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 پیشگفتار

 اهداف تحقق و پايدار توسعة براي فراراهبردي هايآموزش عنوان به سوم هزارة در ايحرفه و فني تربيت و آموزش

 و ملي چارچوب آموزش، ارائه محتوا، در اساسي تغييرات نگاه، اين استلزامات آيد.مي حساب به کشور انداز چشم

 مفيد الاشتغ براي شايستگي و توانايي بر عالوه ايحرفه و فني تربيت و آموزش حاصل طوريکه به است. الملليبين

 نشان فناوري تغييرات و کار محيط روزافزون هاي پيچيدگي با سازگاري در را هاشايستگي اين زندگي طول در بتواند

 سند ،العالي( )مدظله رهبري معظم مقام ابالغي کلي هاي سياست جمله از باالدستي اسناد در تکاليفي طرفي از دهند.

 ميک توسعه در کشور علمي جامع نقشه ايران، اسالمي جمهوري ملي درسي برنامه پرورش، و آموزش در بنيادين تحول

 دارد. وجود ايرفهح و فني هايآموزش کيفي و

 از: عبارتند تکاليف اين اهم

 ملي و اسالمي هاي ارزش بر مبتني اي حرفه اخالق و کارآفريني توليد، کار، فرهنگ تقويت و ترويج -1

 وانت ارتقاي و آتي و فعلي کار بازار نيازهاي با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انساني نيروي تربيت و آموزش -2

 مهارت مياني و ابتدايي وحسط در کارآفريني

 يهماهنگ ايجاد و فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه در مهارتي و اي حرفه و فني تربيت و آموزش نقش افزايش -3

 اقتصادي و آموزشي هاي نظام ساير با نظام اين بين تعامل و

 اشتغال، افزايش به مكک و کار نيروي توانمندسازي طريق از جامعه در فقر کاهش و ثروت توليد به کمك -4

 بيکاري کاهش و خوداشتغالي

 کاهش و ملي اي حرفه صالحيت چهارچوب بر مبتني مهارتي و ايحرفه و فني تربيت و آموزش کيفيت ارتقاي -5

 کشور در شاغالن شايستگي و کار بازار آتي و فعلي نياز مورد هاي شايستگي سطح ميان فاصله

  حرفه و شغل حوزه در آموزشي عدالت به دستيابي جهت جامعه افراد العمر امماد يادگيري زمينه سازي فراهم -6

 اقتصاد در وري بهره رشد دادن قرار محور راستاي در کار نيروي توانمندسازي -7

 ايهتوصيه همچنين و استانداردها تغيير و کشور داخل کار بازار نياز و فناوري تغييرات باالدستي، اسناد مطالبات

 ظيفهو اساس بر تا نمود مکلف را کاردانش و اي حرفه و فني درسي هاي کتاب تاليف و ريزي برنامه دفتر ي،المللبين

 شکاردان و اي حرفه و فني واحدي سالي نظام شناسي آسيب و بررسي هاي پژوهش انجام و سفارش از پس خود قانوني

 بازنگري و طراحي به مناسب الگويي به يابيدست براي است، اجرا حال در کشور هاي هنرستان در 1371 سال از که
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 تدوين و طراحي عنوان با پژوهشي طرح سفارش به اقدام 1311 سال در دفتر رو اين از نمايد. اقدام درسي هايبرنامه

 نمود. مهارتي و ايحرفه و فني هايآموزش در درسي ريزيبرنامه فرآيند

 به توجه و لشاغ و شغل هايويژگي به توجه و حرفه تحليل به لشغ تحليل از رويکرد تغيير و شايستگي سطوح تعيين

 ذکورم الگوي هايويژگي از هابرنامه تدوين در غيرفني و مشترک هايشايستگي تلفيق ملي، اي حرفه صالحيت نظام

 يايدن و رکا دنياي بخش دو در مهارتي و ايحرفه و فني هاي آموزش درسي ريزيبرنامه فرايند الگو اين اساس بر است.

 و ارتباط نوع است. مرحله پانزده شامل آموزش دنياي بخش و مرحله ده شامل کار دنياي بخش شد. طراحي آموزش

 مرحله هر تدوين و طراحي که توضيح اين با است عرضي و طولي صورت به فرايند ديگر مراحل با مرحله هر تعامل

 باشد. مي ديگر مراحل يا مرحله آن بخشياعتبار نتايج به مربوط اصالحي موارد اعمال از متاثر

 مهم مراحل از و گام نخستين ،متوسطه دوم دوره در ايحرفه و نيف هايآموزش درسي هايبرنامه مفهومي طراحي

 پژوهش شود.مي مشخص و ... اصول ها،سياست راهنما، چهارچوب ها،دوره اهداف آن در که است آموزش دنياي بخش

 ايرفهح و فني هايآموزش کارشناسان و ريزانبرنامه اران،ذسياستگ نيازهاي به بتواند که سندي تدوين هدف با حاضر

 ژوهشگرپ عنوانبه اسمعيلي مهدي دکتر آقاي جناب گرامي برادر از انتها در است. شده سفارش باشد پاسخگو کاردانش و

 زا همچنين شود،مي تشکر اندداشته آن ساندنر نتيجه به براي را فراواني هايکوشش و زحمات که طرح اين مجري و

 مراهيه را ما سند، اين سازيآماده و ويرايش در که قوام خاني حسن فرشته خانم سرکار و متحيرپسند رقيه خانم سرکار

 سپاسگزارم. ،اندهکرد

 دوراندیش رضااحمد

 طرح ناظر و کاردانش و ايحرفه و فني درسي هايکتاب ليفأت دفتر مدیرکل
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 چکیده

 ست.ا شده تشکيل آموزش دنياي و کار دنياي بخش دو از ايحرفه و فني تربيت و آموزش درسي ريزيبرنامه فرآيند

 يهاديدگاه باالدستي، اسناد مختلف، کشورهاي تجارب و المللي بين اسناد مطالعات از استفاده با پژوهش اين در

 فرآيند آموزشي، ساختار مفهومي طراحي آن، دادن قرار آزمايش بوته در و حوزه اين در درسي ريزيبرنامه خبرگان

 نوع از پژوهش، اين است. شده ارائه ايحرفه تحصيلي هايرشته همچنين و ايحرفه – تحصيلي هايگروه طراحي

 فناوري همچنين باشد.مي (R&D) توسعه و تحقيق نوع از هايوهشپژ سمت به گيريجهت با کاربردي پژوهش

 حليلت است. شده توليد آن آموزش دنياي بخش در فرآيند اين اجراي براي نياز( رفع براي عمل در علم )کاربرد نيازمورد

 ملي درسيبرنامه بويژه باالدستي اسناد تحليل متوسطه، دوم دوره در ايحرفه و فني هايآموزش موجود وضعيت

 ارائه ايحرفه و فني آموزش نظام طراحي فرآيند و جهان مختلف کشورهاي ايمقايسه مطالعه ايران، اسالمي جمهوري

 است. دهش استفاده همزمان بطور تحليلي رويکرد و سيستمي رويکرد دو از فرآيند اين تدوين و طراحي در است. گرديده

 دهش گرفته نظر در ايحرفه و فني تربيت و آموزش درسي ريزي نامهبر فرايند کالن پژوهش از بخشي پژوهش اين

 وجهت با را مرحله هر بتوان که ايگونههب باشد.مي )مادوالر( پودمان صورت به مراحل کليه در پژوهش نتايج ارائه است.

 داد. ارائه عملياتي بصورت مرحله همان در شده ارائه محتواي به

 

 آموزش( دنياي اول )بخش ايحرفه و فني تربيت و آموزش آموزشي و درسي ریزي برنامه فرآیند

 آموزش دنياي اي،حرفه و فني تربيت و آموزش درسي، ريزيبرنامه فرآيند، :کليدي هاي واژه

یتحلیل تکالیف کارتحلیل حرفهطراحی مفهومی حرفهرفهح/ نیازسنجی شغلی
تگی تدوین استاندارد شایس

حرفه

طراحی مفهومی استاندارد 

ارزشیابی حرفه
گروه بندی کارها

تحلیل استاندارد 

عملکرد

تدوین استاندارد 

ارزشیابی کارها

تدوین استاندارد 

ارزشیابی حرفه

 )دنياي کار(

طراحی مفهومی برنامه های درسی    

...(اهداف دوره ، چهارچوب راهنما و )
حرفه ها، )نیازسنجی آموزشی 

..(.مشاغل، شایستگی عمومی و 

/                     انتخاب حرفه 

وظایف و کارها

طراحی گروه و رشته 

(صیلیبارشته و گروه تح)تحصیلی 

ای تهیه و تدوین راهنم

برنامه درسی

ی شایستگ/ تعیین اهداف

دروس/ های جزء پیمانه ها

تعیین رئوس محتوا و 

دروس/ الزامات پیمانه ها 

طراحی فعالیت ها و 

تجارب یادگیری

تدوین استاندارد 

/ ارزشیابی پیمانه ها 

دروس

ه تهیه و تدوین برنام

لیدرسی رشته تحصی

تهیه مواد و رسانه های 

یادگیری

تهیه و اجرای برنامه جامع

فعالیت های بخش ها

آموزش و اجرای برنامه 

درسی
اصالح و بهبودیارزشیابی برنامه درس

 آموزش()دنياي 



4 

 

 

 

 

 اول فصل

 

 ژپوهش طرح کليات
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  مقدمه 1-1

 کنندهتعيين نقش که است درسي برنامه ،مهارتي و فني آموزشي نظام هايمولفه ترينمهم از يکي دانيممي که همانطور

 و فني هايشايستگي پرورش آن هايدپيام جمله از و دارد کار بازار و رسمي هايآموزش بين ارتباط گيريشکل در

 در مهارتي و فني هايآموزش که چند هر ،ديگر سوي از .است رواني هايويژگي پرورش و شناختي پرورش ،فنيغير

 داراي مهارتي و فني آموزش درسي برنامه ماا است شده گنجانده پرورش و آموزش وزارت رسمي هايآموزش چارچوب

 بودن گوپاسخ ،کار محيط با مستقيم ارتباط ،هانگرش و هامهارت بر تمرکز ،شغلي نيازهاي بر تأکيد نظير يهايويژگي

 ياعديده مشکالت با ،هاويژگي اين کنار در .کندمي جدا هاآموزش ساير از را آن که است جامعه در فناوري تغييرات به

 رد که مشکالتي و مذکور هايويژگي به توجه با .است شده اشاره آنها از تعدادي به پژوهش ضمن که است مواجه نيز

 تحولي اسناد و شد ايجاد کشور آموزشي نظام در که تغييراتي چنينهم ،دارد وجود هاآموزش نوع اين موجود عيتوض

 حوزه در شده انجام هايپژوهش ترينمهم از پژوهش اين واقع در .شد انجام حاضر پژوهش ،پرورش و آموزش وزارت

 مهارتي و فني هايآموزش اجراي و ريزيبرنامه فرآيند رد را تحولي تواندمي ترديدبي که است ايحرفه و فني آموزش

 شد امانج نيز آن بخشي اعتبار و است گرديده ارائه پژوهشگر توسط پژوهش انتهاي در که مفهومي الگوي .نمايد ايجاد

 قرار هداستفا مورد ايحرفه و فني هايرشته ريزيبرنامه کارشناسان توسط و هبود المللي بين و داخلي مطالعات حاصل

 ژوهشپ کليات شرح به اول فصل ،هايافته از تفصيلي چکيده از پس :است شده تنظيم فصل پنج در پژوهش .گرفت

 لفص اين در الحاتطاص ريفتع و پژوهش هايپرسش دافاه ،آن به پرداختن ضرورت و مسئله بيان .دارد اختصاص

 دوره مهارتي و فني هاي آموزش در موجود وضعيت بررسي :اول بخش ،بخش دو در پژوهش نظري مباني .است آمده

 ارائه جهان مختلف ورهايکش در مهارتي و فني آموزش تطبيقي مطالعات دوم: بخش ،کشور داخل در متوسطه دوم

 آموزش نشانگرهاي نظام ،پژوهش هايپرسش به پاسخگويي جهت اطالعات گردآوري براي سوم فصل در است. شده

 عاتمطال و شده انجام مطالعات و نظري مباني از استفاده با .است شده تعيين و گرفته قرار بحث دمور مهارتي و فني

 نتعيي و نتايج ارائه به پنجم فصل در .شد داده پاسخ چهارم فصل در پژوهش هايپرسش به دوم فصل در تطبيقي

 شده پرداخته آزمون از استفاده با آن جنتاي و مفهومي الگوي اعتباربخشي و پيشنهادات و الگو ارائه و مطلوب وضعيت

  .است
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 مسئله بیان 1-2

 و انساني منابع توسعه الگوهاي ترين مهم از يکي کشور پرورش و آموزش متوسطه دوره اي حرفه و فني هاي آموزش

 قاتتحقي اساس رب دارد، وجود آموزش نوع اين در زيادي اشکاالت اما رود. مي شمار به کار بازار به ورود براي افراد تربيت

 شده شناسايي اي حرفه و فني هاي آموزش درسي ريزي برنامه و طراحي در که مشکالتي ترين اساسي شده انجام

 کار، نيروي به مربوط جديد اطالعات کمبود مقررات، و قوانين نارسايي کار، بازار کيفي نيازهاي بودن ناشناخته است:

 و ... اي حرفه و فني هاي آموزش در خصوصي بخش غيرفعال مشارکت اي، حرفه و شغلي ملي استانداردهاي فقدان

 رسيد برنامه سند و پرورش و آموزش نظام بنيادين تحول ملي سند تصويب و تدوين با سو، يك از اکنون باشند. مي

 ويس زا شود، بازنگري اي حرفه و فني هاي آموزش درسي ريزي برنامه فرايند تا است آمده فراهم مناسبي فرصت ملي

 به آن ايه شايستگي و انساني نيروي به توجه براي مساعدي موقعيت کشور اقتصادي شرايط و صنعتي تحوالت ديگر

 فني هاي آموزش موجود درسي هاي برنامه سنتي رويکرد است داده نشان نيز ها پژوهش که همانطور است. آمده وجود

 کهصورتي در است. ساخته غيرممکن را آن تحرک و شغلي هاي فرصت وسعت که است گونه به متوسطه دوره اي حرفه و

 اه اولويت از آموزان دانش محوري هاي مهارت و استعدادها پرورش به تمرکز غيرفني، و فني هاي شايستگي به توجه

 هک شوند طراحي شکلي به نبايد اي حرفه و فني هاي آموزش رويکرد، اين اساس بر است. باالدستي اسناد اهداف و

 و طراحي بنابراين دهند. پرروش آموزان دانش در را مهارت يك تنها يا و باشند خاص کار يا شغل يك با تناسبم فقط

 است. ياساس اقدام نيازمند ملي درسي برنامه سند اهداف بر مبتني و شايستگي رويکرد اساس بر درسي ريزي برنامه

 رسيد برنامه سند بر مبتني اي حرفه و فني هاي زشآمو درسي برنامه مفهومي الگوي طراحي پژوهش اين اصلي مساله

 ()هنرجويان آموزان دانش فرد به منحصر استعدادهاي شکوفايي موجب بتواند که الگويي است. اسالمي جمهوري ملي

 اي حرفه و فني هاي آموزش نظام عملکرد مورد در داخلي و تطبيقي مطالعات انجام آن الزمه و شود اي حرفه و فني

 است. آموزشي نظام کيفيت بررسي و آن قوت و ضعف نقاط بررسي سطه،متو دوره
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  پژوهش ضرورت و اهمیت 1-3

 هايخشب در کشور کلي هايسياست پرورش، و آموزش در بنيادين تحول سند ايران، ملي درسي برنامه ابالغ به توجه با

 يك دوم متوسطه دوره در ايحرفه و فني متوسطه آموزش نظام اصالح ها بخش ديگر و مقاومتي اقتصاد اشتغال،

 چهارچوب يك وجود تحصيلي هاي رشته و هاگروه در درسي هاي برنامه تدوين و طراحي براي گردد. مي تلقي ضرورت

 درسيهبرنام پروش، و آموزش بنيادين تحول سند بين رابط و واسط حد سند اين باشد.مي الزامي مفهومي طراحي سند و

  باشد. مي ديگر طرف از دوره اين در مهارتي و فني هاي رشته درسي هاي برنامه و طرف يك از ايران ملي

 

 ندعبارت باالدستي اسناد و بنيادين تحول سند نظري مباني اساس بر ايحرفه و فني هايآموزش در تحول هايچرخش

 از:

 مشاغل از طيفي و حرفه آموزش به شغل آموزش از

 تدريجي ايحرفه -تحصيلي هدايت و راهنمايي به ايمرحله يك رشته تعيين از

 کار بازار آتي و فعلي نيازهاي بر مبتني آموزش به محور عرضه نگاه از

 فني( غير و فني هاي)شايستگي نگر کلي نگاه به محض فني نگاه از

 اي حرفه هايشايستگي بر مبتني آموزش به محض آموزي مهارت از

 کل( يك عنوان )به ايحرفه شايستگي بر مبتني ارزشيابي به شايستگي اجزاء محض ارزشيابي از

 شغلي بالندگي و ايحرفه توسعه بر مبتني تحصيلي مختلف هايپايه در ايحرفه هايصالحيت به توجه

 شغلي پذيريتحرک افزايش جهت المللي بين استاندارهاي به توجه
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 اهداف 1-4

 پژوهش کلي هدف

 ايران اسالمي جمهوري ملي درسي برنامه بر مبتني مهارتي و فني شاخه درسي هاي برنامه مفهومي طراحي

 پژوهش جزئي اهداف

 متوسطه دوم دوره ايحرفه و فني هايآموزش نظام براي ايران ملي درسي برنامه و تحول سند هاي داللت تعيين -

 يگريکد با متوسطه دوره ايحرفه و فني آموزش نظام عملکرد قوت و ضعف نقاط مقايسه -

 زمان طول در مقايسه در ايحرفه و فني آموزش نظام قوت و ضعف نقاط بيان -

 متوسطه دوره در ايحرفه و فني آموزش نظام سازيشفاف ابزار تعيين -

 آموزش کيفيت ارائه ازاي در مدارس پاسخگويي نحوه و آموزشي نظام کيفي بررسي -

 

 پژوهش سواالت 1-5

 تعيين متوسطه دوم دوره ايحرفه و فني آموزش نظام در موجود وضعيت ابتدا، رد مطلوب موقعيت به رسيدن براي

 نطقه،م هايکشور بين و کشور در اي حرفه و فني تربيت و آموزش نظام عملکرد و کيفيت رتبه، از اطالع ضرورت گردد.

 آورد:مي بوجود را ذيل هايپرسش ،1414 افق در بويژه الملليبين و ملي تخصصي مجامع

 اييهداللت چه کالن سطح در دوم متوسطه دوره ايحرفه و فني آموزش نظام براي ايران ملي درسي برنامه و تحول سند

 دارد؟

 توانمي يکديگر با مقايسه در را متوسطه دوره در اي-حرفه و فني آموزش هاي نظام عملکرد ضعف يا قوت چگونه

 ساخت؟ آشکار

 نمود؟ بيان توان مي زمان، طول در نظام خود با مقايسه در را آموزشي نظام اين ضعف يا قوت چگونه

 است؟ کدام دوره اين در ايحرفه و فني آموزش نظام سازي شفاف ابزار

 است؟ پذيرانجام چگونه دهندمي ارائه که آموزشي کيفيت ازاي در مدارس نمودن پاسخگو و آموزشي نظام کيفي بررسي
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 متغیرها نظری تعاريف 1-6

 (TVET National System) متوسطه دوم دوره ايحرفه و فني تربيت و آموزش نظام

 لک يك صورتبه که است ارزشيابي و اجرا ريزي،برنامه مديريت، مقررات، قوانين، شامل هازيرنظام و اجزا از ايمجموعه

 در نظام اين کند.مي دنبال رسمي آموزش نظام متوسطه دوم دوره در را ايوحرفهفني تربيت و آموزش اهداف واحد

 پذيريتحرک قابليت دهند.مي تشکيل را کامل رسمي آموزش نظام يك عالي و عمومي آموزش قبيل از هانظام ديگر کنار

 باشد.مي ميسر واحد( کل يك عنوان به) نظام اين درون در آموزش افقي و عمودي

 نتوامي که است شده تشکيل گوناگون هاينظام خرده از متوسطه دوم دوره در ايحرفه و فني تربيت و آموزش نظام

  کرد: بنديدسته زير اساسي بخش چهار به را آنها

 .(گذاريسياست و هانامهآئين مقررات،) ها ساختار و ها سياست دولت، گيريجهت ـ

 عهدهبر را آموزش کيفيت کنترل آينده، و درحال انساني نيروي توزيع کنترل هماهنگي، ها،)راهبرد مرکزي مديريت ـ

  دارد(.

