
 کاریابی مراکز احیای در علمی مراجع نقش

 کتر علی اصغر عیسی زادهمجموعه مقاالت دکتاب از  

 2931 نظری تشاراتان

 378-055-183-535-5شابک:

 تجربیات بر کیهت با و تخصصی و علمی مبنای بر کاریابی مراکز ساختار  یافته توسعه و صنعتی کشورهای باالخص دنیا نقاط اکثر در

 و بوده طمرتب هم به مختلفی نهادهای و مراجع کاریابی و اشتغال ایجاد فرایند در بطوریکه است گردیده تبیین و تدوین  پیشین

 یازهاین شناسائی. است شده مساله حل در کاربردی و موفق بسیار استراتژیهای ظهور باعث مشارکت دیگر معنای به یا رابطه این

 هم ،تعامل و ارتباط ،برقراری جدید نیازهای ایجاد و تعریف حتی جلوتر، گامی در و کاریابی موسسات مشتریان بالقوه و بالفعل

 نیازهای یقتطب و بررسی پیشین، موفق تجربیات از استفاده علمی، تحقیقات مدخالن، ذی و اجرایی عوامل کلیه کردن دخیل افزایی،

 عهتوس و صنعتی کشورهای کاریابی مراکز در که است مواردی جمله از کاربردی و تخصصی های آموزش نهایتاً و مشاوره کار، بازار

 . شود می گرفته قرار نظر مد یافته

 مبارزه جهت در مراکز این اساساً و گردد می بر 2355 دهه در دوم جهانی جنگ از بعد به جهان در کاریابی مراکز ایجاد پیشینه

 را اجتماعی امنیت نوعی شغل ایجاد با همراه اقتصادی رشد مراکز این ظهور با.  گرفت شکل   2375 دهه تا بیکاری و فقر علیه

 مطالعات شد، ایجاد ها دولت توسط عمدتاً مراکز این سازماندهی. بود فقر کاهش با همراه اقتصادی رشد آن سایه در که کرد ایجاد

 ویباز بعنوان و بوده کشورها این کار، وزارت از بخشی کاریابی مراکز انگلستان و هلند ، فرانسه کشورهای در که دهد می نشان

  .کنند می کمک اشتغال ایجاد و بیکاری معضل حل به دولت اجرایی

. است دهش تفویض مستقل سازمانی به کدام هر بر نظارت و بیکاری بیمه آموزش، اشتغال، ایجاد مسئولیت فرانسه در مثال بعنوان

 رایشو در تنها دولت و شوند می اداره متمرکز غیر مدیریتی سطح سه در و دولتی شبه نهادهای عنوان به کاریابی مراکز هلند در

 خشب مسئولیت تحت و مرکزی دولت اجرایی بازوی عنوان به دولتی کاریابی مراکز انگلستان در. کند می مداخله اشتغال مرکزی

 . کنند می عمل اشتغال

 کاریابی و مشاغل کل اداره که گردد می بر 2935 سال به دولتی مستقل تشکیالت اولین ایران در کاریابی مراکز تاریخچه مرور در

 مستقل هویتی با و تبدیل اشتغال کل اداره به کاریابی و مشاغل کل اداره 2938 سال در.  یافت مستقلی هویت کار معاونت نظر زیر

 . کرد آغاز را خود فعالیت ها استان مراکز در اجتماعی امور و کار کل های اداره از

 کاریابی و شغلی مشاوره مراکز توسعه و ایجاد وزیران هیات 12/25/2973 مصوب سوم برنامه قانون اجرایی راهکارهای مجموعه در

 به کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان پیشنهاد به بنا وزیران هیات 25/5/2985 مورخ جلسه در و شد بینی پیش دولتی غیر

 مراکز این تعداد مورد در را توسعه سوم برنامه کمی اهداف ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون وهشتم یکصدوسی اصل استناد

 توسعه چهارم برنامه قانون 259 ماده در. گردید تعیین 2989-2973 سالهای بین در مرکز 955 الی 30 آن تعداد که نمودند تصویب

 ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی توسعه سوم برنامه قانون 52 تا 38 مواد و 30 ماده الف بند و 31 ماده که آمده

 توسعه چهارم برنامه رو این از و شود می تنفیذ( 2988-2983) چهارم برنامه دوره برای آن های اصالحیه و 27/2/2973 مصوب

 برخی وجود خلع ، یافته توسعه کشورهای در مراکز این ذاتی وظایف در دقت و تامل.  قرارداد اهمیت مورد را کاریابی مراکز نیز

 ایجاد افراد، گزینش و ارزیابی ها، دانشگاه و ای حرفه و فنی آموزشی مراکز به معرفی جایابی، خدمات سازد می نمایان را نهادها

 رد وظایف این. دارند عهده بر خصوصی کاریابی مراکز که است وظایفی جمله از راستا این در کاربردی های برنامه ارائه و اشتغال

 رتباطا متاسفانه علمی مراکز با کار بازار فاصله بدلیل ما کشور در. است گرفته قرار تصریح مورد کار جهانی سازمان 30 نامه آئین

 رفط یک از علمی مراجع سیستم در( اصالح قابل) خشک ضوابط و مقررات ، نشده برقرار  نهاد دو این بین قبولی قابل و منطقی



.  است دهش نهاد دو این بین در شکاف این ایجاد باعث دیگر طرفی از کار بازار سیستم در تجربیات صرف به تمرکز و سنتی تفکر

 مقررات و قوانین تدوین آن بر عالوه و نیست کافی ولی بوده الزم ولیکن شده برداشته بزرگی بسیار های گام زمینه این در چند هر

 بازار و  علمی مراکز بین تعامل که هستند دیگری های چالش ها یارانه حذف و اقتصادی بزرگ تغییر دوران در گرفتن قرار و جدید

 . نماید می سخت را کار

 شماره نامه پیرو:}  گردیده ارسال درآمد عای واحد و شعبات تمامی به ذیل شرح به اجتماعی تامین سازمان سوی از ای نامه "اخیرا

 ماده تمدید بر مبنی بیمه حق درآمد کل اداره 0/1/83 مورخ 19972/5515 شماره نامه به توجه با 23/1/83 مورخ 25523/29/95

 نامه خپاس مطابق و ایران اسالمی جمهوری فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی توسعه پنجم برنامه قانون تصویب تا الذکر فوق قانونی

 یا و بوده تاسیس جواز فاقد که هایی کارگاه 29/7/87 مورخ 30355/2053 بشماره نظارت عالی هیات خانه دبیر و حقوقی دفتر

 کارگاه دارد می اعالم  موکدا باشد نمی چهارم برنامه قانون 259ماده حکم مشمول نباشد مشخص آن در نیاز مورد کار نیروی تعداد

 یاد قانونی ماده در مقرر مزایای از توانند نمی باشند گفت پیش شرایط فاقد و رسند می برداری بهره به برنامه طول در که هایی

 عمالا و ها نامه معرفی پذیرش به اقدام موضوع این رعایت بدون تابعه شعب از برخی گردد می مشاهده بعضاً.  گردند مند بهره شده

 جاری سال ابتدای از است الزم رویه وحدت ایجاد و مقررات و قوانین صحیح اجرای بمنظور لذا. نمایند می کارگاهها جهت معافیت

. رددگ خودداری نمایند، می نامه معرفی ارائه به اقدام و باشند می فوق شرایط فاقد که هایی کارگاه جهت معافیت اعمال و پذیرش از

 جواز ای طرح از غیر عنوانی هر کلی بطور و اصولی موافقت مباشرت، بازرگانی،کارت کارت کسب، پروانه برداری، بهره پروانه ضمناً

 .باشد نمی پذیرش قابل تاسیس

 روینی جذب در کارفرمایان انگیزه کاهش موجب  موضوع این طرح فوق قانون از ذیربط سازمان غلط یا درست تفسیر از صرفنظر 

 انچند نه اقتصادی وضعیت آن متعاقب و جهان بر حاکم اقتصادی های بحران گرفتن نظر در با و شد خواهد کاریابی مراکز از کار

  . کرد خواهد مواجه جدیدی چالش با را مراکز این فوق، مصوبه ما، کشور مناسب

 مراکز این بقاء جهان در اقتصادی نابسامان وضعیت و( تسهیالت حذف) اخیر قانونی های محدودیت و جدید های چالش ظهور با و

 . بود خواهد تردید و شک دچار

 بایستی را جدیدی اهداف خود های فعالیت کردن تخصصی در مراکز این کارشناسان و مدیران صنفی، های انجمن رسد می بنظر

 نیف های مشاوره و تخصصی های دوره ارائه و آموزش خصوصاً ذاتی وظایف دیگر بر تمرکز جمله از که کنند ریزی برنامه و تدوین

 رو پیش راههای از یکی ست، تقاضا و عرضه یعنی(  کارفرما و کارجو) گروه دو هر به  جدید نیازهای ایجاد همچنین و کاربردی و

 . است صنعت این در بقاء و ثبات برای

 

  :منابع
 اجتماعی تامین سازمان13/1/2983 مورخه 29331 بخشنامه تفاهم، روزنامه بختیاروندی، مجید برنامه ماهنامه 


