
  خالصه مباحث جلسه
  زمان تأمين اجتماعياهماهنگي سه جانبه مؤسسه ، معاونت دانشجويي و س

  ١٨/١١/٩٥-مؤسسه 
در برنامه ششم انطباق بين وضعيت بازاركار با آموزش عالي در دستور كار قرار گرفته و  مقدمه و طرح موضوع:

مؤسسه هم مأمور شده كه اين را با هماهنگي وزارتخانه و سازمانهاي مرتبط  پي گيري بكند و طرحي كه براي 
هماهنگي با پيگيري وضعيت شغلي دانش آموختگان شروع شده به اينجا منجر شد كه يك بخش هم به صورت 

سازمانهاي ذيربط و با ايجاد يك جريان اطالعات  كه نه فقط به صورت يك مورد مطالعاتي بلكه در بلند مدت به 
صورت مستمر با استفاده همزمان از داده هاي پيمايشي و داده هاي ثبتي موجود در سازمانها ،  پيمايش وضعيت 

از اولين جلسه تخصصي  يك جلسه تخصصي هم در دانشگاه اشتغال فارغ التحصيالن شكل بگيرد الزم است .بعد 
تهران داشتيم و بعد وارد مذاكرات با دستگاههايي شديم كه در اين زمينه ايفاي نقش مي كردند كه يك جلسه 
هم با با نمايندگان  تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي، خود دانشگاه تهران پژوهشكده آمار مركز آمار برگزار 

  شد.
ر شد كه اينها نوع همكاري شان را با ما ، خودشان پيشنهاد بدهند كه به چه صورتي باشد يا قرارداد پژوهشي قرا  

باشد يا تفاهم نامه باشد. تمام سازمانهايي را كه پاسخ دريافت كرديم سازمان تأمين اجتماعي براي اينكه پاسخ 
ابي كه مدير گروه آمار هستند وخانم اسدي كه بدهد يك جلسه اي ما را دعوت كرد آنجا ما به آقاي دكتر مير

كارشناس امور اقتصاد آنجا رفتيم و آنها تمايل داشتند كه يك تبادل اطالعاتي دو طرفه شكل بگيرد بين وزارت 
علوم يا مؤسسه با سازمان تأمين اجتماعي به اين ترتيب كه سوابقي را كه آنها الزم دارند بهتر است بگوييم و 

انشجويي،  اسامي يك فرد را مي دهند كه االن دانشجو است يا نه كه قبالً با مكاتبات و به طريق اعالم وضعيت د
نامه ها انجام مي شده اين موضوعات آنالين صورت بگيرد در مقابلش سازمان تأمين اجتماعي هم به صورت 

اش را اعالم مي ما مشخصات ثبتي آنالين و با استفاده از پايگاه اطالعاتي كه دارند وضعيت اشتغال آن فردي را كه
كنيم به ما اعالم بكنند. صحبتي كه مي كرديم گفتند كه سازمان امور دانشجويان در حال حاضر اعالم كردند كه 

يك سيستم يا سامانه اطالعاتي دانشجويي آنالين را دارد طراحي  ميكند و دارد راه اندازي مي كند كه اين نياز ما 
ي با مؤسسه هم بهتر است در قالب همين تبادل اطالعات صورت بگيرد و وزارت علوم كالً را پاسخ بدهد و همكار

با سازمان تأمين اجتماعي اين تفاهم نامه را امضاء بكند براي اين قضيه ما آمديم خدمت آقاي دكتر صديقي و 
ود تابستان راه اندازي جريان را جويا شديم كه به چه ترتيبي است ايشان گفتند كه اين سامانه يك بار قرار ب

بشود مثل اينكه يك كارهاي تكميلي داشته موكول شد به بهمن ماه و آخرين وضعيتش را آقاي دكتر مطلق مي 
توانند به شما بگويند كه اين تا چه مدت و چه افق زماني راه اندازي مي شود و چه خصوصياتي دارد و اين ارتباط 

ازمان امور دانشجويان را به صورت كنسرسيومي را محول كردن كه با بين مؤسسه و سازمان تأمين اجتماعي و س
حضور شما  اين را طراحي بكنيم انشاءا... به جريان بيفتد براي اين ما جلسه را تشكيل داديم و در خدمت شما 

  هستيم.



 


