
 :  ملی و بین المللی یادداشت تخصصی و تحلیل جامع ترین استاندارد مهارتی

سازمان آموزش فنی و حرفه اي  «LNSIE روش استاندارد مهارتی به کار و کسب اندازي راهآموزش کارآفرینی و » 

 100018کشور با کد بین المللی 

 مدیریت عالی کسب و کار حرفه ای دکترای|کارشناس عالی آموزش هاي مهارتی :کمال احمدآلی 

 ارتقای موجب اجرایی -آموزشی فعالیتهای سری یك طریق از که است هدفمند و جامع برنامه یك  LNSIE استاندارد مهارتی

 می هدایت محور بازار های فعالیت توسعه یا ایجاد سمت به را آنها و شود می افراد وکار کسب مهارتی و فردی های مهارت

  . کند

 مهارت با را شغلی  زندگی های مهارت که است کارآفرینیمهارتی  استاندارد تنها LNSIE روش به کارآفرینی آموزش مدل

 طرح اینكه ضمن. باشد می ساله یك مانیتورینگ و اجرایی فاز سه آموزشی، گام پنج دارای و نموده ترکیب کار و کسب های

  .است استاندارد این اصلی خروجی 3 نیز بازاریابی طرح و کار و کسب بوم زندگی،

 پوشش استاندارد، این درصد 40 باشدو می کارآفرینی و کار و کسب حوزه در نوینی استانداردهای تدوین پایه استاندارد، این

  .باشد می  SYIB و KAB کارآفرینی استانداردهای دهنده

 



 

 



 

 

 



 وکارهاي مهارت محورو  کسبانواع حمایت هاي مورد نیاز در  برنامه هاي توسعه کارآفرینی  •

وکارهاي مهارت محور به عنوان یك سیستم اقتصادي و اجتماعی، مستلزم توسعه کارآفرینی و کسب

ارتقا و بهبود تمامی زیر سیستم و مولفه هاي تشكیل دهنده آن است. از اینرو الزم است در زمینه هاي 

 ذیل حمایت به عمل آید:

مند سازي نیروي انسانی بنگاههاي فعال در کارآفرینی و  . خدمات معطوف به آموزش و توان1

 وکارهاي مهارت محور ،کسب

وکارهاي . خدمات معطوف به تحقیق ، توسعه و طراحی مورد نیاز بنگاههاي فعال در کارآفرینی و  کسب2

 مهارت محور ،

وکارهاي ی و  کسب. خدمات حقوقی، حسابداري و بیمه اي مورد نیاز بنگاههاي فعال درحوزه کارآفرین3

 مهارت محور ،

. خدمات معطوف به تأمین مواد و منابع اولیه  مورد نیاز بنگاههاي فعال در حوزه کارآفرینی و  4

 وکارهاي مهارت محور ،کسب

. خدمات معطوف به تأمین مالی و منابع سرمایه گذاري  مورد نیاز بنگاههاي فعال در حوزه کارآفرینی و  5

 ت محور ،وکارهاي مهارکسب

وکارهاي . خدمات معطوف به فناوري  و استاندار  مورد نیاز بنگاههاي فعال در حوزه کارآفرینی و  کسب6

 مهارت محور ،

. زیرساختهاي فیزیكی مورد نیاز از جمله حمل و نقل،  زمین صنعتی، برق، سیستم آب و فاضالب، 7

 لجستیك و ...

وکارهاي د نیاز در  بنگاههاي فعال در حوزه کارآفرینی و  کسب. خدمات معطوف به بازار و بازاریابی مور8

 مهارت محور ،

 