 .شودمي (و ... آموزشي مواد درسي، هايبرنامه تدوين و طراحي آموزشي، هاياستاندارد )شامل ايوحرفهفني هايبرنامهـ 

 تشکيل را (و ... معلمان مديريت اجرا، مديريت اي،حرفه و فني تربيت و آموزش )اجرا، آموزشي هايبرنامه اجراي ـ

 .دهدمي

 

تيبرت و شزومآ يزکرم تيريدم  يشزومآ همانرب نيودت

 تسايس ،تلود ياه يريگ تهج
اهراتخاس و اه

يشزومآ ياه همانرب يارجا

 

 متوسطه دوم دوره ايوحرفهفني تربيت و آموزش نظام در هانظامخرده ميان رابطه- 1-1 شکل

 



19 

 پذيري،انعطاف پذيري،تناسب کارآيي، اثربخشي، به توان مي ايحرفه و فني تربيت و آموزش نظام اصول و هاويژگي از

 کرد. اشاره جوابگويي و پذيرياستطاعت پذيري،دستيابي پذيري،مسئوليت پذيري،دوام

 است: شده داده نشان 2-1 شکل در ها نظام خرده اين هايمولفه

 

 متوسطه دوم دوره در ايوحرفهفني تربيت و آموزش هاي نظام خرده هايمولفه -2-1 شکل

 ايحرفه و فني درسي برنامه

 فضا، تجهيزات، يادگيري، و ياددهي فرآيندهاي ،رويکردها استاندارد، ،روش محتوي، اهداف، از مجموعه درسي برنامه

 حوزه در اهداف آن به رسيدن براي را متربي يا کارآموز آموز،دانش که است ارزشيابي آموزشي، مواد ،هاشايستگي

 کار دنياي ايحرفه و فني هايآموزش حوزه در درسي برنامه شمول دامنه نمايد.مي هدايت ايحرفه و فني هايآموزش

  گيرد.مي بر در را آموزش دنياي و

 شوند:مي متصور استاندارد نوع سه ها کشور فني هايآموزش نظام در معموال

 در ود.شمي تهيه و ... صنوف اتحاديه، و کار بازار صنعت، متوليان توسط که مهارت يا شايستگي اي،حرفه استاندارد -1

  گيرد.مي قرار توجه مورد حرفه يا شغل هر هايصالحيت و کارها وظايف، استاندارد، اين

 و فني هايآموزش دهندگانارائه توسط ايحرفه هاياستاندارد اساس بر که درسي( )برنامه آموزشي ردااستاند -2

 و ... آموزشي تجهيزات تدريس، هاي روش محتوي، دروس، اهداف ،برنامه و استاندارد اين در گردد.مي تهيه ايحرفه

  دارد. قرار اولويت در
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 ناگونگو هايحوزه از مشترکي هايهگرو توسط مورد عوامل ديگر و ايحرفه استاندارد براساس که ارزشيابي استاندارد -3

  گردد.مي اي حرفه و فني مدرک يا گواهينامه اعطاي به منجر و شود مي تهيه

 درسي هاي برنامه مفهومي طراحي

 شآموز درسي هايبرنامه و تحصيلي راهنمايي و هدايت ساختار ،عناصر و اجزاء ارتباط اجزاء، کلي، ثغور و حدود تعيين

 هداف،ا قبيل از مواردي گويند. را باالدستي اسناد و ايران ملي درسيبرنامه اساس بر متوسطه دوم دوره در مهارتي و فني

 کالن سطح در ارزشيابي المللي، بين هايبنديطبقه با ارتباط ،آموزش زمان ،ايحرفه و تحصيلي هدايت ها،نقش

  باشند.مي دوم متوسطه دوره در مهارتي و فني آموزش مفهومي طراحي موضوع آموزشي

 شایستگي بر مبتني آموزش

 امدهايپي عنوان به را هاشايستگي دارد. اي حرفه هاي شايستگي بر تمرکز که است اي حرفه و فني آموزش در رويکردي

 ود.ش مي انجام آنها اساس بر ارزشيابي و درسي برنامه تدوين و طراحي نيازسنجي، فرايند و گيرد مي نظر در آموزشي

 نديب دسته عمومي و فني غير ،ها( حرفه از ايمجموعه يا حرفه يك )در فني هايشايستگي به تواند مي ها شايستگي

 ينا در ايحرفه و فني هايآموزش هدف عنوان به هاشايستگي کليه از حداقلي به فراگيرندگان کليه رسيدن شود.

 گيرد.مي قرار توجه مورد رويکرد

 

 متغیرها عملیاتي تعريف 1-7

 وهشگرپژ و است گرفته قرار بررسي و شناسايي مبناي متغيرها از يك هر براي شده ارائه نظري تعاريف پژوهش اين در

 است. داده انجام را خود پژوهش آنها اساس بر

 پژوهش روش 1-8

 ميعل هاي گزارش و اسناد تحليل و بررسي بر بيشتر و بوده کاربردي هاي پژوهش زمره در حاضر پژوهش پژوهش: نوع

 است. بوده مبتني پژوهشي

 و فني هايآموزش موجود وضعيت به مربوط علمي هايگزارش و مستندات اطالعات: و هاداده گردآوري ابزارهاي

 ن،بنيادي تحول سند ملي، درسي )برنامه باالدستي اسناد مختلف، هايسال براي پرورش و شآموز آمار کتاب اي،حرفه

 ظامن اطالعات اين از استفاده با اي.حرفه و فني هايآموزش با مرتبط المللي بين اسناد (،و ... کشور علمي جامع نقشه

 ادهد توضيح تفصيل به پژوهش سوم فصل )در گرفت قرار استفاده مورد و تدوين ايحرفه و فني آموزش نشانگرهاي

  اند(. شده
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 پژوهش های محدوديت 1-9

 ايحرفه و فني هايآموزش مفهومي طراحي براي قوانين و مقرراتي بسترهاي فقدان -

 ايحرفه و فني هايآموزش در هماهنگ نظام نبود -

 منابع تجهيزات، فضا، جمله از ايحرفه و فني هايآموزش مطلوب نظام استقرار در کافي امکانات و ظرفيت نبود -

  و ... انساني

 پرورش و آموزش در بنيادين تحول سند هاي زيرنظام تصويت و تهيه عدم -

 ايحرفه و فني آموزش نظام در کار بازار نياز با متناسب تغيير براي فرهنگي بسترهاي وجود عدم -

 جهت ايحرفه و فني هايآموزش مطلوب وضعيت با گارناساز و موجود قوانين از برخي با مرتبط هايمحدوديت -

 مفهومي طراحي

  ايحرفه و فني هايآموزش با متناسب تحصيلي و هدايت راهنمايي نظام فقدان -

 مفهومي طراحي در آن تأثير و ايحرفه و فني هايرشته براي کافي زمان اختصاص به مربوط هايمحدوديت -
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 دوم فصل

 

 ژپوهش یشینهپ  و نظري مباني
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  مقدمه 2-1

 دوم دوره ايحرفه و فني هايآموزش موجود وضعيت کلي بررسي به اول قسمت در است: قسمت دو شامل بخش اين

 لحاظ از مدارس و هنرآموزان هنرجويان، ايحرفه و فني هايرشته بررسي اين در است. شده پرداخته کشور در متوسطه

 وجودم وضع موقعيت بخش اين پايان در و گرفته قرار مطالعه مورد مستند اطالعات و اسناد اساس بر کيفيت و کميت

 است. شده تعيين ايحرفه و فني هايآموزش حوزه در

 کشورهاي متوسطه رهدو در ايحرفه و فني آموزش هاينظام پژوهشگر دارد. تطبيقي مطالعات به اختصاص دوم بخش

 نيازسنجي هايشيوه آموزش، زمان متوسطه، دوره در نام ثبت نرخ آموزش، سطوح تنوع نظير مواردي نظر از را جهان

 ياکتابخانه مطالعات و يوکا سند برپايه و ... ايحرفه و فني هايآموزش نظام ساختار معلمين، حقوق شاخص آموزشي،

 است. داده قرار مطالعه مورد

 ممستقي ارتباط پژوهش موضوع با که جهان کشورهاي ساير و ايران در شده انجام تحقيقات و هاپژوهش به نيز ادامه در

 است. شده پرداخته دارد غيرمستقيم و

 

  شده انجام پژوهش یشینهپ 2-2

 دبع رسد. يم اسالم از قبل رانيا خيتار به آن قدمت و دارد يطوالن بس يا سابقه رانيا در ياحرفه و يفن يهاآموزش

 دارالفنون مدرسه سيتاس از قبل تا اما شد شتريب رانيا در پرورش و آموزش به اقياشت ان،يرانيا آوردن اسالم از

 گشت.مي محقق يشاگرد و استاد رابطه در ياحرفه و يفن يهايموزشآ

 يخیتار نهيشيپ

  دارالفنون مدرسه

 نياول و نينو وهيش و سبك به يدولت مدرسه نينخست شد، افتتاح يقمر يهجر 126۱ سال در که دارالفنون مدرسه

 ،يمهندس توپخانه، نظام، ادهيپ يها رشته مدرسه نيا در شد. يگذارهيپا ريرکبيام توسط که است يفن آموزش مرکز

 شد.مي داده موزشآ يشناسمعدن و يدواساز ،يجراح و طب
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  عیالصنا مجمع مدرسه

 1261 سال در بود شده يطراح يداخل عيصنا ياياح و صنعتگران بيترغ منظور به و ريرکبيام توسط که مدرسه نيا

 داشت تعلق يرمندنه و کار صنعت استاد به حجره هر که بود ييهاحجره يدارا مدرسه نيا شد. افتتاح يقمر يهجر

 .بودند مشغول حرفه و صنعت تنآموخ به حجره هر در زين يشاگردان و

 مظفري فالحت مدرسه

 يهاآموزش به که بود يرنظاميغ مدرسه كي شد سيتأس يقمر يهجر 131۱ سال در که يمظفر فالحت مدرسه

 .پرداختيم يکشاورز

  آلمان و رانیا مدرسه

 بود. دارالفنون از بعد (ي)فن يصنعت مدرسه نياول شد، سيتأس يقمر يهجر 1325 سال در که آلمان و رانيا مدرسه

 آن از که شد ييبازگشا يصنعت هنرستان صورت به يقمر يهجر 1334 سال در يجهان جنگ انيپا از پس مدرسه نيا

 شود. يم ادي يفن هنرستان نينخست عنوان به

  مستظرفه عیصنا مدرسه

 حرف و هنر آن در که شد ريدا ،يرانيا معروف نقاش الملك، کمال استير به يقمر يهجر 1321 سال در مدرسه نيا

 .شد يم داده ميتعل

 رشت فالحت مدرسه

 از پس و يکشاورز ميتعل منظور به که است تيمشروط دوره در تخصصي يمدارس معدود از رشت فالحت مدرسه

 .شد تأسيس يقمر يهجر 1335 سال در يمظفر فالحت مدرسه يليتعط از سال 11 گذشت

 طب مدرسه 

 طب مدرسه عنوان به و شد جدا آن از طب رشته يقمر يهجر 1337 سال در نوندارالف سيتأس از پس سال 71

 بود. ادهم لقمان نيمحمدحس دکتر عهده به مدرسه نيا استير کرد. آغاز را خود تيفعال

  ياحرفه و يفن مدارس گسترش

 و ها وزارتخانه نيا که شد مقرر يغرب سبك به ديجد يهاسازمان و ها وزارتخانه جاديا از پس و رضاخان دوره از

 حصلم و دانشجو اي کرده ياحرفه و يفن يمدارس سيتاس به اقدام خود ازين مورد يانسان يروين تيترب يبرا هاسازمان

 .کنند اعزام کشور از خارج به
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 ياحرفه و يفن معلم تيترب

 در «پسران يمقدمات يهنرسرا» نام با يشمس يهجر 1331 سال در يا حرفه و يفن معلم تيترب مرکز نينخست 

 تيترب يبرا يمرکز زين 1321 سال در کرد. کار به شروع يفن رسم و كياتومکان ،يفلز عيصنا ،يفلزکار برق، يهارشته

 شد. سيتأس دختران يفن مدارس معلم

  ياحرفه و يفن يعال دارسم

 هک شد، جاديا پرورش و آموزش وزارت يسو از زين يگريد يعال مدارس ،يا حرفه و يفن ريدب و معلم تيترب مراکز بجز

 شارها تهران يفن يعال مدرسه و مدارس بهداشت يعال يها آموزشگاه و يتکنولوژ يتوهايانست به توان يم آنها جمله از

 .شدند جاديا ماهر کارگران و مهندسان انيم خالً نمودن پر هدف با مدارس نيا کرد.

  يقانون نهيشيپ

 اردو سپس و شد ارائه خاص مدارس قيطر از ابتدا يا حرفه و يفن يهاآموزش شد ذکر يخيتار نهيشيپ در که همانطور

 شد. کشور يرسم آموزش ستميس

 رکارگ تيترب هدف با ياحرفه و يفن يررسميغ آموزش ياجرا تيمسئول يکارآموز قانون بيتصو با و 1321 سال از

 .شد واگذار ياجتماع امور و کار وزارت به ياحرفه

 ار يفيوظا سوم و چهل و هشتم و ستيب سوم، اصول ران،يا ياسالم يجمهور ياساس قانون بيتصو با و 135۱ سال زا

 اشاره آنها از يبرخ به که هستند ارتباط در يا حرفه و يفن يهاآموزش با انحا از ينحو به که نهادند دولت عهده به

  :شوديم

  و ... يکشاورز و صنعت ون،فن علوم، در ييخودکفا نيتأم سوم: اصل از «13» بند

 انامک افراد همه يبرا گوناگون، مشاغل به جامعه ازين تيرعا با است موظف دولت :ياساس قانون هشتم و ستيب اصل

 .دينما جاديا مشاغل احراز يبرا را يمساو طيشرا و کار به ياشتغال

 .کامل اشتغال به دنيرس منظور به همه يبرا کار امکانات و طيشرا نيتأم سوم: و چهل اصل «2» بند

 قتصادا شرفتيپ و توسعه يبرا اجياحت نسبت به ماهر افراد تيترب و فنون و علوم از استفاده سوم: و چهل اصل «7» بند

 کشور.

 يمل بيتصو ياحرفه و يفن آموزش يهماهنگ يعال يشورا ليتشک يقانون حهيال 1351 سال در

 شد. ليتشک ياحرفه و يفن آموزش يهماهنگ يعال يشورا 1361 سال در

 يهاآموزش هيکل تيمسئول و منظور کشور بودجه در مستقل بخش عنوان به ياحرفه و يفن آموزش 1362 سال در

 شد. واگذار پرورش و آموزش به ياحرفه و يفن (ي)رسم يعمل و يعلم
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 شد. بيتصو يکاربرد - يعلم يهاآموزش يعال يشورا ليتشک قانون حهيال 1361 سال در

 ياحرفه و يفن يها آموزش ياستگذاريس امر يهماهنگ منظور به (151) ماده سوم، برنامه قانون در 1371 سال در

 يعال يشورا ،(1331 )مصوب يکارآموز يعال يشورا اصل نيا موجب به شد. بيتصو يررسميغ و يرسم از اعم

 منحل (1361 )مصوب يکاربرد - يعلم يها آموزش يعال يوراش و (1351 )مصوب ياحرفه و يفن آموزش يهماهنگ

 پرورش، و آموزش يوزرا تيعضو و جمهور سيرئ اول معاون استير به يا حرفه و يفن يها آموزش يهماهنگ ستاد و

 سازمان سيرئ و يکشاورز جهاد ،يپزشک آموزش و درمان بهداشت، ،يفناور و قاتيتحق علوم ،ياجتماع امور و کار

 ليتشک زنان مشارکت امور مرکز سيرئ و کشور ياستخدام و يادار امور سازمان کل ريدب و يزيربرنامه و تيريمد

  .گردديم

 جلسه در و ذيتنف چهارم برنامه قانون (53) ماده در سوم برنامه (151) ماده مفاد چهارم برنامه قانون در 13۱4 سال در

 شد. بيتصو ماده نيا يياجرا نامه نييآ 13۱2/4/۱ مورخ

 قرار نظر مد را آن يبرا يضرور اقدامات و ياحرفه و يفن يها آموزش عيموس طور به چهارم برنامه قانون (55) ماده

 رتقاا کار، يروين يليتحص هرم اصالح مهارت، و دانش گسترش منظور به است مکلف دولت ماده نيا براساس است. داده

 يهانج ياستانداردها سطح با کشور کار يروين مهارت و دانش سطح لهفاص کاهش ،يانسان يها هيسرما يتوانمندساز و

 مدت ظرف کشور، يکاربرد و يعلم و يحرفها و يفن آموزش نظام يبرا جوانان، يبرا يشغل ديجد يهافرصت جاديا و

 :ندک اجرا ريز الزامات ينيشبيپ با و هيته را الزم يسازوکارها ر،يز يحورهام در قانون نيا بيتصو خيتار از سال كي

 توجه اب يکاربرد - يعلم و ياحرفه و يفن آموزش در استگذاريس نهاد ييبرپا منظور به الزم يقانون اقدامات انجام (الف

 انزم تا و بخش کالن ياستهايس و راهبردها اندازها، چشم بيتصو ياصل مرجع عنوان به ،يداخل و يجهان اتيتجرب به

 توسعه سوم برنامه قانون (151) ماده موضوع ياحرفه و يفن ياهآموزش يهماهنگ ستاد استگذار،يس نهاد يريگ شکل

 استمرار ب( داد. خواهد ادامه خود کار به 1371/1/17 مصوب رانيا ياسالم يجمهور يفرسنگ و ياجتماع ،ياقتصاد

 - يعلم و ياحرفه و يفن يررسميغ (،يعال و )متوسطه يرسم يهاآموزش تمام يبرا ،يکارورز و يکارآموز نظام

 منابع عهتوس جامع طرح د( ،يالمللنيب کرديرو با کشور، کار يروين مهارت يابيارز و استاندارد نظام نيتدو ج( .يردکارب

 نظام (ه ،يانسان يروين نگهداشت و يبهساز آموزش، ،يشغل يارتقا نگهداشت، جذب، شامل: بخش نيا ازين مورد يانسان

 يکاربرد - يعلم و ياحرفه و يفن يهاآموزش توسعه در ،يردولتيغ بخش و يدولت يها بنگاه و مؤسسات از تيحما

 و يفن يها آموزش تيفيک يارتقا و امکانات ساختارها، يبازساز و ينوساز (و افتهي توسعه کمتر مناطق در ژهيو به

 مشارکت حداکثر با ارتباطات و اطالعات يفناور ،ياحرفه و يفن آموزش مراکز توسعه و يکاربرد - يعلم و ياحرفه

 و يدولت يبخشها امکانات و توان از استفاده ز( .يالمللنيب يهايهمکار از يريبهرهگ و يتعاون و يخصوص بخش
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 يکاردان يانسان يروين برآورد و يازسنجني (ح ۔يکاربرد - يعلم و يحرفها و يفن يها آموزش توسعه در ،يردولتيغ

 يخصوص بخش در يکاردان يها دوره آموزش مراکز عهتوس و سيتأس منظور به تيحما و الزم مجوز صدور و ازين مورد

  شود. جاديا ازين مورد يها تيظرف برنامه، چهارم سال تا که ينحو به ،يتعاون و

 :است داشته مقرر کند يم ميترس 1414 افق در را رانيا که زين انداز چشم سند

 قه،منط سطح در يفناور و يعلم ،ياقتصاد اول گاهيجا با افتهي توسعه است يکشور يشمس يهجر 1413 افق در رانيا

 يانقالب و ياسالم تيهو با

 است: ليذ شرح به انداز چشم افق در يرانيا جامعه يهايژگيو

 يافته، توسعه -

 ديتول در ياجتماع هيسرما و يانسان منابع برتر سهم بر يمتک ،يفناور و علم ديتول در توانا شرفته،يپ دانش از برخوردار -

 ،يمل

 يافزاررمن جنبش بر ديتأک با يغرب جنوب يايآس منطقه سطح در يفناور و يعلم ،ياقتصاد اول گاهيجا به افتهي دست -

 ،سطح يسبن يارتقا ،ياقتصاد مستمر و پرشتاب رشد علم، ديتول و

 .کامل اشتغال به دنيرس در سرانه درآمد

 است: داشته مقرر دوم فصل (2) ماده «1» و «2» تبصره پرورش: و آموزش فيوظا و اهداف قانون

 ادامه امکان هاآموزش نيا به ورود يبرا جاذبه جاديا و (ياحرفه و ي)فن يعمل - يعلم يهاآموزش اشاعه جهت -

 يدولت مؤسسات و ها وزارتخانه هيکل - گردد. فراهم ديبا آموزش سطوح نيتريعال تا بخش نيا النيالتحصفارغ ليتحص

 عالوه به .ندينما يهمکار وزارت با کشور يآموزش يکل ضموابط چارچوب در ماده نيا مفاد نيتأم جهت در اند موظف

 .است برشمرده پرورش و آموزش فيوظا از يمنطقها طيشرا به توجه با را مهارت كي حداقل کسب سوم فصل (6) ماده

 يهادستگاه با يهماهنگ و يهمکار سوم فصل (21) ماده و ياحرفه و يفن مراکز سيتأس سوم فصل (1۱) ماده نيهمچن

