
  خالصه مباحث جلسه هماهنگی دستگاهی ( کنسرسيوم)
  موضوع توسط رئيس محترم مؤسسه : حطر

پشتيبان تصميم گيري حوزه ستادي وزارت علوم  مؤسسه ما كه در حوزه آموزش عالي فعاليت مي كند ،نتايج پژوهشهاي 
ي فارغ رشود از بابت بيكاميواقع  مورد اتهاممطرح است و گاهًا هم وزارت علوم اكنون هايي كه يكي از دغدغه است.

التحصيالن است.  هميشه بحث اشتغال و بيكاري فارغ التحصيالن يكي از موضوعاتي بوده كه موضوع پژوهش بوده موضوع 
چرا فارغ التحصيالن .برنامه ريزي ها و سياستگذاريها و بحث و نقد ونظري بوده كه اعضاي مؤسسه هميشه به آن پرداختند 

دهيم به دردشان بخورد ميباشد  ومحتوايي كه ما در دانشگاهها به آنها بايد انند يا اشتغال فارغ التحصيالن چگونه مميبيكار 
برنامه هاي توسعه هم ما به  است .درپژوهشها، مطالعات، بررسي ها وبرنامه ها به آن پرداخته شده هايي بوده كه در  اينها سؤال

داختيم تا اينكه اخيرًا در برنامه ششم توسعه و در يكي از سندهاي مهم ملي تحت عنوان پرميصورتهاي مختلف به اين موضوع 
تناسب و يا رابطه بين تحصيل و اشتغال است كه سند آمايش آموزش عالي به شكل خيلي خيلي واضح و مشخص تكليف شده 

ست و تعداد زيادي از دستگاهها و مسئوليت اشتغال فارغ التحصيالن كه يك مسئوليت ملي ا بررسي و تطبيق داده شود.
هدف ما اين است كه هرچه بيشتر با تشكيل اين جلسه با يك رويكرد ملي به اين مسئله ورود پيدا  .سازمانها مسئوليت دارند 

كرديم بهتر بتوانيم به نتيجه برسيم. اين مسئله حداقل از زماني كه من توي اين مؤسسه بودم هميشه دغدغه بوده االن به 
تري دو تا سند ملي به آن پرداخته شده يكي سند آمايش آموزش عالي و ديگري سند برنامه ششم توسعه و مشخص شكل

متفاوتي نسبت به اين موضوع داشته باشيم كه حاال خانم  رويكرداينكه ما امروز يا در اين مرحله از زمان سعي كرديم يك 
  ر خدمت شما هستيم كه از نظرات شما استفاده كنيم.د بعدقارون در ادامه توضيحات بيشتري خواهند داد و 

براي رصد وضعيت اشتغال را كه بتوانيم يك همكاريهايي بين دستگاهي  اين استاين جلسه  هدف از تشكيل  خانم قارون:
يك بخش از كار در واقع يك بخشي از يك پروژه بزرگ است كه  .اينفارغ التحصيالن آموزش عالي انشاءا... شكل بدهيم 

در جاي  تجارب جهاني از نظر بررسي  مرور شده وادبيات و مباني نظري  ،برگزار شده  راحلي را طي كرده و دو پنل تخصصيم
اي كه بايد به لحاظ اجرايي با حاال قبل از اجراي كامل به لحاظ شكل گيري يك خودش انجام شده و االن رسيده به مرحله

را با هم پيش ببريم.  هاكردن اين همكاريميا عزيزان استفاده كنيم و هم نحوه رسمدل همكاري بتوانيم هم از نظرات شم
هاي تأمين امور فني بيمه شامل  اصلي و پايه ضوچهار عدر نظر گرفته ايم عبارتند از اعضايي كه براي اين كنسرسيوم 

دانشگاهها و مؤسسات  آموزش عالي  اعضاي شبكه پيمايش كه مور فني سازمان بازنشستگي و پژوهشكده آمار وااجتماعي، 
و نمايندگان محترم دانشگاه تهران در اين جلسه حضور دارند چون  مذاكره شده با دانشگاه تهران  ،درمرحله آزمايشي هستند.

