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خالصه مدیریتی 

پدیــده ی بیــکاری به طورکلــی با توجــه به پیامدهای اقتصــادی و اجتماعی که در پــی دارد، از اهمیت بســیار باالیی برخوردار 

غ التحصیالن دارای اهمیت دوچندان است. زیرا ایجاد شغل برای این گروه جمعیتی از حساسیت  است. در این میان بیکاری فار

باالتری برخوردار بوده و الزم است تا مشاغلی متناسب با تحصیالت این گروه طراحی شود. بااین حال ایجاد شغل برای این گروه 

جمعیتی به راحتی میسر نبوده و نیازمند رشد و ثبات اقتصادی است تا به تبع آن مشاغلی با نیازمندی تخصص باال ایجاد شود. 

غ التحصیالن بیکار زیر 40 ســال از  این در حالی اســت که در غیاب شــرایط مناســب اقتصادی این گروه جمعیتی و به خصوص فار

لحاظ معیشتی با مشکل مواجه شده و درنتیجه الزم است تا نهادهای حمایتی آن ها را زیر چتر حمایتی خود قرار دهند. 

یکــی از کارکردهــای مهــم نظام های حمایتی این اســت کــه برنامه های حمایتی برای هر گروه جمعیتی را متناســب با شــرایط 

آن گروه طراحی کند. به عنوان مثال برنامه ی حمایتی برای ســالمندان و یا افرادی که به لحاظ جســمی و ذهنی توانایی کارکردن 

ندارند از برنامه ی حمایتی برای جوانانی که توانایی کارکردن دارند اما به هر دلیلی نتوانستند وارد بازار کار شوند متفاوت خواهد 

بود. یکی از برنامه های حمایتی شناخته شــده در نظام های حمایتی دنیا، برنامه ی مشــاغل عمومی اســت. این برنامه از جنس 

کید بر بهبود معیشت گروه هدف، تالش می کند تا پرداختی حمایتی  سیاســت های حمایتی و نه اشــتغال زایی اســت و در آن با تأ

را در ازای انجام کاری صورت دهد. به طورکلی در طرح های مشاغل عمومی، سیاست گذار برخی مشاغل را که از جنس پاره وقت 

بــوده و دارای منفعــت عمومی اســت در بین بیکاران توزیع کرده و بابت آن دســتمزدی پرداخت می کنــد. هدف از این کار بهبود 

وضعیت معیشــت کارگران اســت اما در کنار آن منفعتی نیز برای عموم کشــور حاصل می شود. بنابراین در این طرح حتی ممکن 

اســت دســتمزد پرداختی متناســب با کار انجام شــده نباشد )بیشتر باشد( و یا مشــاغل تعریف شــده از ضرورت چندانی برخوردار 

نباشد، اما ازآنجایی که هدف اصلی حمایت معیشتی است، انجام آن توجیه پذیر خواهد بود. 

، همواره یکی از چالش های اصلی کشــور ما بوده اســت. این موضوع نه تنها چالشی در  بیکاری به خصوص در ســال های اخیر

کار ایران محســوب می شــود، بلکه مشــکالت معیشــتی بیکاران و پیامدهای اقتصادی اجتماعی آن نیز ازجمله موضوعات  بازار 

گیرد.  که باید موردتوجه سیاست گذار در حوزه ی سیاست های حمایتی قرار  مهمی است 

تالطم هــای دهــه ی 90 شمســی )نرخ تورم باال و نرخ رشــد اقتصادی پاییــن( و همه گیری ویروس کرونا، مشــکالت اقتصادی و 

معیشــتی مردم را افزایش داد. در چنین شــرایطی بیکاران و کارگران مشــاغل غیررســمی بیشترین آســیب را خواهند دید. از میان 

جمعیت بیکاران موجود، برآورد می شــود که تعداد بیکاران دارای تحصیالت دانشــگاهی زیر 40 ســال در کشــور در سال 1399، در 

حدود1,711 هزار نفر باشــد. بخشــی از این جمعیت تا حدی با مشــکالت معیشتی روبه رو خواهند بود. ازاین رو وزارت تعاون کار و 

رفاه اجتماعی در راســتای مســئولیت های تعریف شــده در حوزه ی رفاهی ذیل بند ب ماده 16 قانون ســاختار جامع نظام تأمین 

کار دارد.  غ التحصیالن بیکار زیر 40 را در دستور  اجتماعی، طرح پیشنهادی اشتغال عمومی برای فار

ایــن طــرح هرچنــد بــا هدف بهبود وضعیت معیشــت این گروه جمعیتی طراحی شــده امــا افزایش توانمندی هــای آنان نیز از 

هدف اصلی طرح اســت. طرح حمایتی در نظر گرفته شــده برای این افراد، از نوع مشــاغل عمومی اســت چرا که شــرکت بیکاران 
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دارای تحصیالت دانشــگاهی در طرح های حمایتی مشــاغل عمومی، ضمن آنکه کمک به بهبود وضعیت معیشــت آنان می کند، 

کنار آن می تواند مزایایی برای کل کشور به همراه داشته باشد. موجب افزایش توانمندی آن ها نیز شده و در 

، تدریــس بــه  غ التحصیــالن بیــکار گرفته شــده در ایــن برنامــه متناســب بــا توانایی هــای فار طــرح مشــاغل عمومــی در نظــر 

کرونا، از تحصیل بازمانده یا آموزش کم کیفیتی دریافت  دانش آموزانی اســت که به علت آموزش مجازی در دوران شــیوع بیماری 

کرده انــد. محتمــل اســت کــه ذینفعــان طرح )بیــکاران تحصیل کرده، زیر 40 ســال( در آغاز امر قــادر به تدریس نباشــند، لذا 10 الی 

20 ســاعت دوره ی آموزشــی بــرای ذینفعــان طرح پیش بینی شــده اســت. شــرکت در کالس هــای آموزش تدریــس خصوصی برای 

کرده است( رایگان است. که در طرح شرکت  شرکت کننده )فرد بیکاری 

طرح حاضر دارای 5 مرحله ی اصلی است که با جلب همکاری وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط، نیازسنجی و 

شناسایی اولیه دانش آموزان گروه هدف آغاز می شود. پس ازآن به تعیین دقیق گروه هدف )دانش آموزان و مدرسان( می انجامد 

در ادامــه حمایــت از مدرســان )در قالب پرداخت حق الزحمــه( و دانش آموزان )در قالب ارائه آموزش( صــورت خواهد گرفت و در 

آخر ارزیابی طرح انجام می شود. 



11

بخش اول: 

1.مقدمه
دهــه ی 90 شمســی، بــه لحــاظ اقتصــادی، دهــه ی پرتالطمی تلقی می شــود، به دلیــل اینکه همزمان، شــاهد نرخ تــورم باال و 

نرخ رشــد اقتصادی پایین بوده ایم. درآمد ســرانه از ســال 86 به غیراز ســال های رونق نفتی همواره نزولی بوده اســت. نرخ تورم، 

بیــن ســال های 1398- 1399 بــا کاهــش شــدید درآمدهــای نفتــی )از محل قیمت نفــت و تحریم ها(، رشــد پایه پولــی و نقدینگی 

)بــه علــت کســری بودجــه دولت و سیاســت های حمایتی کرونا( رو به افزایش گذاشــت. تــورم نقطه به نقطه اســفند 1399 در کل 

گروه های هزینه ای، 48.7 درصد بوده اســت. در این بین، فقرا به طور نســبی تورم بیشــتری را متحمل شــده اند. نرخ فقر در این 

کرده است و حدود 10 میلیون نفر از جمعیت، به زیر خط فقر رفته اند. دهه )دهه90(، حدود 10 درصد افزایش پیدا 

دراین بین، همه گیری ویروس کرونا، مشــکالت اقتصادی و معیشــتی مردم را افزایش داد. تحلیل ها نشان می دهد کرونا بیش 

از همــه بــر روی بخــش خدمــات اثرگذار بوده که اشــتغال زایی بیشــتری به خصوص در حوزه اشــتغال غیررســمی دارد. بر اســاس 

، در ســال 1399، متوســط تعداد کل شغل ازدست رفته )مشــاغل غیررسمی( حدود یک میلیون  محاســبات هزینه و درآمد خانوار

( بیشــترین آســیب را  ( و کارگران مشــاغل غیررســمی )2,758,632 نفر شــغل بــود. در چنیــن شــرایطی بیــکاران )2,794,946 نفــر

، 30 درصد است1 و نرخ فقر بنا به معیارهای پایگاه رفاه ایرانیان در جوانان سنین 18 تا 40 سال،  خواهند دید. نرخ فقر در کشور

26.5 درصد است. 

شکل 1: توزیع شاغلین ایران
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.  است  شده  بینیپیش   طرح  ذینفعان  برای  آموزشی  یدوره   ساعت  20  الی   10  لذا  نباشند،  تدریس  به  قادر  امر  آغاز در  (سال  40  زیر  ،کردهلیتحص
 .است رایگان (است کرده شرکت  طرح در که بیکاری  فرد) کنندهشرکت  برای خصوصی تدریس آموزش هایکالس  در شرکت

است کهمرحله  5طرح حاضر دارای   نهادهای مرتبط  با  ی اصلی  اولیه  ،  جلب همکاری وزارت آموزش و پرورش و سایر  نیازسنجی و شناسایی 
)در قالب   انجامد در ادامه حمایت از مدرسان آموزان و مدرسان( می به تعیین دقیق گروه هدف )دانش   ازآنپسشود.  آموزان گروه هدف آغاز می دانش 

 شود.  انجام میصورت خواهد گرفت و در آخر ارزیابی طرح  )در قالب ارائه آموزش( الزحمه( و دانش آموزانپرداخت حق

 :  بخش اول

 .مقدمه 1
شود، به دلیل اینکه همزمان، شاهد نرخ تورم باال و نرخ رشد اقتصادی پایین  ی پرتالطمی تلقی می دهه  به لحاظ اقتصادی،  شمسی،  90ی  دهه
با کاهش شدید    1399  -139۸های  بین سال  ، نرخ تورم  های رونق نفتی همواره نزولی بوده است. سال  رازیغبه   ۸6درآمد سرانه از سال    ایم.بوده

های حمایتی کرونا( رو به  ها(، رشد پایه پولی و نقدینگی )به علت کسری بودجه دولت و سیاست درآمدهای نفتی )از محل قیمت نفت و تحریم
نسبی تورم بیشتری  طوربه فقرا  بین،  درصد بوده است. در این    4۸.7ای،  های هزینهدر کل گروه   1399تورم نقطه به نقطه اسفند   افزایش گذاشت.

 اند.میلیون نفر از جمعیت، به زیر خط فقر رفته   10درصد افزایش پیدا کرده است و حدود    10(، حدود  90نرخ فقر در این دهه )دهه  . اندشدهرا متحمل  

بیش از همه بر روی بخش  دهد کرونا  ها نشان میتحلیل   گیری ویروس کرونا، مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم را افزایش داد.همه،  نیبنیدرا
،  1399در حوزه اشتغال غیررسمی دارد. بر اساس محاسبات هزینه و درآمد خانوار، در سال    خصوصبهزایی بیشتری  خدمات اثرگذار بوده که اشتغال

و کارگران مشاغل  نفر(    2,794,946)شرایطی بیکاران  )مشاغل غیررسمی( حدود یک میلیون شغل بود. در چنین    رفتهازدست متوسط تعداد کل شغل  
و نرخ فقر بنا به معیارهای پایگاه رفاه ایرانیان در    1درصد است   30نرخ فقر در کشور،  بیشترین آسیب را خواهند دید.  نفر(  2,75۸,632)  غیررسمی

 درصد است.   26.5سال،   40تا  1۸جوانان سنین 

 : توزیع شاغلین ایران 1شکل  

 

 
 فاوت عددی اندکی با عدد مذکور داشته باشد.ت هاآنشود، که ممکن است برخی از کشور معیارهای متفاوتی در نظر گرفته میبرای محاسبه نرخ فقر در  1

کار منبع: سامانه ملی اشتغال و کسب و 

گرفته می شود، که ممکن است برخی از آن ها تفاوت عددی اندکی با عدد مذکور داشته باشد. 1.  برای محاسبه نرخ فقر در کشور معیارهای متفاوتی در نظر 
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اشتغال، داشتن حرفه و شغل مناسب ازجمله مسائلی است که برای انسان ها اهمیت زیادی دارد، این موضوع در جوانان از 

، افسردگی، فساد و سرخوردگی اجتماعی می گردد. از طرفی، افراد  اهمیتی دو چندان برخوردار است، چرا که بیکاری، موجب فقر

دارای تحصیالت دانشــگاهی، پتانســیل انجام کار مولد را دارا هســتند. شــرکت بیکاران دارای تحصیالت دانشگاهی در طرح های 

حمایتی مشاغل عمومی، هم موجب افزایش توانمندی آن ها شده و هم می تواند مزایایی برای کل کشور به همراه داشته باشد. 

