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طالعات و ارتباطات: گذاري اشتغال در فناوري الزامات سياستا

 هاي منابع انساني ايران و كشورهاي منتخبسياست

 

 

 

 

 

 چكيده

های تعيين شده توسط هيئت رئيسه محترم مجلس شورای اسالمی در بررسی در راستای تحقق اولویت

های کشورهای ای و مقایسه سياسته مطالعات کتابخانهبا استناد ب «در حوزه اشتغالسياستگذاری  الزامات»

های منابع انسانی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات مورد منتخب با ایران، روندهای اشتغال و سياست

فناوری اطالعات و ارتباطات بستر جدیدی برای توسعه دهد مطالعات نشان میبررسی قرار گرفت. 

طور کلی پيشرفت فناوری اطالعات بنيان در جوامع است اما بهتغال دانشوکارهای جدید و تقویت اشکسب

های مناسبی را ایجاد نكنند و راهكارهای مناسبی را تواند در کشورهایی که زیرساختو ارتباطات می

، و ارتباطات اتخاذ نكنند ميزان کل اشتغال را کاهش دهد. فناوری اطالعات ICTمتناسب با توسعه 

طور بهدهد. میت پایين( را مورد تهدید قرار اليصویژه مشاغل افراد با درآمد و تحی )بههای سنتشغل

در . شودیمدرصد از کل اشتغال را شامل  8۵/2صنعت فناوری اطالعات  ،OECDمتوسط در کشورهای 

جه به با تو. دهندیمدرصد از کل نيروی کار را متخصصين فناوری اطالعات تشكيل  4اتحادیه اروپا حدود 

ميزان اشتغال در  ،در کشور 1های ریاضی، مهندسی، فناوری و علومالتحصيالن رشتهتعداد بسيار زیاد فارغ

. در یابدهزار نفر( کل اشتغال تا دو برابر افزایش  186) 78/۰تواند از صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات می

ی رابطه ميان پيشرفت هاینيباوا، پيشافزایش اشتغال در بخش ف یهامحرکاین گزارش پس از بررسی 

فناوری اطالعات و ارتباطات و ميزان کل اشتغال و اثر آن بر طبقات مختلف درآمدی و تحصيالتی مورد 

از کل  ی کار فناوری اطالعات و ارتباطاتآمار اشتغال فاوا از نظر ميزان سهم نيروو  گيردبررسی قرار می

نویسی ایران با ميزان استعدادهای برنامهو  شودمیرتبط با فاوا بررسی اشتغال و ميزان اشتغال در صنایع م

های ی منابع انسانی دورههااستيس. در ادامه رديگیمانداز مورد مقایسه قرار کشورهای حوزه سند چشم

ادید المللی مخابرات، حمایت از کارآفرینی نوجوانان در استراليا، قوانين رواتحادیه بين کارآموزی کدنویسی

کار منعطف در بریتانيا و برنامه جامع مدیریت  المللی ایاالت متحده آمریكا،جذب نيروی کار بين

ی قانونی کشورمان خألهاو اجرا نشده و  مانده و همچنين قوانين معطل شده استعدادهای کانادا بررسی

 قانون به موادی الحاق نونقا (17) مدت اجرای مادهدر کوتاه شودیم. پيشنهاد رديگیممورد اشاره قرار 

مدت از وزارت ارتباطات مطالبه شود و در بلند 27/11/138۰ مصوب ،دولت مالی مقررات از بخشی تنظيم

                                                 
 ,Science, technology (STEM)داشته است. التحصیل جديدهزار فارق ۳۳۵دود ح ۲۰1۶. ایران در سال 1

engineering and mathematics  



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  _____________________________________________________  

 

 

2 

و بازنگری در مصوبات قبلی پيرامون دورکاری با تأکيد بر کار  ( قانون کار129)تا  (12۰)اصالح مواد 

ابع انسانی ترویج کارآفرینی حوزه فناوری اطالعات و ی منهااستيستدوین برنامه جامع  تینهادر منعطف و 

 گيرد.ی قانونی در دستور کار قرار خألهاارتباطات با اولویت پيگيری قوانين اجرا نشده و رفع 

 

 مقدمه

ابتدا فناوری اطالعات  قابل ارزیابی است: دو جنبهفاوا( و اشتغال از ارتباطات )رابطه فناوری اطالعات و 

ی اندک و بازگشت گذارهیسرمابنيان که نياز به عنوان زیربخشی از اقتصاد دانشعت و بهیک صن مثابهبه

ی وربهرهمثابه یک توانمندساز با قابليت افزایش سرمایه سریع دارد و دیگری فناوری اطالعات و ارتباطات به

ی ریپذرقابت کار که از طریق خلق مزیت رقابتی موجب افزایش قدرتویندهای کسبآو بازآفرینی فر

بلندمدت  زاییاشتغالموجب  تواندیمو از این جهت  دشویممختلف خصوصی و عمومی کشورها  هایبخش

ابتدا اشتغال در  ا نيز از دو جنبه قابل بررسی است:د. اشتغال فاوشوکار واز طریق بهبود شرایط محيط کسب

و دیگری نرخ  اندشدهبندی زه طبقهصورت سنتی در این حوبخش فناوری اطالعات و ارتباطات که به

 اقتصادی است. هایبخشاشتغال نيروهای دارای مهارت باالی فناوری اطالعات و ارتباطات در همه 

مشاغل با  1،فناوری اطالعات و ارتباطات با گسترش روزافزون خودکارسازی ،مدتگرچه در کوتاه 

نيز متحول شده و خودکار  2نمادین - یو مشاغل تحليل کندیمماهيت تكراری و مكانيكی را حذف 

برای حفظ قدرت رقابت در برابر دیگر کشورها و افزایش  هادولت. (Tuzhilin, 2004) شوندیم

نيروی کار فناوری  نيتأمدهند و برای ورانه را در دستور کار خود قرار باید کارآفرینی فنا ،اشتغال

 نند.ی الزم را اتخاذ کهااستيس ،اطالعات و ارتباطات

ی هااستيسی از ارمجموعهیزعنوان به کارآفرینی از طریق فناوری اطالعات به هادولترویكرد  

ی هااستيسی پشتيبانی مالی، هااستيسی فناوری، هااستي)سکارآفرینی فناورانه در چهار دسته 

 (1شكل )ی منابع انسانی( قابل تقسيم است. هااستيس تنظيم بازار و

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Automation 

۲. Symbolic Analyticبرداری.: مشاغلی مانند حسابداری، تحلیل آزمایشگاهی، نقشه 
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 ي كارآفريني فناورانههاستايس .1 شكل

 

 

 

 

 

 
Source: Gang, Xuebing, & Jun, 2008. 

 

بر دو جامعه هدف افراد و  توانندیمطریق فناوری اطالعات  اززایی ی اشتغالهااستيس ،1شكل  براساس 

یكی دو گونه سياست کارآفرینی فناورانه اتخاذ کنند:  توانندیم هادولت عموماًمتمرکز شوند.  هابنگاه

یی هااستيسو دیگری  دشونیمرا موجب ی فناورانه در یک صنعت مشخص هابنگاهیی که اعتالی هااستيس

 .ندشویمی فناورانه جدید و کارآفرینی فردی اتخاذ هابنگاه سيتأسکه برای شتاب بخشيدن به خلق و 

شكوفایی  خلق، رشد و ،یی هستند که با تنظيم محيط رقابتیهااستيس :ی بازارهااستيس 

 .سازندیمی مسلط بر بازار ممكن هاقدرتکارهای کوچک را در رقابت با وکسب

فناوری از طرق مختلفی مانند  رشد و توسعه یی هستند که بههااستيس :ی فناوریهااستيس 

 .پردازندیمتحقيق و توسعه، خرید حق مالكيت فكری و خرید امتياز در چارچوب قوانين مالكيت فكری 

یی هستند که سهولت دسترسی به منابع مالی را برای هااستيس :ی پشتيبانی مالیهاتاسيس 

 . کنندیمکارهای فعال در حوزه کارآفرینی مدیریت وافراد و کسب

ی آموزشی، هااستيسیی هستند که از طرق مختلف مانند هااستيس :ی منابع انسانیهااستيس 

 تأثير قرار تحتهوشمندی مورد نياز برای کارآفرینی را  ،رجیاجتماعی و قوانين کار کارگران خا نيتأم

 .رديگیمهای منابع انسانی مورد بررسی قرار سياست فقط. در این گزارش دهندیم

فاوا( بر اشتغال ارتباطات )فناوری اطالعات و  تأثيربينی در ادامه ابتدا آمارها و روندهای پيش 

ی متمرکز بر کارآفرینی از طریق فاوا در کشورهای مختلف ی منابع انسانهااستيسو  دشویممطرح 

 .شودیمو با وضعيت ایران مقایسه  فتهگرمورد بررسی قرار 

 

 فناوري اطالعات و ارتباطات بر اشتغال ريتأث. 1

که  اندکردهی متعددی از آینده عرضه هاینيبو پيش هاگزارش ،المللی و ملیو نهادهای بين هاسازمان

 اشتغالحوزه  تأثير .قرار دارد هاینيبی از همه پيشجزئ ،دليل اهميت راهبردی آنتغال هم بهحوزه اش
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 1ی فناوری اطالعات و ارتباطات همچون هوش مصنوعی، خودکارسازی و اقتصاد اشتراکیهاشرفتيپاز 

تغال و فناوری در حوزه اش هاینيبشيپقرار گرفته است. در ادامه برخی از این  هاان سازمان مورد توجه

 .شوندیماطالعات معرفی 

 

 ي افزايش اشتغال در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطاتهامحرک. 1-1

سه محرک جهانی اثرگذار بر ( Raja, Imaizumi, Kelly, & Nar, 2013)ی تحقيقاتی هاگزارش

 :اندکردهاعالم  ذیلشرح ی مرتبط با فاوا را بههاشغلافزایش 

 8۰کشور  دارای ضریب نفوذ تلفن همراه باالی  12۰بيش از اکنون هم 2:پذیری باالاتصال 

 درصدی هستند.

  ( بهای)رایانه ۵سپاریبرونو  4امروزه دورکاری 3:ی بيشتری از کارهاهاجنبهدیجيتالی شدن 

 .اندشدهاقدامات استاندارد جهانی تبدیل 

 بان انگليسی نيروی انسانی خودی زهامهارتهند و فيليپين به لطف  6:ی جهانی شدههامهارت، 

را  هابخشو دیگر کشورها نيز برای رشد آینده خود این  هدش تبدیل سپاریبرون به مراکز عمده

 .اندکردههدفگذاری 

با مشكل بيكاری در  تواندیمی جدیدی ایجاد کرده است که هاراه برای خلق شغلفاوا همچنين  

ی جدیدی را هافرصت ،ی تلفن همراههابرنامهصنعت توليد  مثالعنوان سطح جهانی مقابله کند. به

ی کوچک و متوسط ایجاد کرده است. بنگاهی که یک برنامه کاربردی دیجيتالی برای هاشرکتبرای 

سادگی به بيش از پانصد ميليون دارنده حساب کاربری فروشگاه به ،کندیمافزار اپل توليد فروشگاه نرم

 .ددارافزار اپل دسترسی نرم

ميليون  12المللی به حدود . بازار کاریابی بينکندیمافراد را به مشاغل متصل  ،فناوری اطالعات 

. بيابندکه شغل مورد نظرشان را  کندیمها به کارفرمایان جهانی کمک آننفر در سراسر جهان با اتصال 

ی انمونهه و شمال آفریقا در خاورميان 1۰«سوقتل»در کنيا،  9«کازی-ام»و  8«زوما»در هند،  7«باباجوب»

. این کنندیم استفادهی اینترنتی و موبایلی هایفناورآورندگان خدمات کاریابی هستند که از از فراهم

                                                 
1. Sharing Economy 

2. Greater connectivity 

3. Digitization of more aspects of work 

4. telecommuting 

5. outsourcing 

6. More globalized skills 

7. Babajob 

8. Duma 

9. M-Kazi 

10. Souktel 
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 «سوقتل» مثالعنوان . بهسازندیمی و فراگير ساختن بازار کار، کارگران را توانمند سازشفافابزارها با 

 کرده است.ی گذارهدفرا  هيدر حاشدرآمد و جوامع کم

ی از کار و اشتغال را ترمنعطفیی حمایت کرده که انواع هاینوآورفناوری اطالعات از همچنين  

 :اندکردهخلق 

 ی شغلی در سراسر هافرصتاز فناوری اطالعات برای افزایش دسترسی به  :قراردادهای آنالین

 2«.ایلنس»و  1«اودسک» :ند ازرت. خدمات رایج عباکندیمتر استفاده ویژه کارفرمایان کوچکجهان، به

یی مانند نویسندگی، هاشغلنيم ميليون شغل با این خدمات انجام شد و  و حدود دو 2۰12در سال 

 به انجام رسيد. هاشرکتافزار با کمک این خدمات مشتریان و توسعه نرم

 طور )بهه تر مجزا شكستکاری بزرگ را به وظایف کوچکویندهای کسبآفر 3:کاربسترهای خرده

و ميان کارگران مختلف در مرزهای  (نوشتن یا طراحی گرافيک و ريتكثورود داده و اعتبارسنجی،  مثال

 ۵، موبایل ورک4اند از: کلودفاکتوری. بعضی از بسترهای موجود عبارتکندیمتوزیع  گوناگونجغرافيایی 

یک ميليارد دالر تخمين  2۰13ال کار را در سبسترهای خرده ،. تحليلگران اندازه بازار6و ساماسورس

 Raja, 2013) ابدميليارد دالر افزایش ی ۵به  2۰18که تا سال شود میبينی و پيش زدندیم

Imaizumi, Kelly, & Nar,). 