اش يبا دانشگاه تهران كه بزرگترين و جامع ترين دانشگاه كشور است اگر اين كار انشاءا... شروع بشود و بتوانيم مرحله آزمايش
هاي همكاري به لحاظ را پيش ببريم قاعدتاً در دانشگاههاي ديگر خيلي بهتر و راحت تر پيش خواهد رفت ضمن اينكه پتانسيل

مؤسسه عالي آموزش و  همچنين انتظار مي رود بيشتر باشد. هم تخصصي و فني و هم به لحاظ اجرايي نسبت به جاهاي ديگر
امور آموزش عالي سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز دفتر و هم نظارت بر طرح و  مديريت هم به لحاظ مشاوره طرح پژوهش

شما يك مرجع كامًال اوالً  يعنيپراكنده است  .مستندات اين موضوع د نكنميمستقيمًا روي اين طرح نظر دارد و پشتيباني 
. و علي توانيد پيدا كنيدمياست با جزئيات ن گونهو دومًا با پوشش كامل از اينكه واقعاً وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن چميرس

شود واقعاً آن اطالعات ميكنند  ولي نميرا جمع آوري  يالعاتو اطكشند ميرغم اينكه چند تا سازمان در كشور زحمت 
. از جامعي را كه براي سياستگذاري در اين مورد بخصوص درجزئيات آموزشي دانشگاهي مورد نياز است رد پايي پيدا  كرد

طرف ديگر بحث آمايش سرمايه هاي انساني و توزيع آن در سطح كشور هم باز اين خودش يك مسئله مبتالبه است كه براي 



د وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن مورد نياز است. همانطوري كه گفتم داده هاي آماري موجود هم صيك سري رباز اين هم 
شود ميبازار كار مطرح  نيازهايمعموالً توي آن بحث عدم تطابق آموزش عالي با  آنچنان جامعيتي ندارد و نكته بسيار مهم كه

شوند و كل نظام آموزش عالي كه فارغ التحصيالن شما مياينكه هميشه نوك پيكان مسئله متوجه دانشگاهها است و متهم 
ا كنند .طرح هاي انجام شده هر يك توانند شغل پيدبه همين خاطر نميقدرت اشتغال پذيري ندارند، مهارت كافي ندارند. 

اخير آموزش عالي اين نياز ميولي واقعاً بعد از اين توسعه ك اندو يك پاسخي به دست آورده  بخشي از بازار را بررسي كرده اند 
  ما اطالعات جامع تر داشته باشيم.است كه 

بيكاري بخصوص براي فارغ التحصيالن زن و  نرخكه  استبه اين ترتيب  پآخرين وضعيت آماري از اشتغال فارغ التحصيالن 
و همچنين بعضي استانها پيشگام و جلودار نرخ بيكاري هستند است  يار قابل توجه و متأسفانه خطرناكبعضي از رشته ها بس

در برنامه ششم و چالشها كه خود اينها هم به هرحال مسائل و سياستگذاري هاي خاص خودش را دارد. پيرو اين مسائل 
هم راستا كردن  ،وسعه اين موضوع مطرح شد در بين راهبردهاي متناسب سازي برنامه هاي آموزش عالي با نيازهاي بازار كار ت

طراحي و  آن ، تأكيد و در اقدامات اساسيكشور با نظام اقتصادي اجتماعي و متناسب سازي تحصيل و اشتغال آموزش عالي 
دانش آموختگان و تمهيد تأثيرگذاري جدي آن در سطح بندي دانشگاهها لحاظ  استقرار نظام جامع پيگيري وضعيت اشتغال

