 هقدهه
ثب تٛخ ٝث ٝاثالـ ؾیبؾت ٞبی وّی التهبز ٔمبٔٚتی تٛؾط ٔمبْ ٔؿػٓ ضٞجتطی ٔسغّتٝاِؿتبِی وت ٝتطؾتیٓ
وٙٙس٘ ٜمك ٚ ٝثط٘بٔٞ ٝبی اخطایی وكٛض زض ثط٘بٔٞٝبی تٛؾؿ ٝزض ا ك چكٓا٘ساظ  ٚتىٕیُ وٙٙس ٜؾیبؾتٞتب ٚ
زیسٌبٜٞبی ٔمبْ ٔؿػٓ ضٞجطی زض ضاثط ٝثب التهتبز  ٚضٚیىطزٞتبی ایدتبثی  ٚزٚض ا٘سیكتب٘ٔ ٝتیثبقتسٚ ،ظاضت
تؿب ،ٖٚوبض  ٚض ب ٜاختٕبؾی ؾؿی زاضز ثب اتىب ثٔ ٝجب٘ی  ٚاٞتساف تطؾتیٓ قتس ٜزض حتٛظٜٞتبی ٔتطتجط ٘ػیتط
اقتغبَ ،أٙیت قغّی ،ض ب ٜاختٕبؾی ،تؿب ،ٖٚثٟطٜٚضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ،ط ًٙٞوبض ،تٛظیؽ ٔٙبؾت  ٚؾ ٟٓثطی
ؾبزال٘ ٝثطٚت زض ظ٘دیط ٜتِٛیس ،اضتمبب ؾطح ذسٔبت تتأٔیٗ اختٕتبؾی ٔ ٚؿیكتتی ٔتطزْ ،زضٔتبٖ ،تؿٕتیٓ ٚ
طاٌیطی ٘ػبْ ثیٕٝای ،اضتمبب ویفی ؾطح ذسٔبت ثیٕتٝای  ... ٚالتساْ ثت ٝقٙبؾتبیی ثؿتتٞٝتبی ؾیبؾتتی ٚ
قٙبؾبیی اثؿبز ٔٛضٛؼ التهبز ٔمبٔٚتی ٕ٘بیس تتب ثتب تأویتس ثتط ثبظقٙبؾتی تحّیتُ ؾّٕىطزٞتب  ٚطآیٙتسٞب ٚ
ٔتغیطٞبی اخطایی ٌصقت ٚ ٝچبِف ٞبی ٔحیطی یزاذّی  ٚذبضخیا  ٚتؿییٗ ٚضؿیت ٔٛخٛز ٘ ٚیع اؾتفبز ٜاظ
غط یتٞبی ؾّٕی  ٚفػٞٚكی ،ضاٞىبضٞبی اخطایی ضا زض حٛظ ٜالتهبز  ٚط ٚ ًٙٞاختٕبؼ تحمك ثركس.
ثٙبثطایٗ اضتمبب  ٚا عایف ثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ،اؾتفبز ٜثٍٙٞ ٝبْ  ٚثٟی ٝٙاظ أىب٘بت  ٚالتهبز زا٘فثٙیبٖ
ثبظٍ٘طی  ٚتٙمیح لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضاتٟٙٔ ،سؾی ٔدسز ؾبذتبضٞب  ٚطآیٙسٞب ،تٛخ ٝث ٝاقتغبَ فبیساض ٕٞ ٚؿ ٛثتب
اٞساف ٘ػبْ ٔمسؼ خٕٟٛضی اؾالٔی ،تأویس ثط ؾٛأُ تِٛیس  ٚثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی وبض ،ؾبٔبٖ ثركی ؿبِیتٞب،
٘ػبضت  ٚوٙتطَ ثیكتط  ٚثؿیبضی اظ قبذمٞبی زض ٖٚؾبظٔب٘ی زیٍط  ٚؾّٕیبتی وطزٖ آٖٞب ضا ٔتیتتٛاٖ ثتٝ
ٔٙػٛض اخطایی وطزٖ التهبز ٔمبٔٚتی تحمك ثركیس.
 اقتصاد هقاوهتي
"التهبز ٔمبٔٚتی ٔؿٙبیف ایٗ اؾت ؤ ٝب یه التهبزی زاقت ٝثبقیٓ و ٓٞ ٝض٘ٚس ض ٚثت ٝضقتس التهتبزی زض
وكٛض ٔحفٛظ ثٕب٘س؛  ٓٞآؾیتفصیطی اـ وبٞف فیسا وٙس؛ یؿٙی ٚضتؽ التهتبزی وكتٛض ٘ ٚػتبْ التهتبزی
خٛضی ثبقس و ٝزض ٔمبثُ تط ٙسٞبی زقٕٙبٖ وٕٞ ٝیكٍی  ٚث ٝقىُٞبی ٔرتّف ذٛاٞس ثٛز ،وٕتتط آؾتیت
ثجیٙس  ٚاذتالَ فیسا وٙس".
"هقام هعظن رّثری" ۲۹9۹/16/1۹