 ت.اس داده قرار توجه مورد را ياحرفه و يفن نيمدرس و نيمحصل يعمل و يعلم آموزش سطح يارتقا به نسبت ربطيذ

 يارتقا به اهتمام بندها نيا در «.3 2 و 35 ،31 ،31 ،25 ،21 ،۱ ،5 ،3» يبندها توسعه: پنجم برنامه يکل يها استيس

 رحط در مهارت حوزه يازهاين و ها تياولو به توجه ،يارتباط و ياطالعات يها يفناور از نهيبه استفاده د،يتول تيفيک

 انهيسال رشد نرخ درصد ۱ حداقل زانيم به ياقتصاد پرشتاب و مستمر رشد تحقق پرورش، و آموزش نياديبن تحول

 يبازارها يريگ شکل از تيحما ،يمل استاندارد نظام توسعه و تيتقو وکار، کسب يفضا بهبود با يداخل ناخالص ديلتو

 .است گرفته قرار توجه مورد و ... يرقابت
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 رانيا در یا حرفه و يفن آموزش

 تنرف باال بر ياريبس ريتاث شد آغاز يجهان يبازارها در نفت متيق ديشد شيافزا با که 1351 دهه ياقتصاد تحوالت

 ديخر يبرا تقاضا شيافزا باعث نفت فروش از حاصل درآمد شيافزا گذاشت. ياحرفه و يفن يها آموزش به دولت توجه

  شد. کشور داخل در مختلف يها انهکارخ سيتأس و خارج از يا هيسرما يکاالها

 از تقاضا نيا از يعمدها- 1 بخش داد. شيافزا شدت به را کار بازار در ماهر يانسان يروين به ازين ها کارخانه توسعه

 در يحرفها و يفن مدارس گريد بخش سيتأس يبرا و شد داده پاسخ يخارج کارگران و متخصصان استخدام قيطر

 موجب امر نيا .افتندي گسترش کشور سطح در (يتکنولوژ يتوهاي)انست پلميد فوق و (يفن يها)هنرستان پلميد سطح

 رد که يحرفها و يفن يها رشته آموزان دانش که ينحو به شد متوسطه دوره يآموز دانش تيجمع بيترک در رييتغ

 به 135, .1357 سال در دادنديم ليتشک را متوسطه مقطع در يآموز دانش جامعه درصد 4 فقط 1351 -1351 سال

 يتوامح و نشد جاديا صنعت بخش با ،ياحرفه و يفن آموزش انيم يتعامل مزبور رشد رغم به .افتندي ارتقا درصد 23/6

 يفيک نظر از چه و يکم نظر زا چه ياحرفه و يفن آموزش نظام رو نيا از د،ينگرد منطبق صنعت يازهاين با آموزش

 بالانق يروزيپ از بعد .اوردين دست به را يکشاورز و خدمات صنعت، بخش در کشور يازهاين به ييپاسخگو ييتوانا

 رفط از يآموزش و صنعت انيم ارتباط يبرقرار و کار طيمح با آموزاندانش يآشناساز به ياريبس توجه رانيا ياسالم

 «کاد طرح ياجرا» از توان يم مثال يبرا شد. انجام زين ييها تالش نهيزم نيا در و شد لمبذو يآموزش نظام مسئوالن

 در آنهاست( تيموفق از يحاک شده انجام يهاپژوهش )که کارخانه جوار يهاهنرستان طرح ياياح و متوسطه دوره در

 با و صنعت بخش با تعامل و يجد تمشارک بدون اقدامات نيا همه که آنجا از اما برد. نام ياحرفه و يفن يهايآموزش

 شدن محدود و يآموز دانش تيجمع شيافزا با زين 1361 دهه در نشد. حاصل ياديز قيتوف شد انجام يسنت کرديرو

 يطور به کرد، دايپ ينزول ريس ياحرفه و يفن يها رشته در آموزان دانش يدرصد سهم خدمات و يبازرگان يها رشته

 مجدداً ياحرفه و يفن يها آموزش 13۱1 و 1371 يهادهه اما .رسميك درصد 12/6 به 1371-1361 سال در که

 سوم و دوم يهاهيپا النيالتحص فارغ از سوم كي حدود حاضر لحا در که يطور به کردند دايپ يتوجه قابل شيافزا

 و ياقتصاد يها بخش با آموزش ارتباط گسترش يبرا دهند. يم ليتشک يحرفها و يفن آموزان دانش را رستانيدب

 آن توسعه يبرا و سيتأس ،«دانش کار شاخه» متوسطه، آموزش ديجد نظام يطراح در کار، بازار يازهاين به ييپاسخگو

 توجه با .رفتيپذ صورت ياقدامات يخدمات و يديتول يها مؤسسه و يدولت يهاسازمان و ها وزارتخانه تمام يهمکار با

 وجهت مورد صنعت و کار بازار يازهاين به ييپاسخگو کرديرو يدرس يزير برنامه در رشته نيا تأسيس خاص أهداف به

 هتوسع در يردولتيغ و يدولت گريد يها بخش و ها وزارتخانه مشارکت يراب شده انجام يهاتالش وجود با گرفت. قرار
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 دافاه به يابيدست و هابخش يهمکار جلب و يواقع يازهاين يصيتشخ در ياحرفه و يقن يآموزش نظام ها،يآموزش نيا

 .است آورده دست به يکم تيموفق ياحرفه و يفن يهاآموزش

 به كکم يبرا يانسان يروين ينيکارآفر و ييکارآ شيافزا موجب ديبا که يا حرفه و يفن يها آموزش گريد عبارت به

 ستلزمم هدف نيا تحقق نشد. منجر مطلوب جهينت به شود مردم يزندگ تيفيک بهبود جهت در اشتغال و ياقتصاد رشد

 نبود هعمد موانع جمله از نيبنابرا است. يآموزش نظام يريپذ انعطاف و ييکارآ کار، بازار رييتغ حال در يازهاين شناخت

 ،ييآکار يعني ،يژگيو سه نيا کسب يبرا مشکالت نيمهمتر هاست، يژگيو نيا تحقق يبرا الزم طيشرا و ها نهيزم

 يارفهح و يفن آموزش نظام يآموزش و يياجرا ساختار .1 از: عبارتند کار بازار يازهاين به ييپاسخگو و يريپذ انعطاف

 مراکز و ياحرفه و يفن آموزش انيم فيضع ارتباط .2 (،ياحرفه و يفن يها آموزش يمتول مستقل مانساز )فقدان

 يلشغ هرم در اختالل موجب مشکالت نيا ها. آموزش نيا يفيک يارتقا يبرا يعلم پشتوانه نبود .3 ،يخدمات و يديتول

 21/5 کشور کار يروين نفر ونيليم 23/5 از 2117 سال در (ILO) کار يالمللنيب سازمان يگزارش به است. شده کشور

 شرح نيدب سواد سطح يبراساس کار يروين به مربوط آمار يگزارش نيهم يبراساس اند.داشته اشتغال کار به نفر ونيليم

 :است

 نفر ونيليم 2/۱ سواديب -

 نفر ونيليم 7 ييابتدا -

 نفر ونيليم 4/1 ييراهنما -

 نفر ونيليم 1/2 ينظر متوسطه - 

 نفر ونيليم 5 ياحرفه و يفن پلميد فوق و پلميد -

  نفر ونيليم 1/2 يکارشناس - 

  نفر ونيليم 2/5 باالتر و ارشد يکارشناس -

 :است قرار نيا به مهارت سطح براساس مشاغل عيتوز که يحال در

  نفر ونيليم 3/1 ييابتدا سطح کارگر

  نفر ونيليم 14/3 ماهر مهين و ماهر کارکنان -

 نفر ونيليم 1 نيتکنس کمك و نيتکنس -

 نفر ونيليم 6/1 متخصص -

 نفر ونيليم 6/1 سطح( )بدون مقامات -
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 ارگرک نيب فاصله يعني) يمهارت يانيم و نييپا سطوح در کشور مشاغل از يعيوس حجم شود يم مشاهده که يطور به

 و ودهب شتريب ها نيتکنس از نيمتخصص تعداد اوالً  ييگرامدرک تيحاکم ليدل به که يحال در دارد. قرار مهندس( و

 طحس به ورود از بعد متأسفانه و رساند يم يمتخصص سطح به و کرده خارج رده نيا از را خود يانيم کار يروين اًيثان

 گريد يوس از .وندديپيم کارانيب ليخ به جهينت در و نداشته يانيم سطح در کار انجام به ليتما گريد کار، بازار ييباال

 نيبنابرا .است يانيم سطوح در ماهر ريغ و دهيند آموزش کارگر از استفاده به ناچار ينيگزيجا يبرا ازين ليدل به کار بازار

 اهر افتني يبرا هستند. يجل اصالحات ازمندين کشور در ياحرفه و يفن يهاآموزش و کار بازار تيوضع ،يشغل سرم

 و يفن يهاآموزش در گرفته انجام اصالحات و يارفهح و يفن يهاآموزش يبررس به است الزم فوق مشکالت حل

 ضورح ييتوانا و ياقتصاد توسعه به آن يساز يبوم و موفق يراهکارها از استفاده با و پرداخت کشورها ريسا در ياحرفه

 .شد نائل و ... يکاريب نرخ اوردن نييپا و شتيمع سطح يارتقا ،يجهان يبازارها در

 ياحرفه و يفن يهاآموزش ،ياحرفه و يفن يهماهنگ يعال يشورا رانيا در يا حرفه و يفن يها آموزش اقسام و فيتعر

 است ييهاتيفعال نوع آن انجام ياحرفه و يفن يهاآموزش از منظور ،يکل طور به» است. کرده فيتعر ريز شرح به را

 دهد. شيافزا آنها انجام در را يو ييتوانا و ييکارآ اي آماده يوکار بکس و حرفه شغل، احراز يبرا را فرد تواند يم که

 عهده به ياحرفه و يفن يرسم آموزش ما کشور در «.شود يم اجرا يررسميغ و يرسم صورت دو به ها آموزش نيا

 - کار وزارت عهده به ياحرفه و يفن يررسميغ آموزش و يعال آموزش دهندگان ارائه يبعض و پرورش و آموزش وزارت

 - يعلم يها آموزش و کاردانش ،ياحرفه و يفن شامل يرسم يهاآموزش است. - ياحرفه و يفن آموزش سازمان

 .هستند يررسميغ يهاآموزش ها، آموزش ريسا و است يکاربرد

 يشغل مهارت يانيم و نیيپا سطح در يا حرفه و يفن يرسم آموزش

 مؤسسات و مدارس رد کشور يرسم آموزش نظام قالب در که هستند ييها آموزش ،ياحرفه و يفن يرسم يها آموزش

 کشور يرسم آموزش نظام در آن حداقل که شود يم يليتحص مدرک به يمنته و ارائه يعال آموزش مراکز و يآموزش

 .است پلميد

 يهاآموزشکده و دانش کار و ياحرفه و يفن يهنرستانها از اعم يرسم ياحرفه و يفن يها آموزش امور اکنون هم

 .شوند مي اداره است، دستگاه نيا معاونت 5 از يکي که ينوآور و آموزش معاونت نظر ريز يکاردان

 ياحرفه و يفن يررسميغ آموزش

 منقطع اي وستهيپ صورت به کشور يرسم آموزش نظام از خارج در که هستند ييها آموزش ،يررسميغ يها آموزش

 دولت، کارمندان ييکارآ و يتخصص سطح يارتقا موجب و شده عرضه مدت کوتاه مختلف يآموزش يهادوره يط

 ها آموزش نيا .سازديم آماده ياحرفه اي شغل احراز يبرا را افراد نکهيا اي شود يم مشاغل و حرف صاحبان و کارگران
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 سازمان رانيا در ها آموزش نيا يمتول .رنديگ ينم قرار ليتحص ادامه يراستا در اما شده نامهيگواه افتيدر به منجر

 ليتشک يا حرفه و يفن يها آموزش ارائه منظور به 1351 سال در که است کار وزارت به وابسته ياحرفه و يفن آموزش

 سازمان و وزارتخانه 16 آن در که است يررسميغ يا حرفه و يفن يها آموزش يتخصص تهيکم مسئول نهاد نيا شد.

 تادس بر عالوه سازمان نيا شود. يم اجرا يردولتيغ و يدولت بخش دو در سازمان نيا يآموزش يتهايفعال هستند. عضو

 ILO با مرتبط و يمهارت کانون نيمهمتر و است يمرب تيترب مرکز كي و کشور سطح در کل اداره 31 يدارا يمرکز

 تيعضو به و دارد ياژهيو گاهيجا رانيا ياسالم يجمهور يآموزش نظام ساختار در خود يقانون وجاهت ليدل به که است،

 يررسميغ يهاشآموز نهيزم در توجه قابل نکته است. درآمده (TVTO) يمهارت يها آموزش يجهان سازمان يرسم

 ترفعال ياحرفه و يفن يررسميغ آموزش در آزاد، يهاآموزشگاه است. آزاد يهاآموزشگاه مثبت عملکرد ياحرفه و يفن

 اند.بوده پرورش و آموزش وزارت در ياحرفه و يفن يرسم آموزش در خود متناظر گروه از ترموفق و آن يدولت بخش از

 سازمان (هادوره نفر کل درصد 61/6 معادل) دوره نفر 2٬151٫۱27 تعداد 13۱6 الس در اند توانسته آزاد يهاآموزشگاه

 هبود يدولت بخش برابر دو از شيب يخحصوص بخش کار حجم گريد انيب به دهد. پوشش را ياحرفه و يفن آموزش

 حدود و دانداشته ياحرفه و يفن يهاآموزش به زنان جذب در ياديز ريتأث آزاد، يهاآموزشگاه نيهمچن است.

 يتالش از يدولت بخش سهم که است يدرحال نيا اند. کرده جلب خود يهاکالس به را کشور زنان از نفر 1،231،111

 .است درصد 43 خود يهاکالس به زنان جذب در

 

 موجود وضع

 ميتقس بخش دو به متوسطه دوره انيپا تا يفرهنگ انقالب يعال يشورا 1361 مصوب طرح طبق رانيا يآموزش نظام

 :شود يم

 .يدانشگاه شيپ و ينظر متوسطه ،يليتحص ييراهنما ،ييابتدا پرورش و آموزش شامل يعموم پرورش و آموزش (الف

 .کاردانش و ياحرفه و يفن آموزش يها شاخه شامل يا حرفه و يفن آموزش (ب

 :است ريز شرح به يليتحص يهادوره از كي هر كيتفک به يليتحص يها الس

 سال، 5 ييابتدا دوره -

 سال، 3 ييراهنما دوره -

 ،ينظر يهاآموزش سال 2 و آموزان دانش همه يبرا مشترک و يعموم آموزش سال كي )شامل سال 3 متوسطه دوره -

 کاردانش(، و ياحرفه و يفن

 .سال 1 يدانشگاه شيپ دوره -
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 .دهديم نشان را رانيا يآموزش نظام ساختار زير شکل

 

 

 

 ایران آموزشي نظام ساختار -1-2 شکل
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 توزار که يطور به) رديگيم انجام مختلف يها رشته در دانش، کار و ياحرفه و يفن يليتحص يها شاخه در ليتحص

 را آموزان دانش رشته( 311 دانش کار و رشته ياحرفه و ي)فن رشته 351 در کشور نقاط ياقص در پرورش و آموزش

 کند. مي ارائه زمينه اين در يديمف اطالعات 2 جدول دارد. تيترب و ميتعل تحت

 

 اصل استناد به پرورش و آموزش وزارت 13/3/1371 مورخ 4663/121 شماره پيشنهاد به بنا 6/۱/371 مورخ جلسه در

 غييرت درباره فرهنگي انقالب عالي شوراي مصوبه اجراي، در ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون هشتم و سي و يکصد

 اجراي در آموزشي و توليدي مراکز و هاسازمان ها، وزارتخانه همکاري نامه آيين» متوسطه، دوره پرورش و آموزش نظام

 شد. تصويب « وسطهمت آموزش جديد نظام

 

 گرفت شکل هاکشور در پيش سال 151 حدود ،درس کالس و معلم مدرسه، ساختار با جديد روش به پرورش و آموزش

 اختارس تاکنون آن از بعد و گرفتند مي ياد را نوشتن و خواندن تنها مسجد يا خانه مکتب در آموزان دانش آن از قبل و

 .کرد پيدا شدن بهتر هدف اب فراواني تغييرات ما پرورش و آموزش

 رد تغييرات و ارزشيابي هاي شيوه آموزشي، مواد و منابع در آموزشي، ساختار در مقررات، و قوانين در تغييرات اين در

  کرد. توجه بايد آن به که است مواردي جمله از دروس تعدد

 

  ايحرفه و فني آموزش نظام با مرتبط کشور مقررات و قوانين منظر از تغييرات

 

 ايحرفه و فني هاي آموزش به تبطمر اصلي مقررات و قوانين از برخي رویدادنگاري -1-2 جدول

 توضيحات موضوع تاریخ

 کارآموزي قانون تصويب 1349
 اي حرفه کارگر تربيت و اي حرفه و فني رسمي غير هاي آموزش به توجه

 کارآموزي عالي شوراي تشکيل و

 جامعه نياز مورد کار و انساني نيروي و اشتغال به توجه 43 و 2۱، 3 اصول اساسي قانون تصويب 1358

1359 
 و فني هماهنگي عالي شوراي قانون تصويب

 اي حرفه

 وزيري نخست در هماهنگي شوراي تشکيل و اجرايي نامه آئين تصويب

 1361 در آن تشکيل و انقالب عالي شوراي توسط

1359 
 اي حرفه و فني سازمان تشکيل تصويب

 کشور

 صندوق اي،حرفه تعليمات مراکز تجميع از انقالب عالي شوراي توسط

 کارآموزي کانون کارآموزي،

 کشور بودجه در مستقل رديف ايجاد 1362
 مستقل بخش يك عنوان به کشور در اي حرفه و فني آموزش نمودن منظور

 کشور بودجه در
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 توضيحات موضوع تاریخ

1366 
 و آموزش وظايف و اهداف قانون تصويب

 پرورش

 آموزش کنار در اي( حرفه و )فني عملي-علمي هاي آموزش تعين -3 ماده

 آن اهداف تبيين و متوسطه دوره در نظري

 ايحرفه و فني هاي آموزش سياستگذاري در متمرکز نهاد ايجاد -24 تبصره  توسعه اول برنامه قانون تصويب 1368

 فرهنگي انقالب عالي شوراي مصوبه کاربردي علمي شوراي نامه آيين تصويب 1369

  کار قانون تصويب 1369
 هايآموزش به توجه و کارآموزي مبحث -اشتغال و آموزش پنجم فصل

 11۱ تا 117 مواد غيررسمي

1372 
 هاي آموزش عالي شوراي تشکيل تصويب

 کاربردي

 کاربردي-علمي شوراي و اي حرفه و فني هماهنگي عالي شوراي ادغام

 توسعه اول برنامه قانون 24 تبصره اساس بر اداري عالي شوراي توسط

 توسعه دوم برنامه قانون تصويب 1373
 موزشآ کيفيت و کميت افزايش و نياز مورد انساني نيروي تربيت -7و 5 مواد

 ها آموزش ديگر کنار در اي حرفه و فني هاي

 کاربردي - علمي آموزشهاي نامهآيين تصويب 1374
 و اي حرفه و فني از اعم آموزش اين فرهنگي، انقالب عالي شوراي مصوب

 است کاربردي علمي

 توسعه سوم برنامه قانون تصويب 1379

 شوراي انحالل و اي حرفه و فني آموزش هماهنگي ستاد تشکيل -151 ماده

 علمي عالي شوراي و اي حرفه و فني هماهنگي عالي شوراي کارآموزي، عالي

 کاربردي و

 توسعه چهارم برنامه قانون تصويب 1384
 و فني هايآموزش هماهنگي ستاد نهاد ايجاد به مجدد توجه -55 ماده

 کشور اي حرفه

1389 
 و آموزش در بنيادين تحول سند تصويب

 پرورش

 هايدوره همه و آموزان دانش همه بر مهارت و آموزي حرفه به توجه -

 تحصيلي

 دوره بويژه تحصيلي هاي دوره کليه براي کارآفريني جامع برنامه -

 متوسطه

 نندهک هماهنگ نهاد تاسيس و کشور اي حرفه و فني نظام تشکيل -21 ماده  توسعه پنجم برنامه قانون تصويب 1399