دقيقًا همين اشتغال پذيري فارغ التحصيالن  مالحظه مي شود كهتجارب كشورهاي ديگر از در مطالعات تطبيقي  است.شده 
خودشان فارغ التحصيالن  اشتغال  آخرين وضعيتدانشگاهها  دليلًال به همين وشود به اعتبار و رتبه دانشگاهها و اصميلينك 

. همچنين در بخشهاي مربوط به اقتصاد كالن و توليد و سرمايه گذاري اشتغال هم يكي را در سايت دانشگاه نمايش مي دهند
 ،مؤسسات آموزشي ،بازار كار همكاريهاي مستمر سه جانبهنياز از اقدامات مرتبط با مناسب سازي نظام آموزش عالي با 

گروههاي ويژه به منظور ارتقاي سطح كيفي مؤسسات آموزش عالي  رصادي و دولت در سطح استاني با تشكيل كابخشهاي اقت
نقش خودشان را در پيشبرد و توسعه منطقه  واقع مؤسسات آموزش عالي بتوانند يعني در است با هدف انعطاف پذيري بيشتر 

ه از طريق كمكهاي مربوط به مطالعات پژوهشي و توسعه فن آوري كه اينها هم مسلمًا اگر چاثبات كنند اي و توسعه استاني 
اشتغال  ،دانيم كه نقطه ثقل نقش آفريني دانشگاهها در توسعه هاي استاني و منطقه ايميدانشگاهها ميسر است ولي همه ما 

باز  ICTعه زيرساختهاي فارغ التحصيالنشان و اين كه چه جايگاههايي را اشتغال كرده باشند مهم است. همچنين از نظر توس
خدمات الكترونيكي در حوزه هاي اشتغال و كسب وكار است و همچنين فراگير كردن سامانه هاي  نهم هميميكي از اقدامات 

و تقويت نظام جامع  راراستق" است : كار و بهبود جستجوي شغل آمده يدر ذيل اقدامات مرتبط با ساماندهي عرضه نيرو
  ."اطالعات بازار كار در سطح استانها با رويكرد افزايش دقت و جامعيت اطالعات 

شوراي عالي انقالب  در ٩٤اسفند  ١٨سند آمايش آموزش عالي هم كه در تاريخ براجرايي حاكم  ضوابطسياستها و  ٨ماده در 
بايد از دانشگاههاي مجري طرح پيگيري يا  و فناوري كه  وزارت علوم ، تحقيقاتمصوب شده تصريح شده است فرهنگي 

پيمايش وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن حمايت ويژه به عمل آورد و اين هم يك الزام است و هم يك پشتيباني قانوني و 
 سب آن بايد ابزار مناطلبد و ميسطح پيمايش ملي را  بينيم كه يك مسئله ملي وميحمايت مالي است بنابراين در مجموع 

  .طراحي شود 
  خالصه مطالبي كه در مطالعات طرح پيمايش بايد به اطالع اعضاي جلسه برسد اين است كه :

  ابتدايي اقداماتي كه در مورد رصد اشتغال فارغ التحصيالن شده  عموماً از طرحهاي آمارگيري نمونه اي در مراحل
  .ايشي از تمام شماري فارغ التحصيالن يك مؤسسه مطالعات تعقيبي پيم ،ي در روندهاي جديد شده ولاستفاده 



  كه تجربه اش در سطح آمريكا و اروپا به وفور و  نياز دارداين جايگزيني  به يك سيستم يكپارچه خيلي  قوي
دركشورهاي آسيا در كشورهاي ژاپن، چين، كره ومالزي موجود است و بازخوردهاي بسيار خوب و اساسي به برنامه 

 .مي دهدريزيهاي آموزشي و درسي 
   وي كارآيي دروني دانشجو به عبارتي طرحهاي قبلي ر مطرح است نهپيمايش دانش آموخته  ،در رويكردهاي جديد

 ..كارآيي بيروني ، در طرح هاي جديدبوده و متمركز دانشگاه 
  آمارگيري فقط پرسشنامه بوده االن توي رويكردهاي جديد داده هاي ثبتي آمده  يابزار پيمايش قبالً در طرحها