التهبز ٔمبٔٚتی ؾجبضت التهبزی ضا تطؾیٓ ٔیوٙس و ٝتٛا٘بیی ٔمبثّ ٝثب تىب٘ٞ ٝبی ٚاضز قس ٜثط التهبز ضا زاضز.
چٙیٗ التهبزی ثبیس لبثّیت ا٘ؿطبف زض قطایط ٔرتّف  ٚتٛا٘بیی ؾجٛض اظ ثحطاٖ ضا زاقت ٝثبقس .ثطای زؾتیبثی
ث ٝچٙیٗ التهبزی الظْ اؾت ٍ٘ب ٜثّٙس ٔست ث ٝؾیبؾتٞبی التهبزی ٚخٛز زاقت ٝثبقس  ٚظیتط ؾتبذتٞتبی
التهبز ث ٌٝ٘ٛ ٝای ططاحی قٛز تب چبضچٛة وّی التهبز زض ثطاثط ا٘ٛاؼ ٘بٔالیٕتبت تمٛیتت ٌتطزز .ثت ٝؾجتبضتی
التهبز ٔمبٔٚتی ضا ٔیتٛاٖ التهبزی ؾٛٙاٖ وطز و ٝزض آٖ ؾال ٜٚثط تؿبُٔ فٛیب ثب ز٘یتبی ذتبضج  ٚاؾتتفبز ٜاظ
أىب٘بت تدبضت آظاز ،أٙیت التهبزی وكٛض حفع قسٛ٘ ٚ ٜؾب٘بت ٔحیط ثیٗإِّّتی التهتبزی  ٚتٟسیتسٞبی
آٖ ،وٕتطیٗ تأثیط ؾٛب ضا زض ض٘ٚس ثّٙس ٔست ٔتغیطٞبی والٖ التهبز زاقت ٝثبقتس .چٙتیٗ التهتبزی ٔؿتّٕبً
ثبیس اظ تٕبٔی تٛإ٘ٙسیٞبی ذٛز ثطای اؾتفبز ٜحساوثطی اظ غط یتٞب اؾتفبز ٜوٙس.
التهبز ٔمبٔٚتی وبٞف ٚاثؿتٍیٞب  ٚتأویس ضٚی ٔعیت ٞبی تِٛیس زاذُ  ٚتالـ ثتطای ذٛزاتىتبیی اؾتت .اظ
ایٗ ض ٚالتهبز ٔمبٔٚتی نط بً ٔمبٔٚت التهبزی ٘یؿت ،ثّى ٝثبیس آ٘طا ایدبز أٙیت  ٚثجتبت زض التهتبز  ٚؾتسْ
تعِعَ زض ثطاثط تىب٘ٞٝبی ذبضخی التهبزی یتب ٕٞتبٖ اؾتتمالَ التهتبزی وت ٝاظ قبذهتٞٝتبی ثتبضظ التهتبز
ٔمبٔٚتی اؾت ،زا٘ؿت .التهبز ٔمبٔٚتی ثٔ ٝؿٙبی ضیبضت التهبزی ٘ ٓٞیؿت ،ثّىٔ ٝف ْٟٛقى ٛبیی التهتبز
 ٚض ؽ ٔكىالت ٔٛخٛز زض ظیطثرف ٞبی التهبزی  ٚثٟجٛز ؾطح ض ب ٜؾٕٔ ْٛطزْ اؾت .ثب تؿطیف ٛق التهبز
ٔمبٔٚتی ؿبَ  ٚفٛیب ٔ ٚجتٙی ثط وبضآ طیٙی ٛ٘ ٚآٚضی اؾت.
قٛضای ٔحتطْ التهبز زض اخطای ٔٛٙیبت ٔمبْ ٔؿػٓ ضٞجطی ؾٟس ٜزاض تسٚیٗ ٘ ٚػبضت ضاٞجطزی ثط٘بٔتٞ ٝتبی
اخطایی  ٚالسأبت زؾتٍبٞ ٜبی ٔتِٛی زض ایٗ ؾطنتٌ ٝطزیتس ٜاؾتت وت ٝزض اختطای ٔهتٛثٔ ٝهتٛث ٝقتٕبضٜ
 54981قٛضای التهتبز زض ذهتٛل ثط٘بٔت ٝالتهتبز ٔمتبٔٚتی ٚظاضت تؿتب ،ٖٚوتبض  ٚض تب ٜاختٕتبؾی ٔتٛضخ
ٌ 1393/5/18عاضـ فیٛؾت خٕؽ آٚضی  ٚاضایٔ ٝی ٌطزز.