یی نيز هاچالشدر عين حال  ،کندیمیی خلق هافرصتکه  طورهمانفناوری اطالعات و ارتباطات  

. با تشكيل انواع جدید کارهای فاوا، ساختار کارها و آوردیمود به وج انیکارفرمابرای کارگران و 

بسياری از مشاغل فاوا موقتی و  مثال طوربه. دکنیمی توسعه شغل و انجام کارها نيز تغيير هاروش

اجتماعی مانند بيمه و بازنشستگی منجر  نيتأمکه به جدایی کار از سازوکارهای  هستند هیقراردادپا

و همچنين درآمدهای  تریرسمی مشاغل سوبه است ای افراد جوان این روند راهی. اما برشوندیم

اما پيامدهای فاوا برای کار  ،عبارت دیگر کارهای مرتبط با فاوا عاری از مخاطره نيستندبه اضافه.

 آماده هاچالشیی که خودشان را برای هادولتدانشجویان، کارگران و  ،آموزانناپذیرند و دانشاجتناب

ی کشورهای دیگر نيز مشاهده این موضوع در مطالعات سياست پژوه از آن منتفع خواهند شد. اندکرده

 شود.می

 

                                                 
1. Odesk 

2. Elance 

3. Microwork platforms 

4. CloudFactory 

5. MobileWorks 

6. Samasource 
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بيني كاهش ميزان اشتغال بر اثر پيشرفت دولت آلمان: صنعت نسل چهار و پيش. 2-1

 فناوري اطالعات

ی هاتيقابلبوش(،  شرکت) یمهندسی از توان برداربهرهبرای بهبود و  2۰11در سال دولت آلمان 

ی برای سازبازاری خود و هاشرکت( موجود در SAP) یبنگاهافزارهای زیمنس( و نرم) یخودکارساز

ی جدید مانند اینترنت اشيا، هایفناورانداز استفاده از روندها و و چشم هافرصتجلب توجه جهانی به 

ته مجموعه ده پروژه را ذیل راهبرد رایانش ابری و خودکارسازی پيشرف 1،دادهی، بزرگسازیتاليجید

بود. اصطالح صنعت نسل چهارم از  هاپروژهکه صنعت نسل چهارم یكی از آن  کردخود منتشر  2۰22

تفاوت ميان صنعت نسل  ذیلدر  2.پژوهی مورد توجه قرار گرفتو مراکز سياست هارسانهآن پس در 

 .(2)شكل  ی قبلی انقالب صنعتی شرح داده شده استهانسلچهارم و 

 

 . صنعت از نسل يک تا چهارم2 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Roser, 2015. 

 

ميالدی( با اختراع موتور بخار  182۰و  176۰بين ) صنعت اول، نسل شودیمطور که مشاهده همان 

اندازی خطوط توليد و کارگيری برق و راه( با به1913تا  187۰دوم )و مهار قدرت آب آغاز شد. در نسل 

به بعد( با معرفی رایانه و اتوماسيون به  19۵۰) موجب روند رو به رشد صنعت شد. نسل سوم ،وليد انبوهت

بلوغ نسبی فناوری اینترنت( و  به علت) نترنتیابه  هاسامانهآغاز شده است و اکنون با اتصال  ،صنعت

. در این (Almada-Lobo, 2016) نسل چهارم در حال آغاز است هاانسانارتباطات ميان تجهيزات و 

 است. تأثيرگذار اشتغال بری جدید رو به پيشرفت است و هاسامانهنسل خودکارسازی و ایجاد 

                                                 
1. Big data 

تالشی تبلیغاتی برای برندسازی صنعت آلمان و افزایش « سل چهارمصنعت ن»برخی منابع معتقدند که ترویج عبارت  .۲

عنوان به« صنعت نسل چهارم»های آلمانی فعال در زمینه تولید تجهیزات صنعتی است. در اینجا عبارت فروش شرکت
 .بینی دولت آلمان از روند پیشرفت فناوری و تأثیر آن بر اشتغال مورد بررسی قرار گرفته استسیاست و پیش



 

 ___________________________________________________________  

 

 

7 

بينی کرده است که در ده سال آینده در اثر صنعت نسل چهار، نرخ پيش 1گروه مشاوره بوستون 

ده که برخی از درصد رشد خواهد داشت. البته این هشدار هم داده ش 6آلمان  2اشتغال بخش ساخت

جایگزین خواهند شد و مشاغل دیگری همچون  هانيماشپایين توسط  مهارت باکارگران مشاغل 

یعنی  ،بيشتری مورد نياز خواهند بود تعدادافزار و متخصصين فناوری اطالعات به دهندگان نرمتوسعه

ن نظر افزایش و از ای شودیمماهيت مشاغل بخش ساخت بيشتر به بخش فناوری اطالعات نزدیک 

  مرکز تخصصی اشتغال فدرال آلمان سویاما در مطالعات سطح اقتصاد کالن از .دهدیماشتغال رخ 

(IAB, 2016)  شغل خواهد شد و  هزار 49۰عنوان شده که صنعت نسل چهار، موجب از ميان رفتن

دیدی مورد نياز ی جهامهارتاین گزارش  براساسهزار شغل جدید پدید خواهد آورد. البته  43۰حدود 

به خواهد بود و مشاغل با مهارت پایين بيشتر در معرض خودکارسازی هستند و مشاغل نيازمند 

ی هامهارت. برخی منابع نيز از افزایش نياز به شودیممدارک دانشگاهی بر تقاضایشان افزوده 

 .(Madsen, 2016) دهندیمی شغلی اطالع هافرصتی پيشرفته برای احراز احرفهوفنی

 

 تأثير: 2۰۴۵بيني وزارت دفاع انگلستان از روندهاي راهبردي جهاني تا سال پيش. 3-1

 منفي فناوري اطالعات بر اشتغال

حوزه مختلف شامل  13به بررسی  ،وزارت دفاع انگليس 2۰4۵بينی سال در آخرین نسخه از پيش

 زیست، بهداشت،وضعيت جهان از نظر جمعيت، جنسيت، شهرنشينی، منابع طبيعی، محيط 

و  هایتوانمند، هادولتفناوری اطالعات و ارتباطات، آموزش، پول و فساد، هویت و نقش  نقل،وحمل

 .(MOD, 2014) ی دفاعی و خودکارسازی و اشتغال پرداخته استهانهیهز

عدی، شباهت بيشتر ماشين به انسان، ی بدون متصدی، چاپگرهای سه بُهاسامانهیا  هاروبات 

 ريتأثبرخی روندهایی هستند که در قالب  ،زدایی از کارهاش سن کار، کار منعطف و جنسيتافزای

 .اندشدهفناوری اطالعات بر اشتغال ذکر 

بدون را وظایف پيچيده  ندکه قادر هستند ییهانيماش :ي بدون متصديهاسامانهيا  هاروبات 

امروزه در  هاانهیرابه همان اندازه که  2۰4۵در سال  هااین ماشين .انجام دهنددخالت مستقيم انسان 

 هاانسانینده در فضای کاری جایگزین آفز طوروارد زندگی بشر خواهند شد و به ،همه جا حضور دارند

و در عين حال مخاطرات انسانی را نيز کاهش  انجام داده مؤثرترو  ترنهيبهصورت و کارها را به شده

 طور مثالبهی اجتماعی منجر خواهد شد. هایناآرامی فراگير و به بيكار که در نهایتخواهند داد. 

ی سربازان، پياده نظامی جابه هاروباتویژه ارتش ایاالت متحده آمریكا با جایگزینی ی جهان بههاارتش

در اختيار خواهد داشت و تعداد نيروی انسانی مورد نياز بخش نظامی  روباتمتشكل از یک لشكر 

                                                 
1. Boston Consulting Group, 2015. 

2. Manufacturing 
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 دهدیمدر بخش توليد و صنعت نيز نياز به نيروی کار را کاهش  کيروبات. علم دیابممكن است کاهش 

طی ساليان آینده با  گيرد،به آنها تعلق میو بسياری از مشاغل حتی مشاغلی که کمترین حقوق 

با تصویب قوانينی مانع از گسترش  است ممكنها دولت از ميان خواهد رفت. احتماالًپيشرفت روباتيک 

شوند. گرچه مشاغلی نيز به وجود خواهد آمد که امروزه قابل تصور نيستند.  هاروباتاز استفاده 

 بينی کند.وبگاه را پيش یایجاد شغل طراح توانستینمکسی  197۵طور که در سال همان

است که ماهيت  ییهامحرکهاز  دیگر عدی یكیی سه بُچاپگرها: فناوری عديچاپگرهاي سه بُ 

عبارت دیگر با گسترش فناوری و فرهنگ . بهبردیمنجيره توليدهای عظيم را از ميان توليد و نياز به ز

. شاهد توليد محصوالت توسط خود مشتریان خواهيم بود احتماالًعدی استفاده از چاپگرهای سه بُ

مشاغل زیادی در حوزه توليد و توزیع کاالهای مصرفی از ميان خواهد رفت و در عين روند آن با همراه 

ی وسيع صنعتی نيز کاهش هامحوطهمواد مصرفی و نياز به  انبار کردنو  حدال نياز به توليد بيش از ح

 خواهد یافت و کار خانگی تقویت خواهد شد.

ی بدون متصدی از طریق افزایش هوش و بهبود هاسامانه: شباهت بيشتر ماشين به انسان 

 2۰4۵ی که در سال اگونهبه .خواهند گرفت هاانسانبسياری از مشاغل را از  ،تقليد چهره و رفتار انسان

متوجه شویم که آیا انسان به ما  ميتوانینمی تلفنی یا در بخش پذیرش هتل هاکمکدر تماس با مرکز 

یا خبرنگار روباتيک که در صفحه  ميان یک گوینده اخبار توانینماینكه روبات. یا  یا دهدیمپاسخ 

 تمایزی قائل شویم.و یک انسان  مينيبیمنمایش 

ی توانمندساز هایفناورافزایش اميد به زندگی، بهبود فناوری نظام سالمت و  افزايش سن كار: 

همراه خواهد داشت و افراد سالخورده مناصب حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، افزایش سن کار را به

موجب ایجاد  تواندیمامر ن ای کهشغلی مدیریتی با حقوق باال را مدت بيشتری حفظ خواهند کرد 

با گرایش روزافزون جوانان به کارآفرینی و  تواندیمیی برای نسل جوان شود. البته این مسئله هاتنش

 ایجاد مشاغل فناوری پایه جدید تعدیل شود.

