا ربازا تم اطالعاتسیس

  :تی و.... استشناخ تجمعی

ü دمزتسدو  رکا 

ü روي کارنی 

ü يدصاتهاي اق شاخص 

ü حصیلیت تو اطالعا دآمدر، ت، جنسید، سن، نژاتجمعی 

ü هایی از  هدادLMS  هیه ت تنرتها و اینرتها، پوس يد، سی تارشاتها، ان شروسط گزاتکه

 دان هدش

  :دهد ائه میران اربرکاه بموارد زیر از قبیل ا ری تمادو خ تمحصوال )LMS( رکا رهاي بازارآما

ü تسطح ایال درا دیرلوف رکز آمارهاي مراساس آماري، برشمارهاي س هداد 

ü ها،  متسیسLMS ته اسردک دی ایجاتنرتهاي این متان به سیسربراي کارا برسی آسان رتسد 

ü هاي هوایی،  نقشهLMS دکن اهم میفریایی فارجغ هاي نقشه درا رشغلی  تاطالعا 

ü هاي ویژه،  وژهرپLMS اساس نیازهاي  را برکه مشاغل  دکن ه میدهایی آما ولدها و ج شرگزا
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 ته اسردحلیل کتان ربرکا

ü LMS  دهد ائه میران اربراهنمایی کاراي رب في ادکپی یا پی ردها هاي قالب درا رمطالبی. 

  : OLMIS در

  مارفرکا

ü دنک هیه میتاز مشاغل  تیک لیس 

ü  دکن می ترمشو رزمینه بازا دره رخب فردبا یک 

ü دکن حقیق میت رنظ ردمشاغل مو دمزتسدمیزان  ردمو در 

ü دهد ا شکل میري و اجزاي آن رکا ربازا 

ü  دکن ائه میروضیح شغل اتیک 

ü دکن از میراي آن مشاغل احرا بر رنظ ردمو دافرا 

  رمشاو

ü  دخو تبا عالیق و شخصی ناسبتکه م دکن انش جویان کمک میدانش آموزان و دبه 

 دنراگیفرا رهاي الزم  آموزش

ü دهد ائه میراي آموزش مشاغل ارسی بدرهاي  حرط 

ü دکن هیه میتا رو منابع آموزشی  دکن ا مطالعه میرآموزشی  راخبا 

ü دکن می دانلودا رهاي آموزشی رتپوس 

ü دکن و جو می تا جسرمشاغل  تلیس 

  ره کادجوین
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ü دکن میا دا پیری ترشغلی و مها تاطالعا 

ü دکن خاب میته آموزشی اندهندائه ریک ا 

ü دکن هیه میتزومه ر 

  هدحلیل کننتمحقق/

ü دکن ا با هم مقایسه میرها و صنایع  ایشرها و گ شغل 

ü دکن و جو می تا جسرشغلی  تاطالعا 

ü دکن ا میدمنطقه پی درا ر تبوط به صنعرم تی و اطالعاتشناخ تهاي جمعی ویژگی 

  اي هرفح روي کارنی

ü دکن تقویت دخو درا رنیاز آن شغل  ردهاي مو ترا مهات دکن یان کمک میجوربه کا. 

ü دکن می تخواسدر دیه یا سنرهاي مشخص یک نش هروداي رب 

ü دکن ا میدا پیر روي کارنی تان محلی اطالعاددصاتو اق روي کارحلیل نیتاي رب 

  ي:رهاي خب سانهراعضاي 

ü دیدي جها گزینه فشغل یابی و کش تراي مهاري برتکمک به مش 

ü یتهاي مطبوعا هدادهاي  یخراتی از تن لیسدید 

ü یابیرمان کاترپادان ددصاتیا اق رحلیلگتماس با یک ت 

ü يدصاتی، وقایع اقتهاي صنع اي مقالهرو جو ب تجس 

  انش آموزاند

ü اي هسدرهاي م شراي گزارگون براجع به اور تن اطالعاردا کدپی 
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ü هتشرخاب تان 

ü اي هرفحقیق حت 

NYCLMIS: 

سی به رتسداي رو ب دنتس همگانی هسرتسد درآنالین  تري به صورهاي کا هداد/ تو صنع روي کارنی

 دکن اهم میفرا ري روي کارنی تهمچنین جزییا ت. وبسایتواژه نیسري و گذربرها نیاز به حساب کا آن

 .تاس ری میسرفه و آموزش و معراه مشاوربه هم دکنن نام می تانی که ثبربراي کارب تکه این اطالعا

اي رها ب سی به آنرتسدو  ردادي نربرنیازي به حساب کا NYCCLIMS در فلتهاي مخ سی به لینکرتسد

اي رقط بفو  دنرادسی رتسدي ربرون نیاز به حساب کادها ب هدادنیا به فرکالی LMIان ربر. کاتاس دهمه آزا

ه ربا دري دکلی تنکا .دنام کنن تثب دهاي ویژه بای شرو گزا تماده و ختفحلیل یاتهاي  هدادسی به رتسد

  از: دنترك عبارنیویو رکا ربازا تم اطالعاتسیس فلتهاي مخ آموزش

  ها از قبیل: شران به گزاربراي کاریع بریابی آسان ستسد

ü هدمشاغل آین 

ü كرنیویو رشه دري رکا توضعی 

ü كری نیویوتهاي صنع وهرگ دري رکا توضعی 

ü قاضات ردهاي مو هرفح 

ü ش هارگزا 

  از قبیل: تی اسفلتمخ دیفهاي مربزاال، شامل اتراین پو

ü رکسب و کا دشراي رمهم ب تنکا 
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ü وي انسانیرنی رحلیل بازات درها  واژه دکلی 

ü رهاي کسب و کا تلیس دانلودن و تفنحوه یا 

ü FAQ 

ü كرنیویو رشه در روي کاراکز نیرم 

  :دنرارین قدنیا بفرکالی رکارربازا تم اطالعاتي آموزشی از سیسدکلی تنکا

  .تس اسرتسد در رگان کاداي جوینرها ب ها و ویژگی هدادشغلی این  تعلینک اطال در

ü نیا با فري کالیراهنماي کار، ربیکا دافریا ا دنتشغل هس رغییتنبال دي که رگان کاداي جوینرب

 .دنتس هسرتسد درهاي محلی  هداد

ü بوطهرمناطق محلی با لینک م درها  و جوي شغل تجس 

ü ره ي کاداي جوینرنه بین گزیرتخاب بهتاي انرهایی ب گام 

، دیتها، اسا انشگاهد، محققین، ران ماهرگان آموزش، مشاوداهم کننفر تآموزشی از قبیل جزییا تاطالعا

  وابط عمومیری و تولدان ریدم

ü ایل محلیفورپ 

ü هادونرها و  حلیلت 

ü منطقه دصاتبوط به اقرم تجزییا 

ü  سران بپددصاتاق«لینک از« 

ü ي کنونیرهاي بیکا خرن 

ü یتعغال صنتاش 

ü يدصاتهاي اق شاخص 
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ان از قبیل ربرنیاز کا ردوي انسانی مورنی ربازا تبه جزییا دوراي ورا براي  یچهدراي  ابخانهتهاي ک هداد

  :دکنن اهم میفر رزی ردموا

ü هاي شخصی هداد 

ü یاییفارهاي جغ هداد 

ü ها هدادهاي خالصه  ایلفورپ 

ü مشخص تمادها و خ هداد 

  ا دیرلوف رکا ربازا تم اطالعاتسیس

هاي  نامهرکه ب تاس روي کارهاي نی يرائه نوآورا درو رهاي پیش ا از جمله آژانسدیرلوف روي کارآژانس نی

زمینه  دري راي نوآورا بدیرلوف در رکا ري بازارکز آمار. مرداد روي کارنوعی از جمله آموزش پایه نیتم

 رکا رهاي بازارآما دف. هته اسردا مهیا کدیرلوف در رکا ربازا تاي اطالعارایطی آنالین برش روي کارنی

  .تي اسدصاتهاي اق يرگی صمیمتو  رزمینه کا دروایی باال ربا  دائه زمانمنرحلیل و اتهیه، ت

  گان راو رکا ری بازاتم اطالعاتسیس

  :ردازي کداه انر فادا با این اهر) OLMISگان (راو رکا ربازای تم اطالعاتام، سیسدختمان استرپاد

و  ران، صاحبان کسب و کادگان شغل، نیازمندیان، جوینرتبه همه مش تیفبا کی تمادائه خرا •

 ان.رال و همکافدری و تهاي ایال ان محلی، آژانسرقانونگذا

 قیقدو  دزمانمن رکا ربازا تائه اطالعارا •

که  رگان کادین جوینرتي به بهدصتاز مشاغل بالراي احرها برسانی به کسب و کار تمدخ •

 .دناسب با آن شغل باشنتم
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 ي هایشان.رگی صمیمت در رتي بیشرو هراي بهرب روي کاري به نیدصاتهاي اق وسعه آموزشت •

 رکا ربازا فلتها از منابع مخ هداداي  هرودمنظم و  يرآو جمعاساس  رگان براو رکا ربازا تم اطالعاتسیس

  :دنتهس ردگان این مواراو فلتمخ تم جامع اطالعاتي از سیسدهاي کلی . آموزشتاس

به  رت یعرسی سرتسداي را بری فلتهاي مخ و لینک ته اسردي کده بنتسدا به خوبی ر تصلی اطالعامنوي ا

  :اند هکه از آن جمل ته اسردنیاز لحاظ ک ردمو ردموا

 گونراو درها  یهدحاتا ت: عضویرکسب و کا •

 تسطح ایال درها  خصصت دشرخصص: ت •

 ربتهاي مع کالج درآموزش: نام نویسی  •

 گونرژي اورسال انربخش ای: تهاي صنع ایشرگ •

  جاماییکا

 تریزي و نظار نامهرب دوسط واحت داسیس شت 2002سال  درجاماییکا که  رکا ربازا تم اطالعاتسیس

 تا جهراي  چهرهماهنگ و یکپا ردویکرم ت. این سیسدشو می تیریدماعی متاج تو امنی رکا تروزا

 رکا ربازا تم اطالعات. سیسدهد ائه میرگان ادکنن دولیتان و ربره آسان کادافتها و اس هداد يرآو جمع

  :رداده اصلی فجامائیکا سه مول

 فیرعت، رته ردتگس دصاتو اق رکا رابطه با بازار درعمومی  ت): اطالعاLMI(رکا ربازا تاطالعا •

 .ها هدادهاي این  اه خالصهر.. به هم ماعی و.تي اجدصاتهاي اق هداد، قوانین، ردموا

 رباط بین صاحبان کسب و کاترسهیل هماهنگی و ات ELE دف): هELE( ونیکرتالک کارل دبات •

نیز  رو صاحبان کا دنرگذا می تا پسر دزومه خور رگان کاد. جوینتاس رگان کادو جوین
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 .دنرگذا اك میرتا به اشرها و نیازهاي آن شغل  مشاغل خالی و ویژگی

جه د، منابع بوره کارمشاو ری نظیتماداز خ تحمای تا جهری ته اطالعافبط: این مولترم تمادخ •

  .دهد می رارق ریاتاخ در تهاي موسسا آموزشی و کالس رداي موارب

 تبعیتها و صنایع  ي بخشدبن طبقهاي رب ردادانتي اسرگذادجاماییکا از ک رکا ری بازاتم اطالعاتسیس

 رکشو فلتایی مخیفارهاي جغ هرتگس دري کالن دصاتهاي اق حلیلتاه با را همرها  هدادم ت. این سیسدکن می

. منابع دشو .. نیز می ماعی و.تي اجدصاتهاي اقرتامرها، قوانین، پا فیرعتها شامل  هداد. این دهد پوشش می

ی انجام تولد فلتهاي مخ گانروسط اتهایی که  سیررو ب تشامل مطالعا رکا ری بازاتاي و اطالعا هداد

  از قبیل: ته اسدش

 .دکن ا مهیا میرو...  دآمدرهاي شغلی،  ت، وضعیروي کارنی تجاماییکا که اطالعا رموسسه آما •

 ماعیتاج تو امنی رکا تروزا •

ا ر تو سالم تبیرت، آموزش و روي کار، نیتهاي جمعی نامه جاماییکا که شاخصرسازمان ب •

 .دکن ه میدآما

 آموزش تروزا •

. این دباش می ددو ع راد، نموفارول، گدن، جتم ترم به صوتوسط این سیستي دولیتهاي  هدادوجی رخ

ا ر دلخواه خودش رها گزا حلیل آنتو با  ده کندافتها اس هدادکه از  دهد ا میران این امکان ربرم بکاتسیس

  .دهیه کنت

 یتصنع تباطاترکنان، حقوق و ار، کاتي، جمعیدصاتهاي اق هداد، رکا رهاي بازا شاخص •

 غالزاییتسطوح اش •

 يربیکا •
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 کنانرسطوح آموزش و کا •

 ه دهاي آین نامهرب •

 دشرحال  درصنایع  •

جوي تجس تسهیالتاز  رکه غی دکن اهم میفرا ری تجاماییکا منابع اطالعا رکا ربازا تم جامع اطالعاتسیس

  :ردگی می رب درا نیز ر ردشغل این موا

 ردموا رو سای دهاي موجو ترمها ردمو دری تنبال اطالعادجی که به ران محلی و خارگذا مایهرس •

 .دنتلی هسمح رکا ربط با بازاترم

 مایانرفرکا •

 يرگرهاي کادنها •

 انرگذاتیزان و سیاسر نامهرب •

 غالیتاشدخو •

 انشجویاندانش آموزان و د •

  ین شغلیراهنمایی و مشاور •

  :دنرارین قدم جاماییکا بتسیس دري دهاي کلی آموزش

وي رسنی، نی تامین وجه، جمعیتي، دصاتهاي اق هراز جمله آما رکا ره بازادوز شرهاي به  شاخص •

 یتوابط صنعرو دمزتسدهاي  تاخردي، آموزش، پرغال، بیکاتیاي، اشفارگی جغداکنر، پرکا

 يري، مجوزهاي کادصاتهاي اق هرامین وجه، آماتهایی از قبیل رتامراي پاربینی ب پیش •

 يدصاتاق تاطالعا •

 شرورآموزش و پ •
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 رگان کادمایان و جوینرفراي کاراخلی بدتهاي  ویژگی •

 رکا تاررو مق ه قوانیندوز شربه  تاطالعا •

  ادکانا

 تا، اطالعادکانا تولد) و HRSDCا (دها و منابع انسانی کانا ترعه مهاسوتکز را و مدی کاناتمادخ رتادف

 تان اطالعاربرم بکات. این سیسدکنن وز میرا به ر رکا ری بازاتال اطالعاتره و پورداهم کفرا ر رکا ربازا

. دهد ائه میرا ارو...  فایط و وظایر، شدمزتسدزان نیاز، می ردهاي مو از قبیل آموزش فلتشغلی مخ

اهم و فراي  سطوح محلی و منطقه درا ر رکا ربوط به بازارم تاطالعا تجزییا رکا ری بازاتاطالعا تمادخ

 ت. اطالعاردگی می رارق رگان کادم و جوینردس عموم مرتسد دری تاحربه  تو این اطالعا دکن آنالیز می

  :دشو هیه میت رزی ردادانتي اسدبن هطبقاساس  رب رکا ربازا

 ي شمالییکارآمي صنایع دبن طبقهم تسیس •

ها انجام  آن فها و وظایدمزتسدعیین تو  فلتي مشاغل مخداي کالس بنري ملی مشاغل بدبن طبقه •

  دشو می

 دراي  سطوح محلی و منطقه درا و همچنین دکانا فلتوهاي مخرها و قلم انتاي اسرب رکا ربازا تاطالعا

ا انجام دهاي کانا تروسعه مهاتمنایع انسانی و  رتادفوسط تها  وژهرو پ تها، مطالعا سیرر. بتس اسرتسد

  .ردگی می

 اساس ساکنینرب روي کارسی نیررب •

 رکا تاساس ساعا رب دمزتسد تاخردسی پررب •

  :دکن می هیهتا ر ردوي انسانی از قبیل این موارنی ربط با بازاترم تی از اطالعافلتم انواع مختاین سیس
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 ایل شغلیفورپ •

 یتهاي صنع ایلفورپ •

 یح شغلرشت •

 نیاز آن ردهاي مو ترشغل و مها •

 غال زاییتاش •

 و مزایا دمزتسد •

 مایان بالقوهرفرکا •

 هاي آموزش محل •

 وي انسانیرنی ره بازاربادر •

آن  تها و اطالعا شرها، گزا هداد دانلودو  تسی به وبسیارتسداي راي ب واژهري و گذربرهیچ گونه نام کا

  دنتا هسدکانا رکا ربازا تم اطالعاتسیس دري دهاي کلی ذیل آموزش رد. مواتنیاز نیس

وز را به ر رکا رهاي بازا بینی و پیش تهاي محیطی اطالعادادخراساس رلش که بفویژگی نیو •

 .دهد ائه میرا ارها  و آن دکن می

سه بخش اصلی شغل، که شامل  دنتس هسرتسدی قابل تاحران به ربراساس نیاز کا رب تاطالعا •

 . دنتهس دصاتو اق تصنع

  وپارا

EURES ا رنوعی تم تمادخکه وپایی را رکشو 31 درا رمشاغل  تکه اطالعا تال شغلی هستریک پو

که  دازي شداه انر 1993سال  درال تر. این پودهد ائه میراان ربرکابه وپا رزهاي ارج از مری خاتح
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 وپاري ادصاتمیان اعضاي منطقه اقدرغال تمسائل اش در رگیدرهاي دان و نهاربرا بین کاري رکا تاطالعا

)EEAاي یک رادوپا را رکا ربازا تم اطالعات. سیسدهد ائه میراین اتن اشتو لیخ دوژ، ایسلنر) به عالوه ن

. دهند ائه میراي ا هرمشاو تمادخ رگان کادوز به جوینر رکه ه تاس رمشاو 850شبکه ي انسانی بیش از 

وپا، را رکا ربازا تم اطالعات. سیسدس نبورتسد دري رگذادک توپا هیچ گونه اطالعاری اتنرتال اینترپو در

مسائل  درم یک نقش کامال مهم ت. این سیسدکن اهم میفرا روپایی را رکشو 31 رکا ربازا تاطالعا

اما  دکنن میگی دوپا زنریه ادحاتهاي اریکی کشو درکه  فرن رهزا 600. بیش از دکن ا میفالمللی نیز ای بین

ا با ر دو خو دي آشنا باشنری کاتاررهاي مق متبا سیس دبای دکنن می ریه کادحاتاز این ا ریگدي رکشو در

  .دکن داخل ایجادتآنها  دو آم ترف دري ددعتموانع م تا که ممکن اسرچ دهندطبیق تها  آن

 دمنرکا رهزا 100بیش از  و رتدف 5000قالب  درا ری تمادوپا خریه ادحات) اPESغال عمومی (تاش تمادخ

