
  )SCDارتقاء شایستگی هاي حرفه اي دانشجویان (مرکز 
مسایل و چالشهایی پیش  از یک سو و سرمایه هاي انسانی خالق و ماهرو نیاز به فضاي کسب و کار پویا 

از سوي دیگر لزوم توسعه مهارتهاي  باالخص اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهیروي جامعه درزمینه اشتغال 
در سالهاي اخیر نرخ رشد دانش آموختگان دانشگاهی افزایش  شغلی و کارآفرینی را دوچندان کرده است. 

چشمگیري داشته است و کمبود مهارتهاي کافی براي استخدام پذیري و کارآفرینی مهمترین چالش فارغ 
زمان آموزش فنی و حرفه اي کشور متولی ارائه آموزش هاي با توجه به آنکه سا. التحصیالن دانشگاهی است

مهارتی است و با توجه به ضرورت آموزش مهارتهاي مورد نیاز بازار کار به دانشجویان و فارغ التحصیالن 
ارتقاء شایستگی هاي حرفه اي دانشجویان  ، دانشگاه بیرجند را بر آن داشت که با راه اندازي مرکزدانشگاهی

)SCD .نی و با اداره کل ف مرداد ماه سال جاري تفاهم نامه همکاريلذا در )، گامی موثر در این مسیر بردارد
با هدف آموزش مهارتهاي فنی و تخصصی مورد نیاز بازار کار و ارائه آموزشهاي  حرفه اي استان منعقد گردید و

  دانشگاه آغاز گردید.  SCD مرکزلیت کارآفرینی به منظور بهبود اشتغال پذیري دانشجویان، در دي ماه فعا

) دانشگاه بیرجند SCDمرکز ارتقاء شایستگی هاي حرفه اي دانشجویان (با افتخار می توان گفت که 
داراي پورتال رسمی می باشد و ثبت نام  در سامانه فنی و حرفه اي کشور است کهجوار دانشگاهی اولین مرکز 

نین این مرکز در شروع ق این پورتال انجام می پذیرد. همچز طریدانشجویان به شکل متمرکز و سیستماتیک ا
و  که براي اولین بار در سطح کشور  شد در رشته کشاورزي مهارت آموزي فعالیت خود، موفق به برگزاري دوره

  کتر پوررضا از اساتید محترم دانشکده کشاورزي برگزار گردید.توسط جناب آقاي د

پژوهشی  محترم رت گرفته و تمهیدات در نظر گرفته شده از جانب معاونتبا توجه به برنامه ریزیهاي صو
دوره را با همکاري اداره فنی و  50دانشگاه بیرجند ساالنه در حدود  SCDپیش بینی می شود مرکز ، دانشگاه

  حرفه اي استان برگزار نماید.

حمایتهاي و راهنمایی هاي ارزنده  ب آقاي دکتر خامسان بابتریاست محترم دانشگاه جنا جا دارد از  در پایان
همکاران محترم اداره فنی و حرفه اي استان جناب آقاي صمیمانه تشکر کنم. همچنین الزم می دانم از  شان

مهندس نورسی بابت جناب آقاي مهندس خوشایند ریاست محترم اداره و جناب آقاي مهندس حق پرست و 
  مرکز کمال سپاس را داشته باشم. اندازيتالشها و همکاري صمیمانه شان جهت راه
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