دورکاری را بيش از پيش ممكن  ،که فناوری اطالعات و ارتباطات شودیمبينی : پيشكار منعطف 

وقت تشكيل ی آینده از تعداد اندکی کارمندان ثابت و تعداد زیادی کارمندان پارههازمانساو  سازدیم

، افراد کنندیماز کارهای متنوع و انتخاب شغلی بيشتر استقبال  خواهند شد. در حالی که برخی افراد

 .دانندیم زامشكلزیادی نيز عدم امنيت شغلی و درآمد را 

 احتماالً ،به صرف نيروی بدنی در اجرای اکثر مشاغل عدم نيازسطه وابهزدايي از كارها: جنسيت 

ی هاپستنتيجه زنان در  در .خواهند داشتزنان و مردان در تصدی بيشتر مشاغل شرایط یكسانی 

 .یافتچشمگيرتری خواهند  حضور 2۰4۵عالی در سال 
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 ي براي مشاغل: تعديل مخاطره خودكارساز(OECD) سازمان همكاري و توسعه اقتصادي. ۴-1

( OECD) یاقتصاددر کشورهای عضو سازمان همكاری و توسعه  2۰16ی که در سال امطالعهدر 

، با مصاحبه و پيمایش از مدیران عالی (Arntz, Gregory, & Zierahn, 2016)  گرفت انجام

رند. ها چه مشاغلی در معرض خودکارسازی طی یک یا دو دهه آینده قرار داآنبررسی شد که از نظر 

که در   ,Frey & Osborne)2013( 1«فری و اوزبورن»واقع پاسخی بود به مطالعه این مطالعه در

درصد از کل مشاغل ایاالت متحده آمریكا طی یک  47ی خود به این نتيجه رسيده بودند که هایبررس

 .د رفتنی جدید از ميان خواههایفناورواسطه گسترش خودکارسازی و تا دو دهه آینده به

نقل و تدارکات، ومشاغل زیادی در حوزه حمل ،بينی فری و اوزبورنپيش عبارتی براساسبه 

قرار مشاغل دفتری و مدیریتی در بخش توليد در معرض مخاطره خودکار سازی  بسياری همراهبه

بسيار مؤثر بوده رشد اشتغال ایاالت متحده آمریكا در دهه گذشته  در. حتی بخش خدمات که دارند

 مشاغل آن در معرض خطر خواهد بود. ،ی جدیدهایفناورواسطه به ست،ا

 علتطور که در قرن نوزدهم پيشرفت فناوری به همان ،بينی فری و اوزبورنپيش براساس 

موجب از بين رفتن مشاغل افراد با مهارت باال شد، رایانشی شدن و اتوماسيون در قرن  ،سازیساده

در را ابتدا به کشورهای درحال توسعه منتقل کرده و  ا مهارت پایينیكم مشاغل متوسط و بوبيست

کارگران به مشاغلی دست خواهند یافت که قابليت رایانشی  و ت کاهش خواهد دادشدها را آن تینها

 هوش اجتماعی و خالقيت شوند که بههایی تبدیل میبه حرفهبه بيان دیگر مشاغل  .شدن نداشته باشد

 .(Frey & Osborne, 2013) باشند نيازمند

 ,Arntz, Gregory, & Zierahn) مطالعه پشتيبانی شده توسط مجمع جهانی اقتصاد 

مطالعه دیگری در کشورهای عضو سازمان همكاری و  ،با انتقاد به شيوه بررسی فری و اوزبورن (2016

طی  ،کارسازیتوسعه اقتصادی انجام داد و در نتيجه اعالم کرد که مقدار کل مشاغل در معرض خود

درصد خواهد بود. نتایج مخاطره خودکارسازی در سایر کشورها در  9یک تا دو دهه آینده در آمریكا 

 داده شده است. شینما 3شكل 

                                                 
1. Frey & osborne  
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 . درصد كارگراني كه شغلشان با خطر خودكارسازي مواجه است3 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Arntz, Gregory, & Zierahn, 2016 

 

رگران در اتریش، آلمان و اسپانيا بيشتر در معرض بيكاری ناشی از کا 3براساس شكل  

کره جنوبی، استونی و فنالند کمتر در خطر خودکارسازی قرار  هایدر کشور و خودکارسازی مشاغل

 تواندیمدارند. این بدین معناست که تفاوت سطح آموزش، صنایع غالب و تعریف مشاغل در کشورها 

مرور ندارند به نيازی ار باشد. به بيان دیگر مشاغلی که به مدارک تحصيلی باالدر پایداری اشتغال اثرگذ

 .(4شوند )شكل یممنتقل  ،نداحذف شده و به مشاغلی که نيازمند تحصيالت باالتر

 

 حسب تحصيالت ل با قابليت باالي خودكارسازي بر. سهم كارگران شاغل در مشاغ۴ شكل

 

 

 

 

 

 

 
Source: Ibid. 
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که  ی هستنداغلب مشاغل ،با خطر خودکارسازی باال مواجه مشاغل رودیمکه انتظار  طورهمان 

 .(۵)شكل  دنکنیمدرآمد اندکی نصيب شاغل 

 

 حسب درآمدغل با قابليت خودكارسازي باال بر. درصد كارگران شاغل در مشا۵ شكل

 

 

 

 

 

 
 

Source: Ibid. 

 

نيمی از مشاغل است حدود رصد متوسط درآمد د 2۵ها کمتر از مشاغلی که درآمد آن ۵براساس شكل  

موجب وارد  تواندیممدیریت  صورت عدم. این روند در دهندیمبا مخاطره خودکارسازی باال را تشكيل 

ی اجتناب از پذیرش هااستيسپذیر شود. البته باید توجه داشت ناپذیر به اقشار آسيبآمدن ضربات جبران

زیرا کشور در دوره حاضر  ،کندیمی سنگينی به کشور وارد هانهیهزو فناوری در کشور قابل اتخاذ نيست 

واسطه پيشرفت به ی هرچه بيشتر است. به بيان دیگر در طول چند دهه گذشتهوربهرهنيازمند افزایش 

 .(6)شكل  (,2۰16House) ساعت کاری در اکثر کشورهای گروه هفت کاهش یافته است ،فناوری

 

 انه(يمتوسط ساعت كار سالكارگر )انه هر يي سالمتوسط ساعت كار .6 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .OECDگزارش دفتر ریاست جمهوری آمریكا به نقل از  :مأخذ
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گيری بيشتر از فناوری اطالعات از واسطه بهرهکاهش ساعت کاری به ،7شكل  براساساما  

 ی بيشتری همراه بوده است.وربهرهبا افزایش  ،به بعد 199۵های سال

 

 2۰1۵تا  2۰۰۵وري دوره با متوسط نرخ رشد بهره 2۰۰۵تا  199۵وري دوره . مقايسه متوسط نرخ رشد بهره۷شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .: همانمأخذ

 

پوشی نيست. وری قابل چشمنتيجه آنكه استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای افزایش بهره 

انداز توسعه کاربرد فناوری اطالعات و چشمی اشتغال و فناوری اطالعات باید با هااستيساتخاذ 

گيرد تا کشور در برابر انجام ی فناوری اطالعات هاتيقابلگيری حداکثری از زایی در کنار بهرهاشتغال

 دیگر اقتصادهای جهانی قدرت رقابت داشته باشد.

 

 آمار تحول مشاغل و اشتغال متخصصين فاوا در كل اقتصاد. ۵-1

وجود  قبالًکه  آوردیمی جدید شغلی پدید هافرصت ،باطات با تغيير ماهيت کارفناوری اطالعات و ارت

که فناوری اطالعات به جزئی جدانشدنی از  طوریبه. دهدیمهمچنين نحوه انجام کار را تغيير  نداشتند،

متفاوت است.  ،بسياری از مشاغل تبدیل شده است. البته ميزان اهميت فناوری اطالعات در شرح وظایف

 (OECD, 2005) :نداعبارت دیگر نيروی کار بخش فناوری اطالعات و ارتباطات به سه دسته قابل تقسيمبه

که ابزارهای فناوری اطالعات را توسعه داده و برای هستند کسانی متخصصان فناوري اطالعات:  ● 

 .قرار دارندارتباطات . این مشاغل در زمره مشاغل اصلی فناوری اطالعات و کنندیمدیگران قابل استفاده 

افزاری مختص یک بخش خاص و پيشرفته که در آن کاربر یک ابزار نرم كاربران پيشرفته: ● 

 اما ابزار اصلی است. ،فاوا شغل اصلی نيست
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افرادی که کاربر ابزارهای عمومی فناوری اطالعاتی هستند. مشاغلی که برای  كاربران پايه: ● 

است و شغل  ابزاريكی و ارائه خدمات الكترونيكی مورد نياز است. فاوا جامعه اطالعاتی، دولت الكترون

 اصلی نيست.

واسطه اما به ،آمار دقيقی از ميزان کل رسوخ فناوری اطالعات در جریان کار در دست نيست 

در ایاالت متحده مثال طور . بهآورددست گونه مشاغل بهتخمينی از این توانیمبرخی آمارهای مرتبط 

کار خودشان را  ،ی و از منزلاانهیراوسيله ارتباطات به ميزان افرادی که از حداقل دو روز در ماه كاآمری

 (8)شكل  افزایش یافته است. ، بسياراندرساندهبه انجام 

 

 . ميزان استفاده از رايانه براي دوركاري در اياالت متحده آمريكا۸شكل 

 

 

 

 

 

 
 .پيمایش گالوپ :مأخذ

 

درصد بود در  9ميزان دورکاری  199۵در حالی که در سال  شودیمكل مشاهده چنانچه در ش 

 نظرسنجی مؤسسهدرصد رسيده است. از آنجا که طبق تعریف و پرسش  37این مقدار به  2۰1۵سال 

قسمت عمده مشاغل قابل دورکاری نيازمند کار با رایانه است، این روند افزایش مشاغل فناوری  ،گالوپ

ای در ایاالت متحده آمریكا به بيان دیگر ميزان آمار دورکاری رایانه .دهدیمرا نيز نشان محور اطالعات

ان فناوری اطالعات و کاربران ران پایه، متخصصتخمينی حداقلی از ميزان اشتغال مجموع کارب تواندیم

 .باشدپيشرفته در کل اقتصاد این کشور 

آمارهای مربوط به  معموالً رديگیمرد تأکيد قرار مو هایسرشمارالبته آنچه در آمارهای رسمی و  

تعداد و  9در شكل  .(Beckhusen, 2016) به متخصصان فناوری اطالعات است مرتبطمشاغل 

 2۰14تا  197۰های سهم مشاغل فناوری اطالعات از کل مشاغل ایاالت متحده آمریكا طی سال

 ترسيم شده است.
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 (2۰1۴-19۷۰) كايآمراطالعات از كل اشتغال در اياالت متحده  . تعداد و سهم مشاغل فناوري9شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: U.S. Census Bureau 

 

درصد کل مشاغل را  3کمتر از  ،در ایاالت متحده آمریكا مشاغل فناوری اطالعات بنابر شكل باال 

متحده آمریكا  هزار نيروی فناوری اطالعات در ایاالت صدششو حدود چهار ميليون و  شوندیمشامل 

 فعال بوده و روند مشاغل و سهم این بخش در اشتغال کل این کشور رو به افزایش است.

استفاده  «فناوری اطالعات و ارتباطات»از عبارت  طور سنتیبهایاالت متحده آمریكا  همانطور کهالبته  

فناوری اطالعات و ارتباطات  ، مشاغل مربوط به ارتباطات مانند مخابرات را هم در مشاغل مربوط بهکندینم

مرز ميان متخصصان فناوری اطالعات و کاربران پيشرفته مورد تفاهم نيست. به بيان  و آوردبه حساب نمی

در مورد اینكه چه  (Sabadash, 2013) نظر مرکز تحقيقات مشترک اتحادیه اروپا براساسدیگر 

در تحقيقات این  المللی وجود ندارد.اهم بينتف ،شمار آوردهمشاغلی را باید جزو مشاغل تخصصی فاوا ب

اقتصادی از ميان مشاغل ذکر  هایبخشمرکز از نرخ اشتغال کارکنان تخصصی فناوری اطالعات در کل 

( ISCO) 2بندی مشاغلالمللی طبقهدر استاندارد بين 1المللی کارشده در استانداردهای اتحادیه بين

استخراج شده است. مشاغل تخصصی فناوری  ISCO-08آن  دتریجدو نسخه  ISCO-88نسخه 

ند از: عبارت ISCO-08المللی کار و برگرفته از استاندارد اطالعات و ارتباطات به پيشنهاد اتحادیه بين

(، 21۵2) کيالكترونن برق مهندسا(، 133۰کد ارتباطات )مدیران خدمات فناوری اطالعات و 

اطالعات (، مربيان فناوری 2166) کيگرافی و اانهچندرس(، طراحان 21۵3مخابرات )ن برق مهندسا

(، 2۵11) ستميس(، تحليلگران 2433ارتباطات )ن فروش فناوری اطالعات و (، متخصصا23۵6)

نویسان (، برنامه2۵13وب )ی و اچندرسانهدهندگان (، توسعه2۵12افزار )دهندگان نرمتوسعه

                                                 
1. ILO: International Labor Union 

2. ISCO: International Standard Classification of Occupations 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

15 

هندگان فناوری اطالعات و ارتباطات که در جای د(، تحليلگران و توسعه2۵14) یکاربردی هابرنامه

ی هاشبكهن (، متخصصا2۵21داده )ی هاگاهیپاو طراحان  رانیمد (،2۵19اند )نشدهبندی دیگر طبقه

(، 2۵29اند )نشدهبندی شبكه و پایگاه داده که جای دیگر طبقه نامتخصص (،2۵23) یاانهیرا