اما  دنراد ریگدهاي رکشو دری فلتهاي مخراتها ساخ PESیک از این  رحالی که ه در. دهد ائه میرا دخو

اي روپا برا در LMI رکا ربط با بازاترم ت. اطالعادهند ائه میرهیه و اتا راساسی یکسان  تهمه اطالعا

  :تس اسرتسد در رقالب این اقشا دران ربرکا

  ران کاگدجوین

ه رفکنان آن حربط کاترم توپا به اطالعارا رکا ربازا تم اطالعاتال سیستربا پو رگان کادجوین •

 رمشاو 800وانه بیش از تا به پشري دیفهاي م هرمشاو دواننت و همچنین می تاشد دسی خواهنرتسد

 .دکنن تفیادرم تاین سیس در

 تسدرا ر دایل شخصی خوفورپ دواننت می رگان کاد، جوینMY EURES درایگان ر تبا عضوی •

 .دام کنندی اقتاحراز مشاغل به راي احرو ب دکنن

 تبه اطالعا دبو دخواهن درقا رگان کادال، جوینتراین پو در »رگی و کادزن« تیابی به قسمتسدبا  •
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 .دا کنندپی تسد EEAهاي عضو رکشو رسای درگی دو زن رکا

 تمادقیم و آنالین ختمس ربطو دنوانت می »رماس با یک مشاوت« توي قسمر ربا کلیک ب •

 .دا کسب کننرغال تحوزه اش دراي  هرمشاو

  مایانرفرکا

 »رگی و کادزن« تقسم درمباحثه  •

 از مشاغلراي احراها بدیدین کانرتخاب بهتها و ان زومهرسی ررب •

 »بلیغ شغلت« تقسم درائه شغل رآشنایی با چگونگی ا •

 هارکشو رآگاهی از قوانین سای •

 محیطی تاقافتآگاهی از ا •

 دافرن اتفپی یا درهاي عضو رکشو درشغلی عمومی ملی  تمادوپا به وسیله خرك مشاغل ارحتن متبول

محیطی  تاقافتي ارگیردنبال دي به دصتمشاغل بال رب تر. نظاتي اسدصتاز مشاغل بالراي احرمناسب ب

 تایگان اسر توبسای در تیابی به اطالعاتسد. دهد رارق راثیت تحتا رمسائل شغلی  تکه ممکن اس تاس

ن تاشدو  تبلیغ آن نیاز به عضویتائه شغل و راي ار. اما بتي نیسربرو حساب کا تو نیازي به عضوی

  .تي اسربرحساب کا

  :دباشن ذیل می راروپا به قرا در LMIي آموزش دکلی ردموا -6-7

 دیفه مدي شدبن طبقههاي جامع  اي لینکرادمنوي اصلی  •

 قویم شخصیت دي و ایجاربرحساب کا تفیادرو  تعضوی •

  وپاییرهاي ارکشو رسای در رگی و کادزن تاطالعا •
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  رسنگاپو

ن تاشداي رکنان براي کارسالم ب رایط کاری و شتقابرضاي ف دایجا ددص در روي انسانی سنگاپورنی تروزا

ي اراین بر. بنابدباش می رم سنگاپوردمام متاي ري امن بدصاته اقدن یک آینتاشدچه و ریک جامعه یکپا

بوط به منابع انسانی و رهاي م هدادب ترم ربه طو MOM(38وي انسانی (رنی تروزا دفن به این هدسیر

 رشتمن داي مخاطبان گوناگون خورا بر فلتهاي مخ شر. همچنین گزادهد ائه میرا ار روسعه سنگاپوت

 رکا رهاي بازارآما .رداده دعه را بر رسنگاپو رکا ربازا تائه اطالعارا تخانه مسئولیتر. این وزادکن می

 الملل بین رهاي سازمان کادهنموروي انسانی و مطابق با رنی تحقیقاتو  رمان آماترپادوسط ته دائه شرا

. دنتهس رصنایع سنگاپو 2010يدبن طبقهاساس رها ب يدبن طبقهي و رهاي آماردادانت. اسردگی انجام می

سطوح ملی،  درا ر رسنگاپو رکا ربط با بازاترهاي مرتامرپا رسنگاپو تولدوسط ته دهاي انجام ش سیررب

  :دنرگی می رب درا ري این سطوح دهاي کلی سیرر. بدکن می رشتاي و محلی من منطقه

 روي کارسی نیررب •

 انشد تیریدی و متیریدسی مررب •

 کنان رکا دادعت رنی بتهاي مب هداد •

 دکنن می رکا رسنگاپو درجی که رخا دافربوط به ارهاي م هداد •

 غال تاشدخو دافرسی اررب •

 دی وجوفلتزمانی مخ تها و مطالعا سیرر. بدنتهس دبوط به خورهاي م فیرعتاي رادباال  ردام از موادک ره

انجام  راین کشو رکا ری بازاتهاي اطالعا هدادائه رهیه و ات ربه منظو رسنگاپو تولدوسط تکه  دنراد

  .دنرگی می
                                                           

38 Ministry of Manpower 
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 روي کارسی نیررب •

که  تي جمعیرشمارو س ترفانجام گ 2005سال  در راین برسی عمومی ساکنین که آخررب •

 ترصو رسنگاپو تولد رمان آماترپادوسط تکه  ترفانجام گ 2000سال  در رین بارآخ

 .دان هترفگ

  :دهد ائه میرا فلتان مخربرا بکار رکا ربوط به بازارهاي م هدادو  ت، اطالعارکا ربازاال ترپو

  دمنراه کارفما و رفرکا

 مارفرو کا دمنرحق و حقوق به عنوان کا و فآشنایی با وظای •

 ، پانسیون)تاخرد، پرك کارتي (رو مسائل کا تمشکال •

 النهدغال عاتاش •

 گیدو زن رهماهنگی کا •

  وي انسانیروسعه نیت، آموزش و رینی کارمتهاي  ترمها

 تاشد دي خواهرو هرزایش بهفا دربه سزایی  راثیتها  ترن مهاردوز کربه  •

 یتقابرهاي  تو مزی دیدي جها تن قابلیردآو تسدبه  •

 ها ترن مهاردوز کرش و به روراوم آموزش و پدت •

 دولیت •

 نیاز ردهاي مو ترمها •

  رهاي کا اهنماي آژانسرچه رتدف

 ش وقابعرگزا •
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 رطول کا در تماداي صرب تشکای •

 و وسایل  رمحل کا تثب •

 خر، نرخ کارشامل ن دنتس هسرتسد درال ترپو دروي انسانی که ري نیدهاي کلیرآما •

 ي و...دصتي، مشاغل بالرکا ت، ساعادمزتسدي، حقوق و ربیکا

  :دنرزی راربه ق رسنگاپو رکا ربازا تم اطالعاتي سیسدهاي کلی آموزش

  اساس نیاز رب تها و اطالعا هدادان به ربریع کارسی آسان و سرتسد •

  فلتهاي مخ لینک دري آسان راهبر •

  طبیقیت تي مطالعادجمع بن

 در فلتایط مخره به شتو بس ردادن دبهینه وجو رکا ری بازاتهاي اطالعا متاي سیسري بدهیچ نسخه واح

هاي  تمزی دام به نوبه خودک رکه ه دنمو رصوتا مراي  اگانهدهاي ج متوان سیست هاي گوناگون میرکشو

و  تا مطابقتکنیم  تعایرا رهاي خاصی ردادانتاس دکالس جهانی بای درچه ر. اگدنرادوجهی تقابل 

ك رتمش رکا ربازا تهاي جامع اطالعا اغلب نظام در رزی رد. لذا موارددگ رتها بیش هدادو  فیرعاتانطباق 

  :تاس

  ی تولد تمالکی

 رکا ربازا تچگی اطالعاروسعه و یکپات در تولدعال فنقش  •

 هاي خصوصی  ها و بخش ها، سازمان خانه تري بهینه بین وزاراطمینان از هماهنگی و همکا •

  انربراي همه کاره بدافتاس

 ریگدهاي  جوي شغل و ویژگیت، جستها و اطالعا هدادمنابع  •
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 ان گوناگونربرکا فلتاساس نیازهاي مخرها ب ها، منابع و لینک هداد، تن اطالعادس بورتسد در •

 چهرم یکپاتخصصان به عنوان اعضاي سیستگان و متان، بازنشسره از مشاودافتاس •

  دپسنربرهاي کا ویژگی

 اهنما، لینکرابخانه، تاز قبیل ک رجوي موثتهاي جس ویژگی •

 ابطانراکز شغلی و ر، مرکا ران بازارکامل منابع از قبیل مشاو تلیس •

 ربرشی کارافس تاماداق ته جهترفپیش تقسم •

ایط رو ش دمزتسدي، دصاتاز قبیل مسائل اق رکا رهاي بازارتامرپا ردمو دربینی کلی  ش پیشرگزا •

 يرکا

 اي منطقهسطوح  درطول یک سال  در تصنعاي یک رشغلی ب دشراه ساالنه رنقشه  •

 اي و ملی ، محلی، منطقهفلتسطوح مخ درها  هدادسی به رتسدن امکان رداهم کفر •

 اهنماییران، سوال و جواب آنالین و مباحثه و ربرم و کاتقابل سیست •

  ارکا ترها به صو هداد تیریدم

 یتهاي مطالعا هاي مناسب، شاخصهدي واحرازه گیدان •

یجه تندرها و  سی به آنرتسد تاي سهولرهاي شغلی، صنایع و...ب هداد ردادانتاس هاي يدبن طبقه •

 يروابط بین کاروسعه و مقایسه و ت

 ها هداد دماتمنابع قابل اع •

 تسای در تسانی اطالعاروز رنامه به رب •

 هارها و میانب لینک •

  سیرتسد
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 ربازا تم اطالعاتن سیسدس عموم بورتسد دراي اطمینان از رب تاطالعا رشاتژي انتارتوسعه است •

 .دنرادن تنرتخانه این دري که دافرسی ارتسدغه دغداي مثال ر. برکا

 متهاي این سیس م با ویژگیرداي آشناسازي مرب فلتهاي مخدها و نها اکز، انجمنرها، م ابخانهتک •

  اي منطقهچگی ریکپا

آن  تکه اطالعا دشو ه میدافتچه و منظم اسریکپا ترزمانی به صو رکا ری بازاتم اطالعاتاز سیس

ین نیز از ربوط به مهاجرهاي م هداد. ردگی رب درا راي  هدکیک شفتیایی قابل قبول و فارگی جغردتگس

حال ر. به هدکن ي کسب میرتبیش تقیفش موفادن به اهدسیر دروسل به آن تم با تکه سیس تی استاماداق

وي رنی راي بازارنها بتی نه تم اطالعاتسیساین  در. دنبال کندا ر دواح دفم یک هتکه سیس دالش شوت دبای

و کمک شایانی به  دباش رثم رمثم دوانت ی نیز میتولدهاي کالن  يرگی صمیمت تجه درانسانی بلکه 

  . دان کنرگذاتسیاس
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  رکا ربازا تي نظام جامع اطالعادل پیشنهادم

این  در. رددگ می دپیشنها رکا ربازا تاطالعا عاي نظام جامرل ذیل بده، مترفانجام گهاي  سیررب اساس رب

این هاي  بخش. ته اسد، لحاظ شتم جامع الزم استیک سیس رارقتاي اسری که بفلتمخهاي  تل قسمدم

  :تاس رزی ردشامل موا لدم

  :رقاضیان کاتی متاطالعا ردکور

این  یک ازر. هدشو تم ثبتسیس در رقاضیان کاتاز م تکه الزم اس تی استمام اطالعاتشامل  ردکوراین  

ها دیلفیک از این ره ؛تی اسفلتهاي مخدیلفشامل  دکه خو تمشخصی اس فردها مخصوص به ردکور

  .ده شرها اشادیلف نبه ایهاي قبل  بخش درکه  دکن می تثب دخو درقاضی ته مربادرا ر مشخصی تاطالعا

  ها: هدادی پایگاه تاطالعا نابعم

ه راداحوال، ا ت، ثبداسنا ته ثبراداز جمله: ا دباش یم سیرتسدی قابل فلتم از منابع مختاین سیس تاطالعا

   .دشو ه میتاخردپبه آنها ه دائه شرال دم درماعی و... که تامین اجت، سازمان تمالیا

   :ها هدادپایگاه 

   .دشون ها می هدادچه ریکپاپایگاه  ردوا ها، ردکور در تو ثب يرآو جمعپس از  تاطالعا

  ها: هدادپایگاه  يردبرکاهاي  نامهرب

م رنبا این حجم، هایی  هدادازش ردسی و پرتسداي رب .دباش ها می هدادشامل حجم وسیعی از ها  هدادپایگاه 

 تقسم درهی و ... که دش رگزاب سازي، ترجو، متامکان جس رنظیی تکه امکاناي ردبرکا هاییرزافا

  .دنرآو اهم میفرا ر دش دخواهه ربه آنها اشاها  هدادپایگاه ي ردبرکاهاي  نامهرب
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  مایان:رفرسی کارتسد

اي ر؛ بدنراد، نیاز رداد دوجوها  هدادپایگاه  درکه هایی  هدادکه به  دنتمایان از جمله کسانی هسرفرکا

 هتاخردامه مطالب به آن پدا دره که دش دی پیشنهافلتمخهاي  اهر، تمایان به این اطالعارفرسی کارتسد

   .دشو می

  ایی: راج تشکیالت

. دئوس کلی و سازمانی آن مشخص باشر ده و بایتاشدائی راج تشکیالتنیاز به  تعالیف ايرمی بتسیس ره

  . ازیمردپ میائی نیز راج تشکیالتبه ل داین م در

  .ته اسده شدادذیل نشان  رادنمو دریک تشما تروق بصوف ردموا تکلیا



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیرد ملی دک  گیدنام خانوا نام  (ماه) رسابقه کا  أهلت توضعی   ... 

.  

.  

  

 ته ثبرادا  

 احوال تثب

 رکز آمارم

 ماعیتأمین اجتبیمه 

 یابیراکز کارم

 ته مالیارادا

 هادهادپایگاه 

 تشکیالت
 اییراج

 1سی ترسدوش ر
 2 سیترسدوش ر
  3 سیترسدوش ر

 

- Search 
- Sort 
- Query 
- Reporting 
- Access 

ی تاطالعا ردکور
  رقاضیان کاتم

سی ترسدنحوه 

 ها داده مایان بهرفرکا

ي ها هنامرب
ي پایگاه ردبرکا

 فلتمنابع مخ
 تاطالعا

 اداره امور مهاجرت

 بانک مرکزي

 سازمان بازنشستگی

 اي سازمان فنی حرفه



  ها  هدادی پایگاه تمنابع اطالعا

از  دوانت می رد. این موادنتسی هسرتسدی قابل فلتی مختاز منابع اطالعاها  هداد ،هدائه شرا لداساس مرب

 :دباشن رزی تها یا موسسا ام از سازماندکره

v  احوال تثبسازمان 

v  رو امالك کشو داسنا تثبسازمان 

v ماعیتامین اجت سازمان 

v ها انهرسازي یادمندفسازمان ه 

v یتمالیا رسازمان امو 

v انرای رکز آمارم 

v یابیرکا تموسسا 

v جویانروسط کات تاطالعا دورو 

v يدصاتهاي اق بنگاه تاطالعا 

v  شاغلین دولتی –سازمان بازنشستگی کشور 

v (پایگاه مربوط به مهارت کارجویان) سازمان آموزش فنی حرفه اي 

v رت و اتباع خارجیازمان امور مهاجس 

v پایگاه داده  مشتریان در بانک مرکزي 

ا از سطح جامعه ری تاوفتمهاي  هداد دخوهاي  و سامانهها  سشنامهریق پراز طها  و بنگاه دافریا اها  این سازمان

سی رتسدو همچنین  LIMSم تسیسهاي  هداد يرآو جمعاحی سامانه رط در وانت می که دکنن می يرآو جمع



 

164 

  .ته جسرنیاز از آنها به ردکمیلی موت تبه اطالعا

 احوال تثبسازمان 

ی یکی از تهاي حیاري و آمافرد تابعیتو  تهوی دن اسناتاشد ریاتاخدرلیل دبه  راحوال کشو تسازمان ثب

م ردم دعمومی به آحا تمادائه خر. ادشو می لقیتقیقی حباط با اشخاص ترا درهاي  هدادپایگاه کان مهم را

  .تي این سازمان اسرصاصی و انحصاتاخهاي  از ویژگی جلّیسویژه  تو اطالعا

 به یپستکد و یمل شماره صتصااخه فوظی 1376سال  در یمل شماره صتصااخ مالزا نقانوصویب تپس از 

 دنردیدگم ملز زین یلتدو یماتخد يها هستگاد و ها نمازساه وعال به .دش شتهاگذل احوا ثبتن مازساه دعه

 ينحو به ار دوخ یعاتالطا يگاههایپا، نهوزات رالیعم در یپستکد و لیم شماره یريگراکب ربه وعال تا

 وي ونتکس لمح و فرد تیهو از تهرفگرب هک یپستکد و لیم شماره با فرد ره هک دنینما یهدسامان

 ،رداده دعه رب يربسیا فسازمان وظای . ایندشو تهخشنا بوطهرم یتصاصاخ يها ستمیس هکلی در، دباش یم

 رهیه آماتو  يرآو جمع ی و همچنینلشناسایی م ترکا رودی و صتجمعی تعاالپایگاه اط د: ایجاهلاز جم

  آن. رشاتو ان رکشو راسرانسانی س

یکی از  .دکن می يرآو جمعی لفتق مخراز طا روسیعی  تعاالوق اطف فاي انجام وظایراین سازمان ب

ي دزیا تعاالوسط آنها اطتکه  تاس دافرا یتحیا تعاالاط ت، ثبتعاالاین اط يرآو جمع رابزاین رت مهم

پایگاه ی لاصبه عنوان یکی از منابع  دوانت می تعاال. این اطرددگ می تو ثب يرآو جمع لفتمخ راز اقشا

هاي  سامانه درهاي  سشنامهرو پها  مفریق رکه از طهایی  هدادخی از ر. بردگی راره قدافتاس ردی موتعاالاط

    :ته اسده شردآو لذی لودج در، دشو می تاین سازمان ثب
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  یلم ترنام کا تسامانه ثب دره دش تثب تعاالاط

   تسکون لمح  نام 

  ه شناسنامهرشما  گیدنام خانوا

  شناسنامه رودص لمح   لدوتیخ رات

  یلم دک  لدوت لمح

  ماسته رشما  یند

  درپ تعاالاط

  ه شناسنامه )ری،شماله مر(نام،شما

  درما تعاالاط

  ه شناسنامه)ری،شماله مر(نام،شما 

  