هصوبه شواره  18241شوراي اقتصاد در خصوص برناهه اقتصاد هقاوهتي وزارت تعاوى ،كار و
رفاه اجتواعي هورخ 1121/1/14
ٚظات تؿب ،ٖٚوبض ٚض ب ٜاختٕبؾیٔ -ؿب٘ٚت ثط٘بٔٝضیعی ٘ ٚػتبضت ضاٞجتطزی ضیتیؽ خٕٟتٛضٚ -ظاضت نتٙؿت ٚ
ٔؿسٖ  ٚتدبضتٚ -ظات أٛض التهبزی  ٚزاضاییٚ -ظاضت ٘فتتٚ -ظاضت ثٟساقتت ،زضٔتبٖ  ٚآٔتٛظـ فعقتىی-
ٚظاضت ؾّ ْٛتحمیمبت ٙ ٚبٚضی
قٛضای التهبز زض خّؿٛٔ ٝضخ  1393/4/30ث ٝاؾتٙبز ٔفبز ٔتبز ٜی2ا لتب٘ ٖٛثط٘بٔت ٚ ٝثٛزخت ٚ ٝزض ضاؾتتبی
اخطای ؾیبؾتٞبی وّی التهبز ٔمبٔٚتی اثالغی ضٞجطٔؿػٓ ا٘مالة ٔتٛضخ  1392/11/29فیكتٟٙبز ٔكتتطن
ٚظاضت تؿب ،ٖٚوبض ٚض ب ٜاختٕبؾی ٔ ٚؿب٘ٚت ثط٘بٔ ٝضیتعی ٘ ٚػتبضت ضاٞجتطزی زض ذهتٛل« ثط٘بٔت ٝاخطایتی
التهبز ٔمبٔٚتی» ٔجب٘ی ٔ ٚؿتٙسات ،اٞساف ؾیبؾت ٞب  ٚثط٘بٔتٞ ٝتبی ؾّٕیتبتی ٚظاضت تؿتب ،ٖٚوتبض  ٚض تبٜ
اختٕبؾی ضا ث ٝقط ظیط تهٛیت ٕ٘ٛز:
هادُ  -۲هثاًی ٍ هستٌدات
اِف -اثالغی ٝضٞجط ٔؿػٓ ا٘مالة
ثٙسی5ا :ؾ ٟٓثطی ؾبزال٘ ٝؾٛأُ زض ظ٘دیط ٜتِٛیس تب ٔهطف ٔتٙبؾت ثب ٘مف آٟ٘تب زض ایدتبز اضظـ ،ثتٛیػ ٜثتب
ا عایف ؾ ٟٓؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی اظ ططیك اضتمبب آٔٛظـٟٔ ،بضت ،ذاللیت ،وبضآ طیٙی  ٚتدطث.ٝ
ثٙسی3أ :حٛض لطاضزازٖ ضقسثٟطٚ ٜضی زض التهبز ثب تمٛیت ؾٛأُ تِٛیس ،تٛإ٘ٙسؾتبظی ٘یتطٚی وتبض ،تمٛیتت
ضلبثت فصیطی التهبز ،ایدبز ثؿتط ضلبثت ثیٗ ٔٙبطك  ٚاؾتبٟ٘ب  ٚث ٝوبضٌیطی غط یت  ٚلبثّیت ٞبی ٔتٛٙؼ زض
خغطا یبی ٔعیت ٞبی ٔٙبطك وكٛض.
ثٙسی19ا :قفبف ؾبظی التهبز  ٚؾبِٓ ؾبظی آٖ  ٚخٌّٛیطی اظ السأبت ،ؿبِیت ٞب  ٚظٔیٞ ٝٙتبی ؿتبزظا زض
حٛظٜٞبی فِٛی ،تدبضی ،اضظی ...ٚ
ة٘ -بٔ ٝقٕبضٛٔ 182926 ٜضخ ٔ 1392/12/10ؿب ٖٚا َٚضییؽ خٕٟٛض
ثٙس« اِف» :ؾ ٟٓثطی ؾبزال٘ ٝؾٛأُ زض ظ٘دیط ٜتِٛیس تب ٔهطف ٔتٙبؾت ثب ٘مف آٟ٘ب زض ایدبز اضظـ ثٛیػ ٜثتب
ا عایف ؾ ٟٓؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی اظ ططیك اضتمبب آٔٛظـٟٔ ،بضت ،ذاللیت ،وبضآ طیٙی  ٚتدطثٝ
ثٙس« ة» :تٛإ٘ٙسؾبظی ٘یطٚی وبض

ثٙس « ج» :قفبف ؾبظی التهبز  ٚؾبِٓ ؾبظی آٖ  ٚخٌّٛیطی اظ السأبت ،ؿبِیتٞب  ٚظٔیٞ ٝٙبی ؿبزظا زض آٖ حٛظٜ
هادُ  -۹اّداف
 -1اضتمبب لبثّیت ٞبی ضلبثتی ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
 -2اضتمبب قبذم ٞبی ؾِٟٛت وؿت ٚوبض ٚوبضآ طیٙی
 -3تٛؾؿ ٝظیطؾبذت ٞبی ٔٛضز ٘یبظ تٛإ٘ٙسؾبظی ٘یطٚی وبض
 -4خٟت ٌیطی التهبز ٔجتٙی ثط ٔٙبثؽ ث ٝالتهبز ٔتىی ثٛ٘ ٝآٚضی
 -5ض ؽ ٔٛا٘ؽ ازاضی  ٚتثجیت ٔمطضات وبض  ٚتبٔیٗ اختٕبؾی
 -6ا عایف وبضآیی ٘ػبْ خجطاٖ ذسٔت ٘یطٚی وبض
 -7تٛؾؿ ٝؾطٔبیٞ ٝبی ا٘ؿب٘ی  ٚاختٕبؾی
 -8تىطیٓ وبض ٚاضتمبی ط ًٙٞوبض
 -9تمٛیت  ٚتٛؾؿ ٝوبض قبیؿت ٚ ٝوبضآ طیٙی
 -10ا عایف ا٘ؿطبف فصیطی ثبظاضوبض
 -11قفبف ؾبظی  ٚؾبِٓ ؾبظی ؿبِیت ٞبی التهبزی زض حٛظ ٜتؿب ،ٖٚوبض ٚض ب ٜاختٕبؾی
 -12تِٛیس آٔبض  ٚاطالؾبت نحیح  ٚثٍٟٙبْ زض حٛظٞ ٜبی ٔطتجط