شود. يكي بعد از يكي دو كنار پرسشنامه نشسته و معموًال هم در دو تا برهه بعد از فارغ التحصيلي اين كار تكرار مي
 .سال فارغ التحصيلي و يكي هم بعد از چهار تا پنج سال بعد از فارغ التحصيلي 

 ، شود و دانشگاهها با آن استفاده از داده هاي ثبتي بوده و معموالً يك سازمان ملي مجري اين كار ميابزار پيمايش
داقل يك طرح را در اين زمينه داشته و تقريباً تمام همكاري ميكردند و در بين اين كشورها تقريباً هر كشوري ح

ثبتي سازماني هاي داده .دهند كشورهاي اتحاديه اروپا روند تعقيبي دانشجويان خودشان را به طور منظم انجام مي
ه كمك اين داده هايي كه در سطح دانشگاهي به صورت ثبتي بهتأمين اجتماعي يا داده هاي سمت بازار كار مثل 

 است..شده كامل مي پيمايش  آنها و از تركيب آمده است شده وي ميجمع آ
براي انجام مطالعات  يك نقشه راهنمادر مؤسسه به اين ترتيب  يش وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن بنابراين طرح پيما 

مايش پيش بيني شده .در اين الگو دو مسير اصلي پي مي كندتعقيبي يا پيمايش وضعيت اشتغال دانش آموختگان را تدوين 
است كه يك مسير انجام پيمايش بصورت غير متمركز توسط دانشگاهها ايت و مسير دوم انجام پيمايش حسب مورد و بصورت 

چنين متمركز با همكاري دستگاههاي فعال در ثبت وضعيت اشتغال دانش آموختگان است.براي مسير دوم پيمايش 
و كنند ميايگاههايي در كشور  مشخصات شغلي را ثبت پيكي اينكه اصًال ببينيم چه با دو هدف : بايد شكل بگيرد ميكنسرسيو

  ديگر اينكه چگونه مي توان يك جريان همكاري  و تبادل اطالعات بين دستگاهي را ايجاد كرد.
يك مركزيت واستمرار پيمايش  اقدام كرد و فقط با يك طرح آمارگيري و نمونه گيري  توانميننكته مورد تأكيد اين است كه 

رون سازماني را مديريت بكند و برون سازماني و دحتماً الزم است كه بايد يك هسته مركزي شكل بگيرد وبعد آن همكاريهاي 
از پرسشنامه قابليت اتكاء آن بيشتر جامعيت بيشتر دارد و در بررسي هاي كالن اينكه داده هاي ثبتي نسبت به پرسشنامه 

ر يك كشوري هستيم كه در مرحله آغازين اين كار هستيم االن ترجيح ما اين است كه پوشش كامل داشته است. چون د
درصدي داشته باشيم ولي با  ٢٠اينكه پوشش  و يااطالعاتي تا قلم باشيم ولو با اطالعات كم يعني پوشش نود درصدي با چهار 

  چه بخشي از آموخته هاتون در اين كار شما مفيد بوده . خواهيم بپرسيم كه مي صفحه اي كه حاال ٦الي  ٥پرسشنامه 
شود ميكه اول داده هاي ثبتي آموزش عالي را كه در خود مؤسسه دارد توليد  اين استصورت مقدماتي  ،نحوه همكاريها 

ه مورد نظر و سپس ليست ارسالي از مؤسسه توسط دستگاههاي همكار مورد واكاوري و داده هاي ثبتي پايگامبني قرار بدهيم 
به اين كار ميكنيم كه به هيچ وجه هدف ما انتقال داده ها بين پايگاهها نيست اصالً لزوميتأكيد  براي انها درج مي شود.