ارتباطات ی عملياتی فناوری اطالعات و هانيتكنس(، 3114) کيالكترونی مهندسی برق هانيتكنس

و  هاستميس(، تكنسين 3۵12ارتباطات )ی پشتيبانی کاربران فناوری اطالعات و هانيتكنس(، 3۵11)

 یعمومی صوتی تصویری و پخش هانيتكنس(، 3۵14وب )ی هانيتكنس (،3۵13) یاانهیرای هاشبكه

 و (7421) یكيالكترون-، خدمات مكانيكی(3۵22) مخابراتی مهندسی هانيتكنس(، 3۵21)

 (.8212) یكيالكترونکنندگان تجهيزات برقی و نصب

مشاغل مورد نظر مرکز تحقيقات مشترک اتحادیه اروپا، هم شامل  شودیمطور که مشاهده همان 

و ی اچندرسانهمانند شغل طراح ) رديگیمکه کاربران پيشرفته فناوری اطالعات را دربر  استمشاغلی 

 مشاغل تخصصی فناوری اطالعات. شامل گرافيک( و هم

اما  ،مشاغل تخصصی فاوای ذکر شده در باال در کل اقتصاد ایران یافت نشده است از سهمآماری  

 به تصویر کشيده شده است. 1۰در شكل  (eurostat, 2017) این آمار در اروپا

 

 هزار نفر()  در اتحاديه اروپا هاآن درصد( و تعداداشتغال ). سهم متخصصين فاوا از كل 1۰شكل  

 
Source: Eurostat 

 

صورت مستمر رو به ن فناوری اطالعات و ارتباطات از کل اشتغال بهبنابراین ميزان سهم متخصصا 

نياز به نيروی انسانی  در نتيجهدهد و این روند در کشور ایران نيز رخ  که رودیمافزایش است. احتمال 

 .یابدمیافزایش  هابخشو ارتباطات در همه  متخصص فناوری اطالعات

 .المللی کار یافت نشديندر ایران تحقيقات مشابه در زمينه اشتغال منطبق با استاندارد سازمان ب 

التحصيالن گروه تحصيلی علوم رایانه بيكار درصد فارغ 3۰بيش از  139۰بر سرشماری سال اما بنا
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نفر ذکر شده است که  473.27فراد در حال تحصيل در این سال التحصيالن یا اتعداد فارغ 1.اندبوده

التحصيالن رشته فارغ دانشجویان و بندی شده بودند.از آنان از نظر اقتصادی فعال طبقه نفر 11.129

التحصيالن گروه انتظار غالب از فارغو مختلفی قادر به فعاليت هستند  هایبخشعلوم رایانه در 

 ی مختلف باشد.کاربردی هابرنامهنویسی و توسعه برنامه تواندیم ،تحصيلی علوم رایانه

 

 آمار اشتغال در صنايع فناوري اطالعات و ارتباطات. 6-1

برای مقایسه ميان صنعت فاوا  سازمان همكاری و توسعه اقتصادیی جهانی مانند آنچه در هاشاخصدر 

از ميان  ،11شكل  براساس. رديگیم، تعریف مشخصی از صنعت فاوا مورد استفاده قرار شودیماستفاده 

 26ی هاشماره، تنها نرخ اشتغال در صنایع 4شده در استاندارد آیسيک نسخه صنایع مختلف تعریف 

 62 )مخابرات(، 61 ،افزار()انتشار نرم ۵82 ،ی(اانهیرا)توليد محصوالت نوری، الكترونيكی و 

مورد مقایسه  2ی خدمات اطالعاتی(هاتيفعال) 63 ( وی مرتبطهاتيفعالمشاوره  و نویسی رایانه)برنامه

 رفته است.قرار گ

 

 3(2۰11-2۰12آن )هاي . آمار اشتغال در حوزه فاوا و زير حوزه11شكل 

 

 .(139۰ 4سرشماری) رانیا: مرکز آمار اتحادیه اروپا و مرکز آمار مأخذ

 

                                                 
 ، مركز آمار ايران. 1۳9۰. نتايج آمارگیري نیروي كار 1

 اند.هاي ذکر شدهنويس رايانه مشاوره و فعالیتحت عنوان برنامهباهم و ت ۶۳و  ۶۲های در شکل شماره .۲

 ( استخراج شده است.۲۰11)حدود  1۳9۰آمار مربوط به ایران از سرشماری سال  .۳

 های مجلس شورای اسالمی ایران.پژوهش آمار ایران به نامه مرکز پاسخ مرکز .4

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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نسبت به کشورهای  ،هزار نفر 186ا درصد ی 78/۰با  ، فناوری اطالعات و ارتباطاتبراساس نمودار 

را  این بخش درصد از اشتغال 64و بخش مخابرات بيش از  کار ایران نداردسهم چندانی در بازار  دیگر

 درصد اشتغال کشور 6بخش فناوری اطالعات و ارتباطات کمتر از  ،. البته در بهترین حالتشودشامل می

ی مخابراتی، نرخ هاشرکتدليل افزایش خودکارسازی و ادغام ميان از آنجا که به .شودیمایرلند را شامل 

روبه کاهش  (Bureau of Labor Statistics, 2017)تغال در صنعت مخابرات در بعضی کشورها اش

، گرچه با توجه به عدم رخ دهد مخابراتبخش  مورد است، این روند در ایران هم ممكن است در

 بایداما  ،قابل افزایش است حوزه فاوا به صورت کلیآمار اشتغال در  ،یافتگی بخش فاوای ایرانتوسعه

چيزی فراتر از باالترین آمار کشورهای  حوزه فاواحداکثر تعداد مشاغل قابل توليد در  توجه داشت

OECD ارقام منطقی و باالتر از این اعداد  مجریان دولتی و انتظارات در این حوزه توسط تواند باشدنمی

باید روی کاغذ  عموماً ،رانی مهندسی ایهارشتهالتحصيالن چند ميليونی سوی دیگر فارغاما ازباشد. نمی

ی را داشته باشند. اانهیرانویسی افزاری و برنامهی اقتصادی انتشارات نرمهاتيفعالتوانایی مشارکت در 

 .رديگیمنویسی مورد بررسی قرار بنابراین در ادامه وضعيت کشور از نظر استعدادهای برنامه

 

 اندازيسه با كشورهاي حوزه سند چشمنويسي كشور ايران در مقااستعدادهاي برنامه. ۷-1

طور ، بهرديگینممدرک دانشگاهی مدنظر قرار  فقط ،المللی از سواد دیجيتالیبين یهایبنددر رتبه

 مؤسسهسوی واحد تحليل اقتصادی و که ازـ  2۰171ی رشد فراگير سال هافرصتدر شاخص  مثال

شاخص استعداد  ،ناوری اطالعات و ارتباطاتسواد ف شاخص ریزدر  ـ تهيه شده است 2مورگان استنلی

شاخص از طریق مقایسه ميان  مدنظر قرار داده شده است. این( EIU, 2017) یسینوبرنامه

هزار کسب  ۵امتياز باالی  3«فلو آوراستک »نویسی ساکن در کشورها که در وبگاه ن برنامهمتخصصا

محاسبه  ،جامعه متخصص قرار گرفته دیيتأمورد نویسی ها در کدنوعی مهارت و خبرگی آنو به اندکرده

 قابل مشاهده است. 1نویسی در جدول آمار مربوط به خبرگان برنامه شده است.

                                                 
1. Inclusive Growth Opportunities Index 2017. 

2. Morgan Stanley Institute 

 نویسی است.نویسی و کدترین شبکه اجتماعی متخصصان برنامهبزرگ stackoverflow . وبگاه۳
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 2۰1۷انداز در سال . آمار نخبگان برنامه نويسي ايران در مقايسه با كشورهاي حوزه سند چشم1 جدول

 كشور رتبه
ن تعداد متخصصا

 نفر(برتر )نويسي برنامه

برتر نويسان ط امتياز برنامهمتوس

 ازاي هر نفر(به)

ازاي به)ن برتر تعداد متخصصا

 (هر ده ميليون نفر

 رژیم اشغالگر قدس 1

  43 پاکستان 2

  39 ترکيه 3

 21 ایران 4

 1۰ بنانل ۵

 1۰ مصر 6

 8 اردن 7

 7 ارمنستان 8

 6 امارات 9

 ۵ سوریه 1۰

 4 آذربایجان 11

 3 قطر 12

 3 عربستان سعودی 13

  2 کویت 14

 2 فلسطين 1۵

 2 قرقيزستان 16

 1 عمان 17

 1 قزاقستان 18

 1 ازبكستان 19

Source: http://stackoverflow.silk.co/explore 

 

نویسی در رتبه چهارم قرار دارد. ن برتر برنامه، ایران از نظر تعداد متخصصاجدول فوق براساس 

ن فعال کشور را شامل نشود، البته برای قرار گرفتن در است این آمار، اطالعات همه متخصصا ممكن

گونه جوامع عضویت داشته باید در این معموالًمتخصصان  ،نویسیجریان آخرین تحوالت حوزه برنامه

ينه ی بسيار باالیی در زمهاییتواناتنها نه رنديگیمباشند. متخصصانی که در این فهرست قرار 

گذاری اطالعات تر از روحيه کار گروهی و کمک به دیگران و اشتراکبلكه از آن مهم ،نویسی دارندکد

 اندتوانستهنفر  21نویسی اهميت بسيار زیادی دارد. از ایران تنها ی برنامههاپروژهبرخوردارند که در 

 دهند. نانش یی را از خودهاتيقابلچنان 

و تعداد بسيار بيشتری از افراد  شودینمیسی تنها به نخبگان محدود نوالبته استعدادهای برنامه 

تعداد کل  12شكل ی کاربردی فعاليت دارند. در هابرنامهنویسی و توسعه هستند که در حوزه برنامه

در  اندداشتهفلو فعاليت  آوری کاربردی ایرانی که در وبگاه استک هابرنامهی احرفهدهندگان توسعه

 مورد مقایسه قرار گرفته است. ،ی منطقهکشورهادیگر مقایسه با 

 

http://stackoverflow.silk.co/explore/grid/collection/countries/column/average-reputation-of-top-engineers/column/number-of-top-engineers/column/total-reputation-of-top-engineers/column/population/column/top-engineers-per-capita-per-10-million/pin/filter/equals/number-of-top-engineers/158
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 2۰16ي منطقه در سال كشورهاي كاربردي در ايران و هابرنامهي احرفهدهندگان . تعداد توسعه12 شكل

 

 

 

 

 
 

 

 
Source: Stackoverflow 

 

سایی شده سوی این وبگاه شنای ازاحرفهدهنده هزار توسعه 49 حدوداز ایران  شودیمچنانكه مشاهده  

ی کاربردی ایران از تعداد کل جمعيت هابرنامهدهندگان تعداد توسعه ،است. در صورت صحت آمار این وبگاه

است. این نشان  بيشتر 1طبق آخرین آمار عرضه شدهالتحصيل رشته علوم رایانه فعال و غيرفعال فارغ

 نویسی کشور نيست.ر و استعدادهای برنامهالتحصيالن رشته علوم رایانه گویای اندازه بازاآمار فارغ دهدیم

عبارت دیگر ممكن است این تلقی وجود داشته باشد که تحصيل در رشته علوم رایانه برای ورود به عرصه به

 شودیممشاهده  13اما چنانكه در شكل  ،ی کاربردی ضروری استهابرنامهنویسی و توسعه و ایجاد برنامه

تنها به تحصيالت  عموماًو  اندکردهنویسی طی برای ورود به عرصه برنامه ی متنوعیهاراهدهندگان توسعه

 .اندنكردهی مختلف اکتفا هاآموزشدانشگاهی و 

 

 ي كاربرديهابرنامهي احرفهدهندگان . نحوه آموزش توسعه13 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 
 .سر جهانی در سرااحرفهدهندگان نفر از توسعه 42،۵۰3از  Stackoverflow نظرسنجی مأخذ:

                                                 
 مركز آمار ايران.  1۳9۰. سرشماري نیروي كار سال 1
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ی کاربردی هابرنامهدهندگان نویسی و توسعهدرصد فعاالن برنامه 69 براساس نمودار فوق، 

که  اندگفتهدرصد  13اند کردهی خود ذکر هامهارتعامل کسب حداقل برخی از  خودآموزی را

مدرک  دارای دهندگانتوسعه از درصد 63 مجموعدر .اندتنهایی صفر تا صد کار را یاد گرفتهخودشان به

درصد کسانی که  37 به این معنا کهند. ای مرتبطهارشتهکارشناسی یا کارشناسی ارشد علوم رایانه یا 

و بدون گذراندن  ارتباط تحصيلی ندارندبا این رشته  کنندیمی کاربردی کار هابرنامهدر حوزه توسعه 

ها آموزی به این مهارتشگاهی یا خودهای آموزهای دانشگاهی مرتبط و صرفاً با سپری کردن دورهدوره

 تواندیممنابع انسانی  صحيحی هااستيس. بنابراین اتخاذ (StackOverflow , 2016) اندرسيده

 زایی بهتر و رشد جایگاه جهانی ایران در این زمينه فراهم آورد.زمينه را برای اشتغال

 

 ي منابع انساني فناوري اطالعات و اشتغالهااستيس. 2

نيروی کارآفرین داخلی و  یی آموزشی و پرورشهااستيسدسته  ی منابع انسانی به سههااستيس

قابل  ،جذب منابع انسانی متخصص کشورهای دیگر و گسترش دامنه افراد دارای شرایط کارآفرینی

مدت ی بلندمدت و کوتاههادورهنيز به  هامهارتو پرورشی توسعه  یی آموزشهااستيستقسيم است. 