هادُ  -۹سیاست ّا
 -1اضتمبب ؾطح ٟٔبضتی بضـ اِتحهیالٖ زا٘كٍبٞی
 -2انال ٘ػبْ آٔٛظقی ٔتٙبؾت ثب ٘یبظٞبی ثبظاضوبض
 -3تٛؾؿ ٝآٔٛظقٟبی ٙی  ٚحط  ٝای زض تؿب٘ٚی ٞب ثٙٔ ٝػٛضا عایف ؾ ٟٓتؿبٖٚ
 -4تٛإ٘ٙسؾبظی ٔسزخٛیبٖ  ٚظ٘بٖ ؾطفطؾت ذب٘ٛاض
 -5تٛؾؿ ٝؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی زض ظ٘دیط ٜتِٛیس تب ٔهطف
ٙٔ -6طمی ٕ٘ٛزٖ ؾٞ ٟٓعی٘ ٝٙیطٚی وبض زض لیٕت تٕبْ قسٜ
 -7وبٞف ٞعیٞ ٝٙبی ؾطثبض زض طآیٙس تِٛیس
 -8تٛؾؿٟٔ ٝبضت ،زا٘ف  ٚاٍ٘یع ٘یطٚی وبض

 -9تؿٟیُ زؾتطؾی ث ٝؾطٔبیٙ ٚ ٝبٚضی ٔٙبؾت
 -10انال ٘ػبْ آٔٛظـ ٙی  ٚحط  ٝای زض ضاؾتبی ثٟجٛز وبضوطزٞب
 -11زؾتطؾی ٔٙبؾت ث ٝاطالؾبت ٟٔبضتی  ٚتٛؾؿ ٝذسٔبت ٔكبٚضٜای
 -12فبیساضؾبظی وؿت ٚوبضٞبی ذطز
 -13تمٛیت ط ًٙٞوبض  ،تؿب ٚ ٖٚوبضآ طیٙی
 -14ثبظٍ٘طی ٔمطضات  ٚضٚیٞ ٝبی ٔطتجط ثب ؿبِیت ٞب ثب ضٚیىطز قفبف ؾبظی  ٚتِٛیسآٔبض  ٚاطالؾبت ثتٝ
ٔٛلؽ  ٚزؾتطؾی آظاز ث ٝاطالؾبت.

هادُ -4ترًاهِ ّای عولیاتی
 -۲ ترًاهِ ّای هتٌاظرتا سیاست « ارتقاء سطح هْارتی فارغ التحصیالى داًطگاّی»
 -1-1ایدبز ٔطاوع ضقس آٔٛظـ ٞبی ٙبٚضی ٞبی ضاٞجطزی ٘ٛیٗ زض ٔطاوع ٙی  ٚحط  ٝای
 -2-1اخطای ثط٘بٔ ٝخبٔؽ آٔٛظقی ٟٔبضت ٞبی ظ٘سٌی
 -3-1ثبظٍ٘طی اؾتب٘ساضزٞبی آٔٛظـ ٙی  ٚحط  ٝای ٔتٙبؾت ثب ٘یبظ ثبظاض وبض
 -۹ ترًاهِ ّای هتٌاظر تا سیاست « اصالح ًظام آهَزضی هتٌاسة تا ًیازّای تازار كار»
 -2-1تسٚیٗ ٘ػبْ وبضٚضظی  ٚوبضآٔٛظی زا٘ف آٔٛذتٍبٖ
 -2-2تٛؾؿٔ ٝطاوع آٔٛظـ ٙی  ٚحط  ٝای خٛاض وبضذب٘ٝ
 -2-3تٛؾؿٔ ٝكبٚض ٜقغّی  ٚآٔٛظقی زض تٕبٔی ٔطاوع ٙی  ٚحط  ٝای
 -2-4آیٙس ٜفػٞٚی زض ٙبٚضی ٞب ٔ ٚكبغُ ثٕٙػٛض تسٚیٗ زٚضٞ ٜبی خسیس؛
 -۹ ترًاهِ ّا هتٌاظر تا سیاست « تَسعِ آهَزش ّای فٌی ٍ حرفِ ای در تعااًٍی ّاا تاِ
هٌظَر افسایص سْن تعاٍى»
 -3-1تسٚیٗ ؾٙس خبٔؽ آٔٛظـ ٞبی ؾٕٔٛی  ٚترههی ثرف تؿب ٖٚوكٛض
٘ -3-2یبظؾٙدی آٔٛظقی تؿب٘ٚی ٞب زض ثرف ٞبی ٔرتّف
 -3-3اضائ ٝآٔٛظـ ٞبی ترههی تؿب٘ٚی ٞب ثب ٞسف نبزضات