چرخش اطالعات مهم است. تعهد بر حفظ محرمانگي اطالعات يك نكته بسيار مهم است نكته بعدي اين است كه  بلكهنيست 
و سپس منابع مالي پيش بيني شده توسط امكانات مالي  طرح در مرحله اول  با  كنيم ومياده از توان پرسنلي دستگاهها استف

   حمايتي ، پشتيباني مي شود.نهاد هاي 
  



  خالصه نکات مطرح شده توسط اعضای جلسه:
o  است چون بداليل مختلف پرسشنامه پوشش كامل اطالعات ثبتي سازمانهاي مختلف  اصلي در پيمايش متمركز ،مبناي

  اعالم كند.بيكار  وضعيت خود را يك كار  نمي تواند داشته باشد.بعنوان مثال براي شانس دستيابي به 
o  واقعاً يك تحولي در سطح نظام برنامه ريزي كشور  ،  تعهد درعمل بتوانيم به يك چيز قابل دفاع برسيماگربا احساس

هد شويم و سفير اين پروژه بشويم براي ما در آخر اين جلسه باور كنيم اين پروژه را و به آن متعشود همه مي  ايجاد 
توانيم به سهم خودمان ما قصد نداريم با اين پروژه مشكل اشتغال را كًال حل بكنيم اما مي.مشكل اشتغال كشور حل 

  ارد را بازتر كنيم. يك گام برداريم يك دريچه اي را باز كنيم و نگاههايي را كه وجود د
o  سال قبل مورد پيمايش قرار كي گيرند،  همزمان فارغ التحصيالن اخير را پوشش   ٥همزمان كه فارغ التحصيالن

.(توضيح داده شد که در پرسشنامه اين شوند آماري داده شوند. حداقل در مورد افرادي كه از مملكت خارج مي
 موضوع لحاظ شده است)

o ت كه يكي از معتبرترين پايگاهها ندوق بازنشستگي ، دو پايگاه يكي پايگاه بازنشستگان اسدر مورد پايگاههاي ص 
 مي توانكار پيش رفته و هنوز نهايي نشده با شماره ملي  %٩٠كه البته  استسيستم شاغلين  ديگرياست و

 وتم شاغلين نوشته بشود قبل از اينكه سيس ٩١تا سال  .را ارسال كردو اطالعاتي مشترك  استخراجهمپوشاني ها را 
البته همچنان هم اين روند ادامه فقط داده هاي بازنشستگان قابل گزارش گيري بود.اطالعات شاغلين ثبت بشود 

مثالً وزارت  وارد مي شود.ليست در پايگاه ثبت نمي شود بلكه نفر به نفر  ، زيراكسورات بازنشستگي به تفكيكدارد 
گذارد و آن هم نه ماهيانه ما به اصطالح خودمان يك فرم هفت يك مبلغي را مي نيرو براي كارمندان ستادي خودش

آورد و گاهي آورد تعداد شاغلين را در ميآيد و ليست شاغلين را در ميل مالياتي مياداريم كه اول همه اداره امو
ق ما واريز كرده يا نه؟ اوقات خودمان اطالعات دقيقي از كسورات نداريم كه آيا اين كسوراتش را دقيق به صندو

مركز آمار ايران به نام ايران استا و سايت كارمند  درچند طرح اينكه ديگربحث . سيستم شاغلين ما هنوز كامل نيست
 است يكي از اين مراكز اطالعاتشون ثبت شده  ،درالبته در صورتي كه آن فارغ التحصيالن بيمه پرداز باشند ، ايران 

تا اطالعات  ارسال كرد  توانتر مياطالعات بازنشستگان را خيلي راحت ، به عنوان نماينده صندوق بازنشستگي
تفاهم نامه هايي هم كه امضا شده  با وجودشاغلين. اطالعات شاغلين محرمانگي خاص خودش را دارد و همچنان 