ی در زمينه توسعه منابع انسانی فاوا امنطقهالمللی و از تجارب بين مواردی. در ادامه شوندمیيم تقس

 .شودیمزایی معرفی برای اشتغال

 

  2كارآموزي كدنويسيهاي دوره 1:المللي مخابراتاتحاديه بين. 1-2

نویسی است. های کدرویكردی خالقانه به آموزش سریع و عميق مهارت ،های کارآموزی کدنویسیدوره

را راهبردی  کارآموزی کدنویسیهای دوره ،خود 2۰16المللی مخابرات در گزارش سال اتحادیه بين

. این دوره با این هدف طراحی شده (ITU, 2016) مهم برای اشتغال سریع جوانان معرفی کرده است

دهندگان ماه به توسعه 6تا طی سه  ک،مهارت اند دارای یا نویسی،برنامه هایمهارت فاقد که افراد

  .تبدیل شوندکار وب تازه

مورد استفاده قرار ها ها و دانشگاهکالج درکه )سبک آموزش کامالً با فنون آموزش سنتی  

طی دو سال اخير موفقيت خود را در کسب اشتغال برای ها این دورهمتفاوت است.  گيرد(می

اند و در کشورهای در حال توسعه نيز بریتانيا نشان داده و اکانادا، ایاالت متحده آمریك التحصيالنفارغ

های با دوره کارآموزی کدنویسی هایدوره هایاند. تفاوتهایی از موفقيت را نمایان ساختهنشانه

 .آورده شده است 2دانشگاهی در جدول 

                                                 
1. ITU 

2. Coding Bootcamp 
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 كارآموزي كدنويسيهاي دوره باهاي آموزش دانشگاهي . تفاوت2 جدول

 يدانشگاههاي دوره آموزي كدنويسيهاي كاردوره 

 زمان
کشند، مدرک سال طول می 2مدارک کاردانی حدوداً  هفته 12تا  8حدوداً 

 برد.کارشناسی علوم رایانه حداقل چهار سال زمان می

 برنامه درسی

 ،شودهيچ آموزشی در زمينه مباحث نظری رایانه داده نمی

نه توسعه وب، افزایی در زميبلكه تمرکز بيشتر بر مهارت

HTML ،CSS نویسی است.های برنامهو زبان 

هایی خارج از علوم کار آموزشی کامل شامل کالس

تر نظریه و اصول شود. مطالعه وسيعرایانه نيز می

 کند.نویسی را عرضه میبرنامه

 قالب تدریس
نویسی از طریق سخنرانی حداقلی با آموزش عملی کد

 های گروهی و فردیپروژه

 های عملینویسیبر سخنرانی با برخی برنامهنیمبت

 پانزده تا چهل هزار دالر پنج تا بيست هزار دالر هزینه

 خدمات شغلی

شود و نمایشگاه شغلی در انتهای دوره برگزار می

بسته به ) شوددسترسی به مدیران استخدامی فراهم می

 دوره متفاوت است(

از  های جایابی و کارورزی شغلی پسبرخی کمک

 شود.التحصيلی انجام میفارغ

  

 در ايران هاي كارآموزي كدنويسيدورهي قانوني اجراي هاتيظرف. 2-2

ای نهادهای مسئول در کشور ایران دانشگاه جامع علمی کاربردی، جهاد دانشگاهی و سازمان فنی و حرفه

در کشور فعالند اما همچنان  هاستهای اجرایی سالمدت فنی هستند. این دستگاههای کوتاهعرضه آموزش

 آید. فاوای کشور به شمار می متخصص ازجمله تنگناهای توسعه بخشفقدان نيروی انسانی 

امكانات اجرای از نظر تأمين منابع مالی دهد که در ایران های کارشناسی نشان میبررسی 

 ارائهضوابط »شار و اجرای کميته امداد امام خمينی با انت مثالطور به .های مشابه وجود داردسياست

های کارآموزی افراد تحت پوشش راهكاری دارد که هزینه دوره «ایحرفهفنی و  هایآموزشخدمات 

 د. شوخود را پس از طی مراحل اعتبارسنجی متقبل می

کارآموزی کدنویسی وجود های راه برگزاری دوره گفته شد، از نظر قانونی موانع مالی درچنانكه  

 در کشور وجود نداردنهاد یا آموزشگاهی  هنوز هيچ نوین بودن آنهادليل به تنها هااین دوره لیو ندارد

ها همكاری مؤثر با سازمان البته باید در برگزاری دوره ها اقدام کند.گونه دورهکه نسبت به ارائه این

و ادارات بزرگ انجام  هاو دیگر نهادهای صنفی و متقاضيان نيروی فاوا همچون بانک رایانه نظام صنفی

 حاصل شود. ،رفع بيكاریکار و  یشود تا در انتهای دوره هدف اصلی تأمين نياز به نيرو

 مصوب ،دولت مالی مقررات از بخشی تنظيم قانون به موادی الحاق قانون (17) طبق ماده 

 و عاون، راهت شهرسازی، و مسكن نيرو، نفت، بازرگانی، صنایع، کشور، هایوزارتخانه»–27/11/138۰

 محل از مجاز هستند گردشگری و فرهنگی ميراث سازمان و اطالعات فناوری و ارتباطات ترابری،

 اعتبارات محل از مجاز هستند گردشگری و شاغلين به آموزش ارائه منظوربه و خود مصوب اعتبارات

 مشاغل و حرف با مرتبط و خصوصی تعاونی هایبخش شاغلين به آموزش ارائه منظوربه خود مصوب

 و دانشگاهی جهاد و کشور ایحرفه فنی و آموزش سازمان با قرارداد عقد طریق از خود پوشش تحت
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 پرداخت و کشور ایحرفه و فنی آموزش هماهنگی سازمان با مجاز غيردولتی آموزشی مؤسسات سایر

 .«نمایند اقدام هاهزینه

تواند از محل اعتبارات اوری اطالعات میچنانچه در متن ماده مشخص است، وزارت ارتباطات و فن 

های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات اقدام مصوب خود برای آموزش ضمن خدمت شاغلين شرکت

فعال در بخش فناوری های های آموزشی شرکتکند و عمالً این امكان وجود دارد که بخشی از هزینه

 سوی وزارت ارتباطات پرداخت شود.از اطالعات

 های قانونی منتشر نكرده است.ن وزارت ارتباطات گزارشی از نحوه استفاده از این ظرفيتتاکنو 

 

ي تشويق كارآفريني كودكان و نوجوانان در حوزه هااستيسدولت فدرال استراليا: . 3-2

 فناوري اطالعات و ارتباطات

عات و ارتباطات مورد تفاهم در حالی که دانش و استعداد کودکان و نوجوانان در زمينه کار با فناوری اطال

تواند نشانگر پيامدهای عدم می ،سوی افراد نوجوان صورت گرفتهمتعددی از حمالت هكری که از ، موارداست

به رسميت شناخته شدن و بسترسازی برای حضور سودمند نوجوانان در عرصه کارآفرینی فناوری اطالعات 

بر تربيت نسل آینده و هتواند عالوکار میومعه به فضای کسبورود این قشر از جا نين کارآفرینی وچهمباشد. 

. برای این منظور حفاظت از کودکان و شودزایی موجب کارآفرینی و اشتغال ،ها در مسير درستهدایت آن

رهنمودهای مشخصی برای کارآفرینی  ،هاست. دولت فدرال استرالياسوی دولتگذاری ازقانوننوجوانان نيازمند 

کارآفرینی کودکان و نوجوانان در حوزه فناوری اطالعات و  زمينهو نوجوانان تدوین کرده است که در کودکان 

به انتخاب  1کار استرالياییونوجوانان برای دریافت شماره کسب ،ارتباطات نيز کاربرد دارد. در این رهنمودها

سالگی  12ی مشخص شده است. تا سن روشنها بهشوند و مسائل مالياتی آنمایی میراهن ،کاروساختار کسب

سالگی خود نوجوان یا والدینش  1۵تا  12 سن کنند و ازجای نوجوانان مدارک مالياتی را امضا میوالدین به

های مالياتی را امضا کند. ساعات تواند برگهسالگی می 16 سن ازکارآفرین خود، ها را امضا کنند. توانند برگهمی

. ازجمله اینكه در ساعات حضور در مدرسه کار کردن مواجه استها محدودیتاز  برخی باکاری نوجوانان 

کار  شب مشغول 1۰فردای آن مدرسه برقرار است نوجوانان نباید پس از ساعت  ایامی کهغيرقانونی است و در 

ها حيت آنودیت وجود دارد و باید صالاستخدام کنند نيز محد توانند نوجوانانمیافرادی که  موردباشند. در 

های تأمين مالی برای این موضوع در دولت استراليا برنامههمچنين کردن با نوجوانان به تأیيد برسد.  برای کار

های نوین را در هایی که فناوریدر طرح اقدام حمایت از هنر و افراد جوان، پروژه مثالطور به .نظر گرفته است

شایستگی وام بالعوض خواهند داشت و  ،تفاده کنندو فرهنگی اس نمایش، خلق و توزیع محتوای هنری

 Department of 2011) سال سن داشته باشند 26ها نباید بيشتر از دهندگان این طرحپيشنهاد

                                                 
1. Australian Business Number (ABN) 
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Culture and the Arts,.) کاروکسبیا توسعه  اندازیهای وام بالعوض متعددی برای راههمچنين برنامه 

صورت عمومی های مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات بهه در حوزهدر دولت استراليا تعریف شده است ک

 ها قابل انجام است.صورت برخط ثبت نام برای آنو به دشوعرضه می

 در این زمينه شخصیمبا بررسی انجام شده مشخص شده است که در کشور سياست در ایران  

 .وجود ندارد

 

جرت براي جذب كارآفرينان و ارقابت جهاني در تدوين قوانين رواديد و مه. ۴-2

 وضعيت ايرانبا ن برتر حوزه فاوا و مقايسه متخصصا

های جهان در نيروی انسانی کارآمد است. دولت ،های موفقکاروکسبترین منبع برای ایجاد ضروری

جذب و  برای ،بر حفظ و اعتالی نيروی کار ماهر داخلیاند که با ایجاد تسهيالت مختلف عالوهتالش

مریكا در زمينه جذب آارگيری استعدادهای درخشان کشورهای دیگر اقدام کنند. ایاالت متحده کبه

نرخ  همچون منابع انسانی کشورهای دیگر سرآمد است. دالیل متعددی برای این جذابيت وجود دارد

ینجا که در ا شتر و مانند آنيامنيت ب ،خدمات عمومی بهتر تر،باالتر، امكان کسب ثروت راحتاشتغال 

دهد که ها نشان میگيرد. بررسین کشور مورد بررسی قرار میآهای صدور روادید و مهاجرت سياست

 طوری که:به ،اندمهاجران نقش مهمی در ایجاد شغل برای شهروندان ایاالت متحده آمریكا داشته

رشد نشان داد که مهاجرت تأثير مثبتی در  2۰11تا  2۰۰۵منطقه شهری از سال  ۵۰۵تحليل  

. هر کارگر با مدرک علوم، فناوری، مهندسی و (Strauss, 2014)مشاغل در نقاط شهری داشته است 

شغل برای متولدین ایاالت متحده  62/2 ،ریاضيات که در خارج از ایاالت متحده آمریكا متولد شده

 با مهارت باال استخدام هر مهاجر با 2۰14. در سال (Zavodny, 2011)آمریكا خلق کرده است 

 .(Kerr, 2015)کارگر دیگر در چهارده سال بعدی ارتباط داشته است  ۵/3استخدام 

دهد که نظام روادید آمریكا حدود مطالعه وبگاه دفتر امور کنسولی وزارت ایاالت متحده آمریكا نشان می