به دالیل فوق، کمک به معیشت بیکاران دارای تحصیالت دانشگاهی زیر 40 سال از اهمیت برخوردار است. در بین طرح های 

حمایتی موجود در این برنامه، طرح اشــتغال عمومی پیشــنهاد می شــود. اشتغال عمومی برنامه ی حمایتی است که دولت ها 

در مواقع بحران بیکاری برای مقابله با بیکاری، تسکین معضالت اقتصادی و اجتماعی بیکاری و کمک به معیشت بیکاران 

گروه از طریق مشاغل عمومی است.  ح، ایجاد شغل برای این  اجرا می کنند. لذا اقدام حمایتی در این طر

، توضیح مختصری در خصوص طرح های مشاغل عمومی می دهیم. در ادامه پیش از معرفی طرح حمایتی مورد نظر

2. برنامه اشتغال عمومی چیست؟
اشتغال عمومی سیاستی است که دولت ها در مواقع بحران بیکاری اعمال می کنند و تجربه ای بیش از یک قرن دارد. در دهۀ 

اخیر بسیاری از کشورها؛ از کشورهای پردرآمد اتحادیه ی اروپا گرفته تا کشورهای کم درآمدی نظیر اتیوپی و هند، این طرح را به 

گرفته اند. به طور خالصه دولت ها برای مقابله با بیکاری چند ابزار دارند: کار 

وضع مقررات و نهادهای تسهیل کننده ی رقابت   

اعطای تسهیالت و سیاست های پولی   

سیاست های قیمتی مانند وضع تعرفه و نرخ دستمزد   

اشتغال عمومی   

استخدام مستقیم در نظام اداری   

بدتریــن سیاســت، اســتخدام مســتقیم و بهتریــن سیاســت، وضع مقــررات و نهادهــای تســهیل کننده ی رقابت اســت. با بروز 

بحران هــای اقتصــادی، افزایش نرخ بیکاری آشــکار و پنهان، سیاســت های متعــارف عمومًا کارایی خود را از دســت می دهند. در 

شــرایط رکود گســترده، تمایل به ســمت سیاســت های اشــتغال عمومی و استخدام مســتقیم حرکت می کنند. اشــتغال عمومی را 

می تــوان جایگزیــن اســتخدام دولتی دانســت که در کوتاه مدت با ایجاد اشــتغال، بحران بیکاری را تقلیل می دهــد، اما نه تنها آثار 

مخــرب اســتخدام دولتــی را در پی نخواهد داشــت بلکه می تواند زمینه ســاز شــکل گیری بازار باشــد. اشــتغال عمومــی را می توان 

کرد. کار به منظور کاهش بیکاری از طریق رفع نقایص بازار و شکل گیری بازارهای جدید تعریف  مداخلۀ مستقیم دولت در بازار 

دولــت انگلســتان را بنیان گــذار اشــتغال عمومــی می داننــد. در ســال 1817 قانونــی در پارلمان انگلســتان تحت عنــوان قانون 

اشــتغال فقــر2 تصویــب شــد. مهاجــرت گســتردۀ ناشــی از انقــالب صنعتی موجــی از بیکاری در شــهرها را ایجــاد کرده بــود و دولت 

2.  Poor Employment Act
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انگلســتان با تصویب این قانون اعالم کرد، اشــتغال را برای همۀ بیکاران تضمین می کند و همۀ بیکاران قادر شــدند در طرح های 

کانال های آبی شاغل شوند.  عمرانی مانند توسعۀ 

، از طریــق انتقال درآمد کافــی در دوران بروز  برنامه هــای اشــتغال عمومــی، راهی مناســب برای حمایــت از جمعیت فقیر

بحــران اقتصــادی، بــرای کمــک به اقشــار آســیب پذیر در مواجهه با ایــن بحران ها اســت و از بروز آســیب های جبران ناپذیر 

و بلندمــدت ناشــی از ســازوکارهای نامناســب کــه به رفاه خانوارهــای کم درآمد و آینده ی فرزندانشــان آســیب وارد می کند، 

جلوگیری می کند.

برنامه اشتغال عمومی که معادلpublic works  انتخاب شده، به معنای ایجاد شغل دولتی نیست، بلکه داللت بر برنامه هایی دارد 

که در آن ها، دولت با مشارکت فعاالنه ی مردم طرح های کاربری را برای ایجاد زیرساخت ها یا ارائه خدمات اجتماعی مورد نیاز به اجرا 

می گذارد. در این برنامه ها، فرد به استخدام دولت در نمی آید و تنها به طور موقت دستمزد فرد از محل بودجۀ عمومی تأمین می شود.

، کاال یا خدمات مفیدی برای جامعۀ  برنامۀ اشتغال عمومی از یک سو، برای بیکاران شغل موقت ایجاد می کند و از سوی دیگر

محلــی خلــق می کنــد. توان بالقوه ی برنامه های اشــتغال عمومــی به عنوان راهکاری مهم بــرای ایجاد چتر حمایتی اقشــار فقیر و 

آســیب پذیر در شــرایط بحرانــی را نمی تــوان نادیــده گرفت. مصداق مشــاغل عمومی در روســتاها، کمک به حفظ محیط زیســت، 

حفظ مراتع، گسترش صنایع دستی، گسترش آبخیزداری، حفظ جنگل ها، بیابان زدایی، و ..، و در شهرها ارائه خدمات اجتماعی 

برای سالمندان، مراقبت از بیماران، گسترش خدمات بهداشتی، ورزشی، آموزشی، مراقبتی و ... است.

به طور خالصه برنامه های اشــتغال عمومی، راهکارهای حمایت اجتماعی هســتند که در شــرایط مختلفی هم در کشــورهای 

کم درآمد و هم در کشورهایی با درآمد متوسط اجرا شده اند. ذکر این نکته ضروری است که اشتغال عمومی در عیِن حفظ کرامت 

، ازجمله زنان و اقشــار محروم را بهبود  ، حمایت هــای درآمــدی ایجاد می کنــد و می تواند وضعیت جمعیت آســیب پذیر نیــروی کار

بخشــد. ایــن برنامه هــا، دو هدف اصلی را دنبال می کنند: 1. ایجاد اشــتغال موقت؛ 2. اجرای پروژه هــای زیربنایی و ارائه خدمات 

. به بیان دیگر کاهش آثار شوک های عمومی و شوک های خاص و کاهش فقر ازجمله اصلی ترین اهداف  اجتماعی به صورت کاربر

برنامه هــای اشــتغال عمومــی اســت. یکی از مزایــای برنامه های اشــتغال عمومــی، قابلیت انطباق آن ها اســت. ایــن برنامه ها، به 

سهولت بر اوضاع خاص اقتصادی اجتماعی و نیازهای کشورهای مختلف منطبق می شوند.

1.2. دیدگاه های مختلف در ارتباط با اجرای برنامه های اشتغال عمومی
دیدگاه ها اصلی در ارتباط با اجرای برنامه های اشتغال عمومی وجود دارد:

کید دارد. براساس این دیدگاه، هدف از اجرای برنامه ها ایجاد منبع     دیدگاه اّول عمدتًا بر موضوع چتر حمایتی تأ

، در دوران کاهش ســریع  درآمــدی از طریــق پروژه های اشــتغال موقت برای گروه های فقیر و خانوارهای آســیب پذیر

گردد. درآمد است تا مانع از سقوط مصرف و بروز سوءتغذیه در این خانوارها 

کید دارد. هدف از اجرای این برنامه ها، ایجاد و ترمیم زیرســاخت ها     دیدگاه دوم عمدتًا بر ایجاد زیرســاخت ها تأ

برای تسریع آهنگ توسعة اقتصادی و اجتماعی و درعین حال ایجاد فرصت های شغلی جدید است. در این دیدگاه 
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کید می شود. کیفیت باال، بادوام و پایدار تأ بر ایجاد زیرساخت هایی با 

در این گزارش صرفًا برنامه های اشتغال عمومی بر مبنای دیدگاه اول را در بر می گیرد؛ برنامه هایی که برای ایجاد چتر حمایتی 

گروه های فقیر توجه می کنند.  اجرا می شوند و به آسیب پذیری 

2.2. انتخاب جامعه هدف در برنامه اشتغال عمومی
عمومًا ترکیبی از سازوکارهای هدف گذاری برای انتخاب مناطق اجرای پروژه و معیارهای انتخاب گروه های ذی نفع استفاده 

می شــود. در اینجا، تعیین نرخ مزد در مرکز توجه قرار دارد. مزد باید کم باشــد تا پروژه های اشــتغال عمومی فقط افرادی را جلب 

کننــد کــه بــه کار موقت احتیاج دارند؛ اما باید به حدی باشــد کــه میزان درآمد انتقالی به این افراد، در ســطحی مقبول قرار گیرد. 

ک های طبقه بندی اقشــار جامعة  هنگامی کــه تعــداد شــرکت کنندگان بالقوه برای پروژه ای بیشــتر از تقاضا باشــد، می تــوان از مال

کرد. محلی یا سازوکارهای هدف گذاری مردم بومی، برای تسهیل فرایند انتخاب نهایی استفاده 

با توجه به توضیحات فوق در این طرح حمایتی، برنامه مشــاغل عمومی در نظر گرفته شــده اســت که از طریق آن گروه هایی 

از بیکاران دارای تحصیالت دانشــگاهی زیر 40 ســال که تمایل به انجام کار موقت3 با دســتمزدی کمتر از دســتمزد بازار دارند4 به 

گرفته شوند. ضمن کسب درآمد برای جامعه نیز ثمربخش واقع شوند.  کار 

در بخــش بعــدی بــه بررســی آن دســته از مســتندات قانونی خواهیم پرداخت که به مســئله ی کمک معیشــت بیــکاران، ارتقا 

گروه های درآمدی کم درآمد و توانمندسازی بیکاران خواهند پرداخت.   درآمد 

3.مستندات قانونی
در این بخش مستندات قانونی ذکر خواهد شد که به اهمیت مسئله ی کمک معیشت بیکاران، ارتقا درآمد طبقات کم درآمد 

و توانمندسازی بیکاران خواهند پرداخت و دولت را مکلف به پرداختن به این مسائل می کنند. 

3.1. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
بند 1- تأمین شــرایط و فعال ســازی کلیه امکانات، منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی 

کید بر ارتقاء  کثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأ و به حدا

درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.

گــروه بــه اختیــار تمایــل  ، بیــکار نیســتند. بخشــی از ایــن  3.  آنچــه مســلم اســت تمــام بیــکاران زیــر 40 ســال دارای تحصیــالت دانشــگاهی بــرآورد شــده، بــه دلیــل نبــودن کار
کاری نیســتند. همچنیــن بخشــی از آن هــا بــه طــرق مختلــف ماننــد حمایــت خانــواده، ارثیــه و یــا اجــاره ی امــوال تأمیــن مالــی  کــردن ندارنــد و حاضــر بــه انجــام هــر  کار  بــه 

کاری ندارنــد.  می شــوند، لــذا تمایــل بــه انجــام هــر 
کمتــر از دســتمزد بــازار تعییــن خواهــد شــد. ایــن امــر ســبب  کــه دســتمزد طــرح  گزینــش نیازمنــدان در ایــن طــرح حمایتــی خودگزینــش اســت. بــه ایــن معنــا  4.   شــیوه ی 

کــه طــرح بــرای نیازمندتریــن افــراد بیــکار دارای تحصیــالت دانشــگاهی زیــر 40 ســال جــذاب باشــد.  می شــود 
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3.2.سند چشم انداز توسعه کشور در افق 1404 هجری شمسی
گی هایی خواهد داشــت: برخوردار از ســالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین  جامعه ی ایرانی در افق این چشــم انداز چنین ویژ

، توزیع مناسب درآمد، و ..... اجتماعی، فرصت های برابر

3.3.قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 
کافی ندارند.  که درآمد  ماده 4- بند ه - تأمین حداقل زندگی برای هـمه افراد و خانواده هایی 

بــا اســتناد بــه بنــد ب و ط ماده 16 قانون ســاختار نظــام جامع رفاه و تأمیــن اجتماعی: از اختیــارات وزارت تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعی:

مــاده 16- بنــد ب- ایجــاد هماهنگی و تعامــل برنامه های نظام جامع تأمیــن اجتماعی با برنامه های جامع قلمروهای اشــتغال، 

بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسکن و سایر بخش های مرتبط.

ماده 16 - بند ط - ساماندهی و مدیریت اجرایی نظام هدفمند یارانه های اجتماعی و جهت دهی آن به سوی افراد و خانواده های 

کلی نظام. نیازمند با رویکرد خوداتکائی و اشتغال در چارچوب قانون و سیاست های 

3.4.آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی )مصوب مورخ 1383.11.17 هیئت وزیران(
ماده 3- خانوارهای دارای فقر شدید به صورت کامل تحت پوشش چتر ایمنی رفاه اجتماعی قرار می گیرند )منظور از فقر شدید 

به حالتی گفته می شــود که سرپرســت خانوار قادر به تأمین )2000 کیلوکالری( روزانه برای هر فرد بر مبنای ســبد مطلوب غذایی 

کی و  نباشــد. و منظور از فقر مطلق، حالتی اســت که در آن خانوار به لحاظ درآمدی قادر به تأمین حداقل نیازهای اساســی خورا

ک، درمان و آموزش( خود نباشد(. در بین خانوارهای دارای فقر مطلق، بیکاران جزو گروه های دارای  کی )مسکن، پوشا غیرخورا

اولویت محسوب می شوند.  

مــاده 4- اقدامــات و برنامه های حمایتی موضوع این آیین نامه عبارتند از امنیت تغذیه، بهداشــت و درمان پایه، اشــتغال مولد، 

گاهی عمومی، مسکن و مدیریت مخاطرات. توانمندسازی، ارتقای آ

ماده 5- وزارت رفاه موظف اســت در اجرای بند "م" ماده )16( قانون ســاختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383ـ 

با همکاری کمیته امداد امام خمینی، وزارتخانه های بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، آموزش و پرورش و کشــور و نهادهای 

مردمی ازجمله شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا، معتمدان  محلی و خیران نســبت به شناســایی واجدان شــرایط برخورداری از 

حمایت های موضوع این آیین نامه اقدام نماید. 

3.5. سند کاهش فقر و هدفمندکردن یارانه ها )مصوب هیئت وزیران(
، آموزش  بنــد 5 مــاده 1- به منظــور توانمندســازی فقــرا با هدف شــرکت در فرآیند فعالیت های اقتصادی و کســب مشــاغل پایــدار

کار ارائه می شود.  مهارت های شغلی متناسب با نیازهای بازار 
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بند 8 ماده 1- پوشش های حمایتی فقرایی که توانایی کار و فعالیت دارند ازنظر زمانی محدود و طی دوره حمایت، اقدامات الزم 

برای کسب مهارت های شغلی به صورت رایگان برای آن ها فراهم می گردد.

، در بخش بعدی به بررســی موقعیت اقتصادی و اجتماعی گروه هدف )بیکاران  پس از بررســی مســتندات قانونی طرح حاضر

دارای تحصیالت دانشگاهی زیر 40 سال( خواهیم پرداخت. 

4.تحلیل موقعیت بیکاران دارای تحصیالت دانشگاهی، زیر 40 سال در ایران
برآورد می شــود که در ســال 1399 تعداد کل بیکاران دارای تحصیالت دانشــگاهی زیر 40 ســال در ایران در حدود  1,711  هزار نفر 

باشد که توزیع آن ها در سطح استان در نمودار یک قابل رؤیت است. از این تعداد 52 درصد مرد و 48 درصد زن هستند. همان طور 

که در نمودار یک قابل مشاهده است، بیشترین تعداد آن ها در استان تهران و کمترین آن ها متعلق به استان یزد است. 