  ی) :لم داج از شناسه (کرختاس لقاب تعاالاط

نام،  تزمان ثب درا دتاب ر. به این منظوتاس فرداي  شناسنامه تعاالاط شناسایی یلم ترکاه فین وظیلاو

نام، نام  لی مثتم هویال، اقتعاال. این اطدشو می ی ويلبه شناسه م لصتم ترصاحب کا تعاالاط

کجا که نیاز به  ریب هترت. به این دشو می لا شامر لي از این قبیردو موا لدوت لیخ و محراتگی، دخانوا

ی شناسایی لاتیجید تربه صو دی خوله مریق شماراز ط دوانت ، وي میدباش تری صاحب کاتهوی تعاالاط

ی تاعالهاي اطلدیفبه عنوان یکی از  دوانت و جایگاه آن می فردبه  روجه به وجه منحصتی با له م. شناسدشو

  . ردگی راره قدافتاس ردمو رکا ربازا تعااله نظام جامع اطدادپایگاه  لشکیت دری لاص

که  تاس رباتاع داقفی و لهاي جع ها و شناسنامه باط با شناسهترا دری لهاي شناسه م هدادپایگاه  تالمشک
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این نقیصه با  .ته اسداد رارق دخو رکا روتسد درا ر تالع این مشکرفکه  تهاسلسا لاحوا تسازمان ثب

 .دشو قی نمیلتمانع  رکا ربازا تعاالنظام جامع اط ردبروجه به کات

  ماعیتامین اجتسازمان 

و  دان مزرگری آن پوشش کالاص تیرکه مأمو تماعی استاج رگ ماعی یک سازمان بیمهتأمین اجتسازمان 

 فریون نلمی12 دودپوشش این سازمان، ح تحت ت. جمعیتاس دآزا لو مشاغ رفو صاحبان ح رحقوق بگی

 تگان، جمعیدش ه بیمهدخانوا دافرن اترفگ رنظدرکه با  تاس ربگی يرمتمس فریون نلمی 2ه و بیش از دبیمه ش

  .دسر می فریون نلمی 37اي به بیش از رپوشش این سازمان ب تحت

 دخو فاي وظایراي اجرکه ب دباش می لفتهاي مخ بخش دره دعم فاي وظایرادماعی تأمین اجت سازمان

 .دباش می مایانرفرن و کااله شاغلاز جم هتو بازنشس لشاغ رابطه با اقشار دروسیعی ی لشغ تعاالاط دنیازمن

 تعاالاطاز ه دافتمکانیزه زمینه اس ته و محاسبادادهاي  از پایگاهه دافتاس تاین سازمان به سم تکرح

 لاي حصوربا رخوبی ریه بسیالمینه اوه این سازمان زدادپایگاه . ردآو اهم میفرا رها  و بنگاه دافری الشغ

 داز این پایگاه بای رتاره کادافتاي اسرب .دنمای اهم میفر تعاالاط تنیاز و سنجش صح ردموهاي  هداد

 تعاالایط نیز این اطری با همین شل. ودع نمورفا ربوط به آن رهاي مدآینفرونی در تالابهام و مشک ردموا

  .ردادا ر رکا ربازا تعاالاط م جامعتاي سیسره بدافتاس تیلقاب

حقیقی و  فردی لن آن با شناسه مدادبط رو  لفتمخ دافره بیمه اریق شماراز طه داداین پایگاه  تعاالاط

  .ردادا ر رکا ربازا تعاالاط م جامعتسیس دره دافتو اس درج در لحقوقی قاب
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  ماعیتامین اجت سازمانوسط سامانه ته دش تثب تعاالاط

  لغاتاش لگاه محراک تمشخصا  یلیکمت تعاالاط  بعی:ت/یلاص یتیهو تمشخصا

  گاه/پیمانره کارشما  تالحصیت  گیدنام و نام خانوا

  گاه/پیمانرنام کا  یلحصیته تشر  درنام پ

  گاهرنام کا  تسکون لنشانی مح  نامهره شناسنامه/گذرشما

  گاهرنشانی کا  ماستن لفت  یله مرشما

  رکا لن محلفت  ونیکرتکلا تنشانی پس  شناسنامه رودص لمح

  هدبیمه ش لشغ  ه حساب بانکیرشما  لدوت لمح

  

 ها هانرسازي یادمندفسازمان ه

ي رادی و الما لالقتحقوقی و اس تاي شخصیرادی و تلود تکرش تبا ماهیها  انهرسازي یا دمندفسازمان ه

، دکن دمندفم هردم ا بینرها  انهروزیع یات دوانتاي اینکه برب تلود .تاس تلودق به لعتمایه آن مرمام ستو 

هاي رخانوا تو وضعی دادعت لي از قبیرورض تعاالازش اطردو پ يرآو جمع دمانن تمادخی از مقرب

ها ري خانوادبن هتسدایی، شناسایی و توسري و رشه لفتهاي مخري خانواراردخورمیزان ب ردآور، برکشو

ي رآو ا جمعری تعاالاط ،دشو می تاخردکه پهایی  انهري از یاراردخورن آنها به بداساس میزان محق بورب

مام تکه  تاس دزشمنرا تاز آن جه تعاالاین اط .ردبگی رب درا رمام اعضاي جامعه تکه  ته اسدنمو

 یتعاالبه عنوان یک منبع اط دوانت می و دشو می لشام رمناطق کشوین رت هداتفا رود دری تا حرجامعه  راقشا
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این پایگاه  در دافرشخصی ا تعاالاط انهریا تاخرداي پرب .ردگی راره قدافتاس ردموها  هدادپایگاه  در دیفم

  .ته اسدش لصتبانکی آنان نیز م تعاالبه اط

ه ردآو لذی لودب جلقا در، ته اسدش يرآو جمعي دصاتاق تعاالاط تم ثبفریق ری که از طتعاالاط 

 )رخانوا تسرپر(س دی یک شخص واحتسرپرس تحتکه  رخانوا دافرمام اتاي رب تعاالاین اط. ته اسدش

 لقابها  انهرسازي یادمندفسامانه ه در رخانوا تسرپري سرپیگی دی و کلمدیق کره و از طدش ت، ثبدباش می

  .دباش می سیرتسد

  رخانوا دافرمام اتاي ربها  انهرسازي یادمندفسامانه ه در ري خانوادصاتاق تعاالاط

  یلحصیت توضعی  لدوت لسا  یلمدک  گیدنام و نام خانوا

  یلاص لشغ دآمدر  یلطبقه شغ دک  یلاص لعنوان شغ  تیلعاف تعیوض

  منابع رسای دآمدر

 دواح تمشخصا

 ترصودرمسکونی(

  یک)لمت

  مسکونی داژ واحرتم
 دی واحلیارزش را

  مسکونی

 ریبی سایرقتزش را

  كالام
  بیمه توضعی  وهادریبی خورقتزش را

ی تاخردوام پ لغ کلمب

  دموجو

غ اقساط لمب

  )دوجو ترصودروام(

 لمح رفصتنحوه 

  یلعف تسکون

گی دنام نام خانوا

  ه)راجا ترصودرک(لما
  کلی مالم دک

  یعهدغ ولمب  ه ماهیانهرغ اجالمب
 دری (تحمای دپوشش نها

  )دوجو ترصو
  یتپسدقیق و کدس درآ
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 رك کشوالو ام داسنا تسازمان ثب

ئیس این سازمان ر. تاس مجموعه قوه قضائیه ری و زیتلودیک سازمان  رك کشوالو ام داسنا تسازمان ثب

 ته ثبف. این سازمان وظیدآی و معاون قوه قضائیه به حساب می دشو عیین میتئیس قوه قضائیه راز سوي 

ق، الواج و طداز رتادف. رداده دا به عهران رباع ایتهاي شخصی ا ائیرادك و الها، ام تکر، شتالمعام

 تحتان رای لفتهاي مخرشه درك الین امرو و مشاودرین خورمشاو رتادفسمی و نیز ر داسنا رتادف

  .دکنن می رکا داسنا تسازمان ثب ترنظا

 دنیاز خو ردمو تعاالو اطها  هداد لفتی مختعاالاطهاي  متو سیس لفتمخهاي  یق سامانهراین سازمان از ط 

   :دکن می يرآو جمعا ر

 ری اشخاص حقوقی کشولسامانه شناسه م §

 ها تکرش تارغییت تاسیس و ثبتسامانه  §

  سمیروزنامه رسازمان  تعضوی سامانه §

  :ته اسدش هردآوادامه  در دشو می يرآو جمعسازمان این هاي  یق سامانهری که از طتعاالخی از اطرب

 :ری اشخاص حقوقی کشولسامانه شناسه م دره دش تثب تعاالاط §
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  ری اشخاص حقوقی کشولسامانه شناسه م دره دش تثب تعاالاط

  یتثب دواح  یلشناسه م

  ته ثبرشما  (حقوقی) تشخصی نام

  هدکنن تسازمان ثب  (حقوقی) تنوع شخصی

  تاقام لمح  له کرادا

 

  ها: تکرش تارغییت تاسیس و ثبتسامانه  دره دش تثب تعاالاط §

 قاضی)تم تعاال(اطها  تکرش تارغییت تاسیس و ثبتسامانه  دره دش تثب تعاالاط

انتاس یتثب دواح  یله مرشما  گیدنام و نام خانوا   

حقوقی تنوع شخصی تابعیت  ماسته رشما  تسم   

 

  سمی:روزنامه ر تارشاتان §

که به  دباش ها می تکرش تمجموعه سازمان ثب ره به قوه قضائیه و زیتوابسهاي  سمی از سازمانهروزنامه ر

 تیه قوانین و مصوبالک رشات، چاپ و انتکرشاین ی له اصف. وظیدشو می هرادسهامی ا تکرش ترصو

، تلود تهیئ تو مصوباها  نظام، آیین نامه تحلشخیص مصتمجمع  تمی، مصوباالساي ارس شولمج

قضایی،  -قانونیهاي  خی آگهیرب ري، چاپ و نشرادیوان ادو  ری کشولیوان عادویه ر تداء وحرآ

سمی روزنامه ر في و ... از وظایرجاتئم الو عها  تکرش تاسیس و ثیتبوط به رمهاي  همچون آگهی

  .دباش می رکشو
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این سازمان  تعاالا اطرزی دباش رکا ربازا تعاالاطنظام جامع اي رپایگاه خوبی ب دوانت می ین سازمان نیزا

 در. تحقوقی اشخاص اس تعاالبه اط دنتمسی لشغ لفتمخهاي  زمینه درآنها هاي  تیلعافو  دافراز ا

نیاز با  ترصو ردکه  ته اسده شداداین سازمان نشان  تم عضویفر دره دش تثب تعاالاط لذی لودج

 دوجو آنان تابطه با وضعیر دراین سازمان  دري که دیفم تعاالوان به اطت می یهلاوهاي  هداد ندنمو ردوا

  .تفیا تسد، رداد

  سمیروزنامه رسازمان  تعضوی سامانه دره دش تثب تعاالاط

  سدرآ  ماستن لفت  ربرنوع کا  گیدنام و نام خانوا

  یتپس دک  لایمی  هراد/ اتکرنام ش  تجنسی

 

  ری کشوتیالما رسازمان امو

این  فه وظایل. از جمدباش می اییرادي و دصاتاق رامو تروزامجموعه رزی ری کشوتیالما رسازمان امو

زش را رب تیالمااي رو اج ری کشوتیالم ماتسیسن دی و مکانیزه نموتیالگونی نظام مارگدح و السازمان اص

  .دباش می هدزوفا

 لذی در .رداد رب درجامعه  دافرابطه با ار درا ري دیفم تعاالاط دخوهاي  یق سامانهراین سازمان نیز از ط

ه رد، آودشو می سامانه این سازمان در لفتمخهاي  سشنامهرو پ مفرب لقا درکه  تعاالخی از این اطرب

  :ته اسدش
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  يدصاتاق دنام ک تسامانه ثب در دموجو تعاالاط

يدصاتاق دنام ک تسامانه ثب در دموجو تعاالاط  

یتهوی تعاالاط  

  يدنوع مو
 دي/ واحدمو تکرنام ش

یفصن  
ه شناسنامهرشما  یلم دک  

وانه کسبره پرشما  ته ثبرشما  تکیلنوع ما  یفیه صندحاتنوع ا  

يره پیگیراشم  يرجاتنام   تیلعافوانه آغاز رپ  تیخ ثبرات  

  ران / شهتاس
/  لعام ریدی / ملي اصدمو

  گاهتسدئیس ر

  ... ) د(بن لمشمو

 
ماسته رشما  

  گاهتسدئیس ر/  لعام ریدی / ملي اصدمو تعاالاط

درنام پ  گیدنام خانوا  نام   تنوع شخصی  

یله مرشما تجنسی  لدوتیخ رات  سهم دصدر   

لاحوا تثب توضعی ربعه کشوت  لدوت لمح رکشو  تسم   

سردآ یتپسدک  نلفت  ونکرتکلا تپس   

یلاص تیلعاف  

تیلعافحوزه   دصدر  تیلعافح رش  
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  ونیکی:رتکلگواهینامه ا تخواسدرسشنامه ریق پره از طدش تثب تعاالاط

  ونیکیرتکلگواهینامه ا تخواسدرسشنامه رپ

  يفرد تمشخصا

  یله مرشما  لدوتیخ رات  درنام پ  گیدنام و نام خانوا

  یتپس دک  سماتن لفت  سدرآ  تجنسی

  تکرسازمان / ش تمشخصا

  تکیلنوع ما  سازمانی تسم  تکری سازمان / شتنام ثب
س سازمان / درآ

  تکرش

ی سازمان / لشناسه م

  تکرش

سازمان /  تکرنوع ش

  تکرش
  توب سای  رن / نمابلفت

  

  ه:دزوفزش ارا رب تیالنام نظام ما تم ثبفریق ره از طدش يرآو جمع تعاالاط

  هدزوفزش ارا رب تیالنام نظام ما تم ثبفریق رط ه ازدش تثب تعاالاط

  گانیرباز تره کارشما  تکیلنوع ما  سدرآ

  گانیرباز ترکا رودیخ صرات  نوع شخص حقوقی  يدمو دیدي جدصاته اقرشما

  ته ثبرشما  نام شخص حقوقی
گان دنرادگی دنام و نام خانوا

  گانیرباز ترکا
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  هدزوفزش ارا رب تیالنام نظام ما تم ثبفریق رط ه ازدش تثب تعاالاط

  تیلعافکز رس مدرآ  تیخ ثبرات  لعام ریدنام م

  یتپسدک  تثب لمح  تابعیت

  ماستن لفت  ه مجوزرشما  يرجاتنام 

  ونیکرتکلو پایگاه ا تنشانی پس  مجوز رودجع صرم  یمدي قدصاتاق دک

  :ها هوشگافر/ شعب / ها  خانهرکا تمشخصا

ماستن لفت  لمسئو ریدم  یتپس دک سدرآ  دنوع واح  

  ه:ریدم تاعضاي هیأ تمشخصا

تسم  یله مرشما  گیدنام خانوا  نام  
سهم  دصدر

  سهام

  تویلیب اوترتي برجاهاي  تیلعاف

تیلعاف دک  تیلعافح رش  

ي:دمو دآمدر رب تیالبوط به حوزه مارم تعاالاط  

هدونره پرشما  یتیالما ده واحرشما  یتیالما رامو له کرادنام ا  

فمعا تمادها و خالبوط به کارم تعاالاط  

فمعا تماد و خالضه کاری علیارزش را  

ي)دصاتاق لعافه / دکنن دره / صادکنن ردام(وان تمبناي ثب  

یاندی مولما تیالي عمرادبوط به نحوه نگهرم تعاالاط  
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  انرای رکز آمارم

ی و تلودب مؤسسه لقا دران، رمی ایالي اسرجمهو تلودن الک تالشکیت دران رای رکز آمارجایگاه م

اي رادان رای رکز آمارآن، مرب  وهالع. تاس ه دش فیرعت ریزي کشور نامهرو ب تیریده به سازمان متوابس

زمینه  دري رگذا تجع سیاسرین مرتال(با ری آمالایعارخانه شوربیدي نیز با عنوان ریگدجایگاه قانونی 

ان رای رکز آماری مرف. با معدباش می  ري کشورنظام آما تایدهماهنگی و ه دایجا ر) به منظوري کشورآما

 دفکز با هری این متالشکیت رات، ساخ1390 لسا در رهاي کشورآما رشاتم و انالهیه، اعتجع ربه عنوان م

  .ترفگرارصویب قتي و ربازنگ ردهاي نوین مو تیرانجام مأمو

و  لغاتبحث اشمابطه با ر درکه  تاس دموجوی تعاالاط هاي متسیسین رت جامعیکی از  ری آمالکز مرم

 .دکن می يرآو جمعاز سطح جامعه  دخو هاي سشنامهریق پراز ط اري ربسیا تعاالاط روي کارنی توضعی

  :تاس رزی ردموا لشام ته اسدآم تسدبه  روي کاري نیرگیرح آمارط درهایی که رغیتم

  رکز آمارمهاي  شسنامهره از پدافتبا اس روي کارنی تسی وضعیرري بها  هلفمو

  يفرد تمشخصا

  ماسته رشما  تجنسی  گیدنام خانوا  نام

  لشغ تمشخصا

  رکا تساعا  )تمد/خال(کارکا له محدعم لمحصو  لق شغیقدعنوان 

 دری له اصفوظی

  لشغ
  راک لنام مح  راک لمح يها یژگیو

  راک لمح یلاص تیلعاف  :لغاتاش توضعی لکنان محرکا دادعت
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  رکز آمارمهاي  شسنامهره از پدافتبا اس روي کارنی تسی وضعیرري بها  هلفمو

  ی و ...لصف/  دوزمزرما / رفر/ کارگر(کا  رکا

  راز کا تغیب

  تپس از غیب ربه کا تگشرب لماتاح  تغیب لیدل  تزمان غیب تدم

  دیدج لاي شغرگی بداآم

ا پایان ت دیدج لاي شغربگی دم آمادگی / عدآما

  هتفه
  گی)دم آمادع ترصو درن(ده نبودآما لیدال

  بیمه توضعی

  نوع بیمه  هدنام سازمان بیمه کنن
 ترصو در( يره از بیمه بیکادافتزمان اس

  ه)دافتاس

  لغاتزمان اش تدم

 رکا در لغاتزمان اش تدم

  یلعف
  هتفه در لغاتزمان اش تدم  مجموع در لغاتزمان اش تدم

  ده) از حتفه در( لغاتاش تن ساعادبو رتکم لیدل

  )تساع 44مجاز(

 ده) از حتفه در( لغاتاش تن ساعادبو رتبیش لیدل

  )تساع 44مجاز(

  ومد لشغ

به  لمایتم دیا ع لمایت

  ومد لشغ
  ومد لبه شغ لمایت لیدل

 دوم(چند لن شغتفاي یارجو بتزمان جس

  ؟)له قبتفه
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  رکز آمارمهاي  شسنامهره از پدافتبا اس روي کارنی تسی وضعیرري بها  هلفمو