بشود تسلط ما توي اطالعات بازنشستگان بيشتر اطالعات شاغلين ثبت  %١٠٠هنوز نتوانسته موفقيت آميز باشد كه 
ارمندي دارد بايد آنجا ثبت كه هركسي كه كارمند دولت است و شناسنامه ك اطالعات سايت كارمنديراناست. 
توانند راهنمايي تواند بكند و قطعاً اگر با سازمان مديريت لينك بشويد آنها بهتر ميميبزرگي  خيلي كمكبشود،

توانيد اطالعات را استخراج بكنيد  و به صورت يك بانك از آن استفاده بكنيد. اگر كارمند دولت كنند كه چطور مي
شود از يك نباشد يا بيمه پرداز تأمين اجتماعي هست يا كالً بيمه پرداز نيست اگر بيمه پرداز نباشد به سختي مي

پرسشنامه شايد جوابگو  در آنجا فقط. گرفت ندارد و هيچ شماره ثبتي ندارد اطالعاتشركت خصوصي كه هيچ آرمي
  باشد آن هم شايد.

o  اگر فردي يك سال بيكار بوده باشد و كار پيدا نكرده باشد و تغيير وضعيت نيروي كار نداده باشد از بيكاري شاغل يا
مشخص خيلي مهم است طبق تعريف اين سه نوع دسته  لذاغير فعال نشده باشد اين توي جامعه آسيب پذير است. 

  وند.ش
o  پس از فارغ التحصيلي است ولي نحوه سؤاالت سال  ٥چهار تا تعيين وضعيت اشتغال  ما همانمتدولوژي كار

پارامتر  سال گذشته هر تجربه كار موقت هم داشته باشد ،معلوم شود. ٤پرسشنامه بطريقي است كه اگر د ر طول 



خارج از  ردانشجويان دكتري دراكث  اينكهيكي از داليلش  مورد سؤال قرار مي گيرد.اين پنج سال  درامنيت شغلي 
ند  كه شغل پاره وقت دارند اين ممكن است شواينكه دانشجوي دكتر ي مي شوند ، دستيار تحقيق ميكشور بعد از 

را به دست نياورده باشد با كد پار وقت باشد و در واقع آن شغل دائمي research assistantاز دو سال سه سال 
  .شد با

o  بزرگ ترين  است كه تأمين نيروي كار  در مركز آمار  يكي هم طرح از منابع اطالعاتي كه درحال حاضر وجود دارد
و در شود ر خانوار است كه هر فصل سال اجرا مياهز ٦٠درحال حاضر نمونه اي از  است و طرحهاي آماري كشور 

 هي هر سال اين نتايج ارائشود. ابتدا به صورت مقطعگزارش مي ساالنه  آن  وضعيت فارغ التحصيالن  به صورت 
د اما حتي با توجه به ويژگي هاي فني آمارگيري و با توجه به اينكه نمونه هاي ما وضعيت چرخشي را دارند شمي

شان نمونه جديد  %٥٠آيند و شان از فصل قبل مي %٥٠هايي را كه داريم براي آن فصل يعني هر فصلي ما نمونه
توانيم تا يك سال ونيم حداكثر خانوارها را خانوارهاي ما مشترك هستند مي %٥٠ا هر دو فصل متوالي هستند. م

خواهد و نياز به بررسي هاي خيلي بيشتر دارد كه شايد بتوانيم از دل اين چرخش رصد كنيم البته اين كار زمان مي
   . استخراج شودها هم يك سري اطالعات 

o دومقابل اتكاء و  اولي وزارت علوم مهم است شكل گيري فرايند اين پيمايش است كه چيزي كه براي مؤسسه و برا 
نتايج تفصيلي براي خود دانشگاه بسيار مهم است ولي باشد.پوشش ملي  باقابل انجام و اجرا و با سهولت دسترسي و 

به همين متر نياز است.براي مقاصد سياست گذاري كالن به پوشش هر چه كامل تر ولو با شاخص ها و آيتم هاي ك
دليل در پيمايش غير متمركز كامال دانشگاه اختيار دارد كه دانش آموختگان چه مقطعي را و با چه سؤاالتي مورد 

پيمايش قرار دهد ولي ترجيح ما اين است كه در اولين تجربه ، همه دانشگاهها هماهنگ عمل كنند تا امكان تجميع  
پيمايش هاي متمركز بويژه براي بررسي وضعيت كارايي بيروني يك جريان يا نظام و مقايسه نتايج كلي فراهم باشد.