نمودار 1: توزیع استانی بیکاران دارای تحصیالت دانشگاهی )زیر 40سال(-سال 1399

11 
 

 
 منبع: مرکز آمار ایران

اجرای طرح مشاغل عمومی، سه متغیر در تحلیل وضعیت بیکاران دارای تحصیالت دانشگاهی دارای اهمیت است، اول نقش  منظوربه
نیز دارای   هاآناین افراد در خانواده است که آیا متأهل یا مجرد بوده و یا اینکه سرپرست خانوار هستند یا خیر؟! همچنین دهک درآمدی  

اهمیت خواهد بود. منظور از کارایی   حائزبرای انتخاب مناطق پایلوت اجرای طرح، کارایی برنامه در هر منطقه  تیدرنهااهمیت است و 
های  بیکار در آن منطقه در دهک   النیالتحص فارغبرنامه این است که اگر بخواهیم در یک منطقه این طرح را اجرا کنیم چند درصد از  

 پردازیم.  بالقوه هدف اجرای سیاست حمایتی باشند. در ادامه به هر یک از این سه مورد می  رتصوبهتوانند پایین درآمدی هستند و می

 تأهل تیوضع -1
گفت    دیگروه با  نیا  تأهل  تی وضعخصوص    درآنان است.    تأهل  تی دارد، وضع  تی اهم  کارانیب  تیوضع   یبررس  در  که  یگرید  موضوع

تعداد    ن یشتریاست که ب  تیرؤقابل  2در نمودار    ن،یدرصد بدون همسر هستند. همچن  2و    متأهل درصد    14مجرد،    هاآن درصد    ۸4که  
 .هستند دارا را فرزند نقش  خانواده در(  نفر1,546,993گروه ) نیا

  
 سال در خانواده )نفر(   40دانشگاهی زیر   : نقش بیکاران دارای تحصیالت2نمودار  
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منبع: مرکز آمار ایران

به منظــور اجرای طرح مشــاغل عمومی، ســه متغیــر در تحلیل وضعیت بیــکاران دارای تحصیالت دانشــگاهی دارای اهمیت 

؟! همچنین  اســت، اول نقــش ایــن افراد در خانواده اســت کــه آیا متأهل یا مجرد بوده و یا اینکه سرپرســت خانوار هســتند یا خیر

دهــک درآمــدی آن ها نیز دارای اهمیت اســت و درنهایت برای انتخاب مناطق پایلــوت اجرای طرح، کارایی برنامه در هر منطقه 

گر بخواهیــم در یک منطقه این طرح را اجرا کنیم چند درصد از  حائــز اهمیــت خواهد بود. منظور از کارایی برنامه این اســت که ا

غ التحصیــالن بیــکار در آن منطقــه در دهک هــای پایین درآمدی هســتند و می توانند به صورت بالقوه هدف اجرای سیاســت  فار

حمایتی باشند. در ادامه به هر یک از این سه مورد می پردازیم.  
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1- وضعیت تأهل

موضوع دیگری که در بررســی وضعیت بیکاران اهمیت دارد، وضعیت تأهل آنان اســت. در خصوص وضعیت تأهل این گروه 

باید گفت که 84 درصد آن ها مجرد، 14 درصد متأهل و 2 درصد بدون همســر هســتند. همچنین، در نمودار 2 قابل رؤیت اســت 

گروه )1,546,993نفر ( در خانواده نقش فرزند را دارا هستند. که بیشترین تعداد این 

 
) نمودار 2: نقش بیکاران دارای تحصیالت دانشگاهی زیر 40 سال در خانواده )نفر

12 
 

 
 آمار ایرانمرکز منبع: 

 درآمد  یدهک ع یتوز -2

 (.  3خواهند داد )نمودار  لیسال را تشک 40 ر یز یدانشگاه التیتحص یدارا کارانیدرصد ب نیشتری( بیدرآمد 7تا  4 یها)دهک یانیم یهادهک

 
 سال )درصد(   40توزیع دهکی بیکاران دارای تحصیالت دانشگاهی زیر  :3نمودار  

 
 های هزینه و درآمد خانوار بر اساس داده -تحقیق منبع: محاسبات 

 :  کارایی برنامه -3

 یدرآمد   نیی پا  دهک  سه  در  سال  40  ریز  یدانشگاه  التیتحص  یدارا  کارانیب  از  یدرصد  چه  استان،  هر  در  که  است  نیا  برنامه  ییکارا  از  منظور
 . رسدیم درصد 50  یباال به یشمال  خراسان و استان کرمان 2برنامه در  ییکارااست،  تیرؤقابل 4طور که در نمودار همان .هستند
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منبع: مرکز آمار ایران

2- توزیع دهکی درآمد

دهک های میانی )دهک های 4 تا 7 درآمدی( بیشــترین درصد بیکاران دارای تحصیالت دانشــگاهی زیر 40 ســال را تشــکیل 

خواهند داد )نمودار 3(. 

نمودار 3:توزیع دهکی بیکاران دارای تحصیالت دانشگاهی زیر 40 سال )درصد(

12 
 

 
 آمار ایرانمرکز منبع: 

 درآمد  یدهک ع یتوز -2

 (.  3خواهند داد )نمودار  لیسال را تشک 40 ر یز یدانشگاه التیتحص یدارا کارانیدرصد ب نیشتری( بیدرآمد 7تا  4 یها)دهک یانیم یهادهک

 
 سال )درصد(   40توزیع دهکی بیکاران دارای تحصیالت دانشگاهی زیر  :3نمودار  

 
 های هزینه و درآمد خانوار بر اساس داده -تحقیق منبع: محاسبات 

 :  کارایی برنامه -3

 یدرآمد   نیی پا  دهک  سه  در  سال  40  ریز  یدانشگاه  التیتحص  یدارا  کارانیب  از  یدرصد  چه  استان،  هر  در  که  است  نیا  برنامه  ییکارا  از  منظور
 . رسدیم درصد 50  یباال به یشمال  خراسان و استان کرمان 2برنامه در  ییکارااست،  تیرؤقابل 4طور که در نمودار همان .هستند
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منبع: محاسبات تحقیق - بر اساس داده های هزینه و درآمد خانوار
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کارایی برنامه:   -3

منظور از کارایی برنامه این اســت که در هر اســتان، چه درصدی از بیکاران دارای تحصیالت دانشــگاهی زیر 40 ســال در ســه 

دهک پایین درآمدی هســتند. همان طور که در نمودار 4 قابل رؤیت اســت، کارایی برنامه در 2 اســتان کرمان و خراســان  شــمالی 

به باالی 50 درصد می رسد.

نمودار 4:کارایی برنامه: درصد بیکاران دارای تحصیالت دانشگاهی زیر 40 سال، در سه دهک پایین درآمدی )دهک اسمی(-سال 1399

13 
 

هک پایین درآمدی )دهک دسال، در سه    40:کارایی برنامه: درصد بیکاران دارای تحصیالت دانشگاهی زیر  4نمودار  
 1399سال - اسمی(

 
 هزینه و درآمد خانوار های بر اساس داده -تحقیق محاسبات منبع: 

 

سال(   40تحصیالت دانشگاهی )زیر   یدر این بخش، در بخش بعدی چارچوب اصلی طرح حمایت از بیکاران دارا ذکرشدهبا توجه به توضیحات  
 دهیم. را شرح می 

بیکاران دارای تحصیالت دانشگاهی  :  بخش دوم از  چارچوب اصلی طرح مشاغل عمومی، حمایت 
 سال(  40)زیر 

 خود دچار مشکل هستند شتیمع تأمیندر  هاآناز  یادیکه در بخش ز میدار کاریب لیالتحصفارغنفر  ونیلیم 1.7که حدود  میدیقبل د بخشدر 

غل برا تأمین نیهمچن د اقتصـاد ازمندین ت،یتعداد جمع نیا  یـش ت. در  یقابل توجه   یباال و ثبات اقتصـاد یرـش م ینهادها که یحالاـس در  یرـس
ع یحوزه اد کالن و افزا تیبهبود وـض ت تا در امر    شیاقتـص تغال الزم اـس تغالاـش ت تا برنامه  زین یتیاهتمام ورزند، نهاد حما ییزااـش را   یالزم اـس

 . ردیگ شیگروه در پ نیا شتیمع تیبهبود وضع یبرا

طرح  نی. اشودیسال مطرح م 40 ریز  کاریب النیالتحصفارغ یبرا  یطرح اشتغال عموم  پیشنهاد ،یتیگروه جمع نیا یهاییبا توجه به توانا رونیازا
ــتفاده از سرف یمبتن ــت که در طول    یآموزاندانشبه   سیتدر  یگروه برا  نیا تیبر اس ــ  یدورهاس  تیفیآموزش کم ک ایبازمانده  لیکرونا از تحص
اغل عموم یهاطرحطرح همانند  نیاند. در اکرده افتیدر ط نهاد حام  ییو اجرا  سیتدر ینهیهز یمـش دن طرح توـس )وزارت تعاون، کار و رفاه  یـش

 . شودی( پرداخت میاجتماع
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منبع: محاسبات تحقیق - بر اساس داده های هزینه و درآمد خانوار

 بــا توجــه بــه توضیحات ذکرشــده در این بخــش، در بخش بعدی چارچــوب اصلی طرح حمایت از بیــکاران دارای تحصیالت 

دانشگاهی )زیر 40 سال( را شرح می دهیم.
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ح مشاغل عمومی، حمایت از بیکاران دارای تحصیالت دانشگاهی  بخش دوم: چارچوب اصلی طر
)زیر 40 سال(

غ التحصیل بیــکار داریم که در بخش زیادی از آن ها در تأمین معیشــت  در بخــش قبــل دیدیــم که حــدود 1.7 میلیون نفر فار

خود دچار مشکل هستند

همچنین تأمین شــغل برای این تعداد جمعیت، نیازمند رشــد اقتصادی باال و ثبات اقتصادی قابل توجهی اســت. در حالی 

که نهادهای رسمی در حوزه ی بهبود وضعیت اقتصاد کالن و افزایش اشتغال الزم است تا در امر اشتغال زایی اهتمام ورزند، نهاد 

گیرد.  گروه در پیش  حمایتی نیز الزم است تا برنامه ی را برای بهبود وضعیت معیشت این 

غ التحصیالن بیکار زیر 40 ســال  ازاین رو با توجه به توانایی های این گروه جمعیتی، پیشــنهاد طرح اشــتغال عمومی برای فار

کرونا  گروه برای تدریس به دانش آموزانی اســت که در طول دوره ی  مطرح می شــود. این طرح مبتنی بر اســتفاده از ظرفیت این 

از تحصیــل بازمانــده یــا آموزش کــم کیفیت دریافت کرده اند. در این طرح همانند طرح های مشــاغل عمومــی هزینه ی تدریس و 

کار و رفاه اجتماعی( پرداخت می شود.  اجرایی شدن طرح توسط نهاد حامی )وزارت تعاون، 

اجرایــی شــدن طرح نیازمند ســازوکارهای دقیقی اســت تا اوًال به شناســایی گروه هــدف بپردازند و ثانیــًا گروه های هدف را به 

گام های اجرایی طرح به تفصیل توضیح داده خواهد شد. گزارش  یکدیگر متصل سازد. در این بخش از 

ح 5.اهداف اصلی طر
به طور خالصه اصلی ترین اهداف طرح پیشرو به شرح زیر است:

غ التحصیل از دانشگاه )زیر40 سال(    حمایت از بیکاران فار

غ التحصیل از دانشــگاه )زیر     کمــک بــه افزایش تــاب آوری و خوداتکایی خانوارهــای کم درآمد دارای عضو بیکار فار

40 سال(

غ التحصیل از دانشگاه )زیر 40 سال(    افزایش توانمندی بیکاران فار

بیــکار     )دارای عضــو  آســیب پذیرتر  )به خصــوص در خانوارهــای  کرونــا  از همه گیــری  ناشــی  آســیب های  کاهــش 

غ التحصیل از دانشگاه )زیر40  سال(( فار

عــالوه بــر اهــداف اصلــی که طرح به دنبال آن اســت ازآنجایی که نوع حمایــت از گروه هدف به صــورت تدریس خصوصی برای 

کودکانــی اســت کــه در دوره ی کرونــا تدریــس کم کیفیــت دریافت کرده اند، طــرح حاضر عالوه بــر اهداف مذکور بــه بهبود وضعیت 

کرد.  آموزشی و تحصیلی کودکان سنین 6 تا 18 سال نیز کمک خواهد 
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6.ابزارهای حمایتی
ابــزار حمایتــی پیشــنهادی ایــن طرح از نــوع ایجاد اشــتغال عمومی5 برای گروه هدف اســت. نوع اشــتغال عمومــی انتخابی، 

تدریــس در مناطــق محــروم و یــا تدریــس بــه دانش آموزانی کــه در دوران کرونا به دالیلی ازجمله دسترســی نداشــتن بــه امکانات 

آموزشی )شامل تبلت و ...( قادر به شرکت در مدرسه )برنامه شاد( نبوده اند یا تدریس کم کیفیت دریافت کرده اند، مدنظر است. 

گروه، حدود 3 میلیون دانش آموز باشند.  برآورد می شود این 

عالوه بر ایجاد امکان تدریس برای گروه هدف، محتمل است که ذینفعان طرح )بیکاران دارای تحصیالت دانشگاهی، زیر 40 

سال( در آغاز امر قادر به تدریس نباشند، لذا 10 الی 20 ساعت دوره ی آموزشی برای ذینفعان طرح پیش بینی شده است6. جهت 

آمــوزش ذینفعــان طرح با مؤسســات آموزش تدریــس خصوصی )پیمانکار طرح( همکاری صورت می گیرد. براســاس بررســی های 

صــورت گرفته، پیش بینی می شــود کــه دوره های آموزش تدریس خصوصی به صورت غیرحضــوری و در گروه های صدنفره صورت 

پذیرد. 