. این (CA, 2016)  ها روادیدهای کاری هستندمورد آن 12هاجرتی مشخص دارد، که مید غيردگروه روا 39

روادیدها نياز به نيروی کار متنوع این کشور را ساماندهی کرده است. مجموعه عوامل مشوق جذب 

سطح نيروی انسانی نخبه کشورهای دیگر حتی کشورهای  ،منابع انسانی در کنار نظام روادید این کشور

 وی کار. اما همچنان تقاضای نير(Campanella, 2016) اروپایی را دچار چالش کرده است

های این کشور کاروکسبشود و شدت احساس میالمللی برای کارفرمایان بخش فاوای آمریكایی بهبين

خواهان تسهيل هرچه بيشتر جذب نيروی انسانی متخصص برای کارآفرینی در داخل خاک آمریكا 

تر نسبت مقداری از بيكاری در آمریكا را به ناکافی بودن ميزان جذب متخصصان بر عامل هستند و

 .(PRESTON, 2015) دهندمی
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 ن و كارآفرينان خارجيجذب متخصصا هاي قانوني ايران درظرفيت. ۵-2

قانون کار جمهوری اسالمی این موضوع را مورد اشاره قرار داده است.  (129)تا  (12۰)در ایران ماده 

انی تمایزی تعدادهای جهاس گذار در مواجهه بادهد که قانونن و مقررات نشان میاما مفاد این قواني

 شود.كرده قائل نمیتحصيلكرده و غيرميان نيروی کار تحصيل

فارغ از سطح  ،هقانون کار، پروانه اشتغال همه اتباع بيگان (124)ماده  براساسدر حالی که  

 ،در قوانين ایاالت متحده آمریكا ،شودسال تمدید میمدت یک به فقطها، تحصيالت و تخصص آن

ها آن ویزای کاری مدت زمان ،ند و سطح تخصصشانابه مكانی که در آن شاغل بتنسن امتخصص

 شود.مشخص می

این  کار حق با روادید صدور یكی از شروط موافقت قانون کار، (121)ماده  «الف»بند براساس  

 افراد رکابه آماده ایرانی اتباع ميان در اجتماعی امور و کار وزارت در موجود اطالعات مطابق»است که 

در بخش  براساس آنچهدر حالی که  .«باشد نداشته وجود مشابه تخصص و تحصيالت واجد داوطلب

نویسی در سطح جهانی موجود استعداد قوی برنامهبا نفر  21 فقطقبلی ذکر شد در کل کشور ایران 

 تنهایی گویای سطح تخصص افراد نيست.تحصيالت به ،است و در حوزه فناوری اطالعات

 این است که کار حق با روادید صدور یكی دیگر از شروط موافقت ،(121)ماده  «ج»بند  ساسبرا 

مطالعات متعدد  .«شود استفاده ایرانی افراد بعدی جایگزینی و آموزش برای بيگانه تبعه تخصص از»

مانع تواند می ها و تجاربسازی پس از انتقال دانش، مهارتدهند که احساس امكان جایگزیننشان می

 .(Akgün, 2017)(Dwivedula, 2017)یند اشتراک دانش شود آفر

در شرایط استخدام کارمندان بيگانه برای دولت که استخدام کارشناسان خارجی را را  (127)ماده  

توان با تسهيالت ویزای کار آمریكا برای وزارت دفاع آمریكا با مصوبه مجلس ممكن کرده است می

استخدام و استفاده نيروی کار خارجی در بخش دولتی نسبت به  ،متحده آمریكا مقایسه کرد. در ایاالت

باید طور ویژه در مورد وزارت دفاع آمریكا که تر است. این موضوع بهبخش خصوصی بسيار ساده

ترین ویزای کار در ایاالت طوالنی .حساسيت امنيتی بيشتری داشته باشد نيازمند توجه بيشتر است

 شود. ساله( اعطا می 1۰) این کشوربه شاغلين وزارت دفاع متحده آمریكا 

 

هاي كار منعطف در حمايت از افزايش اشتغال زنان و تجربه انگلستان: سياست. 6-2

 پذير و افزايش كيفيت كاراقشار آسيب

های تحول در نحوه اجرا، مكان و زمان انجام کار گفته کار منعطف به مجموعه وسيعی از فرصت

جمله مصادیق کار منعطف اشتراک های فناوری اطالعات ممكن شده است. ازه با پيشرفتشود کمی
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ست. در اشتراک شغل دو یا چند نفر برای ا ،4و دورکاری 3زمان منعطف 2،هفته کاری فشرده 1،شغل

 کنند و از نظر قانونی همهمی اجرای شغلی که معموالً ازسوی یک نفر قابل انجام است با یكدیگر تفاهم

تناسب ساعت کاری مورد تفاهم ها مسئوليت یكسانی در اجرای آن شغل دارند، مزایای شغلی نيز بهآن

شود که با شود. در هفته کاری فشرده به کارمندان فرصت داده میارندگان تقسيم میگذميان اشتراک

نعطف به کارمندان تر کردن زمان کار روزانه، از روزهای کاری خودشان بكاهند. در زمان کاری مطوالنی

به  دورکاری نيز دهند.ز ساعت کاری استاندارد تغيير شود که ساعت کاری خودشان را ااجازه داده می

شود که در آن فرد در محلی غير از ساختمان اصلی محل کار و در مراکز مدل کار کردنی اطالق می

ر آماری دورکاری در حال حاضر به رساند. البته از نظدورکاری یا منزل وظایف محوله را به انجام می

 شود.یک تا دو روز در هفته هم اطالق می

های کار های جدید، سياستدر انگلستان با توجيه پيشرفت فناوری اطالعات و ایجاد قابليت 

هفته برای یک  26. در این کشور هر کارگری که است منعطف ازسوی دولت به رسميت شناخته شده

تواند برای یكی از انواع کار منعطف درخواست بدهد. صی( کار کرده باشد میخصو یادولتی ) کارفرما

ی منطقی پيرامون رد کاروکسبدالیل  ،کارفرما باید درخواست را بررسی کند و در صورت عدم موافقت

درخواست را به کارمند ابالغ کند. کارفرما در هر صورت باید طی حداکثر سه ماه تصميم قطعی را 

تواند به نهاد مربوطه کارمند می ،هادر صورت تخطی کارفرما از بررسی منطقی درخواست اتخاذ کند.

سازماندهی کار، عدم توانایی استخدام  شكایت کند. البته اگر کارفرما افزایش هزینه، عدم توانایی باز

نيروی جدید و دالیل مشابه را ذکر کند، نيازی به قبول درخواست کار منعطف نخواهد داشت 

(gov.uk, 2017). 

نامه در طی یک آیين دورکاری مورد توجه قرار گرفت و فقطدر ایران از ميان انواع کار منعطف  

های بخش دولتی موظف شدند با بخشی از نيروی کار خود دستگاه ،با مصوبه هيئت دولت 1389سال 

به دليل  1392ه در سال ناماز طریق دورکاری همكاری کنند. این آیين دارا باشندکه شرایط الزم را 

لغو شد. اجرایی شدن این سياست هم در بخش خصوصی قابل دنبال شدن صحيح و اصولی اجرای غير

های های تأمين زیرساختاست و هم در بخش دولتی و باید موارد مربوط به تأمين اجتماعی و مشوق

 گيرد.چنينی مورد بررسی قرار های اینفنی در سياست

 

                                                 
1. Job sharing 

2. Compressed working week 

3. Flexitime 

4. Teleworking 
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 كانادا كشور ودهاي راهبرد مديريت استعدادها براي اقتصاد ديجيتاليخالصه رهنم. ۷-2

نهاد به عمل مالی و حمایتی که دولت از تشكيل نهادهای غيرانتفاعی مردم نيتأمدر کانادا با استفاده از 

پژوهی شد. این شورا یک نهاد تصميم سيتأس این کشور، شورای فناوری اطالعات و ارتباطات آوردیم

گذاری این کشور آموزش و نهادهای سياست ی است که از ترکيب نمایندگان بخش صنعت،اعرانتفيغ

تشكيل شده است. رهنمودهای راهبرد مدیریت استعدادها برای اقتصاد دیجيتالی یک گزارش 

-ictc) سوی این نهاد برای استفاده در بخش عمومی کانادا منتشر شده استکارشناسی است که از

ctic, 2017)شرح زیر استبه رهنمودهاصه این . خال: 

 در كشور كانادا  پرورش همه آحاد جامعه براي تقويت استعدادها. 1-۷-2

 12ک تا پایه کودنه باید در برنامه آموزشی از مهدآخرین رهنمودهای ایالتی، آموزش علوم رایا براساس

 بگيرند: طور خاص باید موارد زیر را در نظرگذاران آموزشی بهالزامی شود. سياست

 آموزان در سطوح اوليه،تفكر رایانشی )با تجهيزات یا بدون تجهيزات( برای دانش 

 آموزان در سطوح ابتدایی،نویسی برای دانشکد 

 آموزان سطوح پایه،ی و امنيت سایبری برای دانشسازشبكههای کاربردی، توسعه برنامه 

 های یادگيری تجربی از قبيل دستياری و ...فرصت، 

 ند،اهای شغلی که نيازمند علوم رایانهات در زمينه مسيرها و نقشاطالع 

با توسعه  ،سال آموزشی 12ها را در ادغام علوم رایانه در برنامه درسی هر دولت فدرال باید تالش -

 موردها و صنعت( تسهيل کند. یک برنامه درسی ملی و موارد مطرح درسی )با کمک و مشورت استان

 مورد استفاده قرار گيرد. بارهتواند در این بریتانيا می 1ه دیجيتالیمدرس - برنامه خانه

سازی های خود از پيادهها و داراییهای بزرگ( باید با عرضه دانش، برنامهصنایع )جوامع و شرکت -

 برنامه درسی علوم رایانه حمایت کنند.

های ویژه به بنگاهه به صنعت بهکرا های حقوق و مزایایی های استانی باید یارانهدولت فدرال و دولت -

ها ای الزم را به جوانان بدهند و آنهها بتوانند آموزشد تا آننکن شود تسهيلکوچک و متوسط داده می

های کوچک و های یارانه حقوق به بنگاهکنند. این مهم با افزایش شمول برنامه وارد صنعت فاوا بهرا 

 متوسط مختلف قابل پيگيری است.

های صنعت و دولت باید همكاری راهبردی با یكدیگر را افزایش دهند تا برنامه بخش آموزش، -

های استخدام دانشجویان را راستاتر باشد و فرصتایجاد شود که با نيازهای صنعت هم ایآموزشی

 افزایش دهد.

                                                 
1. Digital schoolhouseسازان : برنامه آموزش مفاهیم رایانشی به کودکان به کمک بازی با همکاری اتحادیه بازی

استیشن و وزارت آموزش و پرورش بریتانیا، صندوق ارتقای مدارس شهرداری لندن و شرکت سازی پلیبریتانیا، شرکت بازی

 در حال اجراست. ۲۰1۴از سال  Schoolhouseی خیریه هیئت امنای
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 كانادا در كشور گيري از همه استعدادهاي پراكندهبهره. 2-۷-2

، نهادهای آموزشی دانشگاهی و صنعت باید همكاری کنند که سياستی گذاران استانی و ایالتیسياست -

 تمرکز کنند: مواردذیلاتخاذ شود که گوناگونی و شمول در حرفه فاوا را بهبود دهد. این گروه باید بر 

  ها و )مانند شكاف حقوق و مزایا( افراد دارای معلوليت، بومیزنان موانع مشارکت کامل

 ه فاوا را درک کنند.های محسوس در حوزاقليت

 بخشی و شمول حداکثری را با یكدیگر به اشتراک بگذارند.تجربه بهترین اقدامات در حوزه تنوع 

 های اقدام برای جذب و حفظ جوامع کم بازنمایی شده، در حوزه فاوا را اتخاذ کنند.طرح با تعيين اهدافی 

 برای مثالی طراحی کنند )را طور های یادگيری فاواصنعت، نهادهای آموزشی و دولت باید فرصت -

های کمتر بازنمایی شده در حوزه فاوا مورد راهبردی( که مشارکت گروه آموزش و نویسیهای کددوره

 تشویق قرار گيرد.

های کوچک و متوسط در برای کمک به بنگاهرا صنعت، بخش آموزش و دولت باید منابع الزم  -

بتوانند از همه  آناندر اختيار آنها بگذارند تا هایشان زمانشناسایی و رفع عدم توازن ناآگاهانه در سا

 استعدادهای در دسترسشان استفاده کنند.