  آموزشي خاص مانند فني حرفه اي يا غير حضوري ابزار مناسبي است .
o  چگونه است ؟ به عنوان مثال براي انجام يك آماري  نحوه همكاري پژوهشده آمار در مورد  سفارش يك طرح

پايگاههاي ديگر هيچ گونه اطالعات ثبتي و سازماني از آنها موجد نيست و در واقع  پيمايش ميداني از افرادي كه در
بجاي انجام اين پيكمايش ميداني توسط مؤسسه ، از تخصص و تجربه پژوهشكده در قالب يك كار سفارشي استفاده 

طرحهاي آمارگيري  انجام شريك به عنوان در اين كنسرسيوم نقش پژوهشكده آمار  ونحوه همكاري  .در واقع  شود
  مورد سفارش است امكان پذير است؟

o پذيرد. در خصوص نحوه همكاري صحبتها بايد با رياست پژوهشكده انجام پژوهشكده صرفاً اجراي طرحي را نمي
به هرحال توي همه مراحل  درج شود ،خروجي  در گزارش هاي بشود ولي اگر پژوهشكده وارد بشود آرم پژوهشكده 

در دوم اينست كه  الگوي . مي دهدخروجي را تحويل سازمان  طبق صالحديد خود عمل كند و لذا پژوهشكده بايد 
بخاطر مسائلي كه وجود داشته و مثًال آمارگيري همزمان با سرشماري بوده  شده وآمارگيري هايي انجام  مواردي 

ردهايي كه آمارگيري انجام شده يعني تك تك ركو جمع آوري شده اطالعات  ،مركز آمار فرصت نداشته انجام بدهد 
اطالعات  ونام ونام خانوادگي  (بدونمنتهي با حفظ محرمانگي  شده است تحويل سازمان سفارش دهندهرا به  

 .و بصورت كد گذاري شده  )هويتي افراد 
o ، الش هاي فني و عرفي و دقيقا همين موارد يعني زواياي مختلف همكاري ، چ با توجه به توضيحات اعضاي جلسه

و هرگونه مانع يا مالحظات در مسير اين همكاري بايد مشخص شود و براي اين قانوني ( مثل محرمانگي اطالعات) 
كار بهتر است تمام جزئيات و شرايط همكاري رسما اعالم شود. حتي ممكن است به اين برسيم كه براي تشكيل 



ي در سطح ملي انجام شود .يا اگر يك خالء قانوني وجود دارد در دستور دادن اين نظام همكاري ، يك اصالحات قانون
كار  شوراي ملي آمار ، هيأت دولت و ساير مراجع قانون گذاري قرار داده شود.تا اين محدوديتها مستند سازي نشود 

  پيگيري كرد. در سطح كالن راههاي سهولت اين كار را  نمي توان
o گاهها اين است كه در اكثر موارد غير از يك كد ملي ( اگر درست باشد) هيچ يكي از چالش هاي مهم براي دانش

نشان و آدرس ديگري از فارغ التحصيالن ندارند. اطالعات پايگاه مؤسسه حداقل كد ملي را حتما دارد.لذا اولين جايي 
 كه تكليف را مشخص مي كند ، دانشگاه است كه ميزان دسترسي را مشخص مي كند.

مقرر شد هر يك از اعضا و نمايندگان دستگاهي با تشريح موضوع همكاري بامسؤولين مربوطه ، براي تهيه نامه رسمي در پايان 
  از نحوه مشاركت و همكاري دستگاه متبوع خود در اين طرح اقدام نمايند.