 -3-4تٛؾؿ ٝآٔٛظـ ٞبی ٙی  ٚحط  ٝای ثطای اتحبزیٞ ٝبی  ٚاتبق ٞبی تؿبٖٚ
 -4 ترًاهِّای هتٌاظرتا سیاست « تَاًوٌدسازی هددجَیاى ٍ زًاى سرپرست خاًَار»
 -4-1تٛؾؿ ٝآٔٛظـ ٞبی ٔكبغُ ذبٍ٘ی ثطای ذطٚج اظ چطذ ٝحٕبیت
 -4-2حٕبیت اظ قجىٞ ٝبی ذسٔبت ٔكبٚض ٜای ثطای ٔسزخٛیبٖ
 -4-3انال قجىٞ ٝبی تبٔیٗ ٔٛاز اِٚی ،ٝططاحی ،ثبظاضیبثی  ٚطٚـ ٔكبغُ ذبٍ٘ی ظ٘بٖ ؾطفطؾت ذب٘ٛاض
 -4-4تمٛیت ثط٘بٔٞ ٝبی اقتغبَ ٔؿِّٛیٗ
 -5 ترًاهِ ّای هتٌاظر تا سیاست « تَسعِ سرهایِ اًساًی در زًجیرُ تَلید تا هصرف»
 -5-1تسٚیٗ اؾتب٘ساضٞبی آٔٛظقی ٟٔ ٚبضتی ٔكبغُ ثٚ ٝیػ ٜزض حٛظٞ ٜبی ضاٞجطزی
 -5-2ا عایف وبضآیی ٘ػبْ آٔٛظقی وكٛض ثب تبویس ثط اضای ٝآٔٛظـ ٞبی ٟٔبضتی
 -5-3اضتمبی ایٕٙی ،ثٟساقت  ٚؾالٔت ٘یطٚی وبض
 -5-4تٛؾؿ ٝزٚضٞ ٜبی آٔٛظقی ضٕٗ وبض
 -5-5ایدبز ثب٘ه اطالؾبتی خبٔؽ ثٍٙبٜٞبی ٔكىُ زاض زض ضاؾتبی حفع  ٚتٛإ٘ٙسؾبظی ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی
 -5-6تسٚیٗ ؾٙس خبٔؽ ٘ ٚمك ٝضا ٜتٛؾؿ ٝوبضآ طیٙی
 -5-7اخطای طط وبضٚضظی  ٚاضتمبی ٟٔبضت زا٘ف آٔٛذتٍبٖ
 -5-8تسٚیٗ ثط٘بٔ ٝتىٕیُ ظ٘دیط ٜاضظـ ثب ضٚیىطز تمٛیت حّمٞ ٝبی فیكیٗ  ٚفؿیٗ تِٛیتس ،ا تعایف اضظـ
ا عٚز ٜثٍٙب ٚ ٜاتهبَ ث ٝظ٘دیط ٜاضظـ خٟب٘ی
 -6 ترًاهِ هتٌاظر تا سیاست« هٌطقی ًوَدى سْن ّسیٌِ ًیرٍی كار در قیوت توام ضدُ»
 -6-1تسٚیٗ ٔسَ خسیس ٘ػبْ خجطاٖ ذسٔبت زض ضاؾتبی اؾتمطاض ؾبظ ٚوبض ٔجتٙی ثط ثٟطٚ ٜضی
 -6-2انال ؾبذتبض التهبزی ثٍٙبٞ ٜبی ٔكىُ زاض
 -6-3ایدبز لبثّیتٞبی زؾتطؾی ٔٙبؾت  ٚأىبٖ ثط٘بٔ ٝضیعی ثطای ؾطٔبی ٝزض ؿبِیت ٞبی التهبزی
 -6-4حٕبیت ٔبِی ،حمٛلی ٟ٘ ٚبزی اظ ثٍٙبٞ ٜبی التهبزی ثطای اؾتفبز ٜاظ ٙبٚضی زاذّتی  ٚثتٔٛی وتطزٖ
ٙبٚضیٞبی ثیٗ إِّّی
 -6-5تٛؾؿٟٔ ٝبضت ٞبی ٘طْ زض ٚاحسٞبی التهبزی اظ ططیك اضای ٝآٔٛظـ ٞبی طاٌیط
 -6-6وبٞف ٞعیٞ ٝٙبی غیط ٔؿتمیٓ ٘یطٚی وبض زض ٚاحسٞبی التهبزی