1399 
 حرفه و فني هاي آموزشکده انتزاع تصويب

 پرورش و آموزش وزارت از اي
  کشور توسعه پنجم برنامه قانون 23 ماده اساس بر

 اي حرفه و فني دانشگاه تشکيل تصويب 1399

 با اي حرفه و فني دانشگاه کشور 1311 بودجه قانون 111 بند اساس بر

 پرورش و آموزش از شده منتزع اي حرفه و فني آموزشکده 165 از استفاده

 گرديد. تشکيل

1399 
 بخش در کشور کلي هاي سياست ابالغ

 اشتغال

 انعنو به کشور اي حرفه و فني آموزشي نظام به بخشيدن رسميت -2 بند

 پرورش و آموزش و عالي آموزش کنار در آموزشي نظام زير يك

 اي حرفه و فني هاي آموزش تقويت - پرورش و آموزش در تحول کلي هاي سياست 1392

 کشور ششم توسعه برنامه 1396

 کشور در مهارتي هاي آموزش سهم افزايش -

 پرورش و آموزش در بنيادين تحول سند اجراي -

 تحصيل و اشتغال رابطه تنظيم -
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  اي حرفه و فني آموزش نظام با مرتبط المللي بين اسناد منظر از تغييرات

 

 

 ايحرفه و فني هايآموزش حوزه در الملليبين مهم اسناد از برخي -2-2 شکل
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  آموزشي نظام ساختار منظر از تغييرات

 آموزشي شيوه و زمان -2-2 جدول

 زمان آموزشي شيوه

 قبل به 1346 دوم( و )اول متوسطه سال شش ـ ابتدايي سال شش

 بعد به 1346 متوسطه سال چهار ـ راهنمايي سال سه ـ ابتدايي سال پنج

 1371 دانشگاهي پيش سال يك ـ متوسطه سال سه ـ راهنمايي سال سه ـ ابتدايي سال پنج

 13۱2 واحدي سال به واحدي ترمي از متوسطه دوره تبديل

 13۱۱ 2متوسطه سال سه و 1متوسطه سال سه ،دوم( و اول )دورهابتدايي سال شش

 آموزشي نظام 1371 سال تا و متوسطه سال 6 و ابتدايي سال 6 شد مي تقسيم دوره دو به آموزشي نظام 1346 سال تا

 نظام و شد آغاز 1346 سال در فعلي آموزش سبك به تحصيلي مقاطع بنيادين و اساسي تغيير .بود داير کشور در

 سال چهار و راهنمايي سال سه ابتدايي، سال پنج يعني 4 ـ 3 ـ 5 به متوسطه و ابتدايي دوره دو يعني 6 ـ 6 آموزشي

 ،1371 سال در اما شد. اجرا کشور مدارس در 1371 سال تا انقالب از پس آموزشي نظام اين .شد تبديل متوسطه

 ظامن تغيير اين در کند. جدا متوسطه ورهد از را دانشگاهي پيش دوره تا گرفت تصميم پرورش و آموزش عالي شوراي

 ايي،راهنم سال سه ابتدايي، سال پنج گذراندن با آموزان دانش ،پرورش( و آموزش نظام بنيادين نظام )تغيير آموزشي

 به ورود براي جديد نظام طرح در .يابند راه دانشگاه به توانستندمي دانشگاهي پيش دوره سال يك و متوسطه سال سه

 ورود رايب سپس و کنند شرکت دوره اين در بودند قادر ،ديپلم اخذ براي نهايي امتحانات در قبولي با گاهيدانش پيش

 تحصيل هادام و پذيرش قبولي، صورت در دولتي غير هاي دانشگاه اختصاصي و دولتي سراسري رهايکنکو در دانشگاه به

 در که است شده تغيير دچار گذشته دهه چند در نيز کشور هاي هنرستان در ايحرفه و فني آموزش ساختار دهند.

 است. شده داده نشان زير جدول

 گذشته دهه چند در نيز کشور هاي هنرستان در ايحرفه و فني آموزش ساختار -3 -2جدول

 هنرستان دوره طول متوسطه دوره طول پرورش و آموزش نظام ساختار )شمسي( هنرستان در رسمي اي حرفه و فني نظام دوره

1393-1336 6+6 6 6 

1337 6+3+3 6 6 

1345 5+3+4 4 4 

1359 6+3+3 3 3 

1356 5+3+4 4 4 

1371-1388 1+5+3+3 3 2+2 

1395 3+3+6 3 3 

 ISCED3c 3+3+3+3 3 3-الملل بين

                                                      
 باشد.يك سال مربوط به دوره پيش دانشگاهي مي 

 توانست ادامه تحصيل دهد.ادامه داشت هنرجو مين( يدوره دوساله ديپلم فني که به صورت پيوسطه تا سطح فوق ديپلم)تکنيس 
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  متوسطه دوره اي حرفه و فني آموزش نظام در دروس تعداد منظر از تغييرات

 

 شده تحول و تغيير دچار دوره چهار دروس تعداد و عناوين تاکنون 1344 سال از اي حرفه و فني آموزشي نظام در

 است.

 فني، درس هاي عنوان با که است بوده عنوان چهار و يکسان ها رشته تمام در و پايه هر در دروس تعداد اول دوره

 حجم آن مهم هاي ويژگي از که شد ارائه ها هنرستان آموزشي برنامه در و گذاري نام کارگاه و فني رسم فني، حساب

 که ارگاه،ک راستاي در رشته با مرتبط اما تفکيکي موضوع چند شامل محتواي و يافته اختصاص ساعت به نسبت ثابت

 داشت. ادامه 1371 سال تا و شد اجرا صنعت حوزه در فراواني با تحصيلي هاي رشته در بيشتر

 عنوان 1۱ تا 14 بين رشته هر در دروس تعداد با جداگانه هاي کارگاه و درس چند به محتوا موضوعي تفکيك دوم دوره

 به يبخش عمق شيوه اين مزاياي از گرفت. شکل عناوين همان با و دانشگاه به شبيه دروس گذاري نام که شد مي ارائه

 دريجيت هشکا اما شود سازگار کار بازار با راحتي به فناوري با توانست مي انساني نيروي تربيت که بود دانش حوزه

 ها هنرستان آموختگان دانش مهارت به ناپذيري جبران ضربات ۱1 دهه هاي سال در مرحله سه طي کارگاهي ساعت

 و تئوري دروس عرضي هم ويژه به هم به نمرات ناوابستگي و درسي هاي کتاب زياد حجم اشکاالت ديگر از کرد وارد

 مراتن و اصل کارگاه نمره که معني اين )به نبود چنين اين اول دوره در که عملي، کار جايگاه به توجه بدون کارگاهي

 در يافت ادامه 1315 سال تا که اجرا و گذاري درس چيدمان شيوه اين يافت( مي اعتبار نمره آن کنار در دروس ساير

 است. گذار حال

 حساب فني، )درس تيسن گذاري درس شيوه جانشين پودماني نظام است، شده شروع 1315 ماه مهر از که سوم دوره

 روسد تعداد نظام اين در شد تخصصي( – )موضوعي دانشگاهي سبك به گذاري درس شيوه و کارگاه( فني رسم فني،

 حجم و شده بسنده اصلي)پودماني( پودمان درس 6 به اي حرفه – تحصيلي هاي رشته تمام براي فني هاي شايستگي

 الزامات شامل فني غير شايستگي هاي درس داشت. اي حظهمال قابل کاهش دوم دوره به نسبت درسي هاي کتاب

 چهارگانه هاي درس و نوين هاي فناوري کاربرد توليد، مديريت و اي حرفه اخالق کارآفريني، و نوآوري کار، محيط

 صريب زبان و طراحي و گياه و خاک آب، اي، رايانه فني کشي نقشه موثر، ارتباط شامل اي حرفه – تحصيلي هاي گروه

 اضافه همجموع اين به بسترساز عنوان به پايه( فني هاي زيست)شايستگي و رياضي فيزيك، شيمي، دروس همچنين و

 کار بازار نيازهاي با متناسب که است شايستگي براساس ارزشيابي و پودماني ارائه دوره اين مهم هاي ويژگي از شد.

 يفن هاي شايستگي کسب با توانند مي آن پايان در و شآموز طول در راحتي به سوم دوره در آموختگان مهارت است.

  شوند. کار بازار جذب ايحرفه صالحيت و غيرفني و
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  متوسطه دوره اي حرفه و فني آموزش نظام در ارزشيابي هاي شيوه منظر از تغييرات

 

 انجام عملي سنجش و تئوري سنجش تفکيکي صورت به اي حرفه و فني آموزش در ارزشيابي 1315 سال از قبل تا

 هر در نهنرجويا بهتر عبارت به بود تئوري دروس پذيرش کننده تعيين عملي نمره نصاب حد که تفاوت اين با شد مي

 نمرات 21 از 12 حداقل نصاب حد کسب صورت در گرفتند مي قرار عملي کار امتحان معرض در ابتدا تحصيلي سال

 در بايد و تجديد دروس تمام در کرد نمي کسب 12 نمره کسي اگر شد. مي انجام گيري معدل و محاسبه دروس ساير

 دروس تمام به وابستگي اين داد مي امتحان هم را دروس ساير و کرد مي شرکت عملي امتحان در دوباره ماه شهريور

 روسد نمرات 1315 تا 1371 از داشت ادامه 1371 سال تا که کرد پيدا تقليل فني دروس به وابستگي به هفتاد دهه در

 ارزشيابي 1315 سال از بود تفکيکي ارزشيابي چنان هم ولي گرفت قرار معدل مردودي و قبولي مبناي و مستقل

 انش،د تنيدگي هم )در عملکردي صورت به درسي هر در ارزشيابي که صورت اين به يافت تغيير شايستگي براساس

 گردند. اثبات ها شايستگي که شود مي انجام کار دنياي معيار با نگرش( مهارت،

 حسب سنجش متفاوت ابزارهاي با که است پودمان هر براي واحد استاندارد داراي عملکردي سنجش است بديهي

 رفتپيش ارزشيابي استاندارد شاخص با آموزش مدير نظارت با و درس هر هنرآموزان توسط متفاوت يادگيري هاي محيط

 شود. مي انجام تحصيلي

 

  متوسطه دوره اي حرفه و فني آموزش نظام در آموزشي مواد و منابع منظر از تغييرات

 

 مورد هم آموزشي منابع و درسي کتاب موضوع کرد پيدا مشخصي سازمان اي حرفه و فني آموزش که 1344 سال از

 مشخصات از است. آموزشي منابع تهيه و گيري شکل پرداخت آن به بايد و است ذکر قابل چه آن گرفت قرار توجه

 با کارگاهي فضاي و مواد و ابزار و هيزاتتج خبره، هنرآموز وجود که است اين اي حرفه و فني آموزشي هاي نظام

 به هک است کاملي مجموعه اي حرفه – تحصيلي رشته هر در مصوب فصل سر و کار دنياي به نزديك بسيار شباهت

 حصيليت هاي رشته همه براي آموزشي منابع تاليف اسالمي انقالب از بعد است. نياز بي آموزشي منبع يا و درسي کتاب

 هاي آموزش در بار اولين براي درسي کتاب تاليف بعد به 1315 سال از و يافت ادامه 1315 تا گرفت قرار دستورکار در

 هداشت حجم و آموزش روش محتوا، سازماندهي در سزايي به تاثير که گرديد آموزشي منابع جانشين اي حرفه و فني

 است.

 زافزونرو هاي پيچيدگي و فناوري تغييرات مديريت يا و کردن لحاظ درسي کتاب به آموزشي منبع از رويکرد تغيير

 است. کار دنياي به ورورد از بعد هنرجويان توسط کار محل
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 کاردانش شاخه درسي برنامه تهيه نماي روند -3-2 شکل
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 ايحرفه و فني آموزش در درسي ریزيبرنامه عمليات فرآیند -4-2 شکل
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 هارتيم  و فني رتبیت و آموزش موجود وضع ربرسي

 متوسطه دوم دوره
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  ] 1 [ كشور در ایحرفه و فني تربیت و آموزش وضعیت كلي بررسي 2-3

 اي:حرفه و فني آموزش حوزه در کشور هايچالش

 اساسي قانون هشتم و بيست اصل تحقق و انداز چشم افق در کامل اشتغال به رسيدن 

 انساني نيروي وريبهره سهم افزايش هدف به رسيدن  

 کشور ميانگين برابر دو به آموخته دانش جوانان در بيکاري نرخ افزايش 

 گرايي مدرک مقابل در تالش و کار ارزش و فرهنگ به کافي توجه عدم 

 سرزمين آمايش و کار دنياي نيازهاي با کل يك عنوان به آموزشي نظام صحيح غير ارتباط 

 کار دنياي و کار بازار سريع تغييرات 

 کشور در محور مهارت و بنيان دانش اقتصادي نظام نبود 

 نشيني( حاشيه هاي،مهاجرت شهري،-)روستايي کشور در گسترده شناختي جمعيت تغييرات 

 کشور: در ايحرفه و فني آموزش يها فرصت

 متنوع دهندگان ارائه 

 ايحرفه و فني آموزش در سال يکصد از بيش تجربه 

 نظام کلي هايسياست در هاآموزش اين بر تاکيدات 

 کشور مشکالت رفع در نظام اين موفق تجارب 

 جمعيتي پنجره وجود و کشور جوان نيروي وجود 

 متنوع اي حرفه و شغلي دهي پوشش جهت کشور مزيتي و اقتصادي هاي بخش گسترده طيف 

 کشور ساله 21 افق در انداز چشم سند وجود 

 الملليبين سطح در موفق و متنوع نوآورانه، الملليبين تجارب وجود 

 اي: حرفه و فني آموزش حوزه در قوت نقاط

 متنوع يادگيري مراکز و مختلف سنين در آموزشي تنوع و گستردگي 

 درصد( ۱1-75 حدود )در کشور در موجود حرف و مشاغل اکثر دادن قرار پوشش تحت 

 ميرسغير و رسمي آموزش نظام در سني مختلف هايگروه براي آموزشي عدالت تحقق و تحصيلي پوشش افزايش 

 کشاورزي و خدمات توليد، هايبخش در جامعه عمومي هاينياز به داشتن توجه 

 مدت ميان در ويژه به رفاه افزايش و فقر کاهش براي آموزش نوع بهترين 

 کار دنياي نياز مورد آموزيمهارت به توجه 
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 :اي حرفه و فني آموزش حوزه در ضعف نقاط

 آن از اينمونه متوسطه دوره در کاردانش )شاخه آموزش انواع ديگر به نسبت هايآموزش اين نامناسب جايگاه 

 .است(

 ملي اي حرفه هايصالحيت چهارچوب اجراي عدم و نظام اين متولي نهاد نبود 

 دانشگاهي آموزش و راهنمايي( دوره )تا رسمي عمومي آموزش دوران در هايآموزش اين مناسب تلفيق نبود  

 دانشگاهي آموزش هايدوره در ايحرفه و فني آموزش دانش نبود 

 آموزش از نوع اين راهبري در مناسب قوانين و واحد سياست نبود 

 کشور توسعه پنجم برنامه در آن تنفيذ و خصوص اين در توسعه هايبرنامه احکام ماندن معطل 

 کيفيت تضمين و نظارت جهت مناسب سازکار نبود 

 فردي عالئق با متناسب و کشور نياز مورد مناسب تحصيلي و شغلي هدايت نبود 

 آموزش اين دهندگانارائه انواع بين آموزشي شبکه وجود عدم 

 کشور آموزشي تحول نظام در هاآموزش اين به مناسب توجه عدم 

 آموزش دهندگان ارائه در نگري بخشي 

 (] 1 [ نهاديبرون و نهادي)درون ایران در ايحرفه و فني هايآموزش هايچالش و مشکالت اهم

 مروزيا وظيفه آينده، در آنها رشد و تخصصينيمه و تخصصي مشاغل و هاحرفه تنوع و کار دنياي تغييرات به توجه با

 کرده چندان دو را ماهر نيروهاي تربيت اهميت و است يافته افزايش ايحرفه و فني هايآموزش مسئول هايسازمان

 از: عبارتند مسير اين در هاچالش مهمترين است.

 کار بازار کيفي نيازهاي بودن ناشناخته

 از يشغل رشته و تخصص سطح زيرا ،است ناشناخته کيفي لحاظ به هم و کمي لحاظ به هم ايران در کار بازار نيازهاي

 ودهنب مشخص خوبي به ديگر ازسوي کار بازار نياز مورد هايويژگي و هاصالحيت سو،يك از نياز مورد افراد تعداد نظر

 مواجه مشکل با را درسي برنامه محورهاي و گيريجهت و تخصصي و آموزشي هايدوره محتواي ريزيبرنامه امر اين و

 .کندمي

 کار نيروي به مربوط جدید اطالعات کمبود

 منتشر و آوريجمع سرشماري، طريق از ايران آمار مرکز توسط بار يك سال 11 هر که کشور انساني نيروي اطالعات

 و موزانآدانش شغلي و تحصيلي راهنماي نيست. کافي آموزش و انساني نيروي ريزيبرنامه براي و بوده نارسا شودمي

 تلزممس ايحرفه و فني هايرشته در آموزشي هايظرفيت گسترش و ايجاد يا تحصيلي رشته انتخاب در آنان به کمك

 دارد. وجود کماکان چالش اين که است کار بازار تحوالت و کار نيروي وضعيت از جامع اطالعات داشتن
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 کاردانش و ايحرفه و فني هايهنرستان در مطلع و حاذق مشاوران کمبود

 از مطلع مشاوران وجود مستلزم شغلي و تحصيلي راهنماي زمينه در ويژهبه آموزاندانش به ايمشاوره خدمات ارائه

 ازارب نيازهاي و کشور هايدانشگاه ايحرفه و فني عالي مراکز و هاهنرستان متنوع هايرشته اي،حرفه و فني هايبرنامه

 کاهش و ارشد کارشناسي تحصيالت داراي مشاوران استخدام براي استخدامي هايرديف کمبود دليلبه .است کار

 دارد. ادامه کماکان مشکل اين شاغل مشاوران براي بازآموزي هايدوره

 «انساني هايسرمایه» تشکيل به توجهيکم

 هايشيوه در گراييمدرک به زدن دامن خام، نفت صدور از ناشي درآمدهاي به کشور اقتصاد حد از بيش اتکاي دليلبه

 ايارانهي هايحمايت با ارزان انرژي و اوليه مواد کارگيريبه تجهيزات، و آالتماشين بردکاربه کارفرمايان تأکيد استخدام،

 ست.ا گرفته قرار غفلت مورد انساني سرمايه تشکيل خدمات، و کاال توليد استانداردهاي به توجهيکم نيز و دولت

 منظورهب ايحرفه و فني هايآموزش وکيفييکم سطح ارتقاي در اهتمام و کارآمد انساني نيروي تربيت براي ريزيبرنامه

 است. نداشته چنداني رونق توليد هزينه کاهش و کار نيروي پذيريانعطاف

  ايحرفه و فني هايآموزش در خصوصي بخش غيرفعال مشارکت

 دولت برعهده ايحرفه و فني هايآموزش اوليه مسئوليت که شودمي استنباط توسعه چهارم و سوم هايبرنامه مفاد از

 و دولت مشارکت با بايد ايحرفه و فني آموزش عرضه و سياستگذاري جديد، اقتصاد بازار در رسدمي نظربه است،

 رد نيازهاي با خصوصي بخش کارفرمايان زيرا ،گيرد صورت جامعه و صنفي هاياتحاديه و مشاغل و صنايع صاحبان

 هايموزشآ وکيفي يکم توسعه زمينه در ايعمده نقش توانندمي و دارند آشنايي بازرگاني( و )صنعت مشاغل تغيير حال

 باشند. داشته ايحرفه و فني

 مقررات و قوانين نارسایي

 قوانين ريقط از امر اين و است اعتبار و مشارکت ذيربط، نهادهاي همکاري مستلزم ايحرفه و فني هايآموزش توسعه

 هاهنامآيين و هانامهاساس و قوانين در نظر تجديد فعلي شرايط به توجه با لذا .شودمي پذيرامکان مناسب مقررات و

 دارد. ضرورت

 عمومي هايآموزش در ايحرفه هايآگاهي افزایش براي الزم بستر نبودن فراهم

 آموزش درسي هايبرنامه در ولي ،است مناسبي اقدام تحصيلي راهنمايي دوره در فنوحرفه درس بينيپيش گرچه

 توجه آنها در انگيزه ايجاد و آموزاندانش براي جامعه در آن نقش و ايحرفه و فني هايآموزش معرفي به کمتر عمومي،
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 بينيپيش جامعي برنامه آنها تحصيلي هدايت و زمينه اين در درخشان استعدادهاي پرورش و کشف مورد در و است شده

 است. نشده

  ايحرفه و فني هايآموزش به روستایي دختران ویژهبه آموزاندانش کامل دسترسي عدم

 فرصت تأمين عدم اخير( هايسال در شده برداشته هايگام رغم)علي ايحرفه و فني هايآموزش در اساسي مشکالت از

 توسعه هعرص در دختران خصوصاً  روستايي مناطق در ساکن اقشار بيشتر مشارکت باشد.مي دختران و پسران براي کافي

 کاردانش و ايحرفه و فني هايآموزش سياستگذاري هدفمند و آگاهانه تالش نيازمند اقتصادي و فرهنگي اجتماعي،

 است. کشور مختلف مناطق آمايش با متناسب

  ايحرفه و فني هايآموزش به مربوط مصوب هايسياست کامل اجراي عدم

 آن توسعه و ايحرفه و فني هايآموزش به که است واقعيت اين مبين 1361 مصوب متوسطه آموزش نظام تغيير طرح

 حين ايحرفه هايآموزش يا ايحرفه مدتکوتاه هايدوره به مربوط هايسياست و هابرنامه ولي ،است شده توجه

 وندنش پذيرفته عالي آموزش مراکز در اگر التحصيالنفارغ اين لذا است. نشده انجام کار بازار به ورود براي تحصيل

 1پيوندند.مي جامعه کردهتحصيل بيکاران خيل به و نداشته را مختلف مراکز در کار براي الزم توانايي

 ايحرفه و شغلي ملي استانداردهاي فقدان

 است شغلي و ايحرفه ملي استانداردهاي نبود ايحرفه و فني هايآموزش محتوايي حوزه در اساسي مشکالت از يکي

 داشته بر در را و ... هااتحاديه صنوف، قبيل از کار بازار متوليان و ايحرفه و فني هايآموزش دهندگانارائه توافق که

 ايحرفه و فني هايآموزش ذينفعان مشارکت که است اهميت مورد ديگر جهت از نيز ملي استانداردهاي ضرورت باشد.