ن تفاي یارجو بتیقه جسرط

  ومد لشغ

  ومد لنوع شغ

 ری یا سایلعف لشغدر تیلعاف( 

  )لمشاغ

  ومد لشغ تمشخصا

  يرکا تزایش ساعافا

 در رکا تزایش ساعافبه ا لمایتم دیا ع لمایت

  هتفه
  هتفه در رکا تساعا دادعتزایش فبه ا لمایت تلع

  رجوي کاتجس

  جوتزمان جس حین در لغاتاش توضعی  جوتجسهاي  شیوه

  جوتا زمان جس لقب در لغاتاش توضعی  جوتزمان جس تدم

  یلقب ربه کارجت

  یلقب راز کا تمدك خرتزمان   
  لك شغرتی لاص تلع

  

  لقیق شغدعنوان   
  لشغ دری له اصفوظی

  

  خواهدل لشغهاي  ویژگی

  ی:لشغ توضعی

  ي)ری / حقوق بگیلغاتاش د( خو

  ایط زمانیرش

  

  :تیلعافبخش 

/  تصنع زي/ر(کشاو

  )تمادخ
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 تی استعاال، اطدشو می يرآو جمع ری آمالکز مرمهاي  سشنامهریق پری که از طتعاالاط از ریگداي  نمونه

باط با نظام جامع ترا درا ري دیفمهاي  هداد خی از آنهار، بدباش می یتصنعهاي  گاهرابطه با کار درکه 

 رکز آمارمهاي  سشنامهریق پرکه از ط یتعاالطاز ااي  نمونه لذی لودج .دنراردبدر رکا ربازا تعاالاط

  :دهد می ا نشانر دشو میه دش يرآو جمع

  ره آمارادوسط اتها  گاهره از کادش يرآو جمعی تعاالاز اطاي  نمونه

  گاهرکا تمشخصا

ی / تصنع لعارفی / غیتصنع لعاف: تیلعاف توضعی
  لعطیت

  گاه:رحقوقی کا توضعی
  سمیرنی / عاوتی / تلودسمی / ر ري و غیفرد

گاه: رکا تیریدنحوه م
  خصوصی/ عمومی

ه دکننندرنام سازمان صا
  تیلعافمجوز

  :تکیلوضع ما
  عاونی/ خصوصی / عمومیت

  آنها تمادان خرجب تگاه بابرهاي کا یتاخردن و پالشاغ دادعتوسط تگاه: مرن کاالشاغ توضعی
  تمادان خرجب  يدیلوت رغی  يدیلوت

هدان سارگرکا  

ران ماهرگرکا  
سیندمهن  

ايرادن االشاغ  
یلما  

کزي و.رم رتدفو   

  نهالو حقوق سا دمز
  نهالهاي سا یتاخردپ رسای

  

أسیس تقانون  7ه دکه طبق ما تاشدوجه تبه این موضوع  دان بایرای رکز آمارم تعاالباط با اطترا در

و  دافراز ا لفتهاي مخ يرگیری که ضمن آماتعاالو اط رآما« 3/10/1353ان مصوب رای رکز آمارم

 ردمو دی و عمومی نبایلهاي کرهیه آمات درو جز  دبو دمانه خواهرمح دشو ي میرآو جمع تمؤسسا

به هیچوجه  تو مؤسسا دافره از ادي شرآو جمع تعاالبه اط دناتبه و اسله و مطادافت. اسردگیراره قدافتاس

  .»دبو دآن مجاز نخواه ری و نظایتیالي و ماراداجع قضائی و ارم در
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اي راشخاص ب تعاالح از اطراین ط دره دائه شرا دلکه م دهد  اجازه نمیالًقانونی عم تیدودمحاین 

البته در ارتباط با مولفه هاي سیاست گذاري، این اطالعات کامال مورد  (.ده نمایدافتاس دخو دمقاص

وان از ت قط میفاین مقطع  در. دقانونی مهیا شو راهکار دبای این موضوع لاي حرب ).استفاده می باشد

  .ده نمودافتاس تعاالطبیق اطتی آزمایی و تاسراي رب رکز آماره مدادهاي  پایگاه

 یابیراکز کارم

 رآغاز به کا 1379 لوزي از سارو ام دیده و به شیوه جردتمنسجم و گس ترصو یابی بهرهاي کا موسسه

 رنظ رآنها زی تیلعافکه مجوز  دنتهس تیلعافبه  لان مشغورای درموسسه  700 اکنون بیش از . همدنردک

که  تیابی این اسرهاي کا موسسه رکا لوار .تسا ها انتاس درماعی تاه اجرفو  رعاون، کاته رادا

 در ریگدهاي  لي یا کاناراجعه حضور، متسای ن، وبلفت دمانن لفتهاي مخ وشرا به ری لهاي شغ تصفر

 ائهرزومه ارك و رادم با دکنن یاجعه مري مرجویانی که حضوراز کا ریگدو از سوي  دنرگی می ریاتاخ

 تعاالکه اط تاین موسسا .دکنن ی میرفمع ریگدا به یکرما رفرجو و کاره و کاردنام ک تثب ،دهند می

 رکشو لاخدمایان رفرجویان و کارهم به کا ،دنماین می يرادنگها رمایان رفرجویان و کارا از کاري ربسیا

  .دکنن می تیلعاف رج از کشوراي خاربو رامین نیتاي رو هم ب دهند می ائهرا تمادخ

  یلاخدی تلود ریابی غیری و کاله شغرمشاو رتادف

 تاررمق رابرانها بتماعی استاج رو امو رکا له کرادکه با اخذ مجوز از ا دشو ق میالهایی اط یابیربه کا

ی، لهاي شغتصفر، کسب رقاضیان کاتنام از م تی، ثبلاخد رکا ربازا تزمینه شناخ درآیین نامه  درج درمن

 درجویان ري کارگماراي و بکا هرفنی و حفاکز آموزش ربه م رگان کادی جوینلاهنمایی شغره و رمشاو

  .دنماین تیلعافي دصاتبخشهاي اق
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   جیری خاتلود ریابی غیری و کاله شغرمشاو رتادف

 رکا ربازا تشناخزمینه  درماعی تاجرو امو رکا ترکه با اخذ مجوز از وزا دشو می قالاطهایی  یابیربه کا

به اي  هرفی و حله شغرجی، مشاورخا ربازادري رگماربکا تجه رقاضیان کاتنام از م تجی، ثبرخا

کسب واي  هرفنی و حفاکزآموزش ربه م رگان کادی جوینرف، معرج از کشورخا در رقاضیان کاتم

 .دنماین می تیلعافج ربه خا روي کاراعزام نی ری مناسب بمنظولهاي شغتصفر

جویان ر، از کا39یللملا بینیابی رکا تیق یکی از موسساری که از طتعاالخی از اطر، بلذی لودج در

  :ته اسده شداد، نمایش دشو می تفیادر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  http://www.irantalent.comباشد.  این اطالعات برگرفته از موسسه کاریابی اینترنتی ایران تلنت می 39

http://www.irantalent.com
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  یللملا بینیابی رکا ربتیک موسسه مع نام تم ثبفر در دموجو تعاالخی اطرب

  عنوان

  :تاقام لی / محلعف رکا لمح  گی:دنام و نام خانوا

نحوه 

نایی با آش

 تاین سای

  یابی:رکا

س درآ

  ونیکیرتکلا

  کنونی: لشغ

  تکرشما از عنوان ش فیرعت  تکری شلاص تیلعاف
عنوان 

  لشغ

ی لي شغده بنتسد

  تکرش

ا ت ل: از ماه/ساتیلعافوع رش

   لماه/سا
  قیمتمس ریدی ملشغ تموقعی

س درآ

  تکرش

 دشرا ریدم فوصیت

  تکرش

 شخصی تمشخصا

  :تجنسی
 توضعی

  :لاهت
  ومد تیلم  :تیلم  لحصیتلغ اراف انشجو یاد:تالحصیت

یخ رات

  لدوت

انش دسطح 

  یسی لانگ

 فیرعت

موضوع 

  تالحصیت

ی و لاخد(رنظ ردمو رهاي کا لمح

  جی )رخا

 لاقدح

 حقوق

  رنظ ردمو

  سدرآ
ه رشما

  ماست

  اي هرفك حرادم

 رکشو لمحیخ رات  موضوع  كدرم
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  یللملا بینیابی رکا ربتیک موسسه مع نام تم ثبفر در دموجو تعاالخی اطرب

  ك:درم رودص  رودص

  تالحصیت

  یلحصیتمقطع   هتشر  تاغفریخ رات  وعریخ شرات             

  انتاس  رکشو  دلمع  انشگاهد

  هتگذش لمشاغ

  / ماه ) لیخ (ساراتا ت  / ماه) لیخ (ساراتاز   لعناوین شغ
س درآ

  تکرش

  توضیحات  رشه  رکشو

  تعاالي اطرناوفهاي  ترمها

  ترسطح مها  وعن  یا زبان ردبرموضوع، کا

  زبانیهاي  ترمها

  ترمها  سطح  زبان

  CV تعاالسی به اطرتسدسطح 

  یفمخ  خصوصی  ردادانتاس

  

، رددگ می لکمیت لغاتاشقاضیان توسط متیابی راکز کارم درکه هایی  مفرنمونه از  دچن تعاالامه اطدا در

  :ته اسدائه شرا لذی لاودب جلقا در
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  :40)1ه رم شمافر

  رقاضی کاتوهاي مرنی تعاال: اطلفم افر

  تالحصیتمیزان   لدوتیخ رات  یله مرشما  گیدنام ونام خانوا

  جهرآشنایی به زبان خا  یلحصیته تشر
بط با ترمهاي  گواهی نامه

  یتخواسدر لشغ

بط ترم دیفم رسابقه کا

  یتخواسدر لبا شغ

 رو کا ت؛سملشغ

  تخواسدر ردمو
  ماعیتامین اجتسابقه بیمه 

 لمح در رك کارت تلع

  یلقب
  لغاتاش لین محرنام آخ

 لغاتزمان اش تدم

  لی به سالقب

 لغاتاش لماس محته رشما

  یلقب
  تسکون لس محدرآ  ونیکیرتکلا تپس

 هفنظام وظی توضعی  لاهت توضعی  تماس ثابته رشما
 لسارو ا لکمیتخ رات

  مفر

  

  

  

  

  

  
                                                           

  http://www.horizontourism.ir 2: موسسه بین المللی هوریزان: منبع: وب سایت 

http://www.horizontourism.ir
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  : 41)2ه رم شمافر

  رقاضی کاتم دافرا تعاالاط تم ثبفرب: 

   تجنسی  ی لم دک  گی دنام خانوا  نام 

   لاهت توضعی
ك درین مرآخ

  ی لحصیت
  دلمع   لحصیت رشه

  ها  تر, مها لیه مشاغلک  يرسوابق کا

 راکسابقه  تدم لاقدح

ا ی تالیحصتحوزه  در

  یخصصت ترمها

  تمدخ توضعی

   تن ثابلفت  اهرن هملفت  لایمی  تسکون لس محدرآ

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   http://aryajob.com/  3منبع : وب سایت کاریابی آریا :  

http://aryajob.com/


 

185 

  :42)3ه رم شمافر

  جورم کانا تم ثبدرفری تخواسدر تعاالاط

  تن ثابلفت  درنام پ  گیدنام خانوا  نام

  یتپس دک  یلم دک  اهرن هملفت  ه شناسنامهرشما

  لدوت لمح  لدوتیخ رات  قیقدس درآ  گیدزن لان محتاس

  اندزنفر دادعت  لاهت  هفنظام وظی توضعی  تجنسی

  دلمع  كراخذ م لمح  یلحصیته تشر  یلحصیتك درم

  نیجسما توضعی  مذهب  طلستمیزان   جهرزبان خا

  يرسوابق کا  یتخواسدر لمشاغ  يرکاهاي  ترمها  یهله نقلگواهی نامه وسی

  لس ایمیدرآ  یتخواسدرحقوق   جیحیرت رشه  يرکا تفشی

  

 جویانروسط کات تعاالاط دورو

 دافرا تعاالج اطدراي رزم بالزمینه  دا آغاز کنر دخو تیلعاف رکا ربازا تعاالم جامع اطتچنانچه سیس

 دم خواهتهاي سیس هدادیکی از منابع مهم  دخو رکه این ام دش داهم خواهفران شدوسط خوت رجویاي کا

  .دبو

                                                           
    http://94.183.245.156:8080/webapplication1/Regform.aspx  منبع: سایت کاریابی برزمهر - 4

http://94.183.245.156:8080/webapplication1/Regform.aspx
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 ها گاهرکا تعاالاط

ی آنها به لسنرهاي پ هداد لقاتبا ان لفتق مخراز ط رکا ربازا تباط با وضعیترا درها  گاهرکا تعاالمنابع اط

ي به آن دبخشهاي بع درکه  تاس رامکانپذیا تمکانیزه و ایس تربه صو رکا ربازا تعاالم جامع اطتسیس

  . تاخردخواهیم پ

  سازمان بازنشستگی کشوري

رسانی به  است که به خدمات جمهوري اسالمی ایران هاي دولتی سازمانسازمان بازنشستگی کشوري از 

گردد.  اداره می کار و رفاه اجتماعیوزارت تعاون، پردازد. این سازمان زیر نظر  بازنشستگان دولتی می

اداره امور بازنشستگی و از کار افتادگی، اجراي قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی، اجراي مصوبات 

 وظائف و ها مسئولیتهاي این سازمان است.  هایی از مسئولیت شوراي سازمان بازنشستگی کشوري نمونه

  :عبارتند از سازمان این

ز کار افتادگی و وظیفه وراث مستخدمین مشترك صندوق بازنشستگی اداره امور بازنشستگی و ا •

 کشوري و کارکنان شرکتهاي دولتی و شهرداریهاي کشور

 هاي اجرائی سازمان اجراي قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه و تهیه آئین نامه •

 اجراي مصوبات شوراي سازمان بازنشستگی کشوري •

برداري از وجوه صندوق بازنشستگی کشوري و کوشش در جهت  تهیه و اجراي طرحهاي بهره •

 خودکفائی آن
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تهیه و تنظیم بودجه جاري سازمان بازنشستگی کشوري و بودجه عملیاتی و برنامه عملکرد صندوق  •

 بازنشستگی کشوري

هاي الزم بمنظور حفظ حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و متناسب ساختن  انجام کلیه اقدام •

 هاي زندگی آنان با افزایش هزینهدریافتی 

 حفظ حقوق صندوق بازنشستگی کشوري و انجام کلیه امور حقوقی و دعاوي مربوط به صندوق •

ارائه گزارش عملکرد و ترازنامه ساالنه هر یک از صندوقها و تراز تلفیقی سازمان بازنشستگی  •

 کشوري به شوراي صندوق

دفتر در سطح شهر تهران و کرج داراي نمایندگی فعال بوده  6کشور و استان  30سازمان بازنشستگی در 

هاي مکانیزه  گیرد. سامانه بطوري که کلیه امور مربوط به بازنشستگان و موظفین در همان استان انجام می

است تا کلیه اطالعات بازنشستگان و موظفین از  سازمان بازنشستگی کشوري این امکان را به وجود آورده

نمایندگی سازمان در مراکز استانها همه روزه با سیستم مرکزي تبادل شده و امکان صدور احکام  دفاتر

بازنشستگان در مراکز استانها فراهم گردد. تعداد پرسنل سازمان بازنشستگی در ساختمان مرکزي و دفاتر 

 .باشد نفر می 203نفر و در نمایندگیهاي سازمان در مراکز استانها نیز مجموعاً  158تهران بالغ بر 

از آنجا که  سازمان بازنشستگی کل کشور نیز  از سازمان هاي مرتبط با مبحث کار و  اشتغال جامعه 

این   هاي مکانیزه سازمان بازنشستگی کشوري سامانهتواند شامل اطالعاتی مفیدي بوده و  باشد، می می

  ده قرار گیرد.به عنوان یک  منبع اطالعاتی مورد استفا دتوان سازمان نیز می
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  سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی براساس قانون برنامه سوم 

توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بعنوان متولی و مجري آموزشهاي فنی و حرفه اي کوتاه مدت در 

باشد. این سازمان که فراگیرترین دستگاه آموزشی کشور در  بخشهاي کشاورزي، صنعت و خدمات می

کوشد در حیطه وظایف خود دستیابی به هدفهاي تعیین شده در قانون اساسی را  می ،این زمینه می باشد

ممکن سازد و تا رفع نیاز بازار کار، فعالیتهاي خود را توسعه دهد و در عین حال بر جنبه کیفی آن نیز 

  می نماید مهارت شاغلین را با تکنولوژي روز همگام سازد. تاکید داشته، سعی

سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور با ایجاد زمینه هاي الزم براي تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان  

مستعد و عالقمند به حرفه آموزي، بازآموزي، ارتقاء مهارت شغلی در سطوح مختلف مهارتی، تربیت 

بیت مربیان متخصص و ورزیده از طریق ایجاد مراکز فنی و حرفه اي ویژه برادران مدیران و سرپرستان، تر

و خواهران، مراکز کارآموزي تکمیل مهارت و تخصص هاي ویژه، مرکز تربیت مربی، مراکز جوار 

کارخانجات فعالیت می نماید. این سازمان به منظور تحقق اهداف آموزشی خودستادي و ادارات کل 

 18تا  3مراکز استانها با برگزاري دوره هاي مختلف آموزشی فنی و حرفه اي مهارت آموزشی در سطح 

(آموزشگاههاي آزاد) با  ماهه از طریق مراکز آموزشی متعلق به سازمان و مراکز آموزشی بخش غیردولتی

ر رشته آموزشی توانسته است اقدام به مهارت آموزشی به جویندگان کار و شاغلین د 600ایجاد بیش از 

بخشهاي مختلف تولید نموده و به موازات آن با اجراي طرحهایی نظیر طرح آموزشهاي سیار، آموزش 

صنعت ساختمان و آموزش در پادگانها، آموزش در زندانها، خودباوري فنی به موفقیت چشمگیري نایل 

یتهاي پژوهشی، آید. به موازات برنامه هاي آموزشی سازمان و در جهت اجراي هر چه بهتر آموزشها، فعال

عمرانی و تجهیز و توسعه منابع انسانی صورت می پذیرد که اهم آنها عبارتند از: تدوین جزوات و 
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استانداردهاي آموزشی براساس کدهاي بین المللی، تجدیدنظر در استانداردهاي مهارت، تهیه استاندارد 

سمعی و بصري، تجهیز و  مشاغل، تحقیق و پژوهش در برنامه هاي آموزشی و وسایل کمک آموزشی و

راه اندازي کارگاههاي مراکز، اجراي پروژه هاي ساختمانی مراکز جدید االحداث، راه اندازي کارگاه 

فنی متقاضیان آموزشگاههاي آزد و مربیگري، _هاي درجه یک، آزمون اصناف، تعیین صالحیت علمی

ساختمانی، ساده سازي قوانین و برگزاري همایشهاي تخصصی، صدور پروانه مهارت فنی براي کارگران 

   .دستورالعملهاي اجرایی در بخشهاي مختلف به منظور حذف تشریفات

بنا براین توضیحات کامال روشن است که این سازمان یکی از مهم ترین منابع اطالعاتی است که از طریق 

کارهاي  جدیدي  آن می توان با نیازهاي آموزشی کشور در رابطه با مشاغل کنونی و  هم چنین کسب و

که میتوان در آینده در کشور راه اندازي نمود، آشنا شده و سامانه هاي این سازمان نیز در صورت وجود 

 می توانند به عنوان یک  پایگاه هاي داده اي در رابطه با منابع اطالعاتی مورد استفاده قرار گیرند.