 -6-7وبٞف قست ا٘طغی تب حس ٔتٛؾط خٟب٘ی زض .ٚاحسٞبی التهبزی
 -6-8ؾبٔب٘سٞی اقتغبَ اتجبؼ ذبضخی
 -7 ترًاهِّای هتٌاظرتا سیاست « كاّص ّسیٌِّای سرتار در فرآیٌد تَلید»
 -7-1تٛؾؿ ٚ ٝثٟط ٜثطزاضی اظ ؾبٔب٘ٞ ٝبی اِىتط٘ٚیىی زض ٔسیطیت ظ٘دیط ٜاضظـ وبالٞب ٟ٘ٚبزٞبی ٔطثٛطٝ
 -7-2آ٘بِیع ٞعیٞ ٝٙبی ٔطاحُ ٔرتّف تِٛیس  ٚاضای ٝضا ٜوبضٞبی وبٞف ٞعیٞ ٝٙبی غیط ضطٚض
 -7-3ثٟجٛز ٘ػبْ تبٔیٗ ٔٛاز اِٚی ، ٝا٘طغیٔ ،دٛظٞب  ٚظیط ؾبذت ٞب
 -7-4تٛؾؿٔ ٝكبٚضٞ ٜبی ٙی ث ٝثٍٙبٜٞب زض خٟت قفبف ؾبظی لیٕت تٕبْ قس ٚ ٜاضتمبی ثٟطٚ ٜضی
 -7-5وبٞف ٞعیٞ ٝٙبی زِٚتی ٔتطتت ثط تِٛیس زاذّی
 -7-6اذتهبل نط  ٝخٛیی ٞبی ٘بقی اظ ا عایف ثٟطٚ ٜضی ث٘ ٝیطٚی وبض
 -7-7اتربش تٕٟیسات ٔٙبؾت زض ظٔٙی ٝوبٞف قست ا٘طغی  ٚا عایف ثٟطٚ ٜضی
 -8 ترًاهِ ّای هتٌاظرتا سیاست « تَسعِ هْارت ،داًص ٍ اًگیسُ ًیرٍی كار»
 -8-1اضظیبثی زٚض ٜای تٛاٖ ٟٔبضتی  ٚثبظ آٔٛظی قبغّیٗ التهبزی
 -8-2تسٚیٗ ٔتٟٔ ٖٛبضتی وبضثطزی زض ؾطٔ ٛرتّف
 -8-3ث ٝضٚظ ٕ٘ٛزٖ ٔحتٛا  ٚتىِٛٛٙغی آٔٛظـ ٞبی ٟٔبضتی
 -8-4اؾتمطاض تسضیدی ٘ػبْ وبضٔعزی ث ٝخبی ٚلت ٔعزی زض ٘ػبْ ٞبی خجطاٖ ذسٔبت
ٔ -8-5ؿط ی  ٚاخطای زٚضٞ ٜبی ٘ٛیٗ طجم ٝثٙسی ٔكبغُ وكٛض
 -8-6اضتمبب ویفیت زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی ٟٔبضتی ثب ضٚیىطز وبضآ طیٙی
 -9ترًاهِ ّای هتٌاظر تا سیاست « تسْیل دسترسی تِ سرهایِ ٍ فٌاٍری هٌاسة»
 -9-1قٙبؾبیی ٔ ٚؿط ی طنت ٞبی ؾطٔبیٌ ٝصاضی
 -9-2اضای ٝحٕبیت ٞبی الظْ ثٙٔ ٝػٛض ثٔٛی ٕ٘ٛزٖ ٙبٚضیٞب
 -9-3ا عایف وبضایی فبضن ٞبی ؾّٕی ٙ ٚبٚضی ثب ضٚیىطز وبضآ طیٙی
 -9-4تٛؾؿ ٝتؿب٘ٚی ٞبی زا٘ف ثٙیبٖ زض وكٛض

