
 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                       

 های کلی اشتغالسیاست                 

ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسالمی و ملی با  .۱

 .گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشوربهره

نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار )فعلی و آتی( و ارتقاء توان آموزش  .۲

کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور )آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی( و توأم 

 .نهاهای اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آکردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه

نگری نسبت بنیان و آیندههای شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانشایجاد فرصت .۳

 .به تحوالت آنها در سطح ملی و جهانی

 .ایجاد نظام جامع اطالعات بازار کار .۴

محیط اقتصاد کالن،  های آن )محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی وبهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص .۵

های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصالح قوانین، ها( و حمایت از بخشها و زیر ساختبازار کار، مالیات

 .های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانمقررات و رویه

ای خارجی کاال و خدمات از جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازاره .۶

 .ای و جهانیها و ترتیبات منطقهطریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان

های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت سازی و پایداری سیاستهماهنگ .۷

 .دوری عوامل تولید و افزایش تولیکاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره

های خصوصی و گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخشها به حمایت از سرمایهتوجه بیشتر در پرداخت یارانه .۸

 .تعاونی

 .(های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر )ترانزیتگسترش و استفاده بهینه از ظرفیت .۹

ها و پشتیبانی از برای تجاری سازی ایدههای شراکت در سرمایه حمایت از تأسیس و توسعه صندوق .۱۱

 .های نوپا، کوچک و نوآورشرکت

ها به اشتغال های آنان در جهت دسترسی آنهای مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندیبرقراری حمایت .۱۱

 .پایدار

 .های باالتر از متوسط کشورتوجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان .۱۲

 .وری نیروی کارن افزایش دستمزدها و بهرهرعایت تناسب بی .۱۳
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