  سازمان امور مهاجرت و اتباع خارجی

دفتر  .اجرین خارجی در زیر مجموعه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی قرار داردفتر امور اتباع و مهد

و مقارن با تکلیف برنامه سوم اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  1368سال  درامور اتباع و مهاجرین خارجی 

کشور در راستاي ساماندهی اتباع و مهاجرین مجاز و هماهنگی جمع آوري اتباع غیرمجاز خارجی در 

که وظیفه اصلی آن در راستاي تمرکز  گردید مجموعه معاونت امنیتی انتظامی وزارت کشور تشکیلزیر

در اجراي سیاست هاي دولت محترم در امور اتباع خارجی شامل آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع داراي 

باع مجاز ارائه گذرنامه و در زمینه ورود، اسکان، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان و سایر موارد به ات

هماهنگ کننده اصلی جمع آوري و برخورد با اتباع غیرمجاز این سازمان وظیفه  .نماید خدمات می
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خارجی و متولی نگهداري موقت اتباع توقیف شده در اردوگاه مراقبتی و انتقال آنان به مرزهاي خروجی 

  را بر عهده دارد . 

اطالعات اشخاصی که قصد مهاجرت دارند را در خود  این سازمان در بسیاري از استان ها شعبه دارد و

سن و ، ثبت مینماید. طبیعی است که اطالعاتی در رابطه با وضعیت اشتغال، مهارت، تخصص، تحصیالت

جنسیت افرادي که قصد مهاجرت را دارند، نیز توسط شعبات این سازمان دریافت می گردد که میتواند 

آگاهی ازآمارهاي مربوط  وضعیت اشتغال کشور باشد. بنابراین حاوي داده هاي مفیدي براي آگاهی از

به نرخ مهاجرت نیز ازجمله اطالعاتی است که می تواند بسیار مفید و موثر واقع شود؛ بنابراین این سازمان 

 را نیز می توان به عنوان یکی از منابع اطالعاتی مفید براي سیستم اطالعاتی بازار کار دانست.

  تریان در بانک مرکزيپایگاه داده مش

توان از این پایگاه براي چک  هاي زیادي نیست، اما می این پایگاه از لحاظ مسائل اشتغال حاوي داده

 ها بهره جست. هاي سایر پایگاه کردن صحت داده

 ما رفرجو و کارکا تعاالاط تاي ثبرسشنامه برپ

 ی گوناگون کهتعاالو منابع اطها  سامانه و هم چنین ددعتمهاي  سشنامهرو پها  مفرسی رربا ب تاین قسم در

 تاي ثبرب لذیهاي  سشنامهرو پها  مفر، دباشن تعاالاي کسب اطری خوبی بتعاالپایگاه اط دواننت می

  : رددگ می دمایان پیشنهارفرجویان و کارکا تعاالاط
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  رقاضیان کاتاي مرسشنامه برپ

و  تموسسا در رقاضیان کاتم تعاالاط تاي ثبری بلفتمخهاي  سشنامهرم و پفروجه به تسشنامه با راین پ

ی تخواسدر تعاالن اطدش لاي کامرنیز بها  لدیفخی ر. بته اسداحی شر، طرداد دوجو لفتمخهاي  پایگاه

قاضی تم فرده یک ربادر تزم اسالی که تعاالمام اطتکه  ته اسدا سعی شته و نهایده شدزوفسشنامه اربه پ

  :دباش می لذی رارسشنامه به قر. این پدظ شوحالآن  در، دشو تم ثبتسیس در رکا

  

  رقاضیان کاتسشنامه مرپ 

  يفرد تمشخصا

  لدوتیخ رات  یله مرشما  گیدنام ونام خانو
 ترصو دربیمه( دک

  )دوجو

  اندزنفر دادعت  لاهت توضعی  تجنسی  تبعیت/تیلم

  فردباطی به تراه ار

  ونیکرتکلا تپس  سدرآ  تن ثابلفت  اهرن هملفت

  تالحصیت

  كدراخذ م لمح  دلمع  یلحصیته تشر  یلحصیتك رادم

  جیرخاهاي  آشنایی با زبان

  كدرنوع م  طلستمیزان   یسی /...)لزبان (انگ
نوع 

  جمه/...)رتمه/ل(مکاترمها
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  رقاضیان کاتسشنامه مرپ 

  لفتمخهاي  رزافم ارآشنایی با ن

  كدرنوع م  طلستمیزان   رزافم ارنام ن

  يرسوابق کا

  تمدخك رت للع  لغاتاش تدم  لغاتاش لمح  لعنوان مشاغ

  یلقب لشغ تعاالاط

  تکرش تیلعافزمینه   یلزمینه شغ  تکرنام ش  لعنوان شغ

  )تی(سملشغ تموقعی  تمدك خرت تلع  تمدك خرتزمان 
ی لشغهاي  ویژگی

  (حقوق/ زمان/...)

  یلعف لشغ تعاالاط

  تکرش تیلعافزمینه   تکرنام ش
 تکرش تکیلما

  ی/خصوصی)تلود(

 درشما  لغاتزمان اش تدم

  تکرش

  )تی(سملشغ تموقعی  شما لشغعنوان 
ماس ته رس و شمادرآ

  تکرش
  کنانرکا دادعت

  لغاتاش توضعی

  تمیزان غیب  تائم یا موقد لشغ  رکا لیکی به محدنز  یلما ری و غیلحقوق ما

  یلاص تیلعافه یا فوظی
وم د راي کارب لمایت

  )لیدل(با 
  پوشش بیمه توضعی

زایش فاي ارب لمایت

  )لیدل(با رکا تساعا
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  رقاضیان کاتسشنامه مرپ 

  رنظ ردمو لشغاي ه ویژگی

  یلشغ تموقعی  تیلعافزمینه   حقوق و مزایا

  رکا لمح  و ...) ره کاف(اضارکا تمیزان ساعا  يرکا تفشی

  

  مارفرمخصوص کا روي کارنی تخواسدرم فراي رسشنامه برپ

قاضیان تم تعاالاط تاي ثبرکه بهایی  سشنامهرو پها  مفري از نمونه رسشنامه نیز بسیاراحی این پراي طرب

ه به دزم بوالي که ردموا ه وداج شرختاس دیفم رده، موادسی شرر، برداد دماها) وجورفر(کا روي کارین

 تعاالمام اطته ده که سعی شتاحی گشرط لح ذیربه شاي  سشنامهرا پتو نهای ته استه گشفسشنامه اضارپ

 یلعف لسنرپ تعاال، اطتکری شتهوی تعاالما، اطرفری کاتهوی تعاالاط لمایان شامرفرزم از کاال

. این دحاظ شولآن  در، ته اسدش تخواسدرو راز آن نیراي احری که بلامی شغدختایط اسرو ش تکرش

   :دباش می لذی ترسشنامه به صورپ
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  مارفرمخصوص کا روي کارنی تخواسدرم فر

  مارفرو کا تکرش تعاالاط

گی دنام و نام خانوا

  مارفرکا
  یلشناسه م  تکرنام ش  یله مرشما

  يدصاتاق دک  تیلعافنوع   گاهی بیمهرکا دک   ته ثبرشما

  تکرس شدرآ  تکرش ته ثابرشما  مارفرکا اهره همرشما

  تکری شلعف لسنرپ

  میزان حقوق ماهیانه  تیلعافنوع   یلم دک  دافرگی ادنام و نام خانوا

  تخواسدر ردمو روي کارنی تعاالاط

  يرسابقه کا  خصصت  تالحصیت  (عنوان)رنوع کا

  سن راکثدح  سن لقادح   تجنسی
 ردموهاي  تیلعافنوع 

  نیاز

  امدختایط اسرش

  ماعیتامین اجتبیمه   تسان رپو  تحقوق ثاب

 رارسمی یا قرام دختاس

ه روداز  دي بعداد

  آزمایشی

هاي  تفرامکان مسا

  يرکا
  تمزایا و سنوا

 ره کاف(اضا رکا تساع

  و ...)

 تنامه یا ضمان دعهت

  نیاز ردمو
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 رکا ربازا تعاالم جامع اطتسیس در تعاالاط تو ثب يرآو جمع

یق را از طر دخو تعاالاط د، بایدکنن می اجعهرمم تبه این سیس هدافتاساي رب ربرزمانی که یک کا

، تعاالی اطتاسرو  تصح تعایرو  تقد، با ته اسدیرداحی گرط رکه مخصوص این کاهایی  سشنامهرپ

 هرم ذخیتهاي سیس هدادپایگاه  درو  تثب هاییردکورب لقا درم تسیس در تعاال. این اطدکنن ردوا

 دین واحرتکوچک لدیف. ته اسدش لشکیت لدیفی بنام لفتمخهاي  ونتاز س هاردکوریک از ر. هرددگ می

بوط رم تعاالاط هبه مجموع ردکور 43.رده کروان ذخیت میا رآن  هداده یک پایگا درکه  تاسی تعاالاط

 ردکور ره .دنتهسها  ردکوره دهند لشکیتها اجزاي لدیفاین ربناب 44.رداده راشابه یک موضوع خاص 

به  .تاس بوط به موضوع خاصیرم لدیف ره. رداد رب درا ر فردب ربوط به یک شناسه منحصرم تعاالاط

 ردکور ر. هته اسدادجاي  دخو درا ري فرد نام)، اسم لدیف( تاس دافربوط به نام اري که ملدیف لعنوان مثا

 درشان تعاالي که اطدافرا دادعتاین به ر. بنا بدشو می بوطرمشخص م فردیک  یتعاالهاي اطلدیفنیز به 

 لسارایق راز ط دنیاز باش تعاال. زمانی که به این اطتاشد دخواه دوجو ردکور، رددگ می تم ثبتسیس

 ریاتاخ دروجی رخ تربه صوو اج رخته اسدادپایگاه از نیاز  ردمو تعااله، اطدادپایگاه  به 45»سشرپ«

 دخو درا ر تمدخ تفیادرقاضی تم دافریک از ا ره تعاالاط لذی هايردکور .دشو ه میتگذاش ربرکا

  :دهد می جاي

                                                           
  www.beyamooz.com سایت آموزشی بیاموز :  -43

   www.beyamooz.com:   بیاموز آموزشی سایت -44

45 - Query  

http://www.beyamooz.com
http://www.beyamooz.com
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 لحام د، خورددگ می توق ثبفهاي  ردکورهاي لدیفیک از  ره درکه هایی  هدادها و دخی از کرب

هاي  ها و شناسهدق کره و از طدش تثب لفتمخهاي  سازمانهاي  سامانه درکه  دباشن می يربسیا تاعالاط

  :رددگ می هراشاها  هدادخی از این رامه به بدا در. ردا کدسی پیرتسدوان به آنها ت می باطیترا

 ل، محلدوتخ یراتگی، د: نام ونام خانوادی اشخاص ماننتهوی تعاالي از اطربه بسیا دبا این کی: لم دک

از  .دسنجینیز ا ر تعاالاط ته و صحتاشدسی رتسدوان ت می ان و ...دزنفر دادعتی، تپس د، کدر، نام پلدوت
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 ها، تکرش ت، ثبداسنا ت، ثبتیاله مارادا دمانن ریگدهاي  سازمانهاي  سامانه دروان ت می یلمدیق کرط

   .ردا کدسی پیرتسد لفتمخ تعاالبه اط و ... رکز آمارم

أمین تسامانه سازمان بیمه  دره، دا کنون بیمه شتشخصی که  راي هرکه ب دیق این کریمه: از طب دک

ه، دآن بیمه بو درکه  فردپیشین  لمشاغو و سوابق  تعاالبه اط نوات می نیز رداد دوجو تعاالاط، ماعیتاج

  . دا نمودسی پیرتسد

حقوقی  تبوط به هویرم تعااله اطدنراردب در؛ دباش می مایانرفربوط به کاری: این شناسه که ملشناسه م

آنان هاي  سامانه درزم ال تعاالج اطدرو  داسنا تیق سازمان ثبرمایان از طرفرکه کا دباش می اشخاص

  .دکنن می امداق داین ک تفیادر تنسب

 دشو می درصا یتیالما رامویق سازمان ر، از طدشو می تمایان ثبرفرکا ردکور درکه  دي: این کدصاتاق دک

ی، نام تیالي مادؤي چون: نوع مربسیا تعاال، اطدباش می ی شخصتهوی تعاالاط لاینکه حام روه بالو ع

وانه کسب، نام ره پر، شماته ثبر، شماتکیلی، نوع مافیه صندحاتی، نوع افصن دي/ واحدؤم تکرش

  .تا اسرادا نیز ر ي و ...رجات

به  تکرش تهنگام ثب دره ر. این شمادباش هراي این شماراد دقانونی بای تکرش ر: هتکرش ته ثبرشما

ي دیفم تعاالاط لحام دکه خو رددگ می درصاها  تکرش تیق سازمان ثبراز ط و دشو می هدادصاحبانش 

یق راز ط اینربناب.دباش می ان و ...رادحبان و سهاماص تآن، مشخصاهاي  تیلعافو  تکرابطه با شر در

 ربسیا دوانت می شفادم به اهتن سیسدسیر در که دشو می متسیس ردوا يربسیا تعاالاط وقفي ها ردکور

 ردوا دواننت می دش ر ذکالًی که قبتعاالز منابع اطدنیاز  ردموها لدیفیق راز طها  هداد رسای. دباش رگذاراث

  .دشونها  هدادپایگاه 
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  رکا ربازا تعاالم جامع اطتسیس دره دادپایگاه 

 46»هداد« ارها  هتاشدها و پن ها، پیشینه ها، شناسهرها، آما هتاشدها،  یها، آگاه هتانسدوان همه ت ی، میلک ربه طو

 هاییدنما ترایانه به صور درئم و ال، عداد، اعفورح ترها بصو  از سوي انسانالًها معمو هداد .دنامی

، فوراي انسان حرها (بداي از نما ها مجموعه هداد .دشون ائه میري اداردارو یک) ق رفاي صهدکهمان (

  .دنتو یک) هس فرهاي صدکایانه راي رئم و بال، عداداع

  هدادپایگاه 

 تاشد، و نگهتاحی، ساخرط دره دزاینف تالاي کاهش مشکرب 1960هه داز  47هدادهوم پایگاه فم 

 د) ایجالفته مخدادي دزیا دادعتنهایی همزمان، و با  ربري کادزیا دادعت با الًمعمو( یتعاالهاي اط متسسیس

ا به پایگاه رو کا ری مؤثسرتسده که دادپایگاه  تیریدهاي م متهوم سیسفاه مرهوم به همف. این متاس هدش

باز  1963ه به ژوئن دادح پایگاه الهاي اصطردبرین کالاو. تاس هردک دشر دکن ا ممکن میرها  هداد

ح رایی یک طراج تیلمسئو System Development Corporation تکر، یعنی زمانی که شرددگ می

ه به عنوان دادپایگاه  .ترفه گدعه را بر» کزيراي م هدادی یک پایگاه تمحاسبا تیریدوسعه و مت«به نام 

 ریی به کایکارآمهاي  نامهرخب درهه دهمین  راواخ دروپا و را دري دالمی 70هه د لاوای در دیک واژه واح

  . ترف

. این دشو می هتفگ  منظم راتبا ساخ تعاالاطاز اي  به مجموعه ابیستیده یا دادی یا پایگاه تعاالبانک اط

 دسی باشنرتسد لن و قابدخوان لقابها  ایانهرو ها  گاهتسداي ربی که بلقا در الًی معموتعاالاطهاي  پایگاه

وش رایانه با یک ر دره ده شرذخیهاي  ردکوراز اي  ه مجموعهدادپایگاه  ریگد تربه عبا .دشون می هرذخی
                                                           

46 Data 
47 Data Base 
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، رته و بازیابی بهراي ذخیر. بدهدپاسخ  ربرکا تالبه سوا دوانت می که تاساي  هایانری) لیک (اصوتماتسیس

  .رددگ می هیدسازمانها  دادویریا اي  هداداز اجزاي اي  مجموعه تر به صوالمعمو ردکور ره

ام دکرهو  ته اسدش لشکیتی لفتمخهاي  ردکورنیز از  لودج رکه ه رداد لودین جدچن هدادپایگاه  ره

خاص  تیدبه یک موجو لعین حا درو  دنبطترکه بهم م دان هدش لشکیتهایی لدیف ها نیز ازردکوراز این 

   48.دبوط میشونرم

  اي هدادم پایگاه تسیس تیریدم 

 ز بکمنرلچا. از پیشگامان این شاخه تفش یارتگسي دالمی 60هه د دره دادپایگاه  تیریدم متین سیسلاو

 لسی به وسایرتسداي ري برترمؤث ربسیا ردبراو کا تضیافرکه  دادا نشان ربکمن این  تال. مقادباش می

 دمغناطیسی بو هايرهاي منگنه و نوا ترپایه کا ره بدادازش ردآن زمانها پ در. دکن ا مهیا میرسازي  هرذخی

  49.ردک ا مهیا میر تعاالازش اطردکه پ

م تسیس ریدا مر دشو می هدافتاساي  هدادهاي  سش و پاسخ بین پایگاهرو پ تیریداي مرکه باي  ایانهرنامه رب

که هایی  دلاساس م ربها  ام اس) بی يد( المعمو .دنمی نام50 )ام اس بی يد (رصاتیا به اخاي  هدادپایگاه 

م رین نرت فورآن. از مع لاي و امثا ا، شبکهرباطی، شی گتر: ادشون ي میدقسیم بنت دننک می هدافتاس