 -9-5ایدبز لطتٞبی ٙبٚضی ثب تأویس ثط ٘مف فبضنٞبی ٙبٚضی  ٚزا٘كٍبٜٞبی ثطتط
 -9-6ثٟطٜثطزاضی اظ ٔعیتٞبی ٘ؿجی  ٚتجسیُ آٖ ٞب ثٔ ٝعیت ضلبثتی
 -9-7اضتمبب وبضآیی  ٚاثطثركی ٔٙبثؽ ٔبِی
 -۲1ترًاهِّای هتٌاظر تا سیاست «اصالح ًظام آهَزش فٌی ٍ حرفِای در راستای تْثَد كاركردّا»
 -10-1تٛؾؿ ٝذهٛنی ؾبظی  ٚضتجٝثٙسی آٔٛظقٍبٜٞبی ٙی  ٚحط ٝای
 -10-2طإٛ٘ ٓٞزٖ قطایط الظْ ثطای اؾتفبز ٜاظ ضبٞب  ٚأىب٘بت ٔطاوع آٔٛظقی حط ٝآٔٛظی ث ٝاتحبزیٞٝب  ٚتؿب٘ٚیٞب
 -10-3ثبظٍ٘طی زض ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظـ ٞبی ٙی  ٚحط ٝای ٔطبثك ثب ٘یبظٞبی ثبظاض وبض
 -10-4اضتمبی اؾتب٘ساضزٞبی آٔٛظقی
 -10-5اؾتفبز ٜاظ اثعاضٞبی ٘ٛیٗ آٔٛظـ  ٚاقبؾ ٝآٖ زض وكٛض
 -10-6ایدبز لطت ٞبی آٔٛظـ ٟٔبضتی زض وكٛض ثب اؾتفبز ٜاظ تدٕؽ ٘ٛؼ تِٛیسات  ٚذسٔبت
 -10-7تٛؾؿ ٝاخطای طط ٞبی وبضآٔٛظی  ٚوبضٚضظی
 -۲۲ترًاهِّای هتٌاظر تا سیاست «دسترسی هٌاسة تِ اطالعات هْارتی ٍ تَسعِ خدهات هطاٍرُای»
 -11-1ؾٕٔٛی ؾبظی ٔكبٚضٜٞبی آٔٛظـ ٙتی  ٚحط تٝای زض خبٔؿت ٚ ٝتؿٕتیٓ طٙٞتً ٟٔتبضت اظ ططیتك
ٕٞىبضیٞبی ٔكتطن -ؾبظٔبٖ آٔٛظـ ٙی  ٚحط ٝای ثب ؾبیط زؾتٍبٜٞبی ٔطتجط  ٚضؾب٘ٞٝبی خٕؿی
 -11-2تؿٟیُ زؾتطؾی آحبز خبٔؿ ٝثٔ ٝكبٚض ٜآٔٛظـ ٙی  ٚحط ٝای اظ ططیك ضاٜا٘تساظی ،ثٟتطٜثتطزاضی ٚ
ٌؿتطـ ٔكبٚض ٜاِىتط٘ٚیىی
 -11-3ضاٜا٘ساظی قجى٘ ٝرجٍبٖ ٟٔبضت زض ضاؾتبی ٔؿط ی آٖٞب ث ٝثرفٞبی التهبزی
 -11-4ایدبز فٛضتبَ ٔكبٚض ٜقغّی ثب قٕ َٛؾبٔب٘ٞٝبی ٔكبٚض ٜزض ؾطح خغطا یبیی ،حط ٝای  ٚثیٗإِّّی
 -11-5تٛؾؿٟ٘ ٝبزٞبی ٔكبٚضٜای وؿت  ٚوبض یوّیٙیهٞبی وؿت  ٚوبضا
 -11-6وٕه ث ٝایدبز ٟ٘بزٞبی تحمیمبت ثبظاض زض ظٔی ٝٙقٙبؾبیی ٟٔبضتٞب  ٚزا٘ف ٔٛضز ٘یبظ ؿبِیتٞبی التهبزی
 -11-7ؾبٔب٘سٞی وبضیبثی ٞبی ذهٛنی زاذّی  ٚذبضخی
 -۲۹ترًاهِّای هتٌاظر تا سیاست «پایدارسازی كسة ٍ كارّای خرد»
 -12-1وٕه ث ٝتىٕیُ ظ٘دیط ٜاضظـ وؿت  ٚوبضٞب
 -12-2ضاٜا٘ساظی وّیٙیهٞبی تٛإ٘سؾبظی ثٍٙبٜٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾط

 -12-3ا عایف ٔكٛلٟبی ضاٜا٘ساظی  ٚتثجیت  ٚفبیساضؾبظی ثٍٙبٜٞب
 -12-4تٛؾؿ ٝوبض فبضٚ ٜلت ٔ ٚكبضوتی زض ثٍٙبٜٞب ثٙٔ ٝػٛض ا٘ؿطبففصیطی ثبظاض وبض
 -12-5حٕبیت اظ تكىیُ ٚاحسٞبی ٔكبٚضٜای ثٍٙبٞ ٜبی ذطز
 -12-6اخطای اٍِٛی آٔٛظقی ٔحهٔ َٛحٛض :آٔٛظـ ،تِٛیس ،ثبظاضیبثی  ٚطٚـ
 -۲۹ترًاهِّای هتٌاظر تا سیاست «تقَیت فرٌّگ كار ،تعاٍى ٍ كارآفریٌی»
 -13-1تٟی ٝثط٘بٔٞٝبی ضؾب٘ٝای ثٕٙػٛض تمٛیت ط ًٙٞوبض  ٚتؿبٖٚ
 -13-2تطٚیح  ٚتٛؾؿ ٝوبضآ طیٙی اظ ططیك تكىُٞب ٟ٘ ٚبزٞبی ٔطزٔی
 -13-3ایدبز  ٚتٛؾؿ ٝنٙسٚقٞبی ٔرتّف حٕبیت اظ وبضآ طیٙی
 -13-4ثبظٍ٘طی ؾط هُ زضٚؼ ثب ٞسف ضٚظآٔس ٕ٘ٛزٖ  ٚاضتمبب ط ًٙٞوبض
 -۲4ترًاهِ ّای هتٌاظر تا سیاست «تازًگری هقررات ٍ رٍیِّای هرتثط تاا فعالیاتّاا تاا
رٍیكرد ضفافسازی ٍ تَلید آهار ٍ اطالعات تِ هَقع ٍ دسترسی آزاد تِ اطالعات»
 -14-1طاٌیطٕ٘ٛزٖ ؾبٔب٘ٞٝبی ذسٔبت اِىتط٘ٚیىی زض حٛظٜٞبی ٔطتجط
ٔ -14-2كبضوت تكىُٞبی وبضٌطی ،وبض طٔبیی ،وبضآ طیٙی  ٚتؿب٘ٚی ٘ؿجت ث ٝتغییط ٔمطضات
 -14-3ثبظٍ٘طی طآیٙسٞبی تٟی ،ٝتسٚیٗ  ٚا٘تكبض اطالؾبت ثٙٔ ٝػٛض ا عایف زلت  ٚنحت زازٜٞب
 -14-4تؿٟیُ ٌطی  ٚقفبف ؾبظی ضٛاثط ٔ ٚمتطضات اضائت ٝذتسٔبت نتسٚض ٔدٛظٞتب  ٚتؿتٟیالت ثتٝ
شیٙفؿبٖ ثب ضٚیىطز زِٚت اِىتط٘ٚیه
 -14-5اضائ ٝاطالؾبت  ٚآٔبضٞبی ٔٛضز ٘یبظ زض زضٌب ٜاِىتط٘ٚیىی
 هادُ  -5ضیَُ اجرا
-