های یادگيری هدفمند را طوری گسترش و ارتقا دهند که صنعت، بخش آموزش و دولت باید فرصت -

های هدفمند برنامهتواند شامل میامر های کمتر بازنمایی شده حوزه فاوا را به خود جذب کنند. این گروه

و به مشاغل پرتقاضای فاوا و سهميه  ترگستردههای جامع برای جذب استعدادهای آگاهی از صنعت و برنامه

 .باشدهای کمتر بازنمایی شده نيز هزینه آموزشی دانشگاهی هدفمند برای جذب گروهکمک

 در كشور كانادا افزايي نيروي كار براي بهبود پذيرش ديجيتاليحمايت از مهارت. 3-۷-2

را های کوچک و متوسط ها باید در همه سطوح سازوکارهایی ایجاد کنند که فشار مالی بنگاهدولت -

تواند شامل یارانه یا امتياز مالياتی به میامر افزایی کارکنانشان در حوزه فاوا کاهش دهد. این در مهارت

 مدت را پوشش دهد.کوتاههای آموزشی های کوچک و متوسط باشد تا هزینه دورهبنگاه

های کوچک و متوسط برای بنگاه را های دیجيتالیهای استانی و فدرال باید پذیرش فناوریدولت -

های حمایتی مانند برنامه تسهيل کنند تا قدرت رقابتشان افزایش یابد. این مهم از طریق برنامه

 2۰14احی شد و در سال که توسط کنسول تحقيقات ملی طر 1آزمایشی پذیرش فناوری دیجيتالی

 شود.پایان یافت، اجرایی می

خریدهای فاوای خود را از  در همه سطوح )استانی، شهرستانی و فدرال( باید درصدی از هادولت -

 های کوچک و متوسط با نيروی کار کانادایی انجام دهند.بنگاه

                                                 
وکار را برای های کارهای کارشناسی، تحقیقاتی و اجرایی بازطراحی فرآیندهای کسبدرصد هزینه ۸۰ای که تا برنامه .1

و افزارهای سفارشی افزار، نرمکرد. البته هزینه خرید سختنفر پرداخت می ۵۰۰های با تعداد نیروی کار کمتر از شرکت
رسد نظر میشدند. بههای قابل قبول محسوب نمیمندند، جزء هزینهصورت طبیعی به آن عالقهها بهطراحی وبگاه که بنگاه

 کارهای کوچک و متوسط در حوزه فاوا به مسیر کارشناسی بود.وگذاری کسببرنامه مذکور طرحی برای هدایت سرمایه
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 در كشور كانادا جذب و حفظ استعدادهاي ديجيتالي جهاني. ۴-۷-2

ی هاسازمانصنعت باید اطالعات بازار کار مورد نياز  درران فدرال و استانی با همكاری گذاسياست -

 .آورندهای شغلی فراهم فرصت جهتبرای ارزیابی عرضه و تقاضا را توسعه نيروی انسانی و اداره مهاجرت 

رای شده بیندهای تسهيل آکه از آن با فررا گذاران فدرال باید نظام روادید منسوخ شده سياست -

تر به کانادا و پر یعسردوباره برقرار سازند تا به استعدادهای جهانی در ورود  ،شدکارگران فاوا یاد می

 کمک شود. ،در مشاغل با تقاضای باال بااستعدادکردن کمبودهای نيروی 

 ی باز ارزیابی کنند که هدف آن در تسهيلاگونهبهرا  1گذاران فدرال باید برنامه ورود سریعسياست -

 محقق شود. ،مسير اقامت برای افراد دارای مهارت مورد نياز

مناطق وابسته آن  معرفی برای برندسازی کانادا و ها بایدجوامع صنعتی و بنگاه ،هادولتهمه سطوح  -

 .برگزار کنند های بازاریابی بيشترکمپينها و استعداد کاروکسبعنوان مناطقی دوستدار به

 مردم كشور كاناداهاي ديجيتالي لي و مهارتتقويت سواد ديجيتا. ۵-۷-2

همراه با صنعت و بخش آموزش باید در دسترس بودن منابع و رهنمودهای  ،ها در همه سطوحدولت 

های کوچک و متوسط و برای بنگاه را های امنيت دیجيتالی(توصيهطور مثال بهفناوری آنالین رایگان )

شوند و وارد اقتصاد دیجيتالی  بهکند تا با اطمينان میکمک  به شهروندان امرافراد افزایش دهند. این 

 تقویت کنند. را در خودهای دیجيتالی بنيادی برای استخدام مهارت

های دیجيتالی و خدمات برخط پيش طور شایسته به سمت درگاهها در همه سطوح باید بهدولت 

 ها خواهد شد.سواد دیجيتالی کاناداییموجب تشویق به پذیرش دیجيتالی بيشتر و  امرزیرا این  ،روند

 در كشور كانادا تقويت كارآفريني ديجيتالي. 6-۷-2

 در تحقيق و توسعه را گذاریباید سرمایه ،ها در همه سطوح، صنعت و نهادهای آموزشیدولت 

شوند. یک سازی خدمات و محصوالت جدید میدر مواردی که موجب تجاری خصوصتشویق کنند به

 های( با تمرکز بر شرکتSR&EDت بالقوه اصالح برنامه توسعه آزمون و تحقيق علمی )مسير پيشرف

« پتنت باکس»طور که در رویكرد سازی و امتيازات مالياتی )همانو برقراری ارتباط ميان تجاری نوپا

 بریتانيا آمده است(.

ها در عه فناوریها باید در همه سطوح راهبردی جامع توسعه دهند که برای تحقيق و توسدولت -

را جذب کنند. راهبرد باید شامل در نظر گرفتن حفاظت از  (FOIگذاری مستقيم )سرمایهمراحل اوليه 

های جدید، نرخ ماليات بنگاه و در دسترس بودن ابزارهای مالی و حسابداری مالكيت معنوی نوآوری

 گذاری شود.مالياتی برای سرمایه

                                                 
1. Express Entry 
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سازی تحقيقات بيرونی و تحقيقات کاربردی نهادهای د تجاریها در همه سطوح و صنایع بایدولت -

برای نوآوری، آزمودن و آوردن راهكارها را آموزشی را تشویق کنند. این ظرفيت استعدادهای کارآفرینی 

 کند.به صنعت تغذیه و شكوفا می

قابليت های آن های آموزش عالی باید تحقيقاتی برای دانشجویان تعيين کنند که پروژهدانشگاه -

 سازی داشته باشند.تجاری

 ايجاد مسيرهاي تحرک بازار كار براي پر كردن مشاغل پرتقاضا. ۷-۷-2

راهبردی جامع تدوین  تاها در همه سطوح، صنعت و مجامع باید با یكدیگر همكاری کنند دولت -

کنند.  که از جابجایی کارگران جابجا شده به سمت مشاغل پرتقاضای اقتصاد دیجيتالی حمایت شود

 این راهبرد باید شامل:

 بيشترین کمک به جابجایی کارگران به  بهکه رو به نزول هستند و  باشد هاییدهی به بخشاولویت

 .نيازمندندصنایع دیگر 

 های قابل انتقال،خلق رهنمودها و ابزارهای الزم برای نگاشت مهارت 

 ای شغلی فاوای جدید،گيری از استانداردهای موجود و جدید برای ایجاد مسيرهبهره 

 مدت هدفمند،های آموزشی کوتاهمهخلق برنا 

 ه اشتغال تداوم مزایای بيم جهتگذار کارکنان جابجا شده به صنعت فاوا يلتسهها برای توسعه حمایت

 که آموزش کارگر و مستخدم را بدون هزینه یا با هزینه کم ممكن سازد. مشخص ایها برای دورهآن

جامع و منسجم مانند برنامه راهبرد مدیریت استعدادهای اقتصاد دیجيتال کانادا  یادر ایران برنامه 

ی پراکنده برای اصالح نظام آموزشی، قوانين مربوط به مالكيت فكری هاتالش .به تصویب نرسيده است

 و بنياندانش مؤسسات وها شرکت از حمایت قانون»و  «فكری مالكيت از حمایت الیحه»همچون 

ی دیگر هابخشطور که در و همان اندگرفتهدر دستور کار قرار  «اختراعات و هاینوآور زیساتجاری

 در این عرصه وجود دارد. ی قانونیهاليپتانسخألهای قانونی و عدم استفاده از  ،ذکر شد

 

 بنديجمع

الی شدن ی باال، دیجيتریپذاتصالدهد در حالی که عواملی مانند مطالعات روندهای آینده نشان می

مرتبط با  کار جدیدی از های مختلف مشاغل و تسهيل امكان مشارکت در بازار جهانی کار، انواعجنبه

را  انجام کار و ی توسعه شغلیهاروش و کارها ساختار نيز فناوری اطالعات و ارتباطات پدید آورده و

وری برای افزایش بهرهصورت کلی پيشرفت فناوری اطالعات و رقابت جهانی اما به ،دهدمی تغيير

ميزان کل اشتغال را کاهش دهد. این کاهش  ،تواند در کشورهایی که راهكار مناسبی اتخاذ نكنندمی
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رو اینميزان اشتغال بيشتر گریبانگير افراد و جوامع با سطح تحصيالت و درآمد پایين خواهد بود. از

. اشتغال فناوری ابدییمضرورت  ،اتی آگاهانه در حوزه اشتغال و فناوری اطالعهااستيساتخاذ 

اشتغال نيروی کار متخصص فناوری اطالعات در کل بازار کار و  :اطالعات و ارتباطات در دو دسته

اطالعات  براساسی اقتصادی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات قابل تقسيم است. هاتيفعالاشتغال در 

ی اقتصادی حوزه فناوری اطالعات حدود هاتيفعالصنایع و  ،139۰ سال مرکز آمار ایران از سرشماری

 OECDطور متوسط در کشورهای ، در حالی که بهدهندیماز کل اشتغال را تشكيل درصد  78/۰

. با توجه به تعداد بسيار زیاد شودیمدرصد از کل اشتغال را شامل  8۵/2صنعت فناوری اطالعات 

توان انتظار داشت که صنعت در کشور می های مهندسی و سطوح متوسطهالتحصيالن رشتهفارغ

آمار دقيقی از فناوری اطالعات و ارتباطات ایران از توانایی دو برابر شدن ميزان اشتغال برخوردار باشد. 

اما در اتحادیه  ،ی شغلی فناوری اطالعات و ارتباطات کشور وجود نداردهافیدر ردميزان نيروهای فعال 

ن فناوری ادرصد از کل نيروی کار را متخصص 9/2بيش از  متحده آمریكا درصد و ایاالت 4 حدوداروپا 

نيروی کار متخصص فناوری اطالعات در همه  ،وریبرای افزایش بهره .دهندیماطالعات تشكيل 

تا چهار درصد از کل اشتغال  تواندیمکه این خود  ؛های اقتصادی کشور مورد نياز خواهد بودبخش

های الزم برای همه به مهارت کمکمه آشنایی با فناوری اطالعات و ارتباطات کشور را شامل شود. البت

نياز به  نيتأممدت و بلندمدت برای اشتغالزایی و های کوتاهرو سياستاین. ازشودیممشاغل تبدیل 

ی کارآفرینی در حوزه هااستيسکلی  ورطنيروی کار فناوری اطالعات و ارتباطات باید اتخاذ شود. به

های نوآوری و ی بازار، سياستهااستيسهای مالی، سياست :چهار دستهاوری اطالعات به فن

شرح ذیل هی منابع انسانی بهااستيسی منابع انسانی قابل تقسيم است. در این گزارش هااستيس

 مورد مطالعه قرار گرفت:

المللی مخابرات اتحادیه بين ديیتأنيروی کار که مورد  نيتأمزایی و مدت اشتغالی کوتاههااستيسازجمله  

هفته نيروی کار دارای مهارت مورد نياز بازار  12 تا 8طی  هادورهاندازی کدنویسی است. این ی راههادورهاست، 

. در ایران جهاد دانشگاهی، کميته امداد امام خمينی و امثال آنها از امكانات الزم برای دهندیمکار را آموزش 

 الحاق قانون (17) موجب مادهو وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به هستندبرخوردار  هادورهبرگزاری این 

ی آموزشی هادورههزینه  تواندیم 27/11/138۰ مصوب ،دولت مالی مقررات از بخشی تنظيم قانون به موادی

از این ظرفيت  ی فناوری اطالعات را متقبل شود. تاکنون وزارت ارتباطات گزارشی از نحوه استفادههاشرکت

 قانونی منتشر نكرده است.