 مهارتي مختلف سطوح در انتظار مورد شغل کارهاي و وظايف شغل و حرفه ملي استانداردهاي در شود.مي موجب را

 شود.مي هدايت آموزش دهندگانارائه توسط درسي ريزيبرنامه آن براساس که شودمي بيان

 ايحرفه و فني هايآموزش دهندگانارائه بين مهارتي سطوح هماهنگ نظام نبود

 زا که است حقيقت اين گوياي ايحرفه و فني مجريان توسط شده ارائه گوناگون هايدوره آموزش محتواي به نگاهي

 دانشگاه در مثال براي ندارد. وجود ايحرفه صالحيت و محتوايي هماهنگي شده، ارائه مدارک و مهارتي سطح لحاظ

 ايحرفه و فني ديپلم سطح در ،شودمي ارائه که ايحرفه هايمهارت ناپيوسته کارداني دوره براي کاربردي علمي جامع

 شود،مي اعطاء کارداني رسمي مدرک هادوره آن آموختگاندانش به که يدرصورت ،است 2 و 1 درجه استانداردهاي با

 ذال دهند.نمي مدرکي اصوالً يا و دهندمي ترپايين مدرکي يا پرورش( و آموزش )مثالً ديگر کنندگانارائه که درحالي

                                                      
.133- 131، فصل نهم، آموزش و پرورش، صص آنهاهاي کاهش . احمد صافي، مسائل آموزش و پرورش ايران و راه1
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 و تهيه (NQF) ديگر کشورهاي از بسياري در نظام اين .است ضروري ملي ايحرفه صالحيت چارچوب نظام يك وجود

 است. شده تدوين

 ايحرفه و فني هايآموزش در کيفيت کنترل و تضمين نظام نبود

 ديگر، طرف از آن دهندگانارائه و هاآموزش تنوع و طرفي از ايحرفه و فني هايآموزش بودن پرهزينه و اهميت دليلبه

 را کيفيت هايشاخص بتواند که ايحرفه و فني هايآموزش در کيفيت کنترل و تضمين سامانه و نظام يك ضرورت

 تأسيس ملي مراکز اخير هايدهه در گوناگون کشورهاي در .شودمي احساس کامالً کند ارزيابي و گيرياندازه پايش،

 دهند.مي قرار بررسي مورد و گيريپي را مهم هدف اين که است شده

 تاس برخوردار فوق موارد به نسبت کمتري اهميت درجه از که ديگر مسائل برخي به اشاره مذکور مشکالت برعالوه

 از: عبارتند موارد اين رسد.مي نظربه ضروري

 ،ايحرفه و فني هايآموزش در عاليه مدارج مدرک دريافت امکان عدم و علمي باالي سطوح در گراييمدرک رواج ـ

 ،ايحرفه و فني دروس ايستايي و کار بازار تغييرات ـ

 ،ايحرفه و فني هايآموزش بر حاکم جامع و واحد قانون فقدان ـ

 ،آنها عرضه محدوديت و هارشته اين به مندانعالقه فزوني ـ

 صيلتح ادامه به پرتوان و مستعد فرزندان ترغيب عدم نتيجه در والدين، افکار در هاآموزش اين مناسب جايگاه فقدان ـ

 ،هارشته اين در

 ،ايحرفه و فني )هنرآموز( دبير جذب صعوبت ـ

 ،صنعت و آموزش ارتباط عدم ـ

 ،ايحرفه و فني التحصيلفارغ هنرجويان به کارفرمايان کامل اعتماد عدم ـ

 ،منابع بودن ناکافي ـ

 ،ذيربط اجرايي نهادهاي ميان کامل تعامل عدم ـ

 ،مدرن تکنولوژي با هنرجويان آشنايي عدم نتيجه در و هاهنرستان آالتماشين و تجهيزات امکانات، نبودن روزبه ـ

 ،ايحرفه و فني هايآموزش مورد در کافي پژوهش و مطالعه فقدان ـ

 رفتن هرز و دانشگاه در غيرمرتبط هايرشته در متوسطه( )مقطع ايحرفه و فني التحصيالنفارغ تحصيل ادامه ـ

 2.ايحرفه و فني هايآموزش گزاف هايهزينه

                                                      

 (.و ...هاي ساختمان، ابزارآالت )با احتساب هزينه آموز نظري هزينه داردبرابر دانش 5اي آموز فني و حرفه. هر دانش2
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 هارشته از برخي در نامتوازن توسعه -

 )زمينه( هارشته نادرست اجراي -

 کارآموزي -

 ايحرفه و تحصيلي هدايت نظام نبود -

 (TVET National System) متوسطه دوم دوره ایوحرفهفني تربیت و آموزش نظام موجود وضع 2-4

 و فني هايآموزش اهداف (1361) متوسطه نظام تغيير طرح در ايران در رسمي ايحرفه و فني آموزش اصول و اهداف

 است: شده مطرح زير شرحبه ايحرفه

 (1369 فرهنگي انقالب عالي )شوراي متوسطه دوره پرورش و آموزش نظام تغيير مصوبه

 ي(احرفه و فني و نظري) متوسطه هايآموزش کيفيت ارتقاء براي کافي امکانات و شرايط آوردن فراهم هدف: - 1 ماده

 ياييجغراف مقتضيات به توجه با کشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، نيازهاي تناسببه هاآموزش اين کمي توسعه و

  :لاصو اين رعايت با آموزاندانش سني و جنسي مقتضيات و نيازها و آموزشي محتواي بين تناسب رعايت و مناطق

 آموزش در تحصيل ادامه و مفيد اشتغال جهت در متوسطه هايآموزش گيريسمت منظور به الزم انعطاف ايجاد الف(

 با حيطم امکانات و شرايط طبق بر افراد، استعداد و عالقه و کشور نيازهاي حسب بر تحصيلي هايرشته تعيين و عالي

 .فني و علمي هايپيشرفت به توجه

 و زمينه آوردن فراهم ج( .ايحرفه و فني هايآموزش منزلت ميزان و کيفيت سطح بردن باال و کميت افزايش ب(

 هايآموزش سازماندهي و متوسطه هايآموزش اجراي منظور به جامعه امکانات از بهينه استفاده براي مناسب شرايط

 .کشور مختلف هايدستگاه امکانات از استفاده با هاآموزش اين گسترش و تقويت و مدرسه از خارج

  تبصره:

 نظام کليات طرح در مندرج اهداف و هاسياست به توجه با متوسطه هايآموزش هايرشته و سطوح تفصيلي، اهداف

 .شد خواهد تنظيم و تهيه پرورش و آموزش وزارت توسط پرورش و آموزش

 16 متوسطه ديپلم اخذ براي نياز مورد درسي واحدهاي تعداد و است سال 3 متوسطه آموزش دوره طول - 2 ماده

 :استزير شرح به درسي گروه دو در واحد

 هر سياسي و فرهنگي اقتصادي، اجتماعي علمي، بينش ارتقاء براي آنها آموختن که است دروسي مشترک: دروس الف(

 اول هايپايه در عمدتاً  که است واحدها از نيمي حدود مشترک دروس تعداد دارد. ضرورتمتوسطه دوره التحصيلفارغ

 .شودمي ارائه متوسطه دوره دوم و



39 

 و ارک بازار به ورود براي مناسبي عملي يا علمي پايه آنها گذراندن با آموزدانش که است دروسي اختصاصي: دروس ب(

 .کندمي کسب تحصيلي هايگرايش از يك هر در عالي آموزش مؤسساتدر تحصيل ادامه يا اشتغال

 .شد خواهد اعطاء (ديپلم) متوسطه تحصيالت پايان گواهينامه دوره اين التحصيالنفارغ به - تبصره

 و فرهنگي اقتصادي هايخشب خدماتي و توليدي مراکز امکانات از استفاده با مهارتي هايآموزش شاخه - 3 ماده

 مورد هايمهارت کسب براي مندعالقه و مستعد آموزاندانش تشويق و جذب منظوربه خاص مراکز احداث با و آموزشي

 پايان گواهينامه دارندگان شود.مي ايجاد مقرراتاساس بر و امکانات تناسب به آنها آموزش گسترش و جامعه نياز

 مهارت درسواحد 32 گذراندن با و کنند نام ثبت شاخه اين در توانندمي تمايل صورت در راهنمايي دوره تحصيالت

 .دارند دريافت مهارت 1 درجه گواهينامه مهارت درس واحد 4۱ گذراندن با يا مهارت 2 درجه گواهينامه

 ايحرفه و فني متوسطه شاخه اهداف

 عمومي دانش و فرهنگ سطح اعتالي ـ

 آموزاندانش عالقه و استعدادها بهتر شناخت ـ

 ـ علمي ترعالي تحصيل ادامه براي آمادگي احراز و مفيد اشتغال سمت به آنان هدايت براي مناسب زمينه ايجاد ـ

 کاربردي.

 آموزي()مهارت کاردانش شاخه اهداف 

 فرهنگ سطح اعتالي ـ

 استعدادها بهتر شناخت ـ

 خدمات و صنعت هايبخش نياز مورد سرپرست و استادکار و ماهر و ماهرنيمه سطوح در انساني نيروهاي تربيت ـ

 شتغالا متقاضيان يا شاغل افراد از يك هر که نحوي به کشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، نيازهاي براساس کشاورزي

 کنند. کسب کافي مهارت و دانش هستند، آن انجام داوطلب يا دهندمي انجام که کاري براي جامعه در

 جدید نظام اجراي در آموزشي و توليدي مراکز و هاسازمان ،ها وزارتخانه همکاري نامه آیين :11183 قررهم

 (1371 وزیران هيات )مصوب متوسطه آموزش

 ايجاد اسباب که شود مي گفته هاييآموزش به دانش( - )کار متوسطه آموز جديد نظام مشمول هايآموزش – 1 ماده

 آنان و آورده فراهم را تحصيل سن در جوانان و آموزاندانش نهفته استعدادهاي درآمدن فعاليت به و الزم هايمهارت

 و مهارت يا سازد، آماده کارداني و ماهر نيمه و ماهر کارگر سطوح در مشخص کار و کسب و حرفه ،شغل احراز براي را

 بخشد. افزايش مطلوب سطوح تا است شده محول آنان به که کاري انجام براي را آنها دانش
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 کار قانون مشمول هايآموزش – اول فصل

 قانون مشمول که مدتي کوتاه و مهارتي هايآموزش کليه از است عبارت فصل اين مشمول هايآموزش – 2 ماده

 شوند.مي گذاشته اجرا به اجتماعي امور و کار وزارت نظارت با يا توسط و بوده آموزيکار

  باشد: زير انواع از يکي تواند مي نامهآيين اين موضوع هايآموزش اجراي براي مهارت آموزش مراکز - 3 ماده

  کار. قانون ( 11۱ ) ماده موضوع مهارت آموزش مراکز - الف

 - کار هايآموزش مجري نامه آيين اين ( 11 ) ماده براساس که پرورش و آموزش وزارت مهارت آموزش مراکز - ب

  گردند. ،دانش

 باشند. مربوط پروانه داراي که آزاد ايحرفه و فني هايآموزشگاه و آموزي کار موسسات - ج

 .آموزي کار قانون مشمول خدماتي و توليدي موسسات يا هاکارخانه جوار مهارت آموزش مراکز - د

 تيبتر به ديگر مناسب هايشيوه يا ،شاگردي ـ استاد شيوه به که خدماتي و توليدي واحدهاي و موسسات کليه - هـ

 باشد. آنها نياز و فعاليت با متناسب آموزشي هايبرنامه آنکه بر مشروط گمارند، همت آموز کار

 که مواردي در .شودمي تعيين اجتماعي امور و کار وزارت توسط مختلف سطوح در مهارت استانداردهاي - 4 ماده

 در آن قانوني مرجع تصويب به و تهيه پرورش و آموزش وزارت توسط الزم استاندارد ندارد وجود مهاجرت استاندارد

 رسد.مي اجتماعي امور و کار وزارت

 وزارت که مناطقي براي شود.مي برگزار اجتماعي امور و کار وزارت توسط فصل اين موضوع مهارت هايآزمون – 5 ماده

 امور و کار وزارت نظارت و همکاري با وظيفه اين ندارد، مهارت آزمون برگزاري براي الزم امکانات اجتماعي امور و کار

 است. پروش و آموزش وزارت عهده به اجتماعي

  تبصره

 .است اجتماعي امور و کار وزارت با مهارت گواهينامه صدور 

 استانداردهاي به نيل براي آموزشي کمك و آموزشي هايکتاب و مواد تعيين و آموزشي هايبرنامه تدوين - 6 ماده

 اقدام آموزيمهارت هايدوره اجراي به نسبت که پرورش و آموزش موسسات از گروه آن براي ،فصل اين موضوع مهارت

 را زمال تغييرات لزوم صورت در بتوانند هادستگاه ساير آن براساس تا ،است پرورش و آموزش وزارت عهده بر نمايندمي

 نمايند. اعمال خود آموزشي هايبرنامه در

 براي منطقه نيازهاي با متناسب هايروش انتخاب و آموزيمهارت هايرشته و هايزمينه انواع تعيين - 7 ماده

 ايهنامهنييآ و هاسياست مقررات ،قوانين چارچوب در منطقه توسعه هايبرنامه انساني نيروي نيازهاي به جوابگويي
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 و فني آموزش هماهنگي عالي شوراي به وابسته استان ايحرفه و فني آموزش هماهنگي کميسيون عهده بر مصوب

 .است کشور اي حرفه

 (یواحد - يسال یوه)ش روزانه ۀطمتوس ۀسال سه دورۀ يآموزش نامهینآئ 2-5

 پرورش( و آموزش عالي شوراي 1389 ابالغ مجوز ارائه و نظام، تغيير اجرایي هيات )مصوب 

 اوّل صلف

 ساختار و اهداف

 يکل هدف :1 ماده

 تيفيک ارتقاء ،آموزاندانش ياخالق فضائل رشد و ينيد يباورها يقتعم يبرا الزم امکانات و يطشرا آوردن فراهم

 ،ياقتصاد يازهاين تناسب به هاآموزش ينا کمي توسعه و کاردانش( ،ياحرفه و فني ،ي)نظر طهمتوس يهاآموزش

 و ازهاين و يآموزش يمحتوا ينب تناسب يترعا و مناطق يئياجغراف ياتمقتض به هتوج با کشور يفرهنگ و ياجتماع

 اصول: ينا اساس بر آموزاندانش سني و يجنس ياتمقتض

 يزندگ يهامهارت يتتقو و ينيد يتترب و يهتزک امر بر يدتأک (الف

 يينتع جهت در طهمتوس يهاآموزش يريگسمت بمنظور الزم انعطاف يجادا و يآموز مهارت فرهنگ توسعه (ب

 بر ،يعال آموزش در يلتحص ةادام و يدمف اشتغال و افراد استعداد و عالقه و کشور يازهاين حسب بر يليتحص يهارشته

 فني. و يعلم هاييشرفتپ به هتوج با يطمح امکانات و يطشرا طبق

 .يا حرفه و فني يهاآموزش منزلت يزانم و تيفيک سطح بردن باال و تيکم يشافزا (ج

 و طهمتوس يهاآموزش ياجرا بمنظور جامعه امکانات از ينهبه ةاستفاد يبرا مناسب يطشرا و ينهزم آوردن فراهم (د

 يهادستگاه امکانات از استفاده با هاآموزش ينا گسترش و يتتقو و يآموزش واحد از خارج يهاآموزش يسازمانده

 .کشور مختلف

 يليتحص يها شاخه اهداف :2 ماده

 لييتحص شاخه سه به شوديم يدهنام متوسطه نظام اختصار به نامهينآئ ينا در که متوسطه پرورش و آموزش نظام

 است: يرز شرح به شاخه هر اهداف اهم و شوديم يمتقس کاردانش - يا حرفه و فني - ينظر

 :ينظر ۀخشا (الف

 ؛ياجتماع و ياسيس ينشب ،ياخالق فضائل و ملکات پرورش و يعموم دانش و فرهنگ سطح ياعتال -

 مناسب؛ يليتحص يرهايمس به آنان يتهدا جهت مساعد ينهزم يجادا و آموزاندانش ةعالق و استعداد بهتر شناخت -
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 ؛يعال آموزش در يلتحص ادامه يبرا آموزان دانش ينسب يآمادگ احراز -

 :يا حرفه و يفن ۀشاخ (ب

 ؛ياجتماع و ياسيس ينشب ،ياخالق فضائل و ملکات پرورش و يعموم دانش و فرهنگ سطح ياعتال -

 ؛يدمف اشتغال سمت به آنان يتهدا جهت مناسب ينهزم يجادا و آموزاندانش ةعالق و استعداد بهتر شناخت -

 .(ي)تکنولوژ يکاربرد - يعلم يها رشته در يلتحص ادامه يبرا آموزاندانش ينسب يآمادگ احراز -

 :کاردانش شاخه (ج

 ؛ياجتماع و ياسيس ينشب ،ياخالق فضائل و ملکات پرورش و يعموم دانش و فرهنگ سطح ياعتال -

 دمات؛خ و يکشاورز ،صنعت يهابخش يبرا يسرپرست و ياستادکار و ماهر ،ماهر يمهن سطوح در يانسان يروين يتترب -

  يکاربرد - يعلم خاص يهارشته در يلتحص ادامه يبرا آموزاندانش ينسب يآمادگ احراز -

 ساختار :3 ماده

 :ينظر طهمتوس ۀشاخ-1

  .است ياسالم معارف و علوم ،يتجرب علوم ،يانسان علوم و ياتادب ،يزيكف - ياضير ةرشت 4 بر مشتمل شاخه اين

 .شوديم ارائه دوم و لاو يها يهپا در يشترب و مشترک صورت به ها رشته ةهم در ،شاخه ينا يدرسها از واحد 52 حدود

 يواحدها .شود يم ارائه سوم يهپا در يشترب که است واحد 44 حدود ها رشته هيکل در شاخه ينا ياختصاص يهادرس

 .شود يم يدهنام «يرستاندب» شاخه ينا به مربوط يآموزش

 :يا حرفه و فني طهمتوس ۀشاخ-2

 از واحد 5۱ .است رشته چند يدارا ينهزم هر و است خدمات و يکشاورز ،صنعت ينةزم سه بر مشتمل شاخه اين

 31 حدود رشته هر يبرا ياختصاص يهادرس .شود يم ارائه مشترک صورت به ها رشته همه در شاخه ينا يهادرس

 هاينهزم از يك هر يها رشته ينعناو *.شوند يم يدهنام «هنرستان» شاخه ينا به مربوط يآموزش يواحدها .است واحد

  :است يرز بشرح

 .شوند يم يدهنام يزن هنرجو يا حرفه و فني طهمتوس شاخه آموزان*دانش 

 :صنعت زمينه-1-2 

 ،اپچ کاغذ، و چوب صنايع ،تأسيسات خودرو، مکانيك ،فلزي صنايع توليد، و ساخت ،عمومي کشي نقشه هايرشته

 ،برداري نقشه ،ساختمان ،سيمان ،معدن ،سراميك ،نساجي صنايع ،شيميايي صنايع ،متالورژي ،الکتروتکنيك ،الکترونيك

 .دريايي مخابرات و الکترونيك ،دريايي موتورهاي مکانيك ،ناوبري
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 :خدمات ينهزم-2-2

 ،يستد چاپ ،يقيموس ،ينماس ،يشنما ،ينقاش ،يدست يعصنا ،يمعمار يکشنقشه ،دوخت و ياحطر ،يكگراف يها رشته

 .يفرهنگ آثار تمرم ،خانواده تيريمد ،يبدن يتترب ،يوترکامپ ،ياريکودک ،يبازرگان يحسابدار

 :يکشاورز ينهزم -3-2

 .يغذائ يعصنا ،يکشاورز هايينماش ،يباغ و يزراع امور ،يدام امور يهارشته

 :کاردانش طهمتوس شاخه -3

 يك يدارا گروه هر و گروه چند يا يك يدارا ينهزم هر و است خدمات و يکشاورز ،صنعت ينةزم سه يدارا شاخه اين