ٚظاضت تؿب ،ٖٚوبض  ٚض ب ٜاختٕبؾی ٔىّف اؾت ٘ؿجت ث ٝتٟی ٚ ٝتسٚیٗ ثط٘بٔٞ ٝبی ؾّٕیبتی التهتبز
ٔمبٔٚتی ٔٙسضج زض ٔبز 4 ٜزضچبضچٛة وبضثطي ثط٘بٔ ٝؾّٕیبتی التهبز ٔمبٔٚتی یث ٝقتط فیٛؾتت
ایٗ ٔهٛثٝا الساْ ٕ٘بیس.

-

ٚظاضت تؿب ،ٖٚوبض  ٚض ب ٜاختٕبؾی ضٕٗ تؿیتیٗ ٔؿتب ٖٚشیضثتط یٔدتطی ٞتط یته اظ ثط٘بٔتٞٝتبی
ؾّٕیبتی ٔهٛةا ثب تبییس ٚظیط تؿب،ٖٚوبض  ٚض ب ٜاختٕبؾی  ٚزؾتٍبٜٞبی اخطایی ٕٞىبضّٔ ،عْ ث ٝاضائٝ
اٞساف ویفی ،وٕی ،السٔبتٙٔ ،بثؽ ٔبِی ٘ ٚح ٜٛتأٔیٗ آٖ ثتطای ٞتط یته اظ ثط٘بٔتٞٝتبی ؾّٕیتبتی

ٔهٛة غطف ٔست یه ٔب ٜاظ تبضید اثالـ ایتٗ ٔهتٛث ٝزض چتبضچٛة وتبضثطي ٔتصوٛض ثتٔ ٝؿب٘ٚتت
ثط٘بٔٝضیعی ٘ ٚػبضت ضاٞجطزی ضییؽ خٕٟٛض ٔیثبقس.
-

زؾتٍبٞ ٜبی اخطایی ٕٞىبض ٔٛغف ثٔ ٝكبضوت ٕٞ ٚىبضی ثب ٚظاضت تؿب ،ٖٚوبض  ٚض تب ٜاختٕتبؾی زض
تٟی ،ٝتسٚیٗ  ٚاخطای ثط٘بٔٞٝبی ؾّٕیبتی ٔهٛة ٔیثبقٙس.

-

ٔؿئِٛیت اخطای ثط٘بٔٞ ٝبی ؾّٕیبتی ٔصوٛض  ٚتأٔیٗ ٔٙبثؽ ٔبِی زض چبضچٛة اؾتجبضات زؾتتٍب ٜثتط
ؾٟسٚ ٜظاضت تؿب ،ٖٚوبض  ٚض ب ٜاختٕبؾی ٔیثبقس.

-

ٔؿب٘ٚت ثط٘بٔٝضیعی ٘ ٚػبضت ضاٞجطزی ضییؽ خٕٟٛض فؽ اظ ثطضؾی ،تبییس  ٚاثالـ ٞط یه اظ ثط٘بٔتٞٝتبی
ؾّٕیبتی التهبز ٔمبٔٚتی ٚظاضت تؿب ،ٖٚوبض  ٚض ب ٜاختٕبؾی ث ٝؾٛٙاٖ زؾتٍب٘ ٜبغط ٔٛغف اؾتت ٌتعاضـ
ؾّٕىطز اخطای ایٗ ٔهٛث ٝضا ٞط قف ٔب ٜیىجبض ثطای ضییؽ خٕٟٛض اضؾبَ ٕ٘بیس.

-

زض اخطای ایٗ ٔهٛث ٝضؾبیت وّی ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات اِعأی اؾت.