  :51رده کراشا رنمونه زی دوان به چنت ه میدادپایگاه  تیریدهاي مرزافا

                                                           
  http://www.dotech.ir  خدمات فناوري اطالعات: سایت -48

 ویکی پدیا -49

50 - DBMS  

  http://www.dotech.ir  خدمات فناوري اطالعات: منبع: سایت -51

http://www.dotech.ir
http://www.dotech.ir
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• Oracle 

• Microsoft SQL Server 

• MySQL 

• PostregSQL 

• DB2 

• Microsoft Access 

• Adabas 

  رکا ربازا تعاالاطم جامع تسیس درها  هدادپایگاه هاي  ویژگی

هاي  هداد ،. این پایگاهدباش می رکا ربازا تعاالاطم جامع تکان سیسراین رت یکی از مهمها  هدادپایگاه  

 ايراین بربناب .دشو می لا شامرها  هداد لفت، انواع مخالحجم با روه باله که عدادجاي  دخو درا راوانی فر

ا رزم الهاي  تیلو قابها  ویژگیها  هدادپایگاه  د، بایده باشتاشدا رزم البخشی  رایی و اثرم کاتاینکه سیس

  :دشو می یحرشتها  خی از این ویژگیرب امهدا درکه  ده باشتاشد

  ها: هدادپایگاه هاي  ویژگی

 دخو درا رها  هدادا از ریی البا رحجم بسیا ه ودش لشکیت ردکوري ره از بسیادادز آنجاکه این پایگاه ا -1

 دربه ق تعاالن حجم وسیع اطه ایرادا ايره و بتاشدا رگ ربزهاي  هدادي رگیرامکان با دبای ،رداد

 .دزوم بازیابی نمایلمواقع  دره و دب نموتره، مرا ذخیری آنها تاحرب دوانتو ب هدبو دوانمنتی فکا

به نحوي  دبایها  هداد، پایگاه دنرادم نیاز تاین سیسهاي  هدادبه  رکشو راسترس در يران بسیاربرکا -2

 . ده کنندافتاسها  هدادهمزمان از  دواننتي بدان زیاربرکاکه  دباش

ینوکس بخوبی لوز و ده وینلاز جم لفتمخ لعامهاي  متسیسهاي  محیط در دوانتب دبایها  هدادپایگاه   -3

 .دکن رکا
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 لفتمخهاي   APIبا  دواننتب دبای تاوفتاي م هدادهاي  پایگاه لفتهاي مخراتساخ لیدلبها  هدادپایگاه  -4

 .ردگی رارقه دافتاس ردمو

ا به راي  هدادهاي  پایگاه لفتهاي مخ هداد دوانتبکه  دحاظ شولاین ویژگی  دبایها  هدادپایگاه  در -5

 52اي ابطهرخواص پایگاه  ده بایدادباط پایگاه تراین ا در. دغام کندا دخو درا و پویا تایس ترصو

 .ده باشتاشد

 . دا نکنندس پیرتسدها  هدادمجاز به رغی دافرکه ا دباش راردخوریی بالبا تاز امنی -6

 دکه مجازنهایی  هدادبه  یعرو س تاحران ربرمام کات و، ده باشتاشدا رزم الائی رکادبایها  هدادپایگاه  -7

  .ده باشنتاشدسی رتسد ،ده کنندافتاز آنها اس

 .دیبانی کنتپش دوانتبا ر character set لفتانواع مخ -8

ی کم نیز لخیهاي  ترو با مها دکم سوا دافریکه ارطوب، رداد روکارجامعه س رمام اقشاتم با تاین سیس -9

ه تاشدیاج نتي احدخصص زیاتو به  دباشه دسا دبای متسیسه از دافتیقه اسرط .دکنن می هدافتاز آن اس

 .دباش

هاي  هدادن ردک تیدوهی) و آپري و گفردهاي  هداد( ها هدادسازي انواع  بترچون مهایی  تیلقاب -10

   .ده باشتاشدا ره رو غی لاودج راتساخ رغییت، دموجو

و اگانه دج لاودج درها  هداداي  ابطهره دادپایگاه  درا رزی دباشاي  ابطهراز نوع  دبایها  هدادپایگاه   -11

 سیرتسداي رب رتي بیشرپذی فو انعطا تعرکه باعث س دشو می هرذخی لفتهاي مخرورس دری تح

 .دباش می

                                                           
52 Relational Database 
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از  دوانتب ده بایداداین پایگاه ر، بنابدشون می تثب رغیتو م تثاب لطو هایی باردکور با دواننت میها  هداد -12

 .دیبانی کنتپش 53)رغیتو م ت(ثاب ردکورانواع 

پایگاه  در ارخطا هاي  م پیغامالم اعتوان سیست می ،دشون تی ثبتسدرا بدتهمان اب درها  هداداي اینکه رب -13

 .دا شناسایی شوندتاب ط و یا ناقص از همانلغهاي  هدادا ت داد رارقها  هداد

ی بهینه سازي تها و یا حردکورها و لدیفکیب رت و یا رعمیت، رغییتن، دامکان چک نمو دبای دیتابیس -14

 لاعما رکادخو ترو به صویتاحربها  هداد درزم ال تارغییتنیاز  ترصو درا ت ده باشتاشدا رها  هداد

 .دشو

اي رمی بتسیس ده، وجودش تم ثبتسیس دری تسدرب تعاالکه اطدان مطمئن شونربراي اینکه کارب -15

 . تزم اسال دان هدش ردوا تسدرها  هدادم اینکه الاع

  دیتابیس درها  هدادایش رویو  داییت دآینفر

  ابیس تید درها  هداد(ممیزي)  داییتنحوه  -

از  و دشو می هدافتاسها  هداد تمامیتو  تسی صحرري باربه عنوان یک مکانیزم بها  هدادیا ممیزي  ٥٤داییت 

ها  هدادوان ت می ابیستید درها  هداد تسی صحرراي برب .دشو می دنیز یا 55»یتسدر رجوگتجس« به عنوانآن 

 تعاالیب اطترتین دو ب داد ته و مطابقردبا هم مقایسه ک دشو می کسب لفتی مختعاالکه از منابع اط ار

و  تسدر هدش ردوا يها هدادکه  دشو می لیب اطمینان حاصترتین دب .دادشخیص ت تسدرا از نا ر تسدر

  .دنتصحیح هس

                                                           
53  Formatted and Unformatted 
54- Verification 
55  - Integrity checker  
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  دیتابیس درها  هدادایش رنحوه وی -

آن  در لکه از قب تی استعاالایش اطر، ویردگی می انجامها  هدادپایگاه  دری که تیالعمین رت یکی از مهم

ایش روی .دباش می تعاالاط تسی صحررب تاین قسم درها  هداد ٥٦ایشراز وی ر. منظوته اسدش ردوا

 :ردبگی رنظ درا ر رزی تنکا ه وداد رارسی قررب ردموا ر یلماتاي احخطاه دم بایتاین سیس در تعاالاط

 :ها ترن مغایدمشخص نمو -1

 دزیا روز خطا بسیارب لمات، احرددگ می ردنوعی واتو م لفتمخ تعاالاطها  هدادپایگاه  دروجه به اینکه تبا  

خطا،  دوجو ترصو دره و ترفگ رارسی قررب درمو دی بایتسدرو  تصحاز حیث ها  هداداین ر. بنابتاس

. دنتهس ریگد یتعاالاطهاي  پایگاه تعاالی اطتسدر که مبناي سنجش تاس رشایان ذک .دح شونالاص

 تقسم درو ... که  تیالماعی، ماتامین اجت، داسنا ت، ثبلاحوا تثب هاي هاي سازمان پایگاه رنظیهایی  هپایگا

با  دموجو تعاالاط .دنرگی راره قدافتاس رداین زمینه مو در دواننت می دش هدادوضیح ت الصفمها  هدادپایگاه 

 تسدر تعاالاط ترمغای ترصو درو  دشو می ، مقایسهرداد رارق رمذکوهاي  پایگاه دری که تعاالاط

جوع به پایگاه ربا  ده بودش تگی ثبدو نام خانوادي دواح فرداي رب راگ ل. به عنوان مثادشون می جایگزین

به عنوان نام ها  هدادپایگاه  دره ودمشخص ش گی صحیح اود، نام خانوالاحوا ته ثبرادی اتعاالاط

  .رددگ می تبوطه ثبرشخص م تسدرگی دخانوا

 ی آزمایی:تاسر -2

بنا به  تعاالاینکه اط ل: اوده باشدش ردباه واتاش دوانت می ترو صودبه ها  هدادپایگاه  در دموجو تعاالاط

هنگام  در ربروسط کات واًسهو یا اینکه  ته اسدش تثب تبا واقعی ره و مغایدش يرکاتسد دی به عملیدال

                                                           
56  - Verification  
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این ها  هدادایش ر، هنگام ویترو صود ره در. ته استرفگ ترباه صوتم اشتسیس در تعاالاط تثب

 دا به عمر دی خوتفیادری میزان حقوق لیدالي بنا به ربر. به عنوان نمونه کادشون رفطرب دبایها  ترمغای

 تره، این مغایدش تما ثبرفروسط کات تیاله مارادسامانه ا دره اما از آنجا میزان حقوق او دنمو رداه وابتاش

ها  هدادایش رهنگام وی در، دباه سهوي نیز باشتاش رمشابه نیز اگ ر. بطورددگ می حاله و اصدش فکش

  .رددگ ح میالاص

 ه:دونرنقص پ -3

 در تراینصو در .ده و ناقص باشندنبو له کامدش تثب تاعالاط تی ممکن اسلیدالنیز بنا به  تخی اوقارب

 رجوع به سایریا  ربرماس با کاتیق رو از ط دشون می مشخصها  این نقص تعاالایش اطرهنگام وی

  .دشون می رفطربها  ه و نقصدش تفیادرنیاز  ردمو تعاالی، اطتعاالاطهاي  پایگاه

  رکا ربازا تعاالم جامع اطتسیس درها  هدادسانی پایگاه روز رب

 هدافتاج و استنتاساي رب ریگده و دمنسوخ ش روربه م تعاالا طرزی تن آنهاسدوز بوربه ب تعاالزش اطرا 

ا به رزم ال تمادین خالآن تربصو رکا ربازا تعاالم جامع اطتکه سیس. از آنجا دبو دنخواهن ربتمع

هاي  وجیرخ تراینصو رغی در، دوز شوره برهموا دبای متاین سیسهاي  هدادپایگاه ، دهد می ئهران اربرکا

  .دبو دنخواهن ربتمعه و دزش بورا بی متسیس

  :دوز شور، بدوانت می رق زیراز طها  هدادپایگاه  

o 57اي هرودوش ر: 

                                                           
57- Periodical 
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 ر) بطورماه یکبا 6 ماه یا 3 ره لمشخصی (به عنوان مثاهاي  هرودو ها  زمان دره دادوش پایگاه راین  در

 ل. به عنوان مثادی شونلقب تعاالجایگزین اط دیدج تعاالا اطت دشون می وزرب رکادیک و خوتماتسیس

جی رخا دوجو تي با این مشخصاربرقاضی یا کاتم ریگدو  دشو توفه لاصفاین  درشخصی  تممکن اس

یک از توماتا ربطوه و دش تی ثبفوتاین شخص به عنوان م تعاالاط ها، هدادن دنمو تیدبا آپ .ده باشتاشدن

اق فتا دزیا ری بسیالزمان جابجایی شغ در فرد تعاالاط رغییتاین موضوع یعنی  .دشو می جرم خاتسیس

  .دتفا می

o 58ینالوش آنر: 

و  تعاالین و مکانیزه اطالآن تر، بصودهند می ائهراها  هدادا به پایگاه ر تعاالوش منابعی که اطراین  در

یب ترتین د. بدهند می ائهراها  هدادا به پایگاه ر تعاالو پس از آن اط دکنن می وزرا بر دخواي  هداد

  .دشون می وزر، بدم شونتسیس رداز اینکه وا لقب باًترم تعاالاط

o 59یتسدوش ر : 

که  تربه این صو دباش می یتسدوش ر، دوز نمورا برها  هدادوسط آن پایگاه توان ت می ي کهریگدیقه رط

  . دشو می یلقبهاي  هدادزین ه و جایگدوز شر، بدنتهس راین کا لي که مسئودافروسط اتها  هداد

  ها  هدادپایگاه  يردبرکاهاي  نامهرب

وي ر ره بدادپایگاه  در دوانت ها می هدادازش ردابطه با پر درکه  رداد دی وجولفتي مخردبرکاهاي  نامهرب

  از: دنترعباها  نامهرخی از این بر. بدشو لاعما تعاالاط

                                                           
58  - Online  
59  - Manual  
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 :60جوتجس -

 .دا کندسی پیرتسدها  هدادپایگاه  در دنیاز خو ردمو تعاالاط به دوانت می ربری که کالفتمخهاي  شیوه

 :61ب سازيترم -

 دوانت می هداج شرختي اسها هدادن داد رارز قراي طرکه ب تی اسلفتق مخرب سازي، طتراز م رمنظو

  .ده شوترفگ ربکا

 :62سشرپ -

 لاودج از تعاالاج اطرختاي اسر، بسشرپ. دشو می محسوبها  هداداز اجزاي مهم پایگاه  سشرپ

 لودج دهاي یک یا چنردکوراز اي  مجموعه رزی دوانت می و دور می ربه کاها  آن لیلحته و دادپایگاه 

ی که لود، جتانسدمجازي  لودوان مشابه یک جت می هومیفحاظ ملا از ر رجوگت. جسدشو لا شامر

 دنتهسها  هداده ریزیکی ذخیف رات، ساخلاودج .ردادن دوجو لودج لی واقعاً به شکلو دشو می هدمشاه

ها  هدادپایگاه  در 63.دشون می هتیزیکی ساخف لاودوي جرکه از  دنتمنطقی هس لاودجها   سشرپی لو

با  رقاضیان کاتم تعاال اطال(مثها  هدادخاصی از  تعاالهنگامی اط .دنرادها نقش مهمی  سشرپ

سی رربا ب شسرپ، دنیاز باش رد)، مولسا 30ا ت 25ه سنی دودو مح انرشناسی عمرکاك درم

 .دنمای می ائهره و اردجو کتا جسرزم ال تعاالاط ها، هدادپایگاه  لاودج در دموجو لفتهاي مخردکور

 64:هیدش رگزا -

                                                           
60  - search  
61  - sort 
62  - query  

: مهندس مجید سبز علی گل مؤلفان 5 نسخه ICDLمنبع: کتاب: گواهینامه بین المللی کاربري رایانه سطح دو بر اساس  -63

   1390علی موسوي مهندس سید  _

64  - reporting 
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هاي  هرود درا ت دهی باشد شراي گزارباي  نامهراي براد دمی بایتسیس ره دنیز هماننها  هدادپایگاه 

اي  نامهرهی بدش راي گزاروان بت می لنوان مثا. به عدهدائه را ارزم ال تشارگزا دوانتزمانی مشخصی ب

 ته اعم از ثبترفگ ترم صوتسیس دری که لفتمخهاي  تیلعافشی از رکه ماهانه گزا دعیین نموت

هاي  متسیس. رددائه گرا م و ...تسیس لفتمخهاي  وجیرازش آنها، خردو پ يرآو جمع، تعاالاط

ی تیریدم تشارهاي گزا تمفر دراج و رختاسا ر تعاالها از اط شرانواع ب دواننت هی مید شرگزا

 .دهند رارق ریاتاخ درمناسب 

 :65سیرتسد -

. پایگاه دکن می مشخصها  هدادپایگاه  تعاالا به اطر لفتمخ دافرسی ارتسدي نحوه ردبرنامه کاراین ب

ا ر لفتمخ دافروان ات می .دسی یابنرتسد تعاالمام اطتبه  دواننتن دافرکه همه ا دي باشرطو دبایها  هداد

  :دي نمودبن طبقهسطح  ربه چها ها، هدادپایگاه  تعاالشان به اط سیرتسدمجاز حسب میزان رب

ا انجام رم تیه سیسلاحی اوره و طدم بوتنی سیسفیم تکه  تهاس میندبوط به ارسی مرتسد لسطح او

  .دان هداد

  .دنراد ترنظاشناسان رکاهاي  تیلعافها و رکا رکه ب تان اسریدبوط به مرسی مرتسدوم دسطح 

  .تاس رم امکانپذیتشناسان سیسراي کارسی برتسدسطح سوم 

   .تم استسیسي دعا انربرکابوط به رنیز م تاس تعاالسی به اطرتسدین سطح رم که آخرو سطح چها

 :66غامدا -

ا ت دغام شوندا ها، هدادپایگاه  در دنرادی که با هم همپوشانی تعاالکه اط تزم اسال تخی اوقارب

ممکن  ل. به عنوان مثاردگی تري از آنها صورتلکام لیلحت، تعاالبه اط رت تاحرسی رتسد روه بالع
                                                           

65  - access  
66  - merge  
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سازمان هاي  سامانه در تاس تعاالاي سوابق و اطرادماعی تامین اجت دراینکه  روه بالي عربرکا تاس

 فرد تعاالمام اطتبه  رت تاحرسی رتسداي رب تراینصو در؛ ده باشدش تش ثبتعاالنیز اط تیالما

غام و دمخصوص به او ا ردکوریک  درا ر فرد تعاالمام اطتوان ت ها می هدادازش جامع ردنین پهمچ

   .دنمو يرآو جمع

  تعاالمایان به اطفر رسی کارتسدایط رش

، دنرب می هربهها  هدادو پایگاه  تعاالم جامع اطتکه از سیس دنتي هسدافراین رت مایان یکی از مهمرفرکا

ش آن رزم به پذیلم تعاالي از اطره گیراي بهرکه ب دایطی باشرش تحت دایب تعاالسی آنان به اطرتسد

   :ده شوترفگ رنظ درنیاز  ردمو تعاالبه اط دافرسی این ارتسدایط ربه عنوان ش دوانت می لذی رد. موادباشن

 تفیادر لقبا درا رغ مشخصی لوان مبات می وشراین  در: تعاالاط تفیادر لقبا دروجهی  تاخردپ .1

 لاساس اصو رب دایه و بدغ نیز مهم بولاین مبا رادعیین مقت هتبلا .دعیین نموتمایان رفراي کارب تعاالاط

 .رددانجام گم تسیس تیریدهاي عمومی م توجه به سیاستو با  تسدرهاي رو معیا

ی که از تعاالاط لمقاب در دما بایرفرکا رداین مو در: تعاالاط تفیادر لمقاب در تعاالائه اطرا .2

ا رش) تکری شلسنرپ تعاالاط رم (نظیتنیاز سیس ردمو تعاالنیز اط د، خودکن می تخواسدرم تسیس