همچنیــن شــرکت در کالس هــای آمــوزش تدریس خصوصــی برای شــرکت کننده )فرد بیکاری که در طرح شــرکت کرده اســت( 

رایــگان اســت. برگــزاری کالس هــای تدریس خصوصی برای این دســته از بیکاران، خــود نوعی ابزار حمایتی جهت توانمندســازی 

آنان است. هر فرد تنها دو بار قادر به شرکت در دوره ی آموزش تدریس خصوصی می باشد و پس از اتمام دوره ی آموزش تدریس 

گواهینامه تدریس ارائه خواهد شد. تنها چهار نوبت در  خصوصی به افرادی که دوره ی آموزشی را با موفقیت پشت سر گذرانند، 

سال دوره ی آموزش تدریس خصوصی برگزار خواهد شد.

الزم به ذکر اســت که پس ازآنکه گروه هدف قادر به کســب گواهینامه ی تدریس خصوصی شــدند با دانش آموزان ارتباط گرفته 

و دوره ی تدریس را آغاز می کنند. هزینه ی تدریس به دانش آموزان )در پایان هرماه( به مدرســین پرداخت خواهد شــد. متناسب 

، تدریس به دو صورت حضوری و غیرحضوری صورت خواهد گرفت. همچنین، دســتمزد پرداختی  با شــرایط مدرس و دانش آموز

بــرای تدریــس حضــوری و غیرحضوری متفــاوت خواهد بود. هزینه ی تدریــس خصوصی حضوری در مناطق محرومیت بیشــتر از 

سایر مناطق خواهد بود.

ح حمایت 7.کلیت طر
همان طور که در شکل 2 قابل مشاهده است، معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همکاری با مشاور 

کــه نــه صرفــًا بــا هــدف ایجــاد اشــتغال، بلکــه بیشــتر بــا هــدف کمــک بــه معیشــت  گفتــه می شــود  5.  اشــتغال عمومــی یــک نــوع ابــزار حمایتــی مشــروط اســت. بــه مشــاغلی 
کاهــش فقــر ایجــاد می شــوند. اقدامــات عمرانــی مرســوم ترین نــوع مشــاغل عمومــی اســت. امــا در هــر کشــوری متناســب بــا توانمندی هــای  گروهــی خــاص از جامعــه و 
گروه هــای بیــکاران ایــن مشــاغل متفــاوت خواهــد بــود. نــوع  مشــاغل عمومــی در شــهرها و روســتاها متفاوتنــد. به عنوان مثــال متداول تریــن مشــاغل عمومــی در روســتاها، 
ــالمندان و  ــه س ــک ب ــهرها کم ــت و در ش ــتا اس ــازی روس ــز و زیباس ــی، تجهی ــای محل ــاخت راه ه ــتا، س ــازی روس ــطحی، ایمن س ــای س ــع آوری آب ه ــه جم ــاخت حوضچ س

معلــوالن، بازرســی ایمنــی و بهداشــت و تدریــس متــداول اســت.
، فقرزدایــی و امنیــت غذایــی، ارائــه خدمــات عمومــی،  کار گــذرا و بحران هــای موقــت بــازار  ازجملــه مزایایــی مشــاغل عمومــی می تــوان به ســرعت در پاســخ بــه شــوک های 

کــرد. کــم و پــل بــه ســمت اشــتغال دائمی تــر اشــاره  احســاس شــخصیت و اعتمادبه نفــس، فســاد بســیار 
که در کشور به صورت رسمی و حرفه ای کالس های تدریس خصوصی برگزار می کنند.  6.   تعداد ساعات مذکور اعداد برآورد شده توسط مؤسساتی است 
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)موسسه همکار در طرح( و وزارت آموزش و پرورش موجبات تعامل بین دانش آموز و فرد بیکار را در سامانه طراحی شده توسط 

مشاور فراهم می کنند.

ح شکل 2: کلیت طر

15 
 

ی آموزشی را با موفقیت پشت ی آموزش تدریس خصوصی به افرادی که دورهپس از اتمام دورهو    باشدی آموزش تدریس خصوصی میدر دوره
 ی آموزش تدریس خصوصی برگزار خواهد شد. ر گذرانند، گواهینامه تدریس ارائه خواهد شد. تنها چهار نوبت در سال دورهس

ی تدریس را آموزان ارتباط گرفته و دورهی تدریس خصوصی شدند با دانش گروه هدف قادر به کسب گواهینامه  ازآنکهپس الزم به ذکر است که  
آموز، تدریس  متناسب با شرایط مدرس و دانش   ( به مدرسین پرداخت خواهد شد.هرماهآموزان )در پایان ریس به دانش ی تدهزینهکنند.  آغاز می

  دستمزد پرداختی برای تدریس حضوری و غیرحضوری متفاوت خواهد بود. همچنین،  به دو صورت حضوری و غیرحضوری صورت خواهد گرفت.
 محرومیت بیشتر از سایر مناطق خواهد بود. ی تدریس خصوصی حضوری در مناطق  هزینه

 

 کلیت طرح حمایت.7
قابل مشاهده است، معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همکاری با مشاور )موسسه همکار در    2که در شکل    طورهمان

 کنند.توسط مشاور فراهم می شدهی طراحرا در سامانه  آموز و فرد بیکار تعامل بین دانش  موجبات طرح( و وزارت آموزش و پرورش

 : کلیت طرح2شکل  

 

 پردازیم.در ادامه در خصوص به بیان وسایف اصلی بازیگران اصلی طرح می 

  بازیگران اصلی طرح .8

 بندی شده است.  ترین بازیگران طرح و وسایف آنان دسته اصلی 1در جدول شماره  
در ادامه در خصوص به بیان وظایف اصلی بازیگران اصلی طرح می پردازیم.

ح 8.بازیگران اصلی طر
 در جدول شماره 1 اصلی ترین بازیگران طرح و وظایف آنان دسته بندی شده است. 
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ح جدول 1: بازیگران اصلی طر

وظایف ح بازیگران اصلی طر ردیف

ح )به صداوسیما، دانشگاه ها و آموزش و پرورش(    اطالع رسانی در خصوص طر
ح    برگزاری مناقصه و انتخاب مشاور طر
ح    عقد قرارداد با مشاور طر
شناسایی ذینفعان   
تهیه داشبورد مدیریتی   
پرداخت حمایت نقدی مشروط   
ح    نظارت بر تمام مراحل طر
بررسی انتقادات و پیشنهادات   

معاونت رفاه اجتماعی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی )مجری 

ح( اصلی طر
1

اعالم لیست دانش آموزان واجدالشرایط به تفکیک مدرسه به وزارت رفاه   
ح به مدارس در سراسر کشور    اطالع رسانی در خصوص طر

وزارت آموزش و پرورش )همکار 
ح( در طر 2

ایجاد فضای آموزشی حضوری   
ثبت نام دانش آموزان و بارگذاری لیست دانش آموزان واجدالشرایط در سامانه موردنظر )اختیاری(   
تکمیــل اطالعــات دانش آموزان )شــامل تعداد ســاعات آمــوزش موردنیاز هر دانش آموز در ســامانه، پایــه ی تحصیلی و ...(    

)اختیاری(
ارزیابی روند تحصیلی دانش آموزان   
ارزیابی روند تدریس مدرسین   
کار و رفاه اجتماعی    گزارش به وزارت تعاون،  ارائه 

مدارس 3

طراحی فضای سامانه آموزش غیرحضوری و بستر آموزش   
برگزاری دوره ی مهارت آموزی بیکاران   
گواهینامه ی تدریس به بیکاران     اعطای 
ثبت نام دانش آموزان و بارگذاری لیست دانش آموزان واجدالشرایط در سامانه موردنظر   
برگزاری کالس های غیرحضوری دانش آموزان   
تسهیل تعامل بین دانش آموز و مدرس   
کیفیت تدریس    رتبه بندی مدرسین بر اساس 
کار و رفاه اجتماعی    گزارش های مربوطه به وزارت تعاون،  ارائه 

ح )موسسه تدریس  مشاور طر
) خصوصی همکار 4

ارائه سرویس استعالم صحت اطالعات بانکی   
ارائه سرویس پرداخت   

بانک مرکزی  5

ثبت نام در سامانه موردنظر   
شرکت در نظرسنجی مدرسین   

دانش آموزان و والدین 6

غ التحصیالن    ح به فار اطالع رسانی در خصوص طر دانشگاه های سراسر کشور 7

ح به عموم مردم    اطالع رسانی در خصوص طر صداوسیما 8

در اختیار قرار دادن بخشی از فضای مساجد برای تدریس خصوصی    سازمان های مرتبط با امور مساجد 9

ح 9.مراحل اصلی طر
شکل 3 و 4، فرایند حمایت از بیکاران زیر 40 سال دارای تحصیالت دانشگاهی در طرح مشاغل عمومی ترسیم شده است. 



23

ح مشاغل عمومی )مرحله اول تا سوم( شکل 3: فرآیند حمایت از بیکاران زیر40 سال دارای تحصیالت دانشگاهی در طر

18 
 

 

 نیازسنجی، جلب همکاری و شناسایی گروه هدف  مرحله اول تا سوم -سال دارای تحصیالت دانشگاهی در طرح مشاغل عمومی  40فرایند حمایت از بیکاران زیر 

رش
 پرو

ش و
موز

ت آ
وزار

رفاه
رت 

وزا
طرح

کار 
یمان

پ
دها

 نها
سایر

نیازسنجی و شناسایی اولیه دانش آموزان گروه هدف -1مرحله  دانش آموزان و مدرسان  شناسایی گروه هدف -3مرحله  جلب همکاری -2مرحله 

دریافت مشورت از آموزش 
و پرورش درخصو  تمایل 
دانش آموزان مذکور به 
شرکت در کالس جبرانی

بررسی پروفایل 
اجتماعی -اقتصادی

دانش آموزان در پایگاه 
رفاه ایرانیان

درخواست مشخصات 
دانش آموزان گروه 
هدف از آموزش و 

پرورش

مذاکره و جلب همکاری 
آموزش و پرورش

و مساجد

ارسال اطالعات 
درخواستی به وزارت 

رفاه

ارسال فهرست 
دانش آموزان متمایل به 
طرح، به وزارت رفاه

شرو 

برقراری ارتباط با پایگاه داده 
بانک مرکزی و وزارت علوم جهت 

بررسی اطالعات متقا یان

اطال  رسانی به 
دانش آموزان و تهیه 

فهرست دانش آموزانی که 
تمایل به شرکت در طرح 

دارند

پایگاه رفاه 
ایرانیان

تهیه فهرست نهایی 
دانش آموزان واجد 

شرایط

اطال  رسانی به 
م سسات معتبر 

آموزشی جهت همکاری
برگزاری مناقصه و 
انتخاب پیمانکار طرح

انعقاد قرارداد با 
پیمانکار طرح

اطال  رسانی از طریق 
رسانه و دانشگاه جهت ثبت 

نام متقا یان تدریس

ثبت نام متقا یان 
تدریس و ارسال 

اطالعات به وزارت رفاه

بررسی پروفایل 
اجتماعی -اقتصادی

متقا یان تدریس در 
پایگاه رفاه ایرانیان

پایگاه رفاه 
ایرانیان

تهیه فهرست متقا یان 
واجد شرایط تدریس و 

ارسال به پیمانکار

برگزاری دوره 
مهارت آموزی برای 
متقا یان واجد شرایط

ارا ه گواهینامه تدریس 
به افراد واجد شرایط و 
تهیه فهرست نهایی 

مدرسان

ورود به مرحله 
حمایت

اعالم نظر 
درخصو  

همکاری مساجد
ارا ه وب سرویس 
اطالعات بانکی

ارا ه وب سرویس 
اطالعات تحصیلی

طراحی و راه اندازی 
سامانه پشتیبان طرح

وزارت علومبانک مرکزی

کانون های فرهنگی مساجد ▪
سازمان تبلیغات اسالمی ▪
دفاتر استانی نمایندگان ولی فقیه ▪
ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد  ▪
سایر نهادهای مرتبط ▪

نهادهای مرتبط با 
مساجد



طرح مشاغل عمومی حمایت از بیکاران دارای تحصیالت دانشگاهی

24

19 
 

 

 نیازسنجی، جلب همکاری و شناسایی گروه هدف  مرحله اول تا سوم -سال دارای تحصیالت دانشگاهی در طرح مشاغل عمومی  40فرایند حمایت از بیکاران زیر 

ش
ور
پر
و 
ش 

وز
آم
ت 

زار
و

اه
رف
ت 

زار
و

ح
طر
ر 
کا
مان
پی

ها
اد
نه
ر 
سای

نیازسنجی و شناسایی اولیه دانش آموزان گروه هدف -1مرحله  دانش آموزان و مدرسان  شناسایی گروه هدف -3مرحله  جلب همکاری -2مرحله 

دریافت مشورت از آموزش 
و پرورش درخصو  تمایل 
دانش آموزان مذکور به 
شرکت در کالس جبرانی

بررسی پروفایل 
اجتماعی -اقتصادی

دانش آموزان در پایگاه 
رفاه ایرانیان

درخواست مشخصات 
دانش آموزان گروه 
هدف از آموزش و 

پرورش

مذاکره و جلب همکاری 
آموزش و پرورش

و مساجد

ارسال اطالعات 
درخواستی به وزارت 

رفاه

ارسال فهرست 
دانش آموزان متمایل به 
طرح، به وزارت رفاه

شرو 

برقراری ارتباط با پایگاه داده 
بانک مرکزی و وزارت علوم جهت 

بررسی اطالعات متقا یان

اطال  رسانی به 
دانش آموزان و تهیه 

فهرست دانش آموزانی که 
تمایل به شرکت در طرح 

دارند

پایگاه رفاه 
ایرانیان

تهیه فهرست نهایی 
دانش آموزان واجد 

شرایط

اطال  رسانی به 
م سسات معتبر 

آموزشی جهت همکاری
برگزاری مناقصه و 
انتخاب پیمانکار طرح

انعقاد قرارداد با 
پیمانکار طرح

اطال  رسانی از طریق 
رسانه و دانشگاه جهت ثبت 

نام متقا یان تدریس

ثبت نام متقا یان 
تدریس و ارسال 

اطالعات به وزارت رفاه

بررسی پروفایل 
اجتماعی -اقتصادی

متقا یان تدریس در 
پایگاه رفاه ایرانیان

پایگاه رفاه 
ایرانیان

تهیه فهرست متقا یان 
واجد شرایط تدریس و 

ارسال به پیمانکار

برگزاری دوره 
مهارت آموزی برای 
متقا یان واجد شرایط

ارا ه گواهینامه تدریس 
به افراد واجد شرایط و 
تهیه فهرست نهایی 

مدرسان

ورود به مرحله 
حمایت

اعالم نظر 
درخصو  

همکاری مساجد
ارا ه وب سرویس 
اطالعات بانکی

ارا ه وب سرویس 
اطالعات تحصیلی

طراحی و راه اندازی 
سامانه پشتیبان طرح

وزارت علومبانک مرکزی

کانون های فرهنگی مساجد ▪
سازمان تبلیغات اسالمی ▪
دفاتر استانی نمایندگان ولی فقیه ▪
ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد  ▪
سایر نهادهای مرتبط ▪

نهادهای مرتبط با 
مساجد



25

ح مشاغل عمومی )مرحله چهارم و پنجم( شکل 4: فرآیند حمایت از بیکاران زیر 40 سال دارای تحصیالت دانشگاهی در طر

20 
 

سال دارای تحصیالت دانشگاهی در طرح مشاغل عمومی )مرحله چهارم و   40: فرآیند حمایت از بیکاران زیر  4شکل  
 پنجم(

 

 حمایت و ارزیابی طرح  مرحله چهارم و پنجم -سال دارای تحصیالت دانشگاهی در طرح مشاغل عمومی  40فرایند حمایت از بیکاران زیر 

ش
رور

و پ
ش 

وز
 آم
رت

وزا
فاه
ت ر

زار
و

رح
 ط
کار

مان
پی

زان
مو
ش آ

 دان
ا و
ولی
ا

ان
رس
مد

 با 
ط
رتب

ی م
دها

نها
جد

سا
م

حمایت -4مرحله ارزیابی طرح -5مرحله 

ورود به مرحله 
حمایت

ارسال فهرست نهایی 
دانش آموزان متقا ی 

واجد شرایط به 
پیمانکار

ایجاد پروفایل 
دانش اموزان متقا ی 

در سامانه

اطال  رسانی به مدارس 
درخصو  شرو  طرح 
و دراختیارگذاشتن 

فضای آموزش

ارا ه اطالعات کاربری 
به مدارس و 
دانش آموزان

انتخاب کالس های تدریس 
پایه تحصیلی، دروس، دانش  

در   آموزان، و شیوه آموزش
سامانه طرح

تعامل با دانش آموزان و 
آغاز آموزش

ارسال و عیت تحصیلی 
دانش آموزان به صورت 
دوره ای به وزارت رفاه

وازیر حق الزحمه 
تدریس به صورت 

ماهانه

ثبت نظر درخصو  
مدرسان در سامانه 

طرح

نظارت بر کیفیت 
تدریس و اعالم 

مشکالت احتمالی به 
وزارت رفاه

شرکت در نظرسنجی 
طرح و ارا ه بازخورد

بررسی طرح و پاس  به 
س االت ارزیابی

در انتهای پایلوت و در 
انتهای اجرای طرح

اطال  رسانی به مساجد 
درخصو  شرو  طرح 
و دراختیارگذاشتن 

فضای آموزش



طرح مشاغل عمومی حمایت از بیکاران دارای تحصیالت دانشگاهی

26

21 
 

 

 شود.در ادامه جزییات هر مرحله بیان می 

 حمایت و ارزیابی طرح  مرحله چهارم و پنجم -سال دارای تحصیالت دانشگاهی در طرح مشاغل عمومی  40فرایند حمایت از بیکاران زیر 

ش
ور
پر
 و 
ش
وز
 آم
ت
زار
و

فاه
 ر
ت
زار
و

رح
 ط
کار

مان
پی

ان
وز
آم
ش 

دان
و 
یا 
اول

ان
رس
مد

با 
ط 

رتب
ی م

ها
اد
نه

جد
سا
م

حمایت -4مرحله ارزیابی طرح -5مرحله 

ورود به مرحله 
حمایت

ارسال فهرست نهایی 
دانش آموزان متقا ی 

واجد شرایط به 
پیمانکار

ایجاد پروفایل 
دانش اموزان متقا ی 

در سامانه

اطال  رسانی به مدارس 
درخصو  شرو  طرح 
و دراختیارگذاشتن 

فضای آموزش

ارا ه اطالعات کاربری 
به مدارس و 
دانش آموزان

انتخاب کالس های تدریس 
پایه تحصیلی، دروس، دانش  

در   آموزان، و شیوه آموزش
سامانه طرح

تعامل با دانش آموزان و 
آغاز آموزش

ارسال و عیت تحصیلی 
دانش آموزان به صورت 
دوره ای به وزارت رفاه

وازیر حق الزحمه 
تدریس به صورت 

ماهانه

ثبت نظر درخصو  
مدرسان در سامانه 

طرح

نظارت بر کیفیت 
تدریس و اعالم 

مشکالت احتمالی به 
وزارت رفاه

شرکت در نظرسنجی 
طرح و ارا ه بازخورد

بررسی طرح و پاس  به 
س االت ارزیابی

در انتهای پایلوت و در 
انتهای اجرای طرح

اطال  رسانی به مساجد 
درخصو  شرو  طرح 
و دراختیارگذاشتن 

فضای آموزش

در ادامه جزییات هر مرحله بیان می شود.
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گروه هدف 9.1. نیازسنجی و شناسایی اولیه دانش آموزان 
گروه های زیر را از وزارت آموزش و پرورش درخواست می کند: کار و رفاه اجتماعی فهرست دانش آموزان  1( وزارت تعاون، 

که علی رغم ثبت نام در مدرسه، در سامانه شاد فعال نبوده اند.    دانش آموزانی 

دانش آموزان در وضعیت ضعیف تحصیلی )در صورت امکان(    

2( وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی درخصــوص تمایــل ایــن دانش آمــوزان بــه شــرکت در کالس هــای جبرانــی )حضوری یا 

غیرحضــوری( از وزارت آمــوزش و پــرورش مشــورت می گیــرد )فعًال در ایــن مرحله نیازی به تماس یا اطالع رســانی بــه دانش آموزان 

نیست(.

9.2. جلب همکاری وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط
کره و همکاری آن را جلب  3( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص نیازمندی های طرح با وزارت آموزش و پرورش مذا

می کند. حوزه های همکاری وزارت آموزش و پرورش:

که تمایل به شرکت در طرح را دارند    گروه هدف  شناسایی و معرفی دانش آموزانی از 

در اختیار گذاشتن فضای مدارس جهت تدریس حضوری یا غیرحضوری   

4( وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در خصــوص نیازمندی هــای طــرح )تخصیص بخشــی از فضای مســاجد برای تدریس 

خصوصی( با نهادهای مرتبط با مســاجد مانند کانون های فرهنگی مســاجد، سازمان تبلیغات اسالمی، دفاتر استانی نمایندگان 

کره و همکاری آنان را جلب می کند. ولی فقیه، ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد مذا

گزینه های دیگر برای فضای تدریس: نکته: فضای تدریس می تواند محدود به فضای مدارس نباشد. 

مساجد   

دفاتر مؤسسات خصوصی )در صورت امکان(   

منزل مدرس یا دانش آموز )توافقی بین دانش آموز و مدرس(   

گروه هدف 9.3. شناسایی 
الف( شناسایی دانش آموزان

5( وزارت آمــوزش و پــرورش از طریــق مــدارس بــه دانش آمــوزان گروه هدف اطالع رســانی کــرده و فهرســت دانش آموزانی را که 

کار و رفاه اجتماعی ارسال می کند.  تمایل به شرکت در طرح دارند به وزارت تعاون، 

6( وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی پروفایــل اقتصــادی- اجتماعــی دانش آمــوزان مذکــور را در پایگاه رفاه ایرانیان بررســی 

می کند و فهرست نهایی دانش آموزان واجد شرایط طرح را مشخص می کند. 

ب( شناسایی مدرسان

کار و رفاه اجتماعی به مؤسسات معتبر آموزشی جهت همکاری در طرح اطالع رسانی می کند. 7( وزارت تعاون، 
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8( وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی همــکار طــرح را جهــت راه اندازی و مدیریت ســامانه پشــتیبان طــرح از طریق مناقصه 

شناسایی می کند.

کار و رفاه اجتماعی با همکار طرح قرارداد منعقد می کند. 9( وزارت تعاون، 

، ســامانه پشــتیبان طــرح را )جهــت ثبت نام مدرســان، دانش آمــوزان، برگــزاری کالس هــای مهارت آموزی  10( مؤسســه همــکار

گزارش و سایر موارد( طراحی و راه اندازی می کند. مدرسین و کالس های مجازی دانش آموزان، تولید 

کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت نام متقاضیان تدریس، از طریق رسانه ها و دانشگاه ها اطالع رسانی می کند. 11( وزارت تعاون، 

12( مؤسسه همکار از طریق سامانه پشتیبان طرح، از متقاضیان تدریس ثبت نام می کند.

13( وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی پروفایل اقتصادی - اجتماعی متقاضیان را در پایگاه رفاه ایرانیان بررســی کرده، افراد 

واجد شرایط را به ترتیب اولویت شناسایی و به مؤسسه همکار اعالم می کند.

14( مؤسســه همــکار دوره مهارت آمــوزی تدریــس را برای متقاضیان واجد شــرایط برگزار کرده و به افرادی کــه دوره مذکور را با 

گواهی تدریس می دهد. بدین ترتیب فهرست نهایی حمایت را مشخص می کند.  موفقیت پشت سر گذاشته اند 

9.4. حمایت
15( مؤسسه همکار پروفایل دانش آموزان متقاضی را در سامانه پشتیبان طرح ایجاد می کند. 

16( آموزش و پرورش به مدارس در خصوص شروع طرح و در اختیار گذاشتن فضای آموزش اطالع رسانی می کند. 

کاربری دانش آموزان را در اختیار مدارس و دانش آموزان می گذارند.  17( مؤسسه همکار اطالعات 

18( مدرسان پایه تحصیلی/ دروس/ دانش آموزان خود و شیوه آموزش )حضوری/ غیرحضوری( را در سامانه پشتیبان طرح 

انتخاب می کنند.

، آموزش حضوری یا غیرحضوری  19( تعامل بین مدرســان و دانش آموزان صورت گرفته و بســته به شرایط مدرس و دانش آموز

آغاز می شود. 

20( مــدارس وضعیــت تحصیلی دانش آموزان شــرکت کننده را به طور دوره ای به وزارت آمــوزش و پرورش و آموزش و پرورش به 

کار و رفاه اجتماعی ارسال می کند.  وزارت تعاون، 

گون نظیــر حضوری یا غیرحضــوری بودن  21( وزارت رفــاه به صــورت ماهانــه حق الزحمــه تدریــس را )بســته به معیارهــای گونا

تدریس، منطقه تدریس، ساعات تدریس و ...( به  حساب مدرسان واریز می کند. 

22( اختیــاری: دانش آمــوزان و والدیــن در خصــوص میزان رضایت از مدرس در ســامانه پشــتیبان طرح نظــرات و امتیاز ثبت 

می کنند. 

کرده و مشکالت مشاهده شده  23( وزارت آموزش و پرورش از طریق مدارس در خصوص کیفیت تدریس بر مدرسان نظارت 

کار و رفاه اجتماعی اعالم می کند.  را )از طریق سامانه پشتیبان طرح( به وزارت تعاون، 

24( اختیاری: مدرسان از طریق سامانه پشتیبان طرح در نظرسنجی طرح شرکت و بازخوردهای خود را ارائه می کنند. 
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ح 9.5. ارزیابی طر
25( طرح ابتدا به صورت پایلوت و ســپس به صورت گســترده تر اجرا خواهد شــد. الزم اســت در انتهای فاز پایلوت و همچنین 

گزارش های تولیدشده حین اجرای طرح( به سؤاالت زیر پاسخ داده شود: پس از اجرای طرح )با توجه به 

آیا طرح و منطق برنامه برای وضعیت بیکاران در شــهرهای ایران مناســب اســت؟ )نوع حمایت و توالی آن تا چه    

اندازه برای نیازهای بیکاران و خانواده های آن ها مناسب است؟(

آیــا برنامــه گروه درســتی از ذینفعان را برای دســتیابی به اهــداف برنامه )ازجمله آســیب پذیرترین آنان( هدف قرار    

داده است؟

در زمینه پوشش برنامه چه شکافی و به چه میزان وجود دارد )ازجمله هرگونه خطای ورود و خروج سیستماتیک(؟   

چــه پتانســیلی بــرای صرفه جویــی در منابع و افزایــش کارایی در تمــام مراحل اجرای برنامه )در مقایســه با ســایر    

روش ها و مکانیزم های حمایتی( وجود دارد؟

گزارش دهی )ازجمله فرآیند ورود اطالعات و مدیریت اطالعات( تا چه حد، خوب عمل می کند؟    مکانیزم های 

بــا توجــه بــه زمــان و منابع در هر مرحلــه از اجرای طــرح، روند تحویل حمایــت، تا چه حد، خوب مدیریت شــده    

است؟

ح 10.ذینفعان طر
برنامه فوق در نظر دارد از تمام بیکاران دارای تحصیالت دانشــگاهی ســنین زیر 40 ســال حمایت کند. به دالیل محدودیت 

در منابع، محتمل اســت که حمایت از تمام بیکاران دارای تحصیالت دانشــگاهی ســنین زیر 40  ســال، در یک مرحله و به صورت 

هم زمان صورت نگیرد. پیشــنهاد می شــود که این گروه براســاس ســطح اجتماعی و اقتصادی دسته بندی شوند، تا از میان آنان، 

گیرند. اولویت اول حمایت مشخص شود و هر چه سریع تر تحت حمایت های پیشنهادی قرار 

10.1. اولویت های پیشنهادی
فرد بیکار دارای تحصیالت دانشگاهی زیر 40 سال معدل باالی 16 داشته باشد.   

از زمان دریافت آخرین مدرک دانشگاهی فرد کمتر از 3 سال گذشته باشد.   

فرد متقاضی در پنج دهک اول درآمدی باشد.   

فرد متقاضی تحت پوشش نهاد حمایتی نباشد.   

فرد متقاضی متأهل باشد.    

فرد متقاضی سرپرست خانوار و زن باشد.    
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11.فرآیند اعتراض
بدیهــی اســت کــه در حین اجرای طرح نســبت بــه فرآیند اجرایی اعتراضاتی وارد باشــد، لــذا فرصت اعتراض برای کســانی که 

مشــمول طــرح نشــده اند، از پیــش طراحی شــده اســت. افــرادی که مدعــی هســتند واجدالشــرایط هســتند و مورد حمایــت قرار 

نگرفته انــد، بایــد به ســامانه طرح مراجعــه کرده و ثبت نام کنند، پس ازآن، ســنجش وضعیــت اقتصادی و اجتماعــی فرد از طریق 

اطالعات پایگاه رفاه ایرانیان صورت خواهد گرفت. پس از بررســی اعتراض دو حالت متصور اســت، یا اعتراض رد خواهد شــد و یا 

قبول می شود7. درصورتی که پس از بررسی اعتراض، اعتراض فرد مورد قبول واقع شود، وی تحت پوشش طرح حمایت از بیکاران 

گرفت. دارای تحصیالت دانشگاهی زیر 40 سال قرار خواهد 

شکل 5: فرآیند اعتراض
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  های عملیاتی پذیری طراحی برنامه و روش انعطاف.12

ها و مناطق مختلف باشد. این بدان معناست که  است تا متناسب با شرایط عملیاتی استان   پذیرانعطاف و    طراحی و مکانیزم عملیاتی برنامه، سازگار
از الزامات    مثالعنوان به   ممکن است تعدیالتی در طراحی برنامه صورت گیرد.  ، وجود ندارد  بیکارانبرای برنامه حمایت از    در مناطقی که شرایط اولیه

تناسب نسبت این نسبت    ی خاصیک منطقه  رد  ۸آموزان و مدرسین تعداد دانش   طرح،  اگر  با  است،  برنامه  برقرار نباشد، برگزاری  به هر دلیلی 
قادر به افزایش تعداد ذینفعان و تعدیل نوع حمایت بر اساس نیازسنجی است. در همه سناریوها،  . اما این طرح  رو خواهد شدروبه   اساسی  هایچالش

 .گیردبا تحول شرایط، تعدیالت الزم صورت می جیتدربه شود و در حین اجرا تمرکز اصلی برنامه حفظ می 

 بینیخطرات قابل پیش   .12.1
طرح با بیشترین    االمکانی حتای در نظر گرفت تا  کنند، اقدامات مقابله رو میمناسب است برای برخی از خطراتی که موفقیت طرح را با ریسک روبه 

 ذکر شده است.  هاآن ای با بینی و اقدامات مقابله های قابل پیشترین ریسک، مهم2میزان موفقیت اجرایی شود. در جدول 

 بینی: خطرات قابل پیش2جدول  

 ای اقدامات مقابله  توصیف ریسک 
 های اجرایی طرحکارانه هزینه برآورد محافظه  ثباتی اقتصادی / افزایش نرخ تورم/ افزایش بیکاری بی

را تحت تأثیر   شدهیزیربرنامه های  تواند فعالیت بالیای طبیعی مانند زلزله و سیل می  ، سیل( یسالخشک بالیای طبیعی )زلزله، 
پذیر، این برنامه آماده برخورد با شرایط در حال یک برنامه انعطاف   عنوانبه قرار دهد.  

 تحول در هنگام بالیا است.
 منبع: مطالعات تحقیق

 منابع مورد نیاز طرح .13
باشد. ابتدا الزم است گروه    برداشتهی اصلی درسه نوع هزینه شود که این طرح  بینی میپیش  پردازیم.در این قسمت به بررسی بار مالی طرح می

 کنندگانشرکت شود برای  ابزار حمایتی تلقی می   ینوعبه ها  برگزاری این کالس  کهیی ازآنجاهای آموزش فن تدریس شرکت کنند.  هدف در دوره
شود.  ی اصلی حمایت در نظر گرفته می های مرحلههنیم درصد هزین  صورتبه های اجرایی طرح است که  طرح رایگان است. مورد بعدی هزینه

ترین بخش طرح، زمانی است که دستمزدهای مشاغل عمومی )پرداخت دستمزد به نیروی کار؛ که اینجا منظور بیکار دارای  ترین و پرهزینهاصلی
زند. در های طرح را رقم میورد کل هزینهشوند. مجموع این سه مکند( تعیین میسالی است که در طرح شرکت می  40دانشگاهی زیر    التیتحص

 شود.ادامه به تفکیک در مورد هر بخش توضیح داده می

 
   ی فن تدریس را کسب کرده است.ی حمایتی است و گواهینامهسالی است که داوطلب شرکت در برنامه 40زیر دارای تحصیالت دانشگاهی  منظور از مدرس بیکار  8

12.انعطاف پذیری طراحی برنامه و روش های عملیاتی
طراحــی و مکانیــزم عملیاتــی برنامه، ســازگار و انعطاف پذیر اســت تا متناســب با شــرایط عملیاتی اســتان ها و مناطق مختلف 

باشــد. ایــن بــدان معناســت که در مناطقی که شــرایط اولیه بــرای برنامه حمایت از بیــکاران وجود ندارد، ممکن اســت تعدیالتی 

در طراحی برنامه صورت گیرد. به عنوان مثال از الزامات طرح، تناســب نســبت تعداد دانش آموزان و مدرســین8 در یک منطقه ی 

گر این نسبت به هر دلیلی برقرار نباشد، برگزاری برنامه با چالش های اساسی روبه رو خواهد شد. اما این طرح قادر  خاص است، ا

به افزایش تعداد ذینفعان و تعدیل نوع حمایت بر اساس نیازسنجی است. در همه سناریوها، تمرکز اصلی برنامه حفظ می شود 

و در حین اجرا به تدریج با تحول شرایط، تعدیالت الزم صورت می گیرد.

12.1. خطرات قابل پیش بینی

مناســب اســت بــرای برخــی از خطراتــی کــه موفقیت طرح را با ریســک روبــه رو می کننــد، اقدامــات مقابله ای در نظــر گرفت تا 

کــه در  گرفتــه شــده اســت  7.    به منظــور بررســی اعتراضــات، ابزارهــای متفاوتــی اســتفاده می شــود. همچنیــن توســط پیمانــکار طــرح واحــدی بــرای ایــن منظــور در نظــر 
بخــش مکانیــزم انتقــادات، پیشــنهادات و شــکایات تشــریح می شــود. 

گواهینامــه ی فــن تدریــس را کســب  کــه داوطلــب شــرکت در برنامــه ی حمایتــی اســت و  8.   منظــور از مــدرس بیــکار دارای تحصیــالت دانشــگاهی زیــر 40 ســالی اســت 
کــرده اســت. 
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حتی االمــکان طــرح با بیشــترین میــزان موفقیت اجرایی شــود. در جــدول 2، مهم ترین ریســک های قابل پیش بینــی و اقدامات 

مقابله ای با آن ها ذکر شده است.

جدول 2: خطرات قابل پیش بینی

اقدامات مقابله ایتوصیف ریسک

خ تورم/ افزایش بیکاری حبی ثباتی اقتصادی / افزایش نر برآورد محافظه کارانه هزینه های اجرایی طر

بالیای طبیعی )زلزله، خشک سالی، سیل(
بالیای طبیعی مانند زلزله و سیل می تواند فعالیت های برنامه ریزی شده را تحت تأثیر قرار دهد. 
، این برنامه آماده برخورد با شرایط در حال تحول در هنگام  به عنوان یک برنامه انعطاف پذیر

بالیا است.

منبع: مطالعات تحقیق

ح 13.منابع مورد نیاز طر
در ایــن قســمت بــه بررســی بار مالی طــرح می پردازیم. پیش بینی می شــود که این طرح ســه نــوع هزینه ی اصلی دربرداشــته 

باشــد. ابتــدا الزم اســت گروه هدف در دوره های آموزش فن تدریس شــرکت کننــد. ازآنجایی که برگزاری ایــن کالس ها به نوعی ابزار 

حمایتی تلقی می شود برای شرکت کنندگان طرح رایگان است. مورد بعدی هزینه های اجرایی طرح است که به صورت نیم درصد 

هزینه های مرحله ی اصلی حمایت در نظر گرفته می شــود. اصلی ترین و پرهزینه ترین بخش طرح، زمانی اســت که دســتمزدهای 

؛ که اینجا منظور بیکار دارای تحصیالت دانشــگاهی زیر 40 ســالی اســت که در  مشــاغل عمومی )پرداخت دســتمزد به نیروی کار

طرح شــرکت می کند( تعیین می شــوند. مجموع این ســه مورد کل هزینه های طرح را رقم می زند. در ادامه به تفکیک در مورد هر 

بخش توضیح داده می شود.

 در راســتای توانمندســازی گروه هدف، کالس های آموزش فن تدریس با همکاری مشــاور طرح برای این افراد برگزار می شود. 

برآورد می شــود این کالس ها برای جمعیت 35 هزار بیکار دارای تحصیالت دانشــگاهی زیر 40 ســالی که در سامانه ملی اشتغال و 

کرده اند، در حدود 1.4میلیارد تومان هزینه در برداشته باشند )جدول 3(.  کسب وکار9 ثبت نام 

با توجه به تحقیقات صورت گرفته، امکان تشکیل کالس های فن تدریس به صورت غیرحضوری و در گروه های صد نفر وجود 

کثر به 20 ســاعت تدریس نیاز دارد. همچنین هزینه ی برآوردی برای یک ســاعت کالس فن تدریس، 200 هزار  گروه حدا دارد. هر 

تومان است. با این حساب، کل هزینه دوره آموزش تدریس یک میلیارد و 400 میلیون تومان برآورد می شود.

9.  https://lmis.mcls.gov.ir/
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جدول 3: برآورد هزینه های دوره مهارت آموزی بیکاران

20 تعداد ساعات موردنیاز برای آموزش فن تدریس به هر صد نفر داوطلب )ساعت(1

200هزینه ی هر یک ساعت آموزش فن تدریس به هر صد نفر داوطلب )هزار تومان(2

4000هزینه ی دوره ی آموزش فن تدریس به ازای هر صد نفر داوطلب )هزار تومان(3

4) 35000برآورد تعداد داوطلبان شرکت در دوره ی آموزش فن تدریس )نفر

1.4کل هزینه دوره آموزش فن تدریس )میلیارد تومان(5

منبع: محاسبات تحقیق

در ادامه هر مدرس )بیکار تحصیل کرده ای که دارای گواهینامه تدریس خصوصی است و قرار است که به دانش آموزان هدف 

آموزش دهد( می تواند تا ســقف ماهانه 50 ســاعت تدریس خصوصی کند و به ازای هر یک ســاعت به طور متوســط 40 هزار تومان 

دریافــت کنــد10. طــول مــدت طرح نیز یک ســال در نظر گرفته شــده اســت. که بر این اســاس مرحلــه ی حمایت طــرح ماهانه 70 

میلیارد تومان و ساالنه 840 هزار میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت )جدول 4(. 

جدول 4: برآورد هزینه های مرحله حمایت )آموزش دانش آموزان توسط مدرسین(

1) ح )هزار نفر 35برآورد تعداد بیکاران شرکت کننده در طر

40متوسط هزینه یک ساعت تدریس به دانش آموزان )هزار تومان(2

50تعداد ساعات تدریس هر مدرس در ماه )ساعت(3

12تعداد ماه های تدریس در سال4

70برآورد کل هزینه تدریس - ماهانه )میلیارد تومان(5

ح )میلیارد تومان(6 840برآورد کل هزینه تدریس - کل طر

منبع: محاسبات تحقیق

همچنین هزینه های کل طرح از مجموع هزینه های دوره مهارت آموزی بیکاران ) 1.4 میلیارد تومان(، هزینه مرحله حمایت 

)840 میلیارد تومان( و هزینه های اجرایی طرح )4.2 میلیارد تومان( به دست خواهد آمد که مجموعًا حدود 850 میلیارد تومان 

است )جدول 5(.

10.  هزینــه ی دســتمزد پرداختــی بابــت تدریــس حضــوری و آنالیــن متفــاوت اســت. همچنیــن بعــد مســافت مــدرس و دانش آمــوز در دســتمزد پرداختــی تأثیــر خواهــد 
گذاشــت. 
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ح مشاغل عمومی )حمایت از بیکاران تحصیل کرده )زیر 40 سال(( جدول 5: برآورد هزینه های طر

1.4کل هزینه دوره مهارت آموزی بیکاران )میلیارد تومان(1

ح )نیم درصد هزینه ی کل مرحله ی حمایت( )میلیارد تومان(2 4.2هزینه اجرایی طر

840برآورد هزینه های مرحله حمایت )آموزش دانش آموزان توسط مدرسین( )میلیارد تومان(3

ح )میلیارد تومان(4 845.6برآورد هزینه کل طر

منبع: محاسبات تحقیق

14.چارچوب تعاملی برنامه
نقــش تعاملــی برنامــه در اطالع رســانی به عموم مردم و ذینفعان کلیــدی در مورد برنامه، اهداف آن، معیارهای واجد شــرایط 

بــودن، نقش هــا و مســئولیت ها، ســازوکارها و مکانیزم هــای همــکاری و غیــره جهــت موفقیــت طــرح بســیار مهــم اســت. ایــن امر 

همچنیــن بــا هرگونــه تصــور غلط و انتقــاد بی مورد از طراحــی و اجرای برنامــه مقابله می کنــد. ابزارهایی جهت ارتبــاط با ذینفعان 

طرح پیش بینی شــده اســت که اصلی ترین آن ها شامل سامانه پشــتیبان طرح، مطبوعات و رسانه های اجتماعی، سیستم های 

کوتاه در تلفن همراه برای ارتباط با والدین دانش آموزان است.   غ التحصیالن، و سیستم خدمات پیام  ارتباطی دانشگاه ها با فار

15.مشکالت و چالش های احتمالی برنامه 
مشــابه هر طرح یا برنامه ی حمایتی دیگر مشــکالت و موانعی محتمل اســت که ســد راه برنامه قرار گیرد، بروز هر یک از موارد 

زیر می تواند از میزان موفقیت طرح بکاهد. اصلی ترین آن ها به شرح زیر است:

کافی به دولت    عدم اعتماد 

عدم تأمین مالی به موقع پروژه   

نبود یا کمبود اطالع رسانی در خصوص طرح   

نااطمینانی از استمرار پروژه و بودجه آن   

تغییرات در سطوح مختلف مدیریتی مرتبط با پروژه   

عدم همکاری یا همکاری نامطلوب بازیگران اصلی طرح ازجمله وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه ها، مدارس و...   

نبود امکانات زیرساختی نظیر سامانه های پشتیبان طرح و ...   

کیفیت آموزشی مدرسین    عدم اطمینان از 

تحوالت سیاسی کشور / بالیای طبیعی / تأخیر در برنامه   

بهره وری پایین و پایان زودهنگام برنامه   

دیرکرد پرداختی ها   

و ....    
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16.مکانیزم انتقادات، پیشنهادات و شکایات 
به جهت کم کردن اثرات مشــکالت و چالش های احتمالی طرح، مکانیزمی جهت انتقادات، پیشــنهادات و شــکایات طراحی 

خواهــد شــد، تــا فرصتــی برای افراد ذینفع ایجاد شــود کــه هرگونه نقد یا شــکایتی را ثبت کرده یا پیشــنهادات خــود را برای بهبود 

که در زیر به آن ها اشاره می شود: اجرای برنامه ارائه دهند. انواع مختلف شکایت متصور است 

پرداخت دستمزد معلمان با تأخیر   

عدم پرداخت دستمزد معلمان   

پرداخت نادرست )پرداخت کمتر از حد(   

گروه حمایتی(    خروج اشتباه از برنامه )حذف از 

رفتار نادرست توسط مجریان برنامه )مددکاران اجتماعی، …(   

نارضایتی از نوع حمایت   

سایر   

ذینفعان طرح از طریق سامانه ی مربوط به طرح می توانند انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را ثبت کنند. ارگان اصلی 

مســئول ثبت و رســیدگی به شکایات، پیمانکار طرح اســت. پیشنهاد شده است که در سامانه ی پشتیبان طرح، فضای مجزایی 

برای بررسی انتقادات، پیشنهادات و شکایات با پشتیبانی 24 ساعته طراحی شود. 

17. مصوبه پیشنهادی
کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت آموزش و پرورش به موجب ماده 1 سند کاهش فقر و هدفمند  ماده واحده: وزارت تعاون، 

کردن یارانه ها در راســتای ایجاد پوشــش های حمایتی فقرایی که توانایی کار و فعالیت دارند )موضوع بند 8 ماده 1 ســند کاهش 

( به منظور بهبود وضعیت معیشــت بیــکاران دارای  ( و همچنیــن توانمندســازی فقــرا )موضــوع بند 5 ماده 1 ســند کاهش فقر فقــر

تحصیالت دانشــگاهی و همچنین در راســتای بند ب ماده ی 16 قانون ســاختار جامع رفاه اجتماعی برنامه ی اشــتغال عمومی 

غ التحصیالن دانشگاهی زیر 40 سال را به اجرا می گذارد.  برای فار

، تدریس به  غ التحصیالن بیــکار تبصــره 1: طــرح مشــاغل عمومــی در نظر گرفته شــده در این برنامه متناســب بــا توانایی هــای فار

کرونا، از تحصیل بازمانده یا آموزش کم کیفیتی دریافت  دانش آموزانی اســت که به علت آموزش مجازی در دوران شــیوع بیماری 

کرده اند. 

تبصره 2: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن ثبت نام از داوطلبان شرکت در طرح، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و تحصیلی 

آن ها را به منظور صالحیت شــرکت در طرح بررســی می کند. کلیه ی شرکت کنندگان در طرح باید دوره ی آموزشی مشخص شده را 

پیش از آغاز به تدریس بگذرانند. آموزش داوطلبان )که از این پس معلمان نامیده می شــوند( از طریق مؤسســات مشــاور همکار 

صورت می گیرد. 
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تبصره 3: موسسه مشاور همکار طرح، از طریق مناقصه ای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می کند، انتخاب می شود. 

ایــن موسســه مســئولیت تدریس معلمان، ایجاد صفحه شــخصی برای هــر یک از معلمــان و دانش آموزان در تارنمای ارائه شــده 

توسط موسسه، رصد و ارزیابی عملکرد معلمان و دانش آموزان، ایجاد بستر فضای آموزش مجازی و سایر امورات مشخص شده 

کار و رفاه اجتماعی را برعهده دارد.  توسط وزارت تعاون، 

کرونا از تحصیل مناسب  تبصره 4: وزارت آموزش و پرورش مکلف است تا اسامی دانش آموزانی که در طول دوران شیوع ویروس 

بهره نبردند، یا دچار ضعف تحصیلی شــدند و یا به طورکلی دچار ضعف شــدید تحصیلی هســتند را در اختیار وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی بگذارد. همچنین تهیه مکان آموزش حضوری، اطالع رســانی به خانواده های دانش آموزان، ثبت نام دانش آموزان 

در طــرح و رصــد وضعیــت پیشــرفت تحصیلــی آن ها هر ســه ماه یک بــار و ارســال ارزیابی به وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، بر 

عهده ی وزارت آموزش و پرورش است. 
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 منابع
، کولیــن و رودریگز آالس، کالودیا؛ )1394(؛ اشــتغال عمومی بــه مثابه تور حمایتی؛     ، کارلو؛ اندروز ســوبارائو، کالنیــدی؛ دل نینــز

کبرپور روشــن، نرگــس و زبیری، هــدی؛ موسســه کار و تأمین اجتماعــی، وزارت تعــاون، کار و رفاه  ترجمــه کریمــی موغــاری، زهــرا؛ ا

اجتماعی )معاونت رفاه اجتماعی(. 

، پیوست شماره 4. قسمت دوم.    قانون الیحه بودجه سال 1400 کل کشور

وب سایت ها
پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان   

   / https://www.amar.org.ir / : وب سایت مرکز آمار ایران، قسمت داده های هزینه درآمد خانوارهای کل کشور

   /https://www.amar.org.ir/ :وب سایت مرکز آمار ایران، قسمت سالنامه های آماری مرکز آمار ایران

   /https://lmis.mcls.gov.ir سامانه ملی اشتغال و کسب وکار
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گزارش های منتشر شده معاونت رفاه اجتماعی

وضعیت فقر و نابرابری در ایران در دوره 8 ساله 1384 تا 1391؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذرماه 92(. 1

گذاری بیمه های درمان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ )دفتر بیمه های سالمت()آذرماه 92(. 2 نقدی بر وا

نقدی بر ادغام سازمان های بیمه گر در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی: تجربه سایر کشورها؛ )دفتر بیمه های سالمت()آذرماه 92(. 3

نقد و بررسی داده های سالنامه آماری در حوزه آسیب های اجتماعی؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()دیماه 92(. 4

تحلیل محتوای اخبار آسیب های اجتماعی در رسانه ها؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()دیماه 92(. 5

بررسی وضعیت طالق در کشور بین سال های 84 و 91؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()دیماه 92(. 6

نگاهی به گفتمان رهبر معظم انقالب پیرامون سبک زندگی، تعاون و اقتصاد مقاومتی؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()دی ماه 92(. 7

کن در محله های فقیرنشین همگام با هدفمندسازی یارانه ها؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()بهمن ماه 92(. 8 توانمندسازی خانوارهای سا

برنامه راهبردی کاهش فقر در ایران؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اسفند 92(. 9

طرح جامع ظرفیت سازی سازمان های مردم نهاد در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اسفند 92(. 10

ک در آمریکا )SNAP(؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اسفند 92(. 11 برنامه یارانه خورا

مشروط سازی دریافت یارانه نقدی به انجام آزمایشات رایگان پزشکی؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اردیبهشت ماه 93(. 12

پتانسیل تحقق نیافته ایران، مخزن استعدادهای بهره برداری نشده؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()خرداد ماه 93(. 13

نگاهی به پدیده سوء مصرف مواد مخدر در ایران؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()خرداد ماه 93(. 14

شکل گیری دولت رفاه و سرمایه داری هماهنگ در ژاپن و آلمان؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تیرماه 93(. 15

مشارکت اجتماعات محلی در شناسایی فقرا؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تیرماه 93(. 16

نگاهی به شاخص جهانی گرسنگی و وضعیت ایران؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تیرماه 93(. 17

طراحی پرسشنامه برای شناسایی خانوارهای فقیر؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مرداد ماه 93(. 18

شاخص رشد و تکامل کودک 2012: پیشرفت ها، چالش ها و نابرابری؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مردادماه 93(. 19

بررسی پدیده خودکشی در ایران؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()شهریورماه 93(. 20

شاخص امنیت غذایی جهانی سال 2014؛ )معاونت رفاه اجتماعی()شهریورماه 93(. 21

برنامه های حمایت اجتماعی در ترکیه؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر ماه 93(. 22

()آبان ماه 93(. 23 اندازه گیری وسعت و اجزای فقر کودکان با روش فقر چند بعدی؛)معاونت رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور

نقش سازمان اشتغال در خارج از کشور فیلیپین و مقررات استخدام و اشتغال کارگران در خارج از کشور؛)معاونت رفاه اجتماعی با همکاری . 24

معاونت اشتغال و کارآفرینی()آذرماه 94(

رتبه بندی سازمان بهزیستی از نظر شاخص های توانمندی زنان سرپرست خانوار کشور؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مرداد ماه 93(. 25

اشتغال عمومی؛ راهکار مقابله با بیکاری در شرایط رکود تورمی؛)معاونت رفاه اجتماعی با همکاری معاونت اشتغال و کارآفرینی()اردیبهشت ماه 94(. 26
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برنامۀ مشاغل عمومی در آفریقای جنوبی؛)معاونت رفاه اجتماعی()خرداد ماه 94(. 27

حمایت اجتماعی در جهان: حمایت اجتماعی از کودکان؛)دفتر بیمه های اجتماعی()تیرماه 94(. 28

بررسی شاخص موفقیت لگاتوم در سال 2014 و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر ماه 94(. 29

بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سال 2014؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آبان ماه 94(. 30

الزامات تدوین برنامه ششم توسعه؛)دفتر بیمه های سالمت()آبان ماه 94(. 31

گزارش جهانی نشاط در سال 2013؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()دی ماه 94(. 32

گزارش شاخص کیفیت زندگی در جهان در سال 2016؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()شهریور ماه 95(. 33

گزارش شاخص جهانی گرسنگی و وضعیت ایران در سال 2015؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر ماه 95(. 34

تاریخچه ادغام و انتزاع بیمه ها از وزارت بهداشت؛)دفتر بیمه های سالمت()مهر ماه 95(. 35

بررســی اثرات اعمال معافیت های حق بیمه ســهم کارفرمایی و نقد جایگاه آن در برنامه های توســعه؛)دفتر بیمه های اجتماعی()خردادماه . 36

)95

شاخص توسعه کودک 2015؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذرماه 95(. 37

گزارش توسعه زیرساخت های رفاهی در ایران طی سال های 2016-2014؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()دی ماه 95(. 38

طبقه بندی استاندارد رفاه اجتماعی؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذرماه 96(. 39

نظام نهادی تور ایمنی اجتماعی؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذرماه 96(. 40

کستان؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()خرداد 1397(. 41 سند راهبرد کاهش فقر پا

چشم انداز اقتصادی جهان در سال 2020، خالصۀ گزارش صندوق بین المللی پول، منتشر شده در آوریل 2020 )اردیبهشت  1399(. 42

وضعیت رفاه و مصرف خانوارهای ایرانی در سال 1398  و ضرورت اصالحات اقتصادی؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( )اسفند 1398(. 43

تبیین و تحلیل فقر و نابرابری در بخش مالی؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  ماه 1399(. 44

عدالت آموزشی در ایران؛ )معاونت رفاه اجتماعی()بهار  1399(. 45

کید بر عدالت آموزشی؛ )معاونت رفاه اجتماعی()بهار  1399(. 46 تحلیل سیاست گذاری آموزش در ایران با تأ

کتاب راهنمای برنامه ملی کسب و کار ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()خرداد 1399(. 47

پول های محلی؛ ابزاری برای توانمندسازی و مقابله  با رکود و نابرابری منطقه ای؛ )معاونت رفاه اجتماعی()خرداد 1399(. 48

کانادا: حمایت از شهروندان و مشاغل( . 49 کرونا )برنامۀ پاسخگویی اقتصادی کووید-19  کانادا برای مقابله با تبعات بیماری  برنامۀ دولت 

)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()بهار 1399(

سیاست های اتخاذشده در کشورهای مختلف برای مقابله با کرونا؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()بهار 1399(. 50

مداخله دولت های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( در بازار اجاره مسکن ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()خرداد 1399(. 51

جزئیات بستۀ کمک 2 تریلیون دالری سنای امریکا برای مقابله با کرونا ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()بهار 1399(. 52

کید بر مســئله تعارض منافــع ؛ )دفتر . 53 فقــر و نابرابــری در آمــوزش و پــرورش ایــران؛ بررســی شــاخص ها، ریشــه یابی و برخــی راهکارها بــا تأ
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مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  ماه 1399(

چگونگی جایگزینی کارت های اعتباری خرید مواد غذایی با توزیع مستقیم برنج یارانه ای ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تیر  ماه 1399(. 54

حمایت اجتماعی و مواجهۀ مشاغل با کووید-19: یک بررسی بهنگام از اقدامات کشورها ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تیر  ماه 1399(. 55

گزارش عملیاتی و پیش بینی برنامه های آتی معاونت رفاه اجتماعی  )ویرایش اول( ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()تابستان 1399(. 56

گرانه و تأمین مالی بنگاه  ها ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()شهریور 1397(. 57 برنامه اجرایی مدیریت حمله های سودا

کستان)مطالعۀ موردی، ژوئن 2013( ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()تابستان 1399(. 58 برنامه جبران خسارت شهروندان پا

مطالعه ساختار حکمرانی داده محور باهدف بهبود بهره برداری از پایگاه رفاه ایرانیان ؛ )شهریور 1399(. 59

بررسی تجربیات جهانی در زمینه استفاده از کارت اعتباری به عنوان ابزار حمایتی؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()شهریور 1399(. 60

الگوی نوین سازمان و مدیریت حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()شهریور 1399(. 61

تشریح فرآیند اجرایی کردن بند ح تبصره  17 قانون بودجه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()شهریور . 62

)1399

کرونا ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()مرداد  1399(. 63 کتور الکترونیک در حمایت از خانوار در شرایط  کاال برگ و راه اندازی سیستم فا ارائه 

مقایسۀ دسترسی خانوارها به اعتبار و تسهیالت بانکی در ایران و جهان ؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  1399(. 64

فقر و نابرابری در دسترسی به زیرساخت ها: مسکن ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  1399(. 65

نظام حمایت و رفاه اجتماعی در ایران ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  1399(. 66

بررسی نظام حمایت اجتماعی کشورها:  1. پیاده سازی نظام های رفاهی مبتنی بر استطاعت در ایاالت متحده آمریکا ؛ )دفتر مطالعات . 67

رفاه اجتماعی()مهر  1399(

مقایســۀ تطبیقی ایران با کشــورهای منطقه بر اســاس ســند چشــم انداز بیست ســالۀ کشــور در ســال 2019: 1. شــاخص های . 68

اقتصادی ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  1399(

عملکرد دفتر مطالعات رفاه اجتماعی: شش ماهۀ اول سال 1399 ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  1399(. 69

تغییرات رفاه و مصرف ایرانیان و سیاست پیشنهادی حمایت غذایی ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  1399(. 70

مقایســۀ تطبیقی ایران با کشــورهای منطقه بر اســاس ســند چشــم انداز بیست ســالۀ کشــور در ســال 2019 ؛ 2. شــاخص های . 71

بهداشتی ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذر 1399(

مقایســۀ تطبیقی ایران با کشــورهای منطقه بر اســاس ســند چشــم انداز بیست ســالۀ کشــور در ســال 2019 ؛ 3. شاخص های . 72

آموزشی ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذر 1399(

نظام طبقه بندی خدمات رفاه اجتماعی بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذر 1399(. 73

کارایی در تخصیص منابــع و عوامل . 74 ،نابرابــری و تعــارض منافع؛ 4. بررســی وضعیت فقــر انــرژی، نا مجموعــه گزارش هــای فقر

اثرگذار ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()دی 1399(

مقایسۀ تطبیقی ایران با کشورهای منطقه  بر اساس سند چشم انداز بیست سالۀ کشور در سال 2019 ؛ 4. شاخص های رفاهی ؛ )دفتر . 75
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مطالعات رفاه اجتماعی()دی 1399(

، نابرابــری و تعارض منافع:  5. فقر و نابرابری در حوزه بهداشــت و ســالمت ؛ )دفتر مطالعــات رفاه اجتماعی(. 76 مجموعــه گزارش هــای فقــر

)بهمن 1399(

مجموعه گزارش های اســناد پشــتیبان تدوین برنامه هفتم توســعه، حوزه رفاه اجتماعی؛ 2. تصویر ابعاد فقر در ایران ؛ )دفتر . 77

مطالعات رفاه اجتماعی()زمستان 1399(

تصویر مصرف و رفاه خانوارهای ایرانی  و سیاست های حمایتی پیشنهادی ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()زمستان 1399(. 78

: درس هایی از آمریکای . 79 بررســی نظام حمایت اجتماعی کشــورها ؛ 2. طراحی و پیاده ســازی ســامانه های هدف گیری خانوار

التین و ایاالت متحده ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اسفند 1398(

الگوی نوین سازمان و مدیریت حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()زمستان 1399(. 80

کرونا  ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()فرورودین 1400(. 81 اقدامات معاونت رفاه اجتماعی در مواجهه با 

کودکان و نوجوانان در خانه به اینترنت دسترسی دارند؟  ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()فرورودین 1400(. 82 چه تعداد از 

گزارش های فقر چند بعدی: 1. فقر مسکن  ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تابستان 1400(. 83 مجموعه 

خالصــه گزارشــات تخصصی منتشرشــده توســط معاونت رفاه اجتماعــی در بازه زمانــی 1400-1392 ؛ )معاونت رفــاه اجتماعی(. 84

)تابستان 1400(

گزارش های فقر چند بعدی: 2. فقر آموزشی در ایران؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تابستان 1400(. 85 مجموعه 

گزارش های فقر چند بعدی: 3. فقر بهداشت و سالمت در ایران؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تابستان 1400(. 86 مجموعه 

کید بر شــمول مالی(؛ )دفتر مطالعات . 87 مجموعــه گزارش هــای فقر چند بعدی: 4. فقر اســتفاده از خدمــات مالی در ایران )با تأ

رفاه اجتماعی()تابستان 1400(

کید بر شــمول مالی(؛ )دفتــر مطالعات رفاه اجتماعی(. 88 مجموعــه گزارش هــای فقــر چند بعدی: 5. فقر انرژی و آب در ایران )با تأ

)تابستان 1400(

مجموعــه گزارش هــای پایــش فقــر ؛ 1. پایــش فقر در ســال 1399 ؛ )دفتر مطالعات رفــاه اجتماعی با همکاری مرکــز پژوهش های مجلس . 89

شورای اسالمی( )تابستان 1400(

کارآمدی نظام رفاه و تأمین اجتماعی؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تابستان 1400(. 90 الزامات و ضرورت های 

گزارش شاخص پایان دوران کودکی  در سال 2018؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تابستان 1400(. 91

بهبود سازوکارهای تأمین اجتماعی  و رفع موانع تولید )ویرایش دوم( )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مرداد 1400(. 92

، توزیع درآمد و تخریب محیط زیست )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مرداد 1400(. 93 مبانی فقر

سامانه پاسخ گویی تلفنی 6369 )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مرداد 1400(. 94

ارزیابی طرح بیمه اجتماعی اقشار خاص طی سال های 1399-1396 )دفتر بیمه های اجتماعی()تابستان 1400(. 95

بحران صندوق های بازنشستگی  و ضرورت اصالح )دفتر بیمه های اجتماعی()تابستان 1400(. 96
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گسترش پول محدود: سیاست پولی با ارز دیجیتال بانک مرکزی؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تابستان 1400(. 97

قانون حمایت از حقوق معلوالن ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تابستان 1400(. 98

برنامه هــای حمایــت اجتماعــی از زنــان؛ بخــش اول: مطالعــۀ برنامه های توســعۀ کشــور )1400-1368( ؛ )دفتر امــور حمایتی و . 99

توانمندسازی()تابستان 1400(

تحصیــل کــودکان در خانوارهــای کم بضاعــت در شــرایط دیجیتالی شــدن آموزش ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا ؛ )دفتر امور . 100

حمایتی و توانمندسازی()تابستان 1400(

ارزیابی فرآیند قانون فرزندخواندگی ؛ )دفتر امور حمایتی و توانمندسازی()تابستان 1400(. 101

ارزیابی قانون برنامه ششــم توســعه کشــور ؛ آسیب شناســی میزان تحقق برخی احکام مرتبط با امور حمایتی و آســیب های . 102

اجتماعی ؛ )دفتر امور حمایتی و توانمندسازی()مهر 1400(

کید بر برنامه افزایش مســتمری نیازمندان؛ )دفتر امور حمایتی و توانمندســازی()پاییز . 103 نگاهی به سیاســت های کاهش فقر با تأ

)1400

گزارش عملکرد معاونت رفاه اجتماعی از ابتدای دولت سیزدهم؛ )معاونت رفاه اجتماعی( ؛ )دی ماه 1400(. 104

کووید 19 ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )آذر  1400(. 105 بینش های پیشرفت اجتماعی برای چالش های 

کامیابی لگاتوم در سال 2020 ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )بهمن  1400(. 106 شاخص 

کید بر مالیات بر درآمد شخصی )PIT( ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )زمستان  1400(. 107 منابع سیاست های حمایتی  با تأ

طرح حمایت از کودکان دارای ســوء تغذیه در ایران با مرکزیت خانه های بهداشــت )ســنین صفر تا 6 سال(-ویرایش نخست . 108

؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )بهار  1401( 

درآمد پایۀ همگانی: چشم انداز اتحادیه؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )بهار  1401( . 109

کید هم زمــان بر شناســایی مدارس بــا فقر بــاال و مدارس . 110 ؛ تأ  تبدیــل مــدارس بــا فقــر بــاال به مدارس بــا عملکرد بــاال در کشــور

با عملکرد ضعیف آموزشی ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )پاییز و زمستان  1400(

اثر یارانه های معیشتی بهار 1401 بر ضریب جینی و توزیع درآمد ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )خرداد  1401(. 111

طرح حمایت اجتماعی مدرسه محور )حامد( ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )تابستان  1401(. 112

گاز طبیعی در مشترکین خانگی ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )تابستان  1401(. 113 بررسی الگوی رفاهی مصرف 

مجموعــه گزارش هــای عملکــرد برنامــه مقابلــه با فقــر مطلق؛ 3- عملکــرد اســتان ها در شناســایی و ثبت نیازمنــدان ؛ )دفتر . 114

مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )تابستان  1401(

نظام حمایت اجتماعی برزیل؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( ؛ )تابستان  1401(. 115
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گــروه جمعیتــی  کــه برنامه هــای حمایتــی بــرای هــر  یکــی از کارکردهــای مهــم نظام هــای حمایتــی ایــن اســت 
گــروه طراحــی کنــد. یکــی از برنامه هــای حمایتــی شــناخته شــده در نظام هــای  را متناســب بــا شــرایط آن 
حمایتــی دنیــا، برنامــه ی مشــاغل عمومــی اســت. ایــن برنامــه از جنــس سیاســت های حمایتــی و نــه 
کیــد بــر بهبــود معیشــت گــروه هــدف، تــالش می کنــد تــا پرداختــی حمایتــی  اشــتغال زایی اســت و در آن بــا تأ
ح هــای مشــاغل عمومــی، سیاســت گذار برخــی  را در ازای انجــام کاری صــورت دهــد. بــه طــور کلــی در طر
بــه بیــکاران پیشــنهاد داده و  بــوده و دارای منفعــت عمومــی اســت  نــوع پاره وقــت  از  کــه  مشــاغل را 
ــا  ــت ام ــران اس ــیت کارگ ــت معیش ــود وضعی ــن کار بهب ــدف از ای ــد. ه ــت می کن ــتمزدی پرداخ ــت آن دس باب
ح حتــی ممکــن اســت  کنــار آن منفعتــی نیــز بــرای عمــوم کشــور حاصــل می شــود. بنابرایــن در ایــن طــر در 
دســتمزد پرداختــی متناســب بــا کار انجــام شــده نباشــد، امــا از آنجایــی کــه هــدف اصلــی حمایــت معیشــتی 
خ رشــد  خ تــورم بــاال و نــر اســت، انجــام آن توجیــه پذیــر خواهــد بــود.  تالطم هــای دهــه ی 90 شمســی )نــر
ــا، مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی مــردم را افزایــش داد. در  اقتصــادی پاییــن( و همه گیــری ویــروس کرون
چنیــن شــرایطی بیــکاران و کارگــران مشــاغل غیررســمی بیشــترین آســیب را خواهنــد دیــد. از میان جمعیت 
کــه تعــداد بیــکاران دارای تحصیــالت دانشــگاهی زیــر 40 ســال در کشــور  بیــکاران موجــود، بــرآورد می شــود 
در ســال 1399، در حــدود 711,1 هــزار نفــر باشــد. بخشــی از ایــن جمعیــت تــا حــدی بــا مشــکالت معیشــتی 
رو بــه رو خواهنــد بــود. از ایــن رو وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در راســتای مســئولیت های تعریــف 
ح  شــده در حــوزه  ی رفاهــی ذیــل بنــد ب مــاده 16 قانــون ســاختار جامــع نظــام تأمیــن اجتماعــی، طــر

غ التحصیــالن بیــکار زیــر 40 را پیشــنهاد می دهــد.  اشــتغال عمومــی بــرای فــار
ــش  ــا افزای ــده ام ــی ش ــی طراح ــروه جمعیت گ ــن  ــت ای ــت معیش ــود وضعی ــدف بهب ــا ه ــد ب ــر چن ح ه ــر ــن ط ای
ح مشــاغل عمومــی در نظــر گرفتــه شــده در  ح اســت. طــر توانمندی هــای آنــان نیــز از هــدف اصلــی طــر
کــه  بــه دانش آموزانــی اســت  بیــکار، تدریــس  غ التحصیــالن  بــا توانایی هــای فار ایــن برنامــه متناســب 
کم کیفیتــی  کرونــا، از تحصیــل بازمانــده یــا آمــوزش  بــه علــت آمــوزش مجــازی در دوران شــیوع بیمــاری 
کــرده، زیــر 40 ســال( در آغــاز امــر  ح )بیــکاران تحصیــل  کــه ذینفعــان طــر دریافــت کرده انــد. محتمــل اســت 
ح پیش بینــی شــده  قــادر بــه تدریــس نباشــند، لــذا 10 الــی 20 ســاعت دوره ی آموزشــی بــرای ذینفعــان طــر
ح  کــه در طــر ــرای شــرکت کننده )فــرد بیــکاری  اســت. شــرکت در کالس هــای آمــوزش تدریــس خصوصــی ب
کــه بــا جلــب همــکاری وزارت  ح حاضــر دارای 5 مرحلــه ی اصلــی اســت  کــرده( رایــگان اســت. طــر شــرکت 
آمــوزش و پــرورش و ســایر نهادهــای مرتبــط، نیازســنجی و شناســایی اولیــه دانش آمــوزان گــروه هــدف آغــاز 
می شــود. پــس از آن بــه تعییــن دقیــق گــروه هــدف )دانش آمــوزان و مدرســان( می انجامــد در ادامــه حمایــت 
ــه آمــوزش( صــورت خواهــد  از مدرســان )در قالــب پرداخــت حق الزحمــه( و دانــش آمــوزان )در قالــب ارائ

ح انجــام می شــود.  گرفــت و در آخــر ارزیابــی طــر

ح مشاغل عمومی حمایت از بیکاران دارای تحصیالت دانشگاهی  طر


