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اهداف طرح :
آضٌبیی داًطجَیبى ثب فزصت ّب ٍ چبلص ّبی وبرآفزیٌی
اًتمبل اطالعبت ٍ تجزثِ وبرآفزیٌبى ثِ داًطجَیبى ثِ هٌظَر ٍرٍد ّز چِ ثْتز داًطجَیبى ثِ فضبی وست ٍ وبر
خالصه طرح :
آًچِ اهزٍسُ ثِ عٌَاى دغذغِ اصلی جَاًبى هطزح هی ضَد هسئلِ اضتغبل است ٍ .اس آًجب وِ ٍضعیت التصبدی وطَر ًیبسهٌذ تحمك ضعبر
سبل یعٌی التصبد همبٍهتی تَلیذ ٍ اضتغبل است هب ًیبسهٌذ افزادی ّستین وِ ثب تىیِ ثز داًص ٍ تىٌَلَصی ٍ تَضِ ای اس تجزثیبت هفیذ
لذم در راُ اضتغبل ٍ تَلیذ هحصَل ٍ وبر ثزای دیگزاى ثگذارًذ .ثب تَجِ ثِ ایٌىِ  %00داًطجَیبى را ثبًَاى تطىیل هی دٌّذ ثزای حزوت
ثِ سوت التصبدی پبیذار ٍ داًص ثٌیبى ًیبس ثِ ثبًَاى تحصیل وزدُ ٍ وبرآفزیي دارین .اس سَیی اس ثیي توبم ضبخص ّبی اوَسیستن وبر
آفزیٌی آهَسش هْن تزیي روي تمَیت اوَسیستن وبرآفزیٌی پیص اس ایجبد فعبلیت ضغلی حیي ٍ پس اس آى هی ثبضذ ٍ در ایي ثیي ثیبى
تجزثِ ثیص اس ّز عبهل دیگزی تبثیز گذار ٍ هَثز هی ثبضذ .تجزثِ وبر آفزیٌی ثبًَاًی وِ در جبهعِ اسالهی تَاًستِ اًذ عالٍُ ثز ایفبی
ًمص هبدراًِ خَد در جبهعِ ًیش فعبلیت هفیذ اعن اس التصبدی فزٌّگی اجتوبعی داضتِ ثبضٌذ ٍ تَاًستِ اًذ ثذٍى تمبثل ًمص ّبی فزدی
ٍ اجتوبعی خَد هَفمیتی حبصل وٌٌذ ثی ضه تجزثِ ای ثسیبر ارسضوٌذ ٍ هغتٌن خَاّذ ثَد وِ اًتمبل آى ثِ ًسل جَاى اس ضزٍریت
ّبی جبهعِ اهزٍس هی ثبضذ .ثِ ّویي جْت ثز آى ضذین تب ثزای آضٌبیی ثب سجه سًذگی وبر آفزیٌی ثبًَاى هطىالت ٍ فزاس ٍ ًطیت ّب ٍ
ًحَُ همبثلِ ثب آى ٍ اًتمبل تجزثیبت ٍ آضٌبیی ثب ضغل وبر آفزیٌبى ٍ ارتجبط گزفتي داًطجَیبى ثب آًْب ًطستی را ثب حضَر ثبًَاى وبر آفزیي
ثزگشار وٌین .ثذیي هٌظَر اس هٌْذس نسرین یوسفی عارفی ( رئیس ّیئت هذیزُ وبًَى سًبى ثبسرگبى خزاسبى رضَی ٍ هذیزعبهل
ضزوت ایوي خَدرٍ ضزق) دعَت وزدین تب در ایي ًطست تجزثیبت خَد را ثب داًطجَیبى ثِ اضتزان ثگذارًذ.
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