 .باشد يم يمهارت ةرشت چند يا يك يدارا رشته هر و است ياصل رشته چند يا

 يمهارت يهادرس به واحد 43 حدود و يانتخاب و يعموم يهادرس به واحد 53 شاخه ينا يمهارت يهارشته کليه در

 .شوند يم يدهنام "کاردانش هنرستان" شاخه ينا به مربوط يآموزش يواحدها .دارد اختصاص

  تبصره

 يمهارت يهادرس به واحد 21 حداقل باشد واحد 43 از کمتر رشته هر در يمهارت يهادرس يواحدها که يصورت در -

 تهرش يازن حسب يارياخت و مهارت يلتکم ،ياختصاص يهادرس از يمناسب يقتلف با يمابق و شوديم داده اختصاص

 .شد خواهد يلتکم يمهارت

 كاردانش و ای حرفه و فني های شاخه درسي برنامه وضعیت 2-6

 وجود عمومي درس عنوان 26 ايحرفه و فني شاخه در و عمومي درس عنوان 24 کاردانش شاخه در :دروس ساختار

 (5-2 )شکل دارد

 

 رشته و شاخه در عمومي دروس عناوین تعداد -5-2 شکل
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 )شکل دارد وجود عمومي درس واحد 5۱ اي حرفه و فني شاخه در و عمومي درس واحد 53 کاردانش شاخه آموزش در

 باشد. مي بيشتر انساني علوم و ادبيات شاخه از کاردانش شاخه عمومي دروس واحد تعداد (.2-6

 

 

 رشته و شاخه در عمومي دروس واحد تعداد -6-2 شکل

 

 )شکل دارد وجود عمومي درس واحد 63 ايحرفه و فني شاخه در و عمومي درس واحد 57 کاردانش شاخه آموزش در

 عمومي ساعات باشد.مي بيشتر اسالمي معارف و علوم نظري شاخه از کاردانش شاخه عمومي دروس ساعات تعداد (.2-6

 (.7-2 باشد)شکلمي بيشتر انساني علوم و ادبيات نظري شاخه از ايحرفه و فني شاخه

 

 

  رشته و شاخه در عمومي دروس ساعات تعداد -7-2 شکل
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  ها( رشته و ها شاخه تمام )مشترك جدید نظام متوسطه دوم دوره در عمومي دروس

 يعموم دروس واحد 32 از واحد 11,5 انتقال پيشنهاد اساس بر شود.مي مشاهده عمومي دروس وضعيت 4-2 جدول در

 (4-2 )جدولديجد نظام اول متوسطه دوره به ميقد نظام متوسطه اول سال

 

 تحصيلي مختلف هاي شاخه در عمومي دروس -4-2 جدول

 

 

 اي حرفه و فني شاخه در تحصيلي مختلف هاي رشته آموزش زمان

 ساله سه دوره ساعات کل به عمومي دروس ساعات سهم ساعت، 41 تحصيلي هاي رشته در هفتگي ساعات ميانگين

 (.5-2 باشد)جدول مي درصد 31 کل به اي حرفه عملي ساعات درصد و درصد 51

  

 شاخه کاردانششاخه فني و حرفه اي
شاخه نظري- علوم 

تجربي

شاخه نظري- 

ادبيات و علوم 

شاخه نظري علوم و 

معارف اسالمي
1111111111تعداد دروس

21.521.521.521.521.5تعداد واحد

2424242424تعداد ساعت
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 اي حرفه و فني شاخه در تحصيلي مختلف هاي رشته آموزش زمان -5-2 جدول

 

 

نام رشته تحصيليرديف
ساعات 

هفتگي در 

سال اول

ساعات 

هفتگي در 

سال دوم

ساعات 

هفتگي در 

سال سوم

درصد دروس 

عمومي به 

کل سه ساله

درصد ساعات 

عملي حرفه به 

کل سه ساله

ساعات 

هفتگي در 

سال دوم

ساعات 

هفتگي در 

سال سوم

درصد دروس 

عمومي به 

کل سه ساله

درصد ساعات 

عملي حرفه به 

کل سه ساله

درصد تغيير ساعات 

هفتگي آموزشي 

)سال دوم و سوم(

ساعات 

هفتگي در 

سال دوم

ساعات 

هفتگي 

در سال 

سوم

درصد دروس 

عمومي به 

کل سه ساله

درصد ساعات 

عملي حرفه به 

کل سه ساله

درصد تغيير کل 

ساعات آموزشي  

)سال دوم و 

سوم( نسبت به 

ار در  برنامه اج

88-89

14.0-5.4404051.426.3-36474644.731.1444446.428.5الکتروتکنيك1
14.0-5.4404051.427.1-36484544.731.1444446.429.3الکترونيك2
10.1-2.2404051.427.9-36434646.031.3434446.730.3الکترونيك و مخابرات دريايي3
9.1-36454346.433.8444446.433.80.0404051.432.0امور دامي4
14.0-7.5404051.432.8-36484544.737.0424447.135.1امور زراعي و باغي5
9.1-3.4404051.433.6-36444446.438.4404547.536.2پشتيباني صحنه6
14.0-6.5404051.441.5-36464746.045.8434448.143.2پويا نمايي7
13.0-4.3404051.427.1-36474545.031.4444446.429.3تاسيسات8
7.0-36454147.139.0454147.139.00.0404051.436.8تربيت بدني9
14.0-6.5404051.429.6-36464744.734.8444346.731.8چاپ10
9.1-1.1404051.436.0-36434546.438.4434446.737.9چاپ دستي11
7.0-36444247.130.5444247.130.50.0404051.427.9حسابداري بازرگاني12
14.0-5.4404051.429.6-36474644.734.1444446.431.6ساخت و توليد13
15.8-7.4404051.427.1-36484744.035.0444446.429.3ساختمان14
11.1-2.2404051.424.8-36484247.029.1444447.727.2سراميك15
14.0-5.4404051.426.5-36464746.031.5444447.728.8سيمان16
7.0-36444247.134.4444247.134.40.0404051.432.0سينما17
14.9-6.4404051.428.7-36484644.433.8444446.430.8صنايع چوب و کاغذ18
5.9-36454047.537.7454047.537.70.0404051.435.2صنايع دستي19
10.1-1.1404051.425.7-36444547.428.5444447.728.0صنايع شيميايي20
4.8-36434147.828.6434147.828.60.0404051.425.5صنايع غذايي21
9.1-36454346.429.3444446.429.30.0404051.427.1صنايع فلزي22
16.7-8.3404051.429.6-36484843.735.5444446.431.6صنايع نساجي23
16.7-8.3404051.438.5-36484843.743.4444446.439.9طراحي و دوخت24
0.6-364238.550.725.6414150.125.31.9404051.421.5کامپيوتر 25
4.8-36414347.828.6414347.828.60.0404051.425.5کودکياري26
13.0-4.3404051.440.9-36454745.043.2444446.442.2گرافيك27
14.0-5.4404051.432.8-36484544.737.0444446.434.6ماشين هاي کشاورزي28
14.9-8.5404051.426.3-36484644.428.7434347.129.0متالورژي 29
14.0-5.4404051.430.0-36474644.734.4444446.431.9مديريت خانواده30
2.4-36433948.631.5433948.631.50.0404051.427.9مرمت آثار فرهنگي31
12.1-3.3404051.426.3-36484345.430.9444446.428.5معدن32
16.7-36484843.744.8484843.744.80.0404051.446.6مکاترونيك-غير مصوب 33
14.0-5.4404051.430.4-36464744.734.1444446.432.3مکانيك خودرو34
10.1-1.1404051.428.7-36474246.031.3444446.430.8مکانيك موتورهاي دريايي35
9.1-36444446.431.6444446.431.60.0404051.429.6منابع طبيعي36
14.9-6.4404051.426.5-36474745.632.0444447.728.8ناوبري37
9.1-1.1404051.438.2-36454347.735.8434448.140.0نقاشي38
16.7-8.3404051.435.2-36484843.735.5444446.436.9نقشه برداري 39
10.1-2.2404051.426.3-36434646.029.8434446.728.7نقشه کشي عمومي40
13.0-4.3404051.433.2-36464646.337.0444447.735.0نقشه کشي معماري41
36394149.430.4394149.430.40.0404051.426.30.0نمايش42

364645463444434733-3.440405131-11.0
ميانگين ساالنه کل زمان آموزش

اجراء در سال 90-91اجراء در سال 90-89اجراء در سال 88-89-مصوب تغيير نظام

ميانگين 
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 )جدید( و فعلي نظام در متوسطه دوم دوره در عمومي دروس تحليل

 يك در عمومي درس يك وجود است. شده داده نشان آموزشي واحد و ساعت وجود، عدم وجود/ حسب بر تحصيلي مختلف هاي شاخه به نسبت عمومي دروس وضعيت 6-2 جدول در

 شود. مي داده نشان صفر مقدار اين وجود عدم صورت در و است شده مشخص 1 مقدار با شاخه

 موجود وضعيت تحصيلي مختلف هاي شاخه در عمومي دروس وضعيت -6-2 جدول

پايه متوسطهساعتتعداد واحدنام درسرديف
شاخه فني و 

حرفه اي
شاخه کاردانش

شاخه نظري- 

علوم تجربي

شاخه نظري- 

ادبيات و علوم 

انساني

شاخه نظري 

علوم و 

معارف 

مشترک در 

نظام قديم 

متوسطه

امکان وجود 

محتوي در 

نظام جديد 
واحد

شاخه فني و 

حرفه اي
 شاخه کاردانش

شاخه نظري- 

علوم تجربي

شاخه نظري- 

ادبيات و علوم 

انساني

شاخه نظري 

علوم و معارف 

اسالمي
ساعت

شاخه فني و 

حرفه اي
شاخه کاردانش

شاخه نظري- 

علوم تجربي

شاخه نظري- 

ادبيات و علوم 

انساني

شاخه نظري 

علوم و معارف 

اسالمي
44111111104444444444تعليمات ديني و قران )1(1

33211110013333033330تعليمات ديني و قران )2(2

33311110013333033330تعليمات ديني و قران )3(3

22111111102222222222زبان فارسي )1(4

22211111112222222222زبان فارسي )2(5

22300100010020000200زبان فارسي )3(6

22111111102222222222ادبيات  فارسي )1(7

22211111112222222222ادبيات فارسي )2(8

22300100010020000200ادبيات فارسي )3(9

22111111102222222222عربي )1(10

311100012220022200+222عربي)2(11

22300100010020000200عربي)3( 12

33111111113333333333زبان خارجه)1(13

22211111112222222222زبان خارجه)2(14

22300111010022200222زبان خارجه)3( 15

33111111113333333333مطالعات اجتماعي16

ايشگاه17 2.53111111102.52.52.52.52.533333فيزيك )1( و آزم

ايشگاه18 2.53111111112.52.52.52.52.533333شيمي )1( و آزم

44111111104444444444رياضي )1( 19

44210100014040040400رياضي )2( 20

22200111010022200222آمار و مدلسازي21

22211111112222222222علوم زيستي و بهداشت22

22311100012220022200تاريخ معاصر ايران23

32211100003330022200جغرافياي عمومي و استان24

12111111111111122222تربيت بدني )1(25

12211111111111122222تربيت بدني )2(26

12310111011011120222تربيت بدني )3(27

21211111112222211111آمادگي دفاعي28

12111111111111122222پرورشي )1(-انتخابي29

12200110010011000220پرورشي -انتخابي30

12111111101111122222جبراني يا تکميلي- انتخابي31

12111111101111122222ساير دروس انتخابي32

تعداد ساعتتعداد ساعتتعداد ساعتتعداد ساعتتعداد ساعتتعداد واحدتعداد واحدتعداد واحدتعداد واحدتعداد واحدتعداد درستعداد درستعداد درستعداد درستعداد درسکل ساعتکل واحد تعداد کل دروس عمومي

6975262432252258536952456357755951جمع  ) درس32(

191919191940404040404545454545مشترک در رشته ها در نظام قديم

111111111121.521.521.521.521.52424242424مشترک در رشته ها در نظام جديد
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 کاردانش: و ايحرفه و فني شاخه هايرشته عناوین

 رشته 4 کشاورزي زمينه و رشته 16 خدمات زمينه اي، حرفه-تحصيلي رشته 11 صنعت زمينه ايحرفه و فني شاخه در

 است. موجود

 اي حرفه و فني شاخه هاي رشته و گروه ها، زمينه عناوین -7-2 جدول

 رشته گروه زمينه ردیف

 الکتروتکنيك برق صنعت 1

 الکترونيك برق صنعت 2

 دريائي ومخابرات الکترونيك دريايي صنعت 3

 تاسيسات مکانيك صنعت 4

 چاپ مکانيك صنعت 5

 وتوليد ساخت مکانيك صنعت 6

 ساختمان عمران صنعت 7

 سراميك مواد صنعت 8

 وکاغذ چوب صنايع مکانيك صنعت 9

 شيميائي صنايع مواد صنعت 19

 فلزى صنايع مکانيك صنعت 11

 نساجي صنايع مواد صنعت 12

 متالورژى مواد صنعت 13

 معدن مواد صنعت 14

 خودرو مکانيك مکانيك صنعت 15

 دريائي موتورهاى مکانيك دريايي صنعت 16

 ناوبرى دريايي صنعت 17

 بردارى نقشه عمران صنعت 18

 عمومي کشي نقشه مکانيك صنعت 19

 )انيميشن( پويانمايي هنر خدمات 29

 بدني تربيت سالمت و بهداشت خدمات 21

 دستي چاپ هنر خدمات 22

 بازرگاني حسابدارى بازرگاني خدمات 23

 سينما هنر خدمات 24

 دستي صنايع هنر خدمات 25

 ودوخت طراحي هنر خدمات 26
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 رشته گروه زمينه ردیف

 کامپيوتر کامپيوتر خدمات 27

 کودکيارى سالمت و بهداشت خدمات 28

 گرافيك هنر خدمات 29

 خانواده مديريت سالمت و بهداشت خدمات 39

 سازايراني موسيقي هنر خدمات 31

 سازجهاني موسيقي هنر خدمات 32

 نقاشي هنر خدمات 33

 معمارى کشي نقشه هنر خدمات 34

 نمايش هنر خدمات 35

 اموردامي کشاورزي کشاورزي 36

 باغي و زراعي امور کشاورزي کشاورزي 37

 غذايي صنايع کشاورزي کشاورزي 38

 کشاورزى هاىماشين کشاورزي کشاورزي 39

 

 دوم( فصل و اول )فصل هشتم مجموعه اساس بر کاردانش شاخه هاي رشته

 و کار( قانون )مشمول اول فصل مجموع از کاردانش شغلي(-)تحصيلي مهارتي هايرشته عناوين هشتم مجموعه اساس بر

 15۱ صنعت زمينه است. گرديده تدوين و طراحي اول فصل در آن رشته 251 حدود که دارد وجود رشته 367 ،دوم فصل

 (۱-2 گردد)جدولمي شامل را رشته 63 کشاورزي زمينه و مهارتي رشته 147 داراي خدمات زمينه مهارتي، رشته

 کاردانش شاخه هاي رشته و گروه ها، زمينه عناوین -8-2 جدول

 فیرد زمينه گروه مهارتي رشته

 1 خدمات درمان و بهداشت 1732 - بهياري

 2 خدمات درمان و بهداشت 1764 - بهورزي

 3 خدمات رزمي عمليات پشتيباني 1653 - (نزاجا) رزمي اطالعات

 4 خدمات رزمي عمليات پشتيباني 1654 - نزاجا() زرهي اطالعات

 5 خدمات رزمي عمليات پشتيباني 1655 - )نزاجا( صحرايي توپخانه توپ

 6 خدمات رزمي عمليات پشتيباني 1656 - نزاجا() نظامي هاي پل

 7 خدمات رزمي عمليات پشتيباني 1657 - )نزاجا( سبك هايافزار جنگ

 ۱ خدمات رزمي عمليات پشتيباني 165۱ - )نزاجا( آتش ضد و برداري نقشه

 1 خدمات رزمي عمليات پشتيباني 1651 - )نزاجا( صحرايي توپخانه و تير قوانين

 11 خدمات رزمي عمليات پشتيباني 1661 - )نزاجا( پياده تانك ضد هايسالح
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 فیرد زمينه گروه مهارتي رشته

 11 خدمات رزمي عمليات پشتيباني 1661 - ا(زاج)ن ش.م.ه هاي جنگ

 12 خدمات رزمي عمليات پشتيباني 1662 - )نزاجا( منفجره مواد و مين

 13 خدمات رزمي عمليات پشتيباني 1663 - )نزاجا( هوا به زمين عمليات

 14 خدمات رزمي عمليات پشتيباني 1664 - )نزاجا( هوا به زمين توپ عمليات

 15 خدمات رزمي عمليات پشتيباني 1665 - ا(زاج)ن سبك هاي موشك

 16 خدمات رزمي عمليات پشتيباني 1666 - )نزاجا( پياده و منحني سير خط با هاي سالح

 17 خدمات رزمي عمليات پشتيباني 1667 - )نزاجا( پياده سبك هاي افزار جنگ

 1۱ خدمات رزمي عمليات پشتيباني 17۱7 - )نزاجا( تاکتيکي ارتباطات

 11 خدمات رزمي عمليات پشتيباني 17۱۱ - )نزاجا( بررسي و بازرسي

 21 خدمات پوشاک 6136 - (کيف) سراجي

 21 خدمات پوشاک - 6146زنانه لباس خياطي

 22 خدمات پوشاک - 6147وعروس شب لباس خياطي

 23 خدمات پوشاک - 614۱تزييني هاىدوخت خياطي

 24 خدمات پوشاک - 6141سنتي رودوزى

 25 خدمات پوشاک - 6151منزل وسايل خياطي

 26 خدمات پوشاک - 6151زنانه لباس دوزى ضخيم خياطي

 27 خدمات پوشاک - 6152مردانه لباس خياطي

 2۱ خدمات پوشاک - 6153زنانه لباس دوزى ظريف خياطي

 21 خدمات پوشاک - 6227 ()زنانه اى رايانه والگوسازى خياطي

 31 خدمات پوشاک - 622۱ (مردانه ) اى رايانه والگوسازى خياطي

 31 خدمات پوشاک - 6221مردانه لباس دوزى ضخيم خياطي

 32 خدمات نقل و حمل 1641 - ا(زاج)ن ترابري

 33 خدمات نقل و حمل 1651 - )نزاجا( راهسازي هاي ماشين رانندگي

 34 خدمات نقل و حمل 1723 - لکوموتيوراني

 35 خدمات نقل و حمل 1724 -آهن راه حرکت و سير

 36 خدمات نقل و حمل 1731 -هوانوردي

 37 خدمات اجتماعي خدمات - 6174هتلدارى

 3۱ خدمات اجتماعي خدمات 6175 - زنانه آرايش و پيرايش

 31 خدمات اجتماعي خدمات 6176 -مردانه موي ترميم و پيرايش

 41 خدمات اجتماعي خدمات 6171 - نفت( وزارت) حراستي علوم

 41 خدمات اجتماعي خدمات - 6221گردشگرى راهنماى

 42 خدمات اجتماعي خدمات 1651 - ا(زاج)ن نظامي پليس

 43 خدمات اجتماعي خدمات 1652 - )نزاجا( عمليات و اطالعات
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 فیرد زمينه گروه مهارتي رشته

 44 خدمات اجتماعي خدمات 1614 - ناجا() امنيت و نظم

 45 خدمات اجتماعي خدمات 1615 - ناجا() جرائم کشف

 46 خدمات اجتماعي خدمات 1725 -قضايي و تاميني اقدامات

 47 خدمات اجتماعي خدمات 1726 -قضايي و تاميني مددياري

 4۱ خدمات اجتماعي خدمات 1727 - قضايي و تاميني هاي مراقبت

 41 خدمات اجتماعي خدمات 1743 -نشاني( آتش )سازمان نشاني آتش و ايمني

 51 خدمات اجتماعي خدمات 1776 - )ناجا( رانندگي و راهنمايي

 51 خدمات اجتماعي خدمات 1777 - )ناجا( انتظامي اطالعات

 52 خدمات اجتماعي خدمات 1۱11 - قطار مهمانداري

 53 خدمات اجتماعي خدمات 1۱71 - )ن.م.ب( مقاومت و امداد

 54 خدمات اجتماعي خدمات 1۱72 - )ن.م.ب( ها شخصيت و فيزيکي حفاظت

 55 خدمات اجتماعي خدمات 1۱73 - )ن.م.ب( پرواز امنيت و حفاظت

 56 خدمات غذايي خدمات - 6173غذايي مواد شيميايي و ميکروبي کنترل

 57 خدمات غذايي خدمات - 6221پزى شيريني و آشپزى

 5۱ خدمات غذايي خدمات - 6222پزى شيريني و نان

 51 خدمات غذايي خدمات - 6223غذايي مواد آزمايشگاه کاربرى

 61 خدمات غذايي خدمات - 6224هتل قنادى و آشپزى مديريت

 61 خدمات غذايي خدمات 164۱ -()نزاجا آشپزي

 62 خدمات سراميك * - 6133 ()اپتيك سازى عينك

 63 خدمات دستي صنايع - 6131جواهرسازى و طال

 64 خدمات  دستي صنايع – 6131جواهرسازى و طال

 65 خدمات  دستي صنايع - 6225فرش هنر

 66 خدمات دستي صنايع 1772 -آرايي کتاب

 67 خدمات دستي صنايع 17۱5 - باتيك چاپ

 6۱ خدمات دستي صنايع 1۱36 -لعاب و سفال

 61 خدمات دستي صنايع - 1۱37فلز روى قلمزني

 71 خدمات دستي صنايع 1۱31 -کاشي معرق

 71 خدمات دستي صنايع - 1۱42کارى مليله

 72 خدمات دستي صنايع - 1۱43چوب منبت

 73 خدمات دستي صنايع 1۱44 -چوب چيني گره

 74 خدمات دستي صنايع - 1۱45چوب معرق

 75 خدمات دستي صنايع 1۱46 -سازي خاتم

 76 خدمات دستي صنايع - 1۱47قيمتي هاىسنگ تراش
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 77 خدمات دستي صنايع * - 1۱4۱قلمکار و باتيك چاپ

