
مرکـز کارآفرینـی دانشـگاه خوارزمی با بررسـی پژوهش های 
انجـام شـده داخلی و خارجـی در زمینه مهارت هـای مورد نیاز 
بـازار،  بیسـت مهارت کلیدی شناسـایی، تعریف و اجـرا کرده 
اسـت که با عنوان طرح بیسـت بیسـت از سـال 1396 انجام می 

شـود. مهارت های طرح بیسـت بیسـت عبارتند از:

      مهارت های بیست گانه

1. کارگروهی
2. مهارت های ارتباطی

3. تصمیم گیری
4. حل مسئله

5. نحوه جستجوی شغل
6. برنامه ریزی

7. نحوه استفاده و تحلیل اطالعات
8. رهبری

9. خالقیت
10. فناوری ارتباطات و اطالعات

11. خود انگیزشی
12. تفکر انتقادی

13. توانایی بهره گیری از زبان خارجی
14. مذاکره

15. قابلیـت بررسـی و پذیرش عقاید مختلف )شایسـتگی های 
فرهنگی( میان 

16. فکر ابداعی) نوآوری(
17. آگاهی های مربوط به سازمان، بنگاه و تجارت

18. ایده پردازی و ارزیابی ایده ها
19. مهارت های نوشتن

20. توانایی سخن گفتن در میان جمع



        مهارت ها به سه دسته تقسیم می شوند

* مهارت های آکادمیک
* مهارت های فنی حرفه ای

*مهارت های پایه اساسی
*  مهارت های آکادمیک به رشته تحصیلی مربوط است

*مهارت های فنی و حرفه ای مربوط به یک شغل خاص است
*مهارت هـای پایـه مربوط به شـغل خاصی نیسـت اما در همه مشـاغل  
کاربرد دارد و اساسـی اسـت.  طرح بیسـت بیسـت به مهارت های پایه 

یا اساسـی می پـردازد

         اهداف طرح

       هدف اصلي:
- کاهش نرخ بیکاري دانش آموختگان از طریق افزایش مهارت های کلیدی

- تکمیل  آموزش ها و شایستگي هاي حرفه اي دانشجویان کشور 
-توسعه نهادی در آموزش عالی با رویکرد مهارت آموزی و  اشتغال پذیری

 ساير اهداف:
- تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز 1404

- تحقق سیاسـت هاي اقتصاد مقاومتي
-تحقق دانشگاه های کارآفرین

- ایجاد بستر اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهي در بخش هاي 
غیر دولتي

- کاهش زمـان بیکاري جمعیـت تحصیلکرده فعـال اقتصادي کشـور از  طریـق  
رویکرد  آموزش هاي پایه و اساسی

افزاري   مغز  افزاري،  نرم  افزاري،  سخت  ظرفیت هاي  از  بهینه  اسـتفاده   -
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

واژه های مورد استفاده در کشورهای مختلف برای 
توصیف مهارت های عمومی 

انگلستان: مهارت های کانونی، مهارت های کلیدی، مهارت های مشترک، 
مهارت های اساسی

زالندنو: مهارت های اساسی
استرالیا:    شایستگی های کلیدی، مهارت های اشتغال پذیر، مهارت های عمومی

کانادا: مهارت های اشتغال پذیر
اياالت متحده امريکا: مهارت های پایه، مهارت های ضروری

سنگاپور: مهارت های حساس توانمندکننده
فرانسه: مهارت های قابل انتقال

آلمان: قابلیت های کلیدی

در اقتصـاد پیچیـده امـروزی و در سـایه تحـوالت سـریع تکنولـوژی و 
جایگزینـی ماشـین آالت به جای کارهای دسـتی و فیزیکی بـرای انجام 
کارها به نیروی تفکر خالقانه و مهارت های فکری و ارتباطی، همکاری 
مشـترک، کار گروهی نیازمندیـم. نیروی کار بـا فراگرفتن مهارت های 
دانـش محـور می توانـد مالـک مجموعـه ارزشـمندی از مهارت هـای 
مفهومی، تحلیلی ادراکی، ارتباطی و سایر مهارت های این چنینی شوند.

تولیـد از طریق همکاری اجتماع صنعتی شـکل می گیرید. جـدا از یک 
اجتمـاع صنعتـی دانـش فنـی وجـود نخواهد داشـت. پس بخـش اعظم 
دانش مشـترکی که در صنعت به کارگرفته می شـود محصول و میراث 
گـروه اسـت. توسـعه مشـارکت و همفکـری نیـروی کار مزایـای قابـل 
مالحظـه ای جهـت افرایـش بهره وری بـرای بنگاه اقتصـادی در بـر دارد.

نتیجـه اینکـه مهارت هایی ماننـد توانایی شـهودی، اسـتداللی و انتقادی، 
از  اسـتفاده  و  گروهـی  کار 
مهارت هایـی  اطالعـات، 
هسـتند کـه قبـل از ورود بـه 
بـازار کار حتی برای کارهای 
تولیـدی بایـد آمـوزش داده 

شوند.
جـذب دانـش آموختـگان دانشـگاه ها و مراکز آموزش عالی کشـور در 
بازار کار منوط به داشــتن توانایی هــا و ویژگی هایی است که بخشی از 

آنهـا باید در طول دوران تحصیل در دانشـگاه ایجاد شـود.
در این طرح، مهارت های کلیدی و اشـتغال زا  الزم اسـت که دانشجویان 
همزمـان با آموزش دانشـگاهی  بـرای افزایش اشـتغال پذیری بگذارنند، 
نحـوه آمـوزش و ... شناسـایی و معرفـی می شـود. همچنیـن بـا بررسـی 
تجارب سایر کشورها، نهادهای موثر و کارآمد در زمینه مهارت آموزی 
در دانشـگاه ها و موسسـات آمـوزش عالـی پیشـنهاد و شـرح وظایفشـان 

توضیح داده می شـود.


