
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 



چارچوب کلی شرح خدمات مطالعات تهیه سند توسعه اشتغال استان گلستان

:تلخیص و طبقه بندی استذیل قابل محصول نهایی سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری  استانی به شرح 

استانکاربازارموجودوضعشناخت1.

توسعهششمبرنامهدراستانبازاردرکارنیرویتقاضایوعرضهبینیپیش2.

عهتوسششمبرنامهدراشتغالتامینوکارنیرویعرضهدراجراییهایدستگاهواقتصادیهایبخشازهریکجایگاهونقش3.

کاربازاردراغالنشفعالیتیساختاروفعالجمعیت(معلولغیرومعلول)جسمیوضعیتوتحصیلی،سنیجنسی،ساختاربینیپیش4.

توسعهششمافقدراستان

مربوطهکنندهتسهیلهایسیاستوراهبردهاارائهواستاندرکاربازارنهادهایاصالحوکاروکسبانجامفضایبهبودموانعشناسایی5.

بخشهرذیلگذاریسرمایهواشتغالتوسعهاهدافتحققوهاسیاستاجرایدرذیربطهایدستگاهازهریکوظایفونقشتعیین6.

استاندراقتصادی

استانکاربازارخصوصدررسانیاطالعسامانهایجاد7.



سرفصل های شرح خدمات پیشنهادی سند اشتغال استان گلستان

مرحله اول 

مطالعاتو آماده سازی سازماندهی -1

مرحله دوم 

انجام مطالعات  -1

بررسی های جمعیتی-2

روستاییبررسی تحوالت گذشته عرضه نیروی کار و پیش بینی روند آتی ان در استان به تفکیک شهرستان ها و مناطق شهری و -3

بررسی تحوالت گذشته تقاضای نیروی  کار در استان به  تفکیک شهرستان ها و مناطق شهری و روستایی-4

روستاییبررسی شکاف در بازار نیروی کار استان به تفکیک شهرستان ها و مناطق شهری و -5

ف  به تفکیک  تحلیل نقاط ضعف ، نقاط قوت، فرصت ها و تهدید ها برای توسعه سرمایه گذاری و رشد اشتغال در سطح استان و شهرستان های مختل-6

فعالیت

ارائه راهبردها و سیاست های کلی توسعه اشتغال در سطح استان و هریک از شهرستان ها-7

ترسیم چشم انداز اشتغال به تفکیک شهرستان  تا پایان برنامه ششم در سناریوهای مختلف-8

اشتغالتدوین  برنامه اقدامات برای نیل به اهداف -9



اول مرحله 

سازماندهی و آماده سازی مطالعات  

اجراییهایدستگاهکلیهکمکباآنهاآوریجمعووشهرستانیاستانیآماریهایدادهشناسایی

برنامه،نظامکلییهاسیاست،کشورسالهبیستاندازچشمسندقبیلازملیسطحدرباالدستمطالعاتیاسناددراستانجایگاهونقشبررسی

سرزمینآمایشسندتوسعه،ششمهای

موضوعبابطمرتمختلفنهادهایوهاسازمانتوسطشدهمنتشرمعتبر(استانسطحدر)پژوهشیوتحقیقیگزارشاتآوریجمعوشناسایی

مرحله دوم 

مطالعات  انجام -1

وصنعتخدماتهایبخشوفعالیتهایرشتهتفکیکبهتوسعهپنجمبرنامهپایاندرهاشهرستانهریکدراستانشاغالنکیفوکمتعیین