 7۱ خدمات دستي صنايع * - 1۱41اسکرين سيلك و باتيك چاپ

 71 خدمات دستي صنايع 1۱51 -سازي جلد و صحافي

 ۱1 خدمات دستي صنايع - 1۱61فرش نقاشي و طراحي

 ۱1 خدمات دستي صنايع - 1۱۱6قلمزني

 ۱2 خدمات دستي صنايع - 1۱۱7کارى منبت

 ۱3 خدمات دستي صنايع  1۱۱۱ -(322) کارى خاتم

 ۱4 خدمات دستي صنايع 1۱11 - چيني گره

 ۱5 خدمات دستي صنايع * - 1۱11سفالگرى

 ۱6 خدمات دستي صنايع 1117 -تار( سه و سنتور) سازي ساز

 ۱7 خدمات دستي صنايع 111۱ -ضربي( ساز و تار )سه سازي ساز

 ۱۱ خدمات دستي صنايع * - 1121دستي چاپ

 ۱1 خدمات دستي صنايع 1126 -ضربي( ساز و سنتور) سازي ساز

 11 خدمات دستي صنايع 1141 - سازي کاغذ

 11 خدمات دستي صنايع - 1144کريستال و شيشه تزيين و تراش

 12 خدمات دستي صنايع * - 1145کارى معرق هنر

 13 خدمات کامپيوتر - 6137وب صفحات طراحي

 14 خدمات کامپيوتر - 613۱اى توليدچندرسانه

 15 خدمات کامپيوتر - 6131کامپيوترى تصويرسازى

 16 خدمات کامپيوتر - 6141داده پايگاه نويسي برنامه

 17 خدمات کامپيوتر - 6232اى رايانه تصويرسازى

 1۱ خدمات کامپيوتر - 6233اى توليدچندرسانه

 11 خدمات کامپيوتر - 6234وب صفحات طراحي

 111 خدمات کامپيوتر AVR* - 1172 ميکروکنترولر

 111 خدمات اداري و مالي - 6171اداري امور

 112 خدمات اداري و مالي - 6172مالي حسابدارى

 113 خدمات اداري و مالي - 6171اداري امور

 114 خدمات اداري و مالي - 6172مالي حسابدارى

 115 خدمات اداري و مالي - 6231بازاريابي

 116 خدمات اداري و مالي 1641 - )نزاجا( همگاني تدارکات

 117 خدمات اداري و مالي 1641 - )نزاجا( مهندسي تدارکات

 11۱ خدمات اداري و مالي 1642 - )نزاجا( مهمات انبارداري و حسابداري

 111 خدمات اداري و مالي 1643 - )نزاجا( اردنانس قطعات آماد
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 111 خدمات اداري و مالي 1644 - نزاجا() مالي امور

 111 خدمات اداري و مالي 1645 - )نزاجا( کارگزيني و اداري امور

 112 خدمات اداري و مالي 1646 - نزاجا() نويسي ماشين

 113 خدمات اداري و مالي 1647 - نزاجا() اداري خدمات

 114 خدمات اداري و مالي 1711 - سپاه( م. .)س انبارداري

 115 خدمات اداري و مالي 1711 - سپاه( م. س.) اموال کنترل

 116 خدمات اداري و مالي 1711 - پستي خدمات

 117 خدمات هنر - 6161خانواده امور ريزى برنامه و مديريت

 11۱ خدمات هنر - 6171خانواده ريزى برنامه و مديريت

 111 خدمات هنر - 6177سالمندان مدديارى

 121 خدمات هنر - 617۱ويژه نيازهاى با افراد مدديارى

 121 خدمات هنر - 6226جواهر و طال طراحي

 122 خدمات هنر 166۱ - انتظامي( و نظامي نيروهاي) نظامي موزيك

 123 خدمات هنر 1771 -نويسي فيلمنامه

 124 خدمات هنر 1771 -نويسي نمايشنامه

 125 خدمات هنر - 1774بازيگرى

 126 خدمات هنر 1775 - )نزاجا( فيلمبرداري و عکاسي

 127 خدمات هنر - 17۱6پوستر طراحي

 12۱ خدمات هنر 1713 - نويسي داستان

 121 خدمات هنر 1714 -نگاري روزنامه

 131 خدمات هنر - 1۱41 کارى تذهيب

 131 خدمات هنر - 1۱41ايراني نقاشي

 132 خدمات هنر - 1111 (314) کامپيوترى گرافيك

 133 خدمات هنر - 1114تصويربردارى

 134 خدمات هنر - 1115بندى بسته طراحي

 135 خدمات هنر - 1116نگارگرى

 136 خدمات هنر - 1117وتشعير تذهيب

 137 خدمات هنر - 111۱عکاسي

 13۱ خدمات هنر - 1111آرايي صفحه

 131 خدمات هنر - 1116سازى چهره

 141 خدمات هنر - 1111آرايي چهره

 141 خدمات هنر - 1121ديجيتال عکاسي

 142 خدمات هنر - 1123 ( )اکسسوار لباس طراحي دستيارى
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 143 خدمات هنر - 1124 (وترميم )دوخت لباس طراحي دستيارى

 144 خدمات هنر 1136 - جهاني آواز

 145 خدمات هنر - 1141سازايراني نوازندگي

 146 خدمات هنر 1142 -جهاني ساز نوازندگي

 147 خدمات هنر 1143 - ايراني آواز

 14۱ صنعت الکترونيك * - 6215تصويرى صوتي هاىسيستم

 141 صنعت الکترونيك * - 1164صنعتي الکترونيك

 151 صنعت الکترونيك * - 1165رنگي تلويزيون تعمير

 151 صنعت الکترونيك * - 1166همراه و روميزى هاى تعميرتلفن

 152 صنعت الکترونيك * - 116۱ادارى هاى تعميرماشين

 153 صنعت الکترونيك * - 1171صنعتي اتوماسيون

 154 صنعت الکترونيك *AVR- 1172 ميکروکنترولر

 155 صنعت برق 1623 - )نزاجا( هوا به زمين توپ

 156 صنعت برق 1624 - نزاجا() سيم بي تلگراف

 157 صنعت برق 1625 - )نزاجا( توپخانه مخابرات

 15۱ صنعت برق 1626 - نزاجا() تايپ تله

 151 صنعت برق 1627 - نزاجا() ريله راديو

 161 صنعت برق 162۱ - )نزاجا( سيم با مخابراتي وسايل

 161 صنعت برق 1621 - )نزاجا( نظام پياده مخابرات

 162 صنعت برق 171۱ - مخابرات() سوئيچ

 163 صنعت برق 1711 - مخابرات() کابل

 164 صنعت برق 1711 - )مخابرات( تاسيسات و نيرو

 165 صنعت برق 1711 - نيروگاه الکتريك

 166 صنعت برق 1712 - برق زميني توزيع هاي شبکه

 167 صنعت برق 1713 - برق هوايي توزيع هاي شبکه

 16۱ صنعت برق 1714 - برق توزيع و انتقال

 161 صنعت برق 17۱1 - نزاجا() ياب جهت

 171 صنعت برق 1711 - نزاجا() مخابرات آماد

 171 صنعت برق 1711 - نزاجا() مخابرات مرکز

 172 صنعت برق 1712 - )نزاجا( صحرايي سيم بي تعميرات

 173 صنعت برق * - 1157هوايي هاى شبکه

 174 صنعت برق * - 115۱صنعتي برق تابلوسازى

 175 صنعت برق * - 1151آسانسور سرويس و نصب
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 176 صنعت برق * - 1161برقي خانگي تعميرلوازم

 177 صنعت برق * - 1161آالت ماشين برق

 17۱ صنعت برق * - 1162ساختمان برق

 171 صنعت برق * - 1163الکتريکي هاىماشين

 1۱1 صنعت برق * - 1167پزشکي هاىدستگاه تعمير

 1۱1 صنعت برق * - 1161صنعتي برق

 1۱2 صنعت تاسيسات * - 6111گازسوز هاىتعميردستگاه

 1۱3 صنعت سراميك * - 6133 ))اپتيك سازى عينك

 1۱4 صنعت سراميك 6237 -رنگ هفت کاري کاشي

 1۱5 صنعت سراميك 1513 -آزمايشگاهي گري شيشه

 1۱6 صنعت سراميك 1۱3۱ - گري شيشه

 1۱7 صنعت شيمي * - 6134فلزات آبکارى

 1۱۱ صنعت شيمي 6135 - چرم فرآوري

 1۱1 صنعت شيمي 1731 - دارويي صنايع

 111 صنعت فلزي صنايع * - 6112ورقکارى

 111 صنعت عمران * - 61۱4ساختمان کشي نقشه

 112 صنعت عمران * - 61۱5سازى ساختمان

 113 صنعت عمران * - 61۱6ساختمان کارى بتن

 114 صنعت عمران * - 61۱7کارى وکاشي کارى سنگ

 115 صنعت عمران * - 61۱۱داخلي معمارى

 116 صنعت عمران * - 61۱1ساختمان داخلي تزيينات

 117 صنعت عمران * - 6111کارى آيينه معمارى

 11۱ صنعت عمران ساختمان عمومي کارهاى*

 111 صنعت عمران 6237 -رنگ هفت کاري کاشي

 211 صنعت عمران برداري نقشه

 211 صنعت عمران ساختمان فلزي کارهاى*

 212 صنعت عمران 1715 - نيرو( وزارت) رساني آب

 213 صنعت عمران 1716 - فاضالب و آب شبکه

 214 صنعت عمران 1717 - فاضالب و آب هاي خانه تصفيه

 215 صنعت عمران 171۱ - زهکشي و آبياري شبکه و سد

 216 صنعت عمران 1711 -آهن راه وابنيه خط

 217 صنعت عمران * - 1773داخلي معمارى طراحي

 21۱ صنعت عمران * - 1122کارى آينه هنر
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 211 صنعت دقيق ابزار و کنترل * - 1164صنعتي الکترونيك

 211 صنعت دقيق ابزار و کنترل * - 1161صنعتي برق

 211 صنعت دقيق ابزار و کنترل * - 1171دقيق ابزار تعمير

 212 صنعت دقيق ابزار و کنترل * - AVR- 1172 ميکروکنترولر

 213 صنعت مخابرات * - 1166همراه و روميزى هاى تلفن تعمير

 214 صنعت مکانيك * - 6111رايانه کمك به صنعتي کشي نقشه

 215 صنعت مکانيك * - 6112صنايع مکانيك

 216 صنعت مکانيك * - 6117چوبCNC دستگاه کارورى

 217 صنعت مکانيك * - 6116خودرو موتور تعمير

 21۱ صنعت مکانيك * - 6121سازى راه هاىماشين تعمير

 211 صنعت مکانيك * - 6124سنگ فراورى

 221 صنعت مکانيك * - 6113برق جوشکارى

 221 صنعت مکانيك * - 6117فرزکارى

 222 صنعت مکانيك * - CNC- 611۱ فرزکارى

 223 صنعت مکانيك * - 6111تراشکارى

 224 صنعت مکانيك * - CNC- 6211 تراشکارى

 225 صنعت مکانيك * - 6211ابزار ماشين تعمير

 226 صنعت مکانيك * - 6212ابزار ماشين

 227 صنعت مکانيك * - 6213فلزى سازى قالب

 22۱ صنعت مکانيك * - 6214خودرو نقاشي و صافکارى

 221 صنعت مکانيك * - 6216فرزکارى و تراشکارى

 231 صنعت مکانيك * - 6235سردکننده هاىدستگاه

 231 صنعت مکانيك * - 1151آسانسور سرويس و نصب

 232 صنعت مکانيك * - 1161آالت ماشين برق

 233 صنعت مکانيك * - 6113کارى پالستيك

 234 صنعت مکانيك * - 6114چوبي داخلي تزئينات

 235 صنعت مکانيك * - 6115چوبي سازى کابينت

 236 صنعت مکانيك 6116 -چوبي مصنوعات کاري رنگ

 237 صنعت مکانيك * - 6117چوبCNC دستگاه کارورى

 23۱ صنعت مکانيك * - 611۱ساختمان بهداشتي تاسيسات

 231 صنعت مکانيك * - 6111گازسوز تعميردستگاههاى

 241 صنعت مکانيك * - 6111ساختمان گرمايي تاسيسات

 241 صنعت مکانيك * - 6111گازرساني تاسيسات
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 242 صنعت مکانيك 6112 -تراکمي چيلر تعمير

 243 صنعت مکانيك * - 6113اتومبيل برق تعمير

 244 صنعت مکانيك * - 6114خودرو برق و موتور تعمير

 245 صنعت مکانيك * - 6115خودرو فني خدمات

 246 صنعت مکانيك * - 6116خودرو موتور تعمير

 247 صنعت مکانيك * - 611۱اتومبيل بدنه تعمير

 24۱ صنعت مکانيك 6111-سيکلت موتور تعمير

 241 صنعت مکانيك * - 6121سازى راه هاىماشين تعمير

 251 صنعت مکانيك * - 6121تجارى تعميرخودروهاى

 251 صنعت مکانيك * - 6122دريايي ديزل تعميرموتورهاى

 252 صنعت مکانيك * - 6123معدن استخراج

 253 صنعت مکانيك * - 6124سنگ فراورى

 254 صنعت مکانيك 6125-ريسندگي

 255 صنعت مکانيك * - 6126عمومي نساجي

 256 صنعت مکانيك * - 6127ماشيني بافي قالي

 257 صنعت مکانيك * - 612۱افست چاپ

 25۱ صنعت مکانيك * - 6112ورقکارى

 251 صنعت مکانيك * - 6113برق جوشکارى

 261 صنعت مکانيك * - 6114وگاز برق جوشکارى

 261 صنعت مکانيك * - 6115فلزى اسکلت جوش بازرسي

 262 صنعت مکانيك * - 6116آهني سازى دروپنجره

 263 صنعت مکانيك * - 6211ابزار ماشين تعمير

 264 صنعت مکانيك * - 6214خودرو نقاشي و صافکارى

 265 صنعت مکانيك * - 6215برودتي حرارتي تاسيسات

 266 صنعت مکانيك * - 6217قايق موتور تعمير

 267 صنعت مکانيك * - 621۱خورشيدى آبگرمکن

 26۱ صنعت مکانيك * - 6211شير و پمپ تعمير

 261 صنعت مکانيك * - 6211ساختمان مطبوع تهويه تاسيسات

 271 صنعت مکانيك * - 6211گاز جوشکارى

 271 صنعت مکانيك * - CO2- 6212 محافظ گاز جوشکارى

 272 صنعت مکانيك 6213-آلومينيومي سازي پنجره و در

 273 صنعت مکانيك * - 6235سردکننده دستگاههاى

 274 صنعت مکانيك * - 6236خودرو موتور تعمير
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 275 صنعت مکانيك 6231-سبك خودرو صنعت فروش از پس خدمات

 276 صنعت مکانيك 1531 -صيادي چوبي شناورهاي ساخت

 277 صنعت مکانيك 1631 - )نزاجا( تي سري هاي تانك

 27۱ صنعت مکانيك 1631 - )نزاجا( ام سري هاي تانك

 271 صنعت مکانيك 1632 - )نزاجا( 1 پي ام پي بر نفر

 2۱1 صنعت مکانيك 1633 - )نزاجا( 2 پي ام پي بر نفر

 2۱1 صنعت مکانيك 1634 - نزاجا() 72 تي تانك

 2۱2 صنعت مکانيك 1635 - نزاجا() چيفتن تانك

 2۱3 صنعت مکانيك 1636 - )نزاجا( اسکورپيون تانك

 2۱4 صنعت مکانيك 1637 - نزاجا() برق مولد

 2۱5 صنعت مکانيك 163۱ - )نزاجا( راهسازي آالت ماشين تعمير

 2۱6 صنعت مکانيك 1631 - )نزاجا( چرخدار خودروهاي مکانيك

 2۱7 صنعت مکانيك 1617 - سپاه( م. )س. 72 تي تانك مکانيك

 2۱۱ صنعت مکانيك 161۱ - سپاه( م. )س. 72 تي تانك برق تعمير

 2۱1 صنعت مکانيك 1611 - سپاه( م. )س. 55 تي تانك مکانيك

 211 صنعت مکانيك 1721 -واگن مکانيکي

 211 صنعت مکانيك 1721 - لکوموتيو مکانيکي

 212 صنعت مکانيك 1722 - لکوموتيو برق

 213 صنعت مکانيك 172۱ - هواپيما نگهداري و تعمير

 214 صنعت مکانيك 1721 -هواپيما کمکي تجهيزات

 215 صنعت مکانيك 1751 - )نزاجا( خودرو قدرت انتقال و موتور تعمير

 216 صنعت مکانيك 1752 - )نزاجا( خودرو الکتريك و سوخت تعمير

 217 صنعت مکانيك 1753 - )نزاجا( شنيدار هاي خودرو تعمير

 21۱ صنعت مکانيك 1754 - )نزاجا( تانك برجك تعمير

 211 صنعت مکانيك 1751 -گالس فايبر شناور ساخت

 311 صنعت مکانيك 1766 - سپاه( م. )س. 72 تي تانك افزار جنگ

 311 صنعت مکانيك 1۱۱1 - قطار مکانيك

 312 صنعت مواد * - 6121مدلسازى

 313 صنعت مواد * - 6131گرى ريخته

 314 صنعت مواد * - 6132سازى سراميك

 315 کشاورزي غذايي صنايع - 6221پزى وشيريني آشپزى

 316 کشاورزي کشاورزي هاي ماشين - 6141تراکتوروموتورسيکلت مکانيك

 317 کشاورزي باغي امور - 6144پسته پرورش
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 31۱ کشاورزي باغي امور - 6145خوراکي قارچ پرورش

 311 کشاورزي باغي امور - 6211جاليز و سبزى پرورش

 311 کشاورزي باغي امور - 1451دار دانه هاى ميوه پرورش

 311 کشاورزي باغي امور - 1451دار هسته هاى ميوه پرورش

 312 کشاورزي باغي امور - 1452خرما پرورش

 313 کشاورزي باغي امور - 1456مرکبات پرورش

 314 کشاورزي باغي امور - 145۱سبز فضاى نگهدارى و ايجاد

 315 کشاورزي باغي امور - 1451زينتي درختچه و درخت پرورش

 316 کشاورزي باغي امور - 1461گل پرورش

 317 کشاورزي باغي امور - 1462آپارتماني گياهان پرورش

 31۱ کشاورزي باغي امور - 1463ريز دانه هاى ميوه پرورش و توليد

 311 کشاورزي باغي امور - 1۱12جاليزى اى گلخانه کشت

 321 کشاورزي طيور و دام امور - 14۱6طيور و دام بهداشت

 321 کشاورزي طيور و دام امور 1715 -اسب نگهداري و پرورش

 322 کشاورزي طيور و دام امور - 1۱57صنعتي مرغدارى

 323 کشاورزي طيور و دام امور - 1146گاو صنعتي پرورش

 324 کشاورزي طيور و دام امور - 1147بز و گوسفند صنعتي پرورش

 325 کشاورزي طيور و دام امور 114۱ -ميش گاو پرورش

 326 کشاورزي طيور و دام امور - 1151بوقلمون پرورش

 327 کشاورزي طيور و دام امور 1152 -زينتي پرندگان پرورش

 32۱ کشاورزي طيور و دام امور - 1153شترمرغ پرورش

 321 کشاورزي طيور و دام امور - 1154بلدرچين پرورش

 331 کشاورزي طيور و دام امور 1156 - اردک و غاز پرورش

 331 کشاورزي زراعي امور * - 6216روغني هاى دانه زراعت

 332 کشاورزي زراعي امور - 6217اى غده گياهان زراعت

 333 کشاورزي زراعي امور - 621۱اى علوفه گياهان زراعت

 334 کشاورزي زراعي امور - 6231غالت زراعت

 335 کشاورزي زراعي امور - 14۱1زعفران زراعت

 336 کشاورزي زراعي امور - 1۱13دارويي گياهان کشت

 337 کشاورزي زراعي امور 1115 - حبوبات زراعت

 33۱ کشاورزي مرتع و جنگل – 1443کارى جنگل و نهال توليد

 331 کشاورزي مرتع و جنگل 1444 -مرتع و جنگل فرعي محصوالت

 341 کشاورزي مرتع و جنگل 1445 - آبخيزداري
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 فیرد زمينه گروه مهارتي رشته