های تشویق نوجوانان به کارآفرینی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور سياست 

از تالش برای هدایت درست استعدادهای نوجوانان ایرانی برای کمک به  مثالی تواندیماستراليا 

 ی قرار نگرفته است.مورد بررسی حقوق ،اشتغالزایی باشد که تاکنون در کشور
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کار ایران( و ایاالت متحده آمریكا نشان  قانون (129)تا  (12۰)مواد ) رانیامقایسه قوانين روادید  

قائل نيست و  ری کشور تمایزی ميان نيروهای تحصيلكرده و استعدادهای برتهااستيسدهد که می

 .کنندیمنهای مصوب از انتقال دانش و تجربه جهانی به کشور حمایت سياست

ی اگونهی کار منعطف، بههااستيسدهد که مطالعه کار منعطف در کشور انگلستان نشان می 

دورکاری را  فقطبخش دولتی، یا  ، تنهاایران تصویب نشده است که مانند سياست لغو شده دورکاری

شامل شود. اجرایی شدن این سياست هم در بخش خصوصی قابل دنبال شدن است و هم در بخش 

ی هااستيسی فنی باید در هارساختیز نيتأمی هامشوقاجتماعی و  نيتأمدولتی. موارد مربوط به 

 کار منعطف مورد بررسی قرار گيرد.

ی جامع منتشر کرده ابرنامهکانادا  اقتصاد دیجيتالیی رهنمودهای راهبرد مدیریت استعدادها 

آموزان، ارتقای سواد علوم رایانه به دانش ی مختلف مانند آموزشهاجنبهاست که مسئله اشتغال را از 

های ی شمول زنان، افراد دارای معلوليت و اقليتهااستيسنيروی کار و همكاری صنعت و دانشگاه، 

محسوس در حوزه فاوا، جذب مهاجران دارای تخصص، تقویت نوآوری، سواد دیجيتالی و افزایش تحرک 

مع کارآفرینی و مدیریت استعدادهای فناوری اطالعات و برنامه جا ایران. در کندیم ساماندهیبازار 

ارتباطات که اجرای قوانين مصوب و رفع خألهای قانونی را در دستور کار قرار دهد تهيه و تصویب 

ر اثآی سازحداکثربرای  همانطور که در مطالعات دیگر هم نشان داده شده صورت کلینشده است. به

 شود:توجه م توانمندساز فاوا بر اشتغال باید به پنج نظا

  به  افزاریی نرمهامهارتآگاهی از  فاوا ومناسب  بامهارتنظام سرمایه انسانی: مجموعه نيروی کار

 .دهدیمکشورها در بازار کار جهانی مزیت رقابتی 

 های ، زیرساختونقلحملی زیرساختی: دسترسی فراگير به فاوا، دسترسی به برق و هاسامانه

 .ی کوچک و متوسطهابنگاهوری و پذیرش فناوری توسط حمایتگر از نوآ

 نيتأمی هاشبكهی اعتماد و شناخت برای کارگران و کارفرمایان، هاشبكهی اجتماعی: هانظام 

 ی پيامدهای منفی اجتماعی اشتغال فاوا بنيان باید ایجاد شود.سازحداقلاجتماعی و راهكارها برای 

 موقع و اسخگو و کارآمد برای حصول اطمينان از پرداخت بهی پهاسامانهمالی:  نيتأمی هانظام

 . مالی برای نوآوری و کارآفرینی نيتأمدسترسی به 

 و  کندیمی شغلی جدید خلق هافرصتی تنظيم مقررات: ایجاد محيطی توانمندساز که هانظام

 کندیمایت در عين حال از حقوق کارگران نيز حم و دهدیم انعطاف بازار نيروی کار را افزایش

(Raja, Imaizumi, Kelly, & Nar, 2013). 
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 هاپيشنهاد

 شود که موارد زیر به ترتيب اولویت در دستور کار قرار گيرد:يشنهاد میپ انجام شده،با توجه به مطالعات 

های دولتی، نهادهای عمومی غيردولتی ای، دستگاههای عضو نظام صنفی رایانههمكاری شرکت .1

 ه)مطالع نيازهای مهارتی نيروی انسانی کشور در زمينه فناوری اطالعات و ارتباطات. و... برای احصای

  المللی مخابرات(کانادا، اتحادیه بين

ای همچون سازمان آموزش فنی مدت حرفههای کوتاهنهادهای متولی آموزش بينهمكاری   .2

های آموزشی ين زیرساختمأای کشور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و جهاد دانشگاهی برای تحرفه

المللی کانادا، اتحادیه بين ه)مطالع در کشور. کارآموزی فناوری اطالعات و ارتباطاتهای اجرای دوره

 مخابرات(

ی کارآموزی فناوری اطالعات و هامندی از دورهپذیر برای بهرهکمک و تشویق اقشار آسيب  .3

 المللی مخابرات()اتحادیه بين .م خمينیتوسط نهادهای خيریه همچون کميته امداد اما ارتباطات

در  27/11/138۰قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  (17)اجرای ماده  .4

امكانات  )مطالعه .های فعال در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات کشورراستای کمک به آموزش نيروی انسانی شرکت

 المللی مخابرات( تحادیه بينهای احقوقی اجرای سياست

اصالح قانون کار در راستای جذب استعدادهای برتر فناوری اطالعات کشورهای همسایه همچون  .۵

 نویسی کشورهای منطقه و قوانين روادید ایاالت متحده آمریكا()مطالعه استعدادهای برنامه. پاکستان و ترکيه

 )مطالعه کانادا( پایان متوسطهآموزش علوم رایانه از مهد کودک تا تدوین برنامه  .6

 )مطالعه کانادا( مهارت و سواد دیجيتال بهبود برای کار نيروی افزایی مهارت از حمایتتدوین برنامه  .7

 مطالعه آمریكا و کانادا( جهانی دیجيتالی برتر استعدادهای حفظ و جذبتدوین برنامه  .8

 )مطالعه کانادا( ق و توسعه( برای بخش تحقيFOIگذاری مستقيم )جذب سرمایه برنامهتدوین  .9

 حداکثر ر و قانونکشو مالی منظا یتقاار و پذیرقابتر توليد نعامو فعر نقانوحمایتی همچون  قوانين اجرای .1۰

 قانون( 1۰4) ماده اصالح و صادرات امر در آنها تقویت و کشور نيازهای تأمين در خدماتی و توليدی توان از استفاده

 کانادا()مطالعه  مستقيم هایماليات

با رویكرد حفاظت از حقوق صاحبان آنها  الیحه مالكيت فكریارائه مالكيت فكری از طریق  قوانين اصالح .11

سازی بنيان و تجاریقانون حمایت از مؤسسات دانش»و اصالح  و تشویق به انجام فعاليت در این زمينه

. حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بنيانوکار دانشبا رویكرد تسهيل شرایط کسب «ها و اختراعاتنوآوری

 )مطالعه کانادا(
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 پيوست 

( قانون کار 129( تا )12۰مواد قانونی مرتبط با اشتغال نيروهای متخصص خارجی در ایران )مواد )

 (.139۰جمهوری اسالمی ایران، مصوب 

 با ورود روادید دارای والًا که آن مگر شوند کار به مشغول ایران در توانندنمی بيگانه اتباع -( 12۰) ماده

 .دارند دریافت کار پروانه مربوطه، هاینامهآیين و قوانين مطابق ثانياً بوده، مشخص کار حق

 :باشندنمی( 12۰) ماده مقررات مشمول ذیل بيگانه اتباع -تبصره 

 تأیيد با هستند کنسولی و دیپلماتيک هایمأموریت خدمت در منحصراً که بيگانه اتباع (الف 

 .خارجه امور وزارت

 .خارجه امور وزارت تأیيد با هاآن به وابسته هایسازمان و متحد ملل سازمان کارشناسان و کارکنان (ب 

 و فرهنگ وزارت تأیيد و متقابل معامله شرح به خارجی مطبوعات و هاخبرگزاری خبرنگاران (ج 

 .اسالمی ارشاد

 مشخص کار حق با روادید صدور در ذیل شرایط یترعا با اجتماعی امور و کار وزارت -(121) ماده

 :کرد خواهد صادر کار پروانه و موافقت بيگانه اتباع برای

 افراد کاربه آماده ایرانی اتباع ميان در اجتماعی امور و کار وزارت در موجود اطالعات مطابق (الف 

 .باشد نداشته وجود مشابه تخصص و تحصيالت واجد داوطلب

 .باشد نظر مورد کار به اشتغال برای کافی تخصص و اطالعات دارای هبيگان تبعه (ب 

 .شود استفاده ایرانی افراد بعدی جایگزینی و آموزش برای بيگانه تبعه تخصص از (ج 

 تعداد به مربوط ضوابط. است اشتغال فنی هيئت با ماده این در مندرج شرایط احراز -تبصره 

 با که بود خواهد اینامهآیين موجببه هيئت، جلسات كيلتش نحوه و هاآن انتخاب شرایط و اعضا

 .رسدمی وزیران هيئت تصویب به اجتماعی امور و کار وزارت پيشنهاد

 ذیل افراد پروانه تجدید و تمدید صدور، به نسبت تواندمی اجتماعی امور و کار وزارت -(122) ماده

 :نماید اقدام

 .باشد داشته اقامت ایران در مداوم سال ده حداقل که ایبيگانه تبعه (الف 

 .باشد ایرانی همسر که ایبيگانه تبعه (ب 

 داشتن شرطبه سياسی پناهندگان و اسالمی کشورهای خصوصاً بيگانه کشورهای مهاجرین (ج 

 .خارجه امور و کشور هایوزارتخانه کتبی موافقت از پس و پناهندگی یا و مهاجرت معتبر کارت

 اتباع متقابل معامله عنوانبه یا و ضرورت صورت در تواندمی اجتماعی امور و کار وزارت -(123) ماده

 تأیيد از پس( نباشد ارادی آنان وضعيت که آن بر مشروط) را تابعيت بدون افراد یا و دول از بعضی
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 پروانه تجدید حق یا و تمدید حق صدور، حق پرداخت از وزیران هيئت تصویب و خارجه امور وزارت

 .نماید معاف کار

 تجدید یا تمدید یا صادر سال یک مدت برای حداکثر قانون این مواد رعایت با کار پروانه -(12۴) ماده

 .شودمی

 کارفرما شودمی قطع کارفرما با بيگانه تبعه استخدامی رابطه عنوان هر به که مواردی در -(12۵) ماده

 مكلف نيز بيگانه تبعه. کند اعالم اجتماعی امور و کار وزارت به را مراتب روز، پانزده ظرف است مكلف

. نماید تسليم اجتماعی امور و کار وزارت به رسيد، اخذ برابر در را خود کار پروانه روز پانزده ظرف است

 .کندمی درخواست صالحذی مراجع از را بيگانه تبعه اخراج ،لزوم صورت در اجتماعی امور و کار وزارت

 ایجاب استثنایی طوربه را بيگانه فوری اشتغال کشور صنایع مصلحت که مواردی در -(126) ماده

 امور و کار وزیر موافقت با و نمایدمی اعالم اجتماعی امور و کار وزارت به را مراتب مربوطه وزیر کند،

 کار حق با روادید صدور به مربوط تشریفات رعایت بدون موقت کار پروانه بيگانه، تبعه برای اجتماعی

 .شد خواهد صادر خص،مش

 فنی هيئت تأیيد مستلزم آن تمدید و است ماه سه حداکثر موقت کار پروانه اعتبار مدت -تبصره 

 .بود خواهد بيگانه اتباع اشتغال

 گرفتن نظر در با دولت نياز مورد بيگانه فنی متخصصين و کارشناسان استخدامی شرایط -(12۷) ماده

 اعالم و بررسی از پس داخلی، کارشناس نيروی به توجه با و هانآ مزد ميزان و خدمت مدت و تابعيت

 شورای مجلس تصویب با کشور، استخدامی و اداری امور سازمان و اجتماعی امور و کار وزارت نظر

 مجلس تصویب از پس مورد هر در خارجی، کارشناسان استخدام جهت کار پروانه. بود خواهد اسالمی

 .شد خواهد صادر اجتماعی امور و کار وزارت طرف از اسالمی شورای

 استخدام موجب که قراردادی هرگونه عقد به اقدام از قبل مكلفند کارفرمایان -(12۸) ماده

 بيگانه تبعه اشتغال اجازه امكان مورد در را اجتماعی امور و کار وزارت نظر شود،می بيگانه کارشناسان

 .نمایند استعالم

 و تجدید تمدید، صدور، نحوه ازجمله بيگانه اتباع اشتغال به مربوط راییاج هاینامهآیين -(129) ماده

 این( 121) ماده در مذکور بيگانه اتباع اشتغال فنی هيئت اعضای انتخاب شرایط نيز و کار پروانه لغو

 خواهد رسيد. وزیران هيئت تصویب به اجتماعی امور و کار وزیر پيشنهاد با قانون،
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