تحصیلیسطح،سن،جنسبرحسبخصوصیوتعاونی،دولتی،کشاورزی

شهرستانسطحدراقتصادیمختلفهایبخشدرپذیررقابتنسبیهایمزیتوبالقوههایاستعدادشناسایی

استانسطحدرگذاریسرمایهواشتغالرشدوکاروکسبموانعشناسایی



های جمعیتیبررسی -2

استاندرجمعیتجغرافیاییتوزیعساختارتحلیل

استاندرروستاییمتراکمنواحیوشهریپرجمعیتنقاطپراکندگیچگونگیبررسی

روستاییوشهریتفکیکبههاشهرستانازهریکواستانجمعیترشدروند

روستاییوشهریتفکیکبههاشهرستانازهریکواستاندرخانواربعدوجمعیتجنسیوسنیساختارتغییراتروند

یتحوالت گذشته عرضه نیروی کار و پیش بینی روند آتی ان در استان به تفکیک شهرستان ها و مناطق شهری و روستایبررسی -3

سنیهایگروهوجنستفکیکبهمشارکتنرختغییراتروند

آنمهارتیوتحصیلی،سنی،جنسیساختاروفعالجمعیترشدروند

(معلولغیروعلولم)جسمیوضعیتوتحصیالتوضعیتسنی،هایگروهجنس،تفکیکبهتوسعهششمبرنامهدرکارنیرویعرضهبینیپیش



تحوالت گذشته تقاضای نیروی  کار در استان به  تفکیک شهرستان ها و مناطق شهری و روستاییبررسی -4

تحصیالتوسنیهایگروهجنس،تفکیکبهشاغلجمعیترشدروند

(تعاونیوخصوصی،دولتی)شغلیوضعو(شغلیهایگروه)مهارت،فعالیتهایرشتهتفکیکبهشاغلجمعیترشدروند

(تعاونیوخصوصی،دولتی)شغلیوضعو(شغلیهایگروه)مهارت،فعالیترشتهحسببرشاغلجمعیتتوزیعتغییراتروند

شغلیتکفلبارتغییراتروند

فعالیترشتهاالمکانحتیواقتصادیمختلفهایبخشدررسمیغیرشاغالنتعدادبرآورد

شکاف در بازار نیروی کار استان به تفکیک شهرستان ها و مناطق شهری و روستاییبررسی -5

توسعهششمبرنامهپایانتاکارنیرویعرضهوموجوداشتغالبینشکافتعیین



به تفکیک  نقاط ضعف ، نقاط قوت، فرصت ها و تهدید ها برای توسعه سرمایه گذاری و رشد اشتغال در سطح استان و شهرستان های مختلفتحلیل -6

فعالیت

راهبردها و سیاست های کلی توسعه اشتغال در سطح استان و هریک از شهرستان هاارائه -7

هاساختزیرتوسعه

کاروکسبفضایبهبود

انسانیمنابعتوسعه

مدیریتیساختارهایاصالحونهادسازی

چشم انداز اشتغال به تفکیک شهرستان  تا پایان برنامه ششم در سناریوهای مختلفترسیم -8

فعالیتمختلفهایرشتهتفکیکبهشاغالنتعدادبینیپیش

شاغالن(شغلیهایگروه)تخصصیتحصیلی،سنی،جنسی،ساختاربینیپیش

هدفاشتغالبهنیلبراینیازموردمستقیمگذاریسرمایهبرآوردومحاسبه

آنهاتحصیلیوسنیجنس،ساختاروبیکارانتعدادبینیپیش



برنامه اقدامات برای نیل به اهداف اشتغال تدوین  -9

نیازموردهایساختزیرتوسعهزمینهدراقداماتکالنهایبرنامه

مالیتامیننظامزمینهدراقداماتکالنبرنامه

اولویتناساییشوکاربازارنیازهایبارسمیغیرورسمیهایآموزشتناسبومدیریتیوانسانیمنابعتوسعهزمینهدراقداماتکالنبرنامه

آموزشیهایرشتهعرضهدرمهارتیهای

استانمدیریتیتعامالتونظامدراصالحاتوکاروکسبفضایبهبودبهمربوطهایسیاستزمینهدراقداماتکالنبرنامه

اقداماتبرنامهبندیزمانوبندیاولویت