 341 کشاورزي مرتع و جنگل 1446 - داري مرتع

 342 کشاورزي مرتع و جنگل 1447 -جنگل از برداري بهره

 343 کشاورزي مفيد حشرات - 1464نوغاندارى

 344 کشاورزي مفيد حشرات - 14۱7زنبورعسل توليدات و پرورش

 345 کشاورزي شيالت - 1512سردآبي ماهيان پرورش و تکثير

 346 کشاورزي شيالت - 1513آبي گرم ماهيان پرورش

 347 کشاورزي شيالت 1514 -آبي گرم ماهيان تکثير

 34۱ کشاورزي شيالت - 1515ميگو پرورش

 341 کشاورزي شيالت 1516 -ميگو تکثير

 351 کشاورزي شيالت - 175۱صيادى دريانوردى

 351 کشاورزي غذايي صنايع 14۱1 -گوشتي هاي فرآورده توليد

 352 کشاورزي غذايي صنايع - 1411لبني هاى فراورده توليد

 353 کشاورزي غذايي صنايع 1763 - غالت کيفي کنترل

 354 کشاورزي غذايي صنايع 1716 -آبزيان فراوري

 355 کشاورزي غذايي صنايع 1۱14 -همبرگر و کالباس سوسيس، توليد

 356 کشاورزي غذايي صنايع 1۱15 -گوشتي هاي فراورده و کنسرو توليد

 357 کشاورزي غذايي صنايع - 1۱12لبني هاى فراورده صنعتي توليد

 35۱ کشاورزي کشاورزي هاي ماشين - 6141موتورسيکلت و تراکتور مکانيك

 351 کشاورزي کشاورزي هاي ماشين - 1411تراکتور موتور تعمير

 361 کشاورزي کشاورزي هاي ماشين – 1412کشاورزى ثابت هاىماشين تعمير

 361 کشاورزي کشاورزي هاي ماشين - 1413وکاشت زمين تهيه هاىتعميرماشين

 362 کشاورزي کشاورزي هاي ماشين - 1414تراکتور هيدروليك و نيرو انتقال سيستم تعمير

 363 کشاورزي کشاورزي هاي ماشين 1415 -اساسي محصوالت برداشت هاي ماشين تعمير

 364 کشاورزي کشاورزي هاي ماشين 1416 -علوفه برداشت هاي ماشين تعمير

 365 کشاورزي کشاورزي هاي ماشين 1417 -موتوري هاي اره و ها سمپاش تعمير

 366 کشاورزي کشاورزي هاي ماشين - 141۱مکانيزه کشت رانندگي

 367 کشاورزي کشاورزي هاي ماشين - 1411فشار تحت آبيارى هاىسيستم کاربرى
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 كاردانش و ایحرفه و فني هایشاخه آموزش اجرای وضعیت 2-7

 کاردانش مهارتي هاي رشته اساس بر 99-19-تحصيلي سال کاردانش شاخه آموزان دانش توزیع

 کشيشهنق سازي،ساختمان اداري، امور عروس، و شب لباس خياطي ساختمان، برق خودرو، برق و موتور تعمير صنعتي، برق ساختمان، کشينقشه کامپيوتر، سازيتصوير

 (.۱-2 باشد)شکلمي کاردانش شاخه در مهارتي هايرشته ترينپرجمعيت از کامپيوتر نويسيبرنامه رايانه، با سازي تصوير رايانه، کمك به

 

 1399-1391 کاردانش شاخه تحصيلي هاي رشته در آموزان دانش توزیع -8-2 شکل
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  کاردانش و اي حرفه و فني شاخه هاي رشته آموزان دانش توزیع 

 در يمهارت هايرشته تجميع از )پس کاردانش و اي حرفه و فني شاخه تحصيلي هاي رشته در آموزيدانش جمعيت بيشترين ساختمان و حسابداري کامپيوتر، هايرشته

 (.1-2 داراست)شکل را اي(حرفه و فني شاخه ايحرفه – تحصيلي هايرشته

 

 آنها( سازيمعادل و تحصيلي سال یك تفاوت در آموزاندانش در کم تغييرات فرض )با 1392-1393 کاردانش شاخه تحصيلي هايرشته مجموع در آموزاندانش توزیع-9-2 شکل
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 :] 1 [ 1393 به منتهي سال ده در کاردانش و اي حرفه و فني شاخه هنرجویان تعداد

 دارد وجود کاردانش و ايحرفه و فني شاخه هنرجويان جمعيتي تعداد بيشترين 1312 و 13۱4 تحصيلي سال در

 .(11-2 )شکل

 

  اخير سال ده در اي حرفه و فني و کاردانش شاخه در آموزان دانش جمعيت -19-2 شکل

 :]1 [ 1393 به منتهي سال ده در آموزاندانش کل نسبت کاردانش و ايحرفه و فني شاخه هنرجویان سهم

 .(11-2 داراست)شکل را کاردانش و اي حرفه و فني شاخه هنرجويان جمعيتي سهم بيشترين 1312 تحصيلي سال

 

 اخير سال ده در اي حرفه و فني و کاردانش شاخه در آموزاندانش سهم -11-2 شکل
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 :]1[1393 به منتهي سال ده در آموزاندانش کل نسبت کاردانش و ايحرفه و فني شاخه هنرجویان جمعيت

 را يليتحص مختلف هايسال در جمعيتي ترکيب بيشترين ترتيب به کشاورزي زمينه و صنعت زمينه ،خدمات زمينه

 13۱۱ سال آمار در چشمگيري تغيير خدمات به صنعت از کامپيوتر رشته جايگاه تغيير کاردانش شاخه در داراست.

 (.12-2 است)شکل آورده بوجود

 

 اي حرفه و فني شاخه

 

 کاردانش شاخه

 تحصيلي مختلف هاي زمينه اخير سال ده در اي حرفه و فني و کاردانش شاخه در آموزان دانش ترکيب -12-2 شکل
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 :92-93- تحصيلي سال آموزان دانش و ها محل رشته و کاردانش هاي هنرستان تعداد

 (.13-2 داراست)شکل را کشور سطح در کاردانش شاخه يهاهنرستان بيشترين خدمات زمينه

 
 مختلف هاي زمينه حسب بر کاردانش شاخه هاي هنرستان تعداد -13-2 شکل

 

 :92-93-تحصيلي سال آموزان دانش و ها محل رشته و کاردانش هاي هنرستان تعداد

 (.14-2 باشند)شکل مي اي حرفه-تحصيلي رشته دو حداقل داراي اي حرفه و فني شاخه هنرستان 1۱71

 

 هنرستان در موجود هاي رشته تعداد حسب بر کاردانش شاخه هاي هنرستان تعداد -14-2 شکل
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(  هنرستان 4278از مجموع)تعداد رشته  محل هاي آموزش شغلي بر حسب زمينه هاي شغلي در شاخه کاردانش 
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 (.15-2 باشند)شکل مي دارا را اي حرفه -تحصيلي رشته دو حداقل کاردانش هنرستان 2147

 

 
 

 هنرستان در موجود هاي رشته تعداد حسب بر کاردانش شاخه هاي هنرستان تعداد -15-2 شکل

 

 

 

4491

2947

1949

1544

997

1947

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

-هنرستان)تعداد محل اجرايي 

.ندکه حداقل يك رشته دار( دبيرستان

-هنرستان)تعداد محل اجرايي 

که حداقل دو رشته  را  ( دبيرستان

.دارند

-هنرستان)تعداد محل اجرايي 

که حداقل سه رشته را (  دبيرستان

.دارند

-هنرستان)تعداد محل اجرايي 

.که  يك رشته را دارند(  دبيرستان

-هنرستان)تعداد محل اجرايي 

.که  دو رشته  را دارند(  دبيرستان

-هنرستان)تعداد محل اجرايي 

ته که سه و بيش از سه رش(  دبيرستان

.را دارند

(معادل رشته هاي شاخه فني و حرفه اي)بر حسب تعداد رشته قابل آموزش در وضع موجود  انشدشاخه کاري وضعيت مکان هاي اجرا
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 :اخير سال پنج در ايحرفه و فني هاي رشته آموختگان مهارت تعداد وضعيت

 (.16-2 داراست)شکل ايحرفه-تحصيلي هايرشته بين در را آموختگان مهارت بيشترين معماري کشي نقشه و کامپيوتر حسابداري، هايرشته

 

 اي حرفه -تحصيلي هاي رشته حسب بر اي حرفه و فني آموختگان دانش مجموع -16-2 شکل
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 (29-39) تحصيلي سال کاردانش هايرشته آموزاندانش جمعيت

 است. شده داده نشان 1-2 جدول در آموزاندانش کل به درصد و آموزيدانش جمعيت آموزي،مهارت زمان ميزان

 تعمير عتي،صن برق ساختمان، برق اى،رسانه چند توليد ساختمان، کشينقشه کامپيوترى، تصويرسازى مالي، حسابدارى

 دارند. هاآموزش اين در را سهم بيشترين خانواده امور ريزىبرنامه و مديريت و خودرو برق و موتور

 (92-93) تحصيلي سال کاردانش هاي رشته آموزان دانش جمعيت -9-2 جدول
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 1,13 131 171 - 6151منزل وسايل خياطي  1,11 3۱۱ 761 - 6223موادغذايي آزمايشگاه کاربرى

 1,22 111 1۱1 - 6131جواهرسازى و طال  1 1 761 برداري نقشه

 1,4۱ 2136 111 - 1۱12جاليزى اى گلخانه کشت  2,21 1۱12 7۱6 * - 6116تعميرموتورخودرو

 1,1۱ 334 112 * - 6122دريايي ديزل موتورهاى تعمير  1,11 37 7۱6 * - 6121سازى راه تعميرماشينهاى

 1,13 131 111۱ * - 6211ساختمان مطبوع تهويه تاسيسات  1,11 37 7۱6 * - 6124سنگ فراورى

 AVR- 1172 - * 1112 1271 1,21 ميکروکنترولر  1,23 1132 7۱6 * - 1151آسانسور وسرويس نصب

 1,1 446 1121 - 6141تراکتوروموتورسيکلت مکانيك  1,11 34 717 * - 6127ماشيني بافي قالي

 1 1 1121 1766 - سپاه( م. )س. 72 تي تانك افزار جنگ  1,11 4۱1 ۱14 * - 6235سردکننده دستگاههاى

 1,1۱ 363 1131 - 6141سنتي رودوزى  1 21 ۱16 * - 6211گاز جوشکارى

 1,12 15 1136 * - 6126عمومي نساجي  1,11 27 ۱22 * - 6214خودرو نقاشي و صافکارى

 1 1 113۱ 6175 - زنانه آرايش و پيرايش  1 12 ۱25 - 1154بلدرچين پرورش

 1,12 11 1141 * - 6217قايق موتور تعمير  1,15 212 ۱41 * - 1161آالت ماشين برق

 1,14 1۱5 1141 * - 612۱افست چاپ  1,46 6455 ۱44 * - 61۱5سازى ساختمان

 1,12 16 1151 - 14۱1زعفران زراعت  1,12 ۱1 ۱55 - 6222پزى وشيريني نان

 2 ۱۱51 1151 - 6171اداري امور  1,11 42 ۱71 - 1153شترمرغ پرورش

 1,6 2666 1153 - 6232اى رايانه تصويرسازى  1,15 243 ۱71 - 6173موادغذايي شيميايي و ميکروبي کنترل

 1,16 244 1154 * - 6111گازسوز هاىتعميردستگاه  1,11 411 ۱73 - 6171خانواده ريزى وبرنامه مديريت

 1 11 1156 * - 611۱اتومبيل بدنه تعمير  1,1۱ 351 ۱۱1 * - 6121تجارى تعميرخودروهاى

 1,11 46 11۱1 - 1151بوقلمون پرورش  1,17 321 ۱۱2 * - 61۱6ساختمان کارى بتن

 1,11 3۱ 11۱5 * - 6117 -چوبCNC دستگاه کارورى  1,11 511 ۱۱5 - 1411فشار تحت آبيارى سيستمهاى کاربرى

 1,11 26 11۱7 - 141۱مکانيزه کشت رانندگي  1 1 111 1611 - سپاه( م. )س. 55 تي تانك مکانيك

 4,41 11۱16 1111 * - 1162ساختمان برق  1,1۱ 7۱1 111 - 1۱57صنعتي مرغدارى

 1,12 117 1112 - 6136 ( )کيف سراجي  1,74 3212 115 * - 6113برق جوشکارى

 1,11 51 1112 * - 6211شير و تعميرپمپ  1,16 711 115 * - 6115فلزى اسکلت جوش بازرسي

 1,14 1۱6 1111 * - 1157هوايي هاى شبکه  1 1 113 161۱ - سپاه( م. )س. 72 تي تانك برق تعمير

 1,1 446 1112 * - 6112ورقکارى  1,13 121 116 * - 6134فلزات آبکارى

 1 1 1112 ساختمان عمومي کارهاى*  1,12 111 117 * - 6133 ()اپتيك سازى عينك

 1,14 1۱۱ 111۱ - 1413وکاشت زمين تهيه هاىماشين تعمير  1,51 7162 121 * - 1163الکتريکي هاىماشين

 1,7۱ 3475 1111 * - 611۱ساختمان بهداشتي تاسيسات  1,15 222 131 * - 6116آهني سازى پنجره و در

 1 1 1113 6125-ريسندگي  1,77 43213 136 - 6172مالي حسابدارى

 1,2۱ 122۱ 1121 * - 6111ساختمان گرمايي تاسيسات  1,15 644 137 - 14۱7زنبورعسل توليدات و پرورش

 1,45 11۱7 1121 * - 6113اتومبيل تعميربرق  1,37 1621 145 - 6231بازاريابي
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 1,۱۱ 3115 1122 * - 1161برقي خانگي تعميرلوازم  1,16 251 145 - 1411لبني هاى توليدفراورده

 1,14 151 1123 * - 61۱1ساختمان داخلي تزيينات  1 1 145 1617 - سپاه( م. )س. 72 تي تانك مکانيك

 1 1 1125 14۱1 -گوشتي هاي فرآورده توليد  1 1 145 1152 -زينتي پرندگان پرورش

 1 15 1125 - 1۱42کارى مليله  1,25 1111 161 - 14۱6طيور و دام بهداشت

 1,1 421 1132 * - 116۱ادارى هاى تعميرماشين  1,13 115 162 - 6224هتل قنادى و آشپزى مديريت

 1,42 1۱61 113۱ - 6221گردشگرى راهنماى  1,11 63 163 * - 6113کارى پالستيك

 1 1 1141 6231-خودروسبك صنعت ازفروش پس خدمات  1 1 163 6176 -مردانه موي ترميم و پيرايش

 1,11 54 1141 - 1۱41کارى تذهيب  1,1۱ 365 164 - 6221پزى وشيريني آشپزى

 1,1 43۱ 1141 - 1۱41ايراني نقاشي  1 1 167 1۱14 -همبرگر و کالباس سوسيس، توليد

 1,46 2145 1142 - 1411تراکتور موتور تعمير  1 1 167 1۱15 -گوشتي هاي فراورده و کنسرو توليد

 1 1 1151 - 622۱ ( مردانه ) اى رايانه الگوسازى و خياطي  1,11 41 175 * - 6123معدن استخراج

 1,55 2451 12۱4 * - 6215برودتي حرارتي تاسيسات  1,55 2436 1151 * - 1166همراه و روميزى هاى تلفن تعمير

 1,12 111 12۱4 * - 621۱خورشيدى آبگرمکن  1,۱4 3744 1155 - 1۱13دارويي گياهان کشت

 1,16 254 1315 - 621۱اى علوفه گياهان زراعت  1,11 61 1155 - 1147بز و گوسفند صنعتي پرورش

 1,3۱ 1611 1315 - 6231غالت زراعت  1 1 1155 114۱ -ميش گاو پرورش

 1,1 44۱ 1315 - 145۱سبز فضاى ايجادونگهدارى  1,12 71 115۱ - 6152مردانه لباس خياطي

 1,17 211 1315 - 1461گل پرورش  CNC- 6211 - * 1161 6۱1 1,15 تراشکارى

 3,63 16165 1313 - 6161امورخانواده ريزى وبرنامه مديريت  1,25 1111 1171 - 6145خوراکي قارچ پرورش

 1 1 1321 1447 -جنگل از برداري بهره  1,1۱ 367 1175 * - 1165رنگي تعميرتلويزيون

 1,11 ۱27 1325 * - 6111تراشکارى  1 1 1176 6111-سيکلت موتور تعمير

 1,11 4411 134۱ - 1121ديجيتال عکاسي  1,17 21۱ 11۱1 * - 1167پزشکي تعميردستگاههاى

 1,21 123 1351 - 1146گاو صنعتي پرورش  1,23 111 11۱5 - 1462آپارتماني گياهان پرورش

 1,11 417 1354 - 1513آبي گرم ماهيان پرورش  1,15 242 11۱5 - 1۱47قيمتي سنگهاى تراش

 1,7 3111 1351 * - 6114وگاز برق جوشکارى  3,71 167۱2 1211 * - 6114خودرو برق و موتور تعمير

 4,12 1۱257 1362 * - 1161صنعتي برق  1,13 127 1211 - 6144پسته پرورش

 1 1 1364 1415 -اساسي محصوالت برداشت هاي ماشين تعمير  7,75 34322 1211 * - 61۱4ساختمان کشي نقشه

 1,16 244 1365 - 1۱45چوب معرق  1,61 2723 1211 * - 6111گازرساني تاسيسات

 1 1 1365 1۱51 -سازي جلد و صحافي  1,12 61 1213 - 6221مردانه لباس دوزى ضخيم خياطي

 1,4 1752 1366 * - 6114چوبي داخلي تزئينات  1,1۱ ۱14 1211 - 6174هتلدارى

 1,۱1 35۱2 1371 * - 6115چوبي سازى کابينت  1 1 1215 1115 -حبوبات زراعت

 1 1 1374 111۱ -ضربي( ساز و تار )سه سازي ساز  1 1 1216 1715 -اسب نگهداري و پرورش

 1,12 15 137۱ - 1۱۱6قلمزني  1 1 121۱ 6112 -تراکمي چيلر تعمير

 1,12 12 137۱ * - 1121دستي چاپ  1,17 316 1211 * - 6132سازى سراميك

 CO2 13۱1 1153 1,26* - 6212 گازمحافظ جوشکارى  1,12 11۱ 1224 - 6153زنانه لباس دوزى ظريف خياطي

 1,4 1762 1314 - 1116نگارگرى  1,42 4175۱ 1231 - 6131کامپيوترى تصويرسازى

 1 16 1315 * - 1۱41اسکرين سيلك و باتيك چاپ  1,31 1353 1231 - 6227 ( )زنانه اى رايانه والگوسازى خياطي

 1 1 1411 1514 -آبي گرم ماهيان تکثير  1 1 1231 6213-آلومينيومي سازي پنجره و در

 1 1 1414 1716 -آبزيان فراوري  1,16 245 1237,5 * - 6216روغني هاى دانه زراعت

 1 1 1411 1731 - دارويي صنايع  CNC 1243 52۱ 1,12* - 611۱ فرزکارى

 1,11 61 1411 * - 1۱4۱قلمکار و باتيك چاپ  1,17 313 1245 - 1452خرما پرورش

 1,1 465 1411 - 1451دار دانه هاى ميوه پرورش  1,11 314 1245 - 1456مرکبات پرورش
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 1,13 131 1413 * - 6117فرزکارى  1 1 125۱ 1417 -موتوري هاي اره و ها سمپاش تعمير

 1 1 1413 6237 -رنگ هفت کاري کاشي  1,14 111 1251 - 1512سردآبي ماهيان تکثيروپرورش

 2,63 11673 1421 - 6147عروس و شب لباس خياطي  1,1 4111 1251 * - 1164صنعتي الکترونيك

 1,13 113 142۱ * - 1122کارى هنرآينه  1 1 1261 6116 -چوبي مصنوعات کاري رنگ

 1 14 1441 * - 61۱7کارى وکاشي کارى سنگ  1,12 1۱ 1261 - 1515ميگو پرورش

 1,13 131 1453 - 6177سالمندان مدديارى  1 1 1261 1714 -نگاري روزنامه

 1 1 1455 1۱44 -چوب چيني گره  1 1 1261 1۱3۱ - گري شيشه

 4,1 21711 1461 - 613۱اى رسانه چند توليد  1,