 .ردگی می ترصو تعاالاط دتو س دادواقع  در؛ دهدائه را

 رفایطی از طرکه قانون و ش تین معناسدب رد: این موتعاالائه اطراي اری بتاررعیین قوانین و مقت .3

 دی و قانونمنلاصو الً، کامتعاالاط تاخردو پ تفیاردا ت رددعیین گت تعاالاط دلباتاي رب تلود

  .ردگی ترصو
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   لي مشاغدبن طبقه

م جامع تسیس در تعاالاط تم ثبتسیس درچگی ریکپا دایجا تی و جهلگی عناوین شغردتوجه به گستبا 

زایش فا روه بالا عتا ت ده نمودافتاس لي مشاغدبن هتسدي و دبن م طبقهتاز نوعی سیس د، بایرکا ربازا تعاالاط

ي روگیلج لعنوان مشاغ تان به هنگام ثبربری کالماتاح تباهاتم، از اشتسیس در تعاالج اطدر تلسهو

ی للملا بین ردادانتي اسدبن طبقه، رداد دی وجوللملا بینسطح  درکه هایی  يدبن طبقهین رت . یکی از جامعدنمو

ي ربازنگ ردمو 2008 لسا در للان مسازم روسط کمیسیون آمات 2008 لسا در و دباش می (ISCO) لمشاغ

 رآن ب دراي  هدعم تارغییت (ISCO-08) يدبن طبقه .دشو می هتشناخ (ISCO-08)  با عنوان و ترفگ رارق

 (ISCO-08) لی مشاغللملا بین ردادانتاس. ته اسدش دماعی ایجاتي و اجدصاتانه، اقرناوف تالحوتاساس 

با موضوع  2007 رسامبدا ششم تکه از سوم  راک رخصصان آماتسه جانبه مجمع م تاساس نشسرب

ه راده اریدم توسط هیئت رمزبو ت. نشسترفگ رارصویب قتو  دائیت رد، مودش رگزارسازي ب بهینه

 ری کاللملا بینهاي رائه آماراي اري بردادانتي به عنوان اسدبن طبقه. این دش لشکیت)  ILO( ری کاللملا بین

  . 67تی اسللملا بینجامعه  لکام تحمای ردمو

 (ISCO – 08) لمام مشاغتي دبن طبقهکه  تسطحی اس ربی چهاتاره ملسلس راتي با ساخدبن طبقهک ی 

سطح ین رت یلضیفت، دواحهاي  وهر. این گدساز می ر، امکان پذیدوه واحرگ 436 درا رنیا د در دموجو

نیاز  ردخصص موتو  ترحسب سطح مها رشان بتاساس مشابه رکه ب دهند می لشکیتا ري دبن طبقه راتساخ

 دروه رگ ره .دان هدي شده بنتسدی لوه اصرگ 10ی و لوه اصرگ ریز 43عی، فروه رگ 130 درو  لشغ ره در
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، دکن می ا مشخصروه رگ ره هردتی که گسفیرعته و با دي مشخص شددع دي با یک عنوان و کدبن طبقه

   .68توه اسرگ ره درایی ری اجلاصهاي  تیلو مسئو فوظای لشامها  فیرعت. این تبط استرم

به  دیدجهاي  و ویژگیها  ی با عنوانلمشاغ باًتره و مردک ترفنیز پیش لجهان، مشاغ ترفهم زمان با پیش

 باًترشان نیز مدادعتکه  لفتمخهاي  یکیشنلنامه نویسان اپرب ل. به عنوان مثادنردگ می هدزوفا دموجو لمشاغ

 تسرهف درقیقی دمشخص و  دک تکه ممکن اس ،دنتهس له مشاغتسداز این  تزایش اسفو به ار

اما  دباش می جامع ري بسیادبن طبقهاین با اینکه این ربنا ب .ده باشده نشدادصاص تبه آنها اخ لي مشاغدبن طبقه

. به ته اسده نشدادصاص تیا عنوانی به آنها اخ دي کدبن طبقهاین  درکه هنوز  رداد دی وجولمطمئنا مشاغ

 داحی نمورا طرمی توان سیست می راي این کار. بدشو تیدبا آپترم دنیز بای لمشاغ يدبن طبقه رهمین منظو

ن عنوان ده نموفاضا ايرباي  آن گزینه درمی که ت. سیسدشو تیدان آپربروسط کات لي مشاغدبن طبقهکه 

به  باًترم دیدج لیب مشاغترتین د. بدشو د، ایجادنرادن دي وجودبن طبقه تیسل دري که دیدج لمشاغ

ا به رم آن تسیس رددی گرفان معربروسط کات رین بادچن لیک عنوان شغ رو اگ دشو می یرفم معتیسس

هاي  وهرگ درا ربوطه آن رم لشغهاي  وجه به ویژگیته و با ردک لی قبولشغ دیدعنوان یک عنوان ج

  .دهد می رارق لي مشاغدبن طبقه درمشابه 

   اج نیازهاي آموزشیرختاس

ا ر لفتهاي مخ خصصتبه  رکا رکه نیاز بازا دکنن می تیلعاف دفبا این ه لاصو در راکز آموزشی کشورم

قاضا و ت ردمو درزم ال تعاالاط دوانتب دبای رکا ربازا تعاالم جامع اطتسیسا تاسراین  در. دهندپاسخ 

اك رخو دم بایت. این سیسدهدش رگزا را به نظام آموزشی کشور لفتهاي مخ هتشرو  لضه مشاغرع
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هاي  گاهتسدو  تالشکیتو  را مهیا و به بخش آموزش کشور ری نیازهاي آموزشی کشولکی تعاالاط

انشجویان و دجویان، رآموزان، هن انشدنظام آموزشی  درزم ال تارغییت دا آنها با ایجات دش کنربط گزارذی

 تعاالع اطم جامتسیسباط تراین ا در. تاج استبه آنها مح رکا رکه بازا دکنن تبیرتی لاي مشاغرا بر... 

اي رزم بالاك رخو لفتی مختیریدم تشارگزا دیلوتي و رشگیرهاي گزا وشربا انواع  دوانت می رکا ربازا

وم لع تراي و وزا هرفنی و حفش، سازمان آموزش رورآموزش و پ تروزا درا ریزي آموزش ر نامهرب

    .رداهم آوفرا ره رو غی دآموزشی آزا تي و همچنین موسسارناوفو  تحقیقات

  رکا ربازا تعاالگان از نظام جامع اطده کنندافتاس

یعنی  رکا رسانی بازارعال. مخاطبان اطردگی تران نهایی صوربرنیاز کا رب دأکیتبا  دبای رکا ربازا تعاالاط

 لاحـ رمـام م ت در دبایـ  دنتهسـ  رکـا  ربـازا  تعـا الاط دي نیازمنـ رگیـ صـمیم تي و یزر نامهرباي ري که بدافرا

  از: دنتر. این مخاطبان عبادنرگی رارق رنظدم تعاالوزیع اطت ازش وردي، پرآو جمع

ن دانـ راي گذرا بـ ر دی خـو لحصـی ت لـف تمقـاطع مخ در کـه انشـجویان:  دو جویـان  ر، هنانش آموزاند §

 .دکنن می هدآما رکا ربه بازا دوریا و رتالآموزشی باهاي  هرود

سـی و  رتسدوانـایی  تاي آنهـا  ربـ  .دنتهسـ  رکا ربازا تعاالی اطلین: به عنوان یکی از مخاطبان اصلدوا §

 دره و ردزیـابی کـ  را ار رکـا  ربـازا  تعاال. آنها اطردادي ربسیا تاهمی رکا ربازا تعاالي اطدمندسو

 .دنرب می ربه کا دان خودزنفری لشغ تایدی و هلحصیت ترفپیش تجه
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ی تعـا الآنها به اط. دنتهس لجویاي شغه و ردك کرتا رازگی محیط آموزشی تي که به دافرجوانان: ا §

 لخـاب شـغ  تو چگـونگی ان  ترزایی، نحوه کسب مهـا لغاتاشهاي  نامهر، بلجوي شغته نحوه جسربادر

 .دنرادنیاز 

ی یا خصوصی، تلودی لماهاي  تنحوي از حمای ري که به هدافری: الهاي ماتگان حمایدکننتفیادر §

ه ربــادری تعــاالاط دنیازمنــ دافــر. ایــن ادکننــ مــی هدافتیــه، اســراکــز خیری و متســازمان بهزیســ دماننــ

 .دنتهس هرغیو اي  هرفنی و حفآموزشی  تعاال، اطدی موجولشغهاي  تصفر

 تعـا الاط دان کـه نیازمنـ  ري و مـذهبی و سـای  دنژاهاي  تیلو جانباز، اق لولمع دافرخاص: اهاي  وهرگ §

 .دنتهس دی موجولشغهاي  تصفره ربادرخاصی 

ی تعـا الاط دکه نیازمن دنرکا ربازا تعاالقوه اطلگان بادکننهدافت: اسلگان شغدهنردغییتگان و دجوین §

 .دنتاز آنها هسرایط احری و شلخا لمشاغ لشام رکا ربازا ردکلاز عم

هـاي  خر، نـ روي کـا رسی به نیـ رتسد لمنابع انسانی شام تیریده مربادری تعاالاط دمایان: نیازمنرفرکا §

 .دنتهس روابط کار تاررو قوانین و مق دمز لاقد، حدسوم مزرم

هی ددو میزان سـو  رنیاز کشو ردموهاي  تیلعافه ربادری تعاالاط دان: نیازمنرگذا مایهرسینان و فرآرکا §

 .دان ینیفرآرکا لفتمخ لاحرم تگاه و شناخرکا دایجاهاي  و آیین نامه تاررآنها و مق

 دیان خـو رتمش دواننتا بت دنرکا رهاي بازادینآفریه لی از کتعاالاط دی: نیازمنلان شغراهنمایان و مشاور §

 .دکنن تایدوش ممکن هرین رتا به بهر

یان رتبـه مشـ   رتـ هی بهدویس راي سرب تعاالاط دها: نیازمن یابیرو کا لغاتاش تماداکز خرکنان مرکا §

 .دنتهس دخو
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، وضـع  رکـا  ربـازا  دري رگیـ  صـمیم تي و یـز ر نامهرباي ری بتعاالاط د: نیازمنرکا رگان بازادنظیم کننت §

 .دنتهس رهاي ایمنی کاردادانتی و اسلهاي شغردادانتاس

ان یـز ر نامـه ربان و رید: مرکا ران بازارگی صمیمتان و ریدان، مرگلیلحتان، رگذاتان و سیاسیزر نامهرب §

هـا   نامهرو بها  تزیابی سیاسرا و اروسعه، اجتباطی که از تراکز ارو مها  ، سازمانتلودهمه سطوح  در

 .دکنن می یبانیتپش

زمینه آموزش و  دریزان بخش عمومی و خصوصی رنامهرب لآموزشی: شامهاي  نامهرگان بدهندائه را §

اي رکــه بــهــایی  و مؤسســه دافــرا رو ســایاي  هرفــنــی و حفهــاي ی و آمــوزشلش، آمــوزش عــارورپــ

 .دنتهس رکا ربازا تعاالاط دنیازمن دیزي آموزشی خور نامهرب
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  رکا ربازا تعاالم جامع اطتسازمانی سیس تالشکیت

  انرای در یابیرهاي کادو نهایابی راکز کارم

  یابیراکز کاري مرگی لسابقه شک

 دي و ایجارگی لوم شکداز جنگ جهانی  دبع .دان هترفگ لیج شکدرتم به تن بیسرق لیابی از اوایراکز کارم

اکز ری متهاي صنعرکشو راکث در 1950هه د در. ته استاشداوم دتي رتبیش تدیابی با شراکز کارم

اکز رو این م تاس رکا ربازا در لفتمخ تمادیابی انجام خراکز کاره مفوظی .دان هتاشد تیلعافیابی رکا

یه لزه عرآغاز مبا دریابی راکز کاری ملاص دفه. 69دشون می هرادی السطح م درو ها  تلودوسط ت اًتدعم

  .دی بولاکز جایابی شغرآن م تمادخین رت هدي و عمربیکا

  انرای دریابی ریخچه کارات

ه، دش رذک ت الکیشت در. دشو یه مدید رکا تروزا تادنتمس در یابیراکواژه  1328 لاس در رن بایتنخس

 يها تکرو ش ی، آموزشیابیراک يها هیدحاتا ر، اموراک يدصاتو اق یماعتاج ر، اموراک ترنظا يها هرادا

 لک هرادا 1345 لسا در .70دنردک یه مفیانجام وظ رگید يهادو واح ینف لکریدم میقتمس رنظریز یعاونت

وجه تانون ک در یابیراکو  لغاتو اش تفای یلقتمس تی، هوراک تمعاون رنظ ریز یابیراکو  لمشاغ

به  لیدبت یابیراکو  لمشاغ لکه رادا 1348 لسا در. ترفگ رارق یماعتاج رو امو راک تروزا يها امداق
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 لطو در. دا آغاز نمور دخو تیلعاف یانسان يورین تمعاون لذی لکه رادو به عنوان ا دش لغاتاش لکه رادا

 در یماعتاج رو امو راک لک يها هراداز ا لقتمس یتیبا هو یابیراکو  لغاتز اشکار، میانرنامه پنجم عمرب

گان دنیجو يارب یابیراکنه یزم روه ب الو ع دنردک ا آغاز ر يا هردتگس يها تیلعاف رشوک يها انتز اسکارم

 يورین ره از نقطه نظک ییهادمبوکو  یمانتساخ يها تیلعافاج ور لیدلان (به یمارفراکآنان به  یرفو مع راک

ها  یابیراکو  لغاتز اشکار)، مدآم ش یه پردتگس يوسازها تساخ لحا درز کارها و م انونک در یانسان

  .دندز یقاضتم يها انتبه اس دمازا ياراد يها انتاز اس راک يورین یوهرگ يها لقاتو ان لبه نق تسد

و  راک لک يها هراده به اتوابس يدواح ترز به صوکارنگونه می، ایلیحمتوع جنگ رش ب و با الپس از انق

 تمدخ راکان یقاضتنام از م تثب درنها تها  هرادن ایا لکریدم ترنظا تحته و دآمدر یماعتاج رامو

وسعه تم ودنامه رب یانیپا يها لا سات دونرن ی. ادنترف لیلحتو به رز ین یشناسراکه یحاظ بنلو از  دنردک یم

به  یتلود یابیراکز کارم لیدبتخصوص  دروسعه تنامه سوم رب يها تاسیوجه به ست. با تفایامه دا رشوک

، دش یمحسوب م تلود يرگ يدصت فیه جزء وظاک رایتن اخیض ایوفتو  یخصوص یابیراکز کارم

 6 فیرد ییاراج راکاهر تاسین سین اردک یتایلعم ياتاسر در. دنترفگ لکش یخصوص یابیراکز کارم

ز کاروسعه متو  دجایاز ا یماعتاج رو امو راک تروزا تیحما رب یمبن لغاتاش يها تاسیس 5 لصفاز 

مجموعه  در رشوکج از رو خا لاخد در راکان یقاضتم يارب یتلوردیغ يها یابیراکو  یله شغرمشاو

 تأین هی. همچندش ینیب شیان پریوز تأیه 21/10/1379نامه سوم مصوب رقانون ب ییاراج يهاراکاهر

 لاص دناتو به اس رشوک يزیر نامهرو ب تیریدسازمان م دشنهایبنا به پ 10/5/1380خ رسه مولج دران ریوز

 ردمو درا روسعه تنامه سوم رب یمک فادان اهریا یمالاس يرجمهو یم قانون اساستو هش یو س دصیک

، 180، 120، 96ب یترت) به 1379-1383نامه (رب يها لسا يار) بی(خصوص یتلوردیغ یابیراکز کارم دادعت
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ن یگزیجا دواننتز بکارن می، ایتلوردیغ یابیراکز کارم دادعتش یزافا با ات ردکب یصوتز کرم 300و  240

  71.دشون یتلود یابیراکز کارم

  یابیراکز کارم فوظای

 رکا راي بازاه تسیاس لکز ثقرو به عنوان م دهند انجام می رکا ربازا درا رنوعی تم تمادیابی خراکز کارم

 تلودان رگزاروسط کاتی و لسطح م دره دعم ری به طوتلودیابی راکز کاره مفوظی .دشون ه میتشناخ

 ترها به صورخی کشورب درو  روسط وزیتیابی راکز کارها مرخی از کشورب در. دشو می لاعما

 72 :تاس رح زیریابی به شراکز کارم فوظایین رت . مهمدشون می تیریدي مرت لقتمس

   جایابی تمادخ .1

آنها ین رت یلاص تحقیق دریابی و راکز کارهاي م تیلعافک فینالجزء  لمعمو رجایابی به طو تمادخ

 تماد. این نوع خدباش ماها میرفرو کا لگان شغداز جوین ت عاالهیه اطتزم لتجایابی مس تماد. ختاس

   .دشو می لا نیز شامر لشغ دایجا بوط بهرهاي م تیلعاف

 رکا راز بازا یفیو ک یکم تعااله اطیهت .2

. ردیگ یم ترآن صو یلاص يها هلفو مؤ رکا ربازا تیع از وضعالاط رمنظو به تعاالاط لین قبیه ایهت

نحو  ، بهده باشنتاشد دموجو یلشغ يها تصفران و رکایزان بیح از میصح يریصوت یابیراکز کارچنانچه م

  .دهندا انجام راز ین ردمو تمادخ دواننت یم يا هتسیشا

                                                           
  دفتر معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري - 71

 موسسات کاریابی در گسترش و نهادینه شدن اطالع رسانی شغلی با تاکید بر تجارب برخی کشورها، مجلهمقاله نقش  72

  .49جامعه، شماره  و کار
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 رکا ربه بازا دوراي ورب دافرزیابی و گزینش ارا .3

ی با لشغ تصفرین رتبه دو ایجا لسهیتبه  تی و آموزش نسبلغاتاشدهاي خو تیق سیاسرها از ط یابیرکا

و آگاهی آنان از  دافربه آموزش ا ت، نسبد زم باشالی که ترصو درو  دکنن می تیلعاف رقاضی کاتین مرتبه

یابی خصوصی راکز کاره مفا وظیت ته اسدان سعی شرای در دچن ر. هدکنن ام میداق رو چون نوع کا دچن

ضه و رهماهنگی بین ع فیرعاتخی رب درو  د صه کننالجایابی خ تمادو خ لي مشاغرواسطه گ درنها تا ر

ه دشدیا فوظای ر وه بالکه ع ردوجه کت داما بای دنرمی شمارآنها ب فا جزو وظایر روي کارقاضاي نیت

ی فه وظایلنیز از جم لغاتبوط به اشرم تمادایه خرو ا ت عاالك اطرادتهیه و تآموزش،  ی همچونفوظای

 رسازمان جهانی کا 96آیین نامه  دره دشدیا ف. وظایدنرگی ه میدعه ریابی خصوصی براکز کارکه م تاس

نقش  یابی خصوصیراکز کارو نقش م رکا رپویایی بازا توجه به ماهیت. با ته استرفگ راریح قرصت ردمو

   .تاس رماه روي کارأمین نیتها داي این نها واسطه

ی به تلودیابی راکز کاراز م لقتکه مس دشو ه میتفحقیقی یا حقوقی گ دافریابی خصوصی به اراکز کارم

یابی خصوصی راکز کاروسط متی که تمد. نوع خدنتهس تیلعاف لمشغو رکا ربازا در تمادایه خرا رمنظو

ز رهاي با . یکی از ویژگیتی اسلسطح م دراکز راین م ردکلاع از عمدف درمهمی  رمعیا دشو ایه میرا

 رکا رن بازادش رته ده و با پیچیداکز بوري با اینگونه مرتي مشداردارباط قتریابی خصوصی اراکز کارم

اکز راساسی م دفواقع ه در. ته اسردا کدي پیرتبیش تاهمی رکا ربازا دروب تهاي مکدارداراین ق تاهمی

قاضاي تضه و رن عرداز هماهنگ ک تاوفتم له و این عمدبو لغاتاش دارداربی خصوصی امضاي قیارکا

اگانه دج داردارب قلقا در دو بای دکن ی میرفا به هم معر رجویاي کا فردما و رفرکه کا تاس روي کارنی

ه ک دهند ایه میری اتمادیابی خصوصی خراکز کاري از مر، بسیال. با این حادعیین شوتي ریگد

  .ته اسدیح نشرصتآن  دره رفوطد لقابتهاي م تیلمسؤو
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  هاي آموزشی هروداي انجام راي ب هرفنی و حفاکز آموزش ری به مرفمع .4

 راز نظ روي کاربه نحوي که نی دهندقا ترا ار روي کارآموزش نی تیفا کیت دکوشن یابی میراکز کارم

 تري و مهاره ورقاي بهتر. ادسب کننا کر زم الهاي  واناییتنیاز  ردهاي مو و آموزش ترکسب مها

 الهاي با تربا مها دافرکه ا دور می رظاتو ان دکن کمک می لگان مشاغدبه جوین لن شغتفیا در روي کارنی

 لاین قبی هیهت: رکا ری از بازافکمی و کی ت عاالهیه اطت.دکنن لعم رتق فمو رنظ ردمو لن مشاغتفیا در رت

اکز ر. چنانچه مردگی می تری آن صولهاي اص هلفو مؤ رکا ربازا تی ع از وضعالاط ربه منظو ت عاالاط

اي  هت، به نحو شایسده باشنتاشد دی موجولهاي شغ تصفران و ري صحیح از میزان بیکارصویتیابی رکا

  .دهندا انجام رنیاز  ردمو تمادخ دواننت می

   لشغ دهاي ایجا نامهرهیه بت .5

هایی  نامهرچنین ب داز ایجا دف. هتاس لشغ دهاي ایجا نامهرهیه بتیابی راکز کارم فاز وظای ریگدیکی 

  .تاس لعاف رکا ریک بازا تان به سمربیکا تایدو ه لغاتوسعه اشت

   یلهاي شغ ترایه مشورا .6

به رجت. تاس لگان شغد زم به جوینالهاي  ترایه مشوریابی اراکز کارحساس و مهم م فیکی از وظای

 دهاي خو واناییتاز  رگان کادموجب آگاهی جوین روي کاربه نی یلهاي شغ ترایه مشورا ته اسدادنشان 

 لفتمخ لمشاغ درزم الهاي ردادانتاز اس دافرا لعین حا در. دشو می رنظ ردمو لخاب شغتان در لسهیتو 

  .دکنن ا میدپی تشناخ

  انرای در رهاي کادنها

  ماعیتاج اهرفو  رعاون، کات تروزا .1
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قانونی به  تامادو انجام اق ترنظا لي، اعمایزر نامهربي و رگذاتیاسس راه به منظورفو  رعاون، کات تروزا

، روي کاراز نی تظ و صیانفي، حرگرجامعه کا تالو مشک لمسائ لصفو  ل، حروابط کارنظیم ت رمنظو

اه و رفي نظام جامع رارقرو نیز ب لغاتوسعه اشتاز  تو حمای رکشو دصاتاق درعاونی تزایش سهم بخش فا

 تر. وزاته اسدش لشکیتموضوعه  تارری نظام و قوانین و مقلهاي کتچوب سیاسرچا درماعی تامین اجت

 لکه شام تاس رکا رو بازا لغاتبوط به اشرم له مسائدکنن تایدو ه رگذا تسیاس دنهاین رت ، مهمرمذکو

، رگی کشوتوق بازنشسد، صنری کشوتماعی، سازمان بهزیستامین اجتسازمان  لشاماي  ابعهتهاي  سازمان

وق دماعی، صنتامین اجتو  ران، موسس کارای تمال، سازمان بیمه سرکشواي  هرفنی و حفسازمان آموزش 

ماعی توق بیمه اجدعاون، صنتي رگذا مایهرس توق ضماندعاون، صنتوسعه ت، بانک دینی امیفرآ رکا

می لی عل، موسسه آموزش عارکا تاشدنی و بهف تاظفح تیمالعتو  تحقیقاتکز ر، مرائیان و عشایتوسر

کزي ریه مدحاتماعی و اتامین اجتی و تي بهزیسردبرمی کالی عل، موسسه آموزش عاتري مهاردبرکا

  .دباش می امکان

  ماعی تامین اجتسازمان  .2

  رکشواي  هرفنی و حفسازمان آموزش  .3

 دراسیس تاي دتاب درماعی تاه اجرفو  رعاون، کات تره به وزاتوابس رکشواي  هرفنی و حفسازمان آموزش 

وق دماعی، صنتاج رو امو رکا تروزااي  هرفح تیمالعت له کرادآموزشی ا دغام سه واحداز ا 1359 لاس

 1360 لسا درو  دیردگ لشکیتوي انسانی رنی و نیفآموزي با نام سازمان آموزش رآموزي و کانون کارکا

  .تفنام یا رغییت رکشواي  هرفنی و حفبه سازمان آموزش 

  هاي کوچک)ری کسب و کا(حام دینی امیفرآروق کادصن .4
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 ربازا ردخ يهارازکسب و کا تیحما دیدج ردکیوراساس  ر، ب1391 لسا در، دیام ینیفرآروق کادصن

 دیلوتاز  یتلود يها تیه حماریزنج درا راي  هدمان لوفمهم و مغ فیوظا 73ردخ یلن مایأمتوش ربا  رمحو

  .تاشد ده خواهدعه رب یبخش خصوص در

  رائیان و عشایتوسرزان رماعی کشاوتوق بیمه اجدصن .5

  يرگی کشوتوق بازنشسدصن .6

ماعی تامین اجت اه ورف تره به وزاتو وابس لقتحقوقی مس تاي شخصیراداي،  اي بیمه این سازمان موسسه

ا با ري رگی کشوتبازنشس تاررمق لمان مشمودختگی مستوق بازنشسدصنره امورادا تیلکه مسئو تاس

  .تاس ارد هدبوط عهرامی مدختاس تاررمق تعایر

  ماعیتأمین اجتو  رموسسه کا .7

اي تاسر درکه  تماعی استاج رو امو رکا ترابعه وزاتهاي  ماعی، یکی از سازمانتامین اجتو  رموسسه کا

، دازردپ انیان میربه ای تمادائه خره و به اداسیس شتان رای در رو کا لغاتبط با اشترم تالو مشک لمسائ

از  تینی و نیز حمایفرآرهاي کا از آموزش تی، حمایتلوداین موسسه  تامادین اقرتیکی از مهم

  تاس رکشو درینی فرآربی کارم تبیرتهاي  هرود

  لغاتینی و اشفرآروسعه کات تمعاون .8

ها و  تاسین سییعت درکه  تماعی استاج راه و امورف، رکا ترهاي وزا ته معاونلاز جم تاین معاون

نه یزم تجه در یتلود تامادها و اق تیلعاف تیاده ربه منظو يیزر نامهربو  ینیفرآراکوسعه ت يهارداهبر

قاي ترو ا يرگذا هیمار، سيدیلوتهاي  تیرفه از ظدافتو اس لغاتو اش راک ربازا ینیفرآراکوسعه ت يساز

 .ردادنقش  تلودن الک يها تاسیها و س نامهرب چارچوب درآنان 

                                                           
73 Micro financing 
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  انرای در ری کاللملا بینهاي  دنها

  جهان در رای کللملا بینسازمان  .1

و  رکابوط به رم رکه به امو تاس دحتم للسازمان مخصصی ت تیکی از موسسا ری کاللملا سازمان بین

أسیس ت یسرح پالانس صفرکنهاي  یجه بحثتن درو  1919 لسا در. این سازمان دازردپ می انرگرکا

از  دحتم للأسیس سازمان متو پس از  دبو للجامعه مه به تآغاز وابس در ری کاللملا . سازمان بیندش

 دره ریدم تی هیالان به عنوان یکی از اعضاي اصرمی ایالي اسرجمهو. ده به آن شتهاي وابس سازمان

ي رنیز حضو ری کاللملا بینسازمان  لک ریدم راخی تخاباتان درکه  تح اسرمط ری کاللملا بینسازمان 

  .74تاشدي رو چشمگی لعاف

  عاونتی للملا بینیه دحاتا .2

هاي تکریون عضو از شلمی 800ه و دبو دحتم للسمی سازمان مرهاي دیکی از نها عاونتی للملا بین یهدحاتا

 تحتا ر دباشن می وسعهت لحا دره و تفوسعه یاتهاي رجهان که عموماً از کشو رکشو 130عاونی بیش از ت

خه رچ درها  عاونیتقاء سهم و جایگاه ترا فی معطوللملا بینصه رع درا ر دش خوالتو  ردادپوشش 

گانه تفه لحقق اصوتان و کمک به رعاونگتعاون بین توسعه تها و تلودبا  لعامتها، نحو ري کشودصاتاق

وسط اعضاي تکه  دباش می میردی و متلوردازمان غییک س ICA عاونتی للملا بینیه دحات. ادنمای می عاونت

  .دشون می هرادا دخو

                                                           
  اقتباس شده از اخبار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - 74
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   رکا ربازا تعاالم جامع اطتسازمانی سیس تالشکیت

هاي دنها وان رای لاخد رهاي کادی نهارفو معان رای در ره کارادا یرفو مع یخچهرات سیررپس از ب

این  رذک له قابتنک .دشو می ائهرم اتسیساین  تالشکیتاي ري بدح پیشنهاران، یک طرای در ری کاللملا بین

ماعی کمک تاه اجرفو  رکا تروزا وان ازت می متشعب این سیس رارقتاي مکان یابی و اسرب که تاس

هاي  راي شهرب لیدل، بهمین دآن منطقه باش لعاف توجه به جمعیتبا  دبای رشه راي هرشعب ب دادعت. ترفگ

ه رادوان از ات می راي این کار. بده شودادصاص تاز یک شعبه اخ رتشبی دبایها  انتاکز اسرم دی ماننتجمعی رپ

از اي  وعهممج رم زیتچون این سیس. هم چنین دعیین شعبه نموتناسب شعب آنها تو به  ترفکمک گ رکا

 رکشو راسترس در ره کارادا رتادف درا ر رکا ربازا تعاالم جامع اطتسیس رتادفوان ت می تخانه استراین وزا

 در .داي آنها پیش بینی نمایرا بری لقتمسهاي  زم مکانالسی ررپس از ب رکا ترو یا اینکه وزا دمون رقتمس

  :ته اسدائه شر، ارکا ربازا تعاالم جامع اطتسازمانی سیس تالشکیتاي ري بدح پیشنهارامه طدا
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  رکا ربازا تعاالم جامع اطتسیس تالشکیتئوس سازمان و ر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دفتر مرکزي
 پرسنل:
 ادمین ها
معاونت هايارشد: شامل: مدیران  

 IT/تحقیق و توسعه/ آموزش/منابع انسانی/ ...

فتر استان ...د  

 پرسنل
IT  ناظر کارشناسان/  مدیر بخش/    مسئول

دفتر شماره                                شهر ...  

 پرسنل:
IT / مشاور   مسئول

معاونت توسعه کارآفرینی و 
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226 

  رکا ربازا داي بهبوری بلکمیت دپیشنها

 دباش فین ضعیودت درچنانچه  یلو رددگ یجامعه م در دیدنظم ج يرارقرچه موجب برگ يرقانونگذا

اهم فرا ر رشوک يدصاتاق لخص مسائالجامعه و با لفتمخ يبه بخشها يدج تمادص تموجبا دوانت یم

وز و رط یاروجه به شت از آنان با يرایه و بستاشد یمیدق يها شهیر لفتمخ يها نهیزم دران رین ای. قوانردآو

. قانون تاس راردخورب اي هژیو تیاز اهم راکقانون  باطترن ایا در. دح شونالاص دیبا رشوک یلعف لمسائ

از  یناش تالکو مش راکط یما، محرفراکباط با ترا درا ر راک يورین تیلعافط یارش دیبا تقیحق در راک

  . دنتسیهم با لمقاب درما رفراکو  رگراکا ته دش ران منجریا در راکقانون  یل. ودنکع فترم راک ربازا

 در رگراک يارب يدایا حقوق زته د سبب شالعم دنکع رفا ر راک تالکه مشکن یا يبه جا راکقانون  یعنی

نها تن موضوع نه ی. اردگذا ما میرفراکه دعه را بر دیدن حقوق جیا یو حقوق یلما رو با ده شوترفگ رنظ

ان رگراکا ت دشو ی سبب مالًه عمکل. بردب ی مالبا يدصاتاق يها بنگاه درا ره دمام شت يو بها دیلوتنه یهز

ن موضوع ی. ادنرز بگذاین رشاف تحتا رما رفراک تن بابیه و از اردکقانون  درج دربه حقوق منلام به مطاداق

ا ت دشو یماً سبب تجیت. و نتاس يدصاتن اقالعافها و  وش بنگاهد ره بفاضا يها نهین هزردکرهوم بافبه م

، راک يوریش نیزافا يارقاضا بتاهش که و با دادنشان  دخو يها تیلعافوسعه تبه  يرتمکقه الان عیمارفراک

  م. یشو يرایکاز ب یناش یماعتاج يها یو نابسامان لغاتاهش اشکبه  رمنج

زه کیو پاص له خاکل، بدنک لیحمتها داردارن قیرفام از طدکچیبه ه ار يدحقوق مازا دیما قانون نبالمس

و  رگراکن یب یامدختاس يهاداردارق دیها باداردارق تیمکحا لاص یعنی یندقانون م 10ه دما دافم دمانن

 راکون ن. چنانچه به قادننک یق مفوات دبین خو دربه آن  تن نسبیرفه طک دشو يدافم لقط شامفما رفراک

 ر باالًه و عمترفگ رنظ دران رگراک يارا بر يداین قانون حقوق زیه اکم یشو یوجه متم مینکنگاه  یلعف
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ن ین قانون ایا درج درمن تازایتغو املم با ی. چنانچه بخواهدشو لحمتا بنگاه یما رفراکوسط ت دیی آن بالما

اه ر. دآم دخواه دسطح جامعه به وجو در يدیدج يها نشتماً لم مسینک فا حذر تلادع رب دیحقوق زا

حقوق  یلعفقانون  رب فمضا يدیدوش، قانون جرن یا در. تاس راکن قانون دوگانه نمودن موضوع یا لح

ون د، بدسر ب مییصوتبه  رگراکبه  يدایز تازایتام يون اعطادنه و بدالط عایارما با شرفراکو  رگراک

ق فواتا به ر دخو داردارا قت دشون می ریان مخرگراکان و یمارفراکب یترتن ی. به ادغو شول یله قانون قبکنیا

ا با ضوابط قانون ر دموجو يهاداردارمام قت دوانت یوش مرن ی. ادسازن دو قانون منعقداز  یکیبه  دبین خو

 تحله مصک رطوره هک دساز یم ریا مخرما رفراکو  رگراک دیدج يهاداردارق در یلو دنکظ فح یلقب

  . دننک داردارق و قفوات رگیدیکبا  داردارق دبه عق تنسب دکن ضاء میتش اقیخو

 ییه جابجاکن یوجه به اتبا  یلو دسرب ربه نظ رگراک رربه ض ربه ظاه دیشا دیدقانون ج درحقوق  فحذ

ا ر دخو یهدسو باز یکاز  دنیب یم لشغ رییغتمظان  درا ر دخو رگراکن ی، و همچندش دخواه رتعیرس راک

 در ییاراکش یازفهوم به مثابه افن می. ادهد یش میزافا ارما رفراک یتقابرط یارش رگید يه و از سورد بالبا

 دره دش فه از حقوق حذتسدآن  لعم در ییاراکش یزافن ای. اتاس يدصاتاق يها تیلعافه سطوح یلک

اهم فر دصاتن اقیما و همچنرفراکو  رگراک يارب يرتط بهیاره و شردکان را جبر رگراک يارب دیدقانون ج

و  تفای دش خواهیزافا ته همان نسبز بیان نرگراک دآمدر دنک دشروع به رش دصاتاق یتماً وقل. مسردآو یم

 درچنانچه  یلعفایط را شری؛ زدم بوینخواه يدیلوت يها و پیاپی بنگاه دحا يها یگتسکشرو دشاه رگید

کاهش  دوانت ا نمیر دمزتسدی حقوق و لما روجه به اینکه بات با الًعم دان شویز رچادبنگاه  یاهتوکه رود

 رگید تر. به عبادازردا بپران رگراک تباله و مطاردک را واگذار دا بنگاه خوت دشو می رما ناچارفراک دهد

ایط رما شرفرکا دی که بایترصو در. ردگذا ینم یما باقرفراک يارن بیجز ا یلاه حر الًعم یلعف راکقانون 

ه ک تکیلمه مالاساس حقوق مس ر. بتاشد ا میر دي خورهزینه جا رو و کاهش بارنی لیدعتاي رزم بال
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و  داردارق رب دحقوق مازا يون اعطادزمان ب ره در دوانتب دیما بارفرکا تآن اس دیم مؤالن اسیع مبرش

حاظ لاز  دچن رن موضوع هی. ادنک رناکرب راک، از رداداج نیته به آن احکا ري رگراکی، لقب تقافوات

 رشوکوسعه تو  يدصاتحاظ اقلاز  یل، وتاس ینجرموضوع بغ یتسیسکرو ما يرگراکچپ و  يها گاهدید

 .تي اسدصاتایی اقرو کا لغاتزایش اشفو ا يدصاتاق يها تیلعافوسعه ت تزامالاز ا
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