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مقدمه

.دیبحران اقتصاو کشورهابیکاری گسترده در بسیاری از معضل •

ر  همخوانی و هماهنگی جوانان فارغ التحصیل با نیازهای موجود دعدم •
بازار کار  

که تازه واردها می توانند به بازار کار ارائه دهند، با آنچهمهارت هایی •
.نداردشرکت ها در جستجوی آن هستند مطابقت 



سهم فارغ التحصیالن دانشگاهی از بیکاری

وانان به در حال حاضر اقتصاد ایران با بیکاری گسترده در گروه سنی ج•
خصوص دانش آموختگان دانشگاهی مواجه است و بیشتر 

صادی  فارغ التحصیالن دانشگاهی، جوانانی هستند که بنگاه های اقت
.تمایل چندانی برای جذب آنها ندارند



مهارت های سخت

مهارت های تخصصی یا به عبارتی مهارت های سخت، آن دسته از  •

کار  آموزش هایی را شامل می شود که می توان آنها را به دیگری یاد داد، به

ا به  برد، و همچنین این توانایی ها را در افراد اندازه گیری کرد و نمره ای ر

.  آنها اختصاص داد



مهارت های نرم

یهیجاناجتماعی هوش بخش •

افرادقابی برای ارائه و به نمایش گذاشتن مهارت های سخت مانند •

نوان  قدرت فرد را به عکه « مهارت های غیر فنی، نامشهود و شخصیتی»•

نده ی رهبر، شنونده، مذاکره کننده و یا به عنوان یک حل و فصل کن»

.تعیین می کند« اختالف



مهارت های سخت و مهارت های نرم

مهارت های سخت

مهارت های نرم

سعه بازار اشتغال امروز نیازمند افرادی است که مهارت های نرم خود را تو•
.داده اند

نیا  علیرغم چنین اهمیتی بسیاری از برنامه های آموزشی در سراسر د•
همچنان تالشی در جهت توسعه ی مهارت های نرم در دانشجویان و 

.دانش آموزان نمی کنند



مهارت های سخت و مهارت های نرم

85درصد می باشد و 15مهارت های سخت در موفقیت افراد، تنها سهم •
د  درصد باقیمانده به واسطه ی برخورداری از مهارت های نرم حاصل خواه

مهارت های سخت.شد

15%

مهارت های نرم

85%



مهارت های استخدامی

نرممجموعه ای از مهارت های زیر •

موقعیت توانایی فرد در به دست آوردن و قرارگیری در:قابلیت استخدام•

نظرشغلی مورد 



استخدامینیاز به توسعه ی مهارت های 

.به دست آوردن شغل پیوسته سخت تر می شودبرای رقابت •

مهارت های ارتباط موثر. 1

موثرمهارت های ارائه ی . 2

انجام نامه نگاری ها موثر. 3

کسب خودآگاهی با توسعه ی مهارت های بین فردی، . 4
مدیریت و رهبری تیم

ابی به  توسعه ی تمام ویژگی های شخصیتی به منظور دستی. 5
عملکرد متناسب با موقعیت های مختلف

زیابی  توسعه ی طرح های کسب و کار، ارزیابی بازار اشتغال، ار. 6
سازمان به منظور یافتن و قرارگیری در محل مناسب

ط  مشارکت موثر در فرآیندهای مختلف استخدام که توس. 7
.کارفرما اتخاذ می شود



استخدامیآموزش مهارت های برنامه ی 

مکاتبات و ارتباطات حرفه ای•

رفتاریمهارت های •

شرکت در مصاحبه ی گروهی و انفرادی•



پاس از توجه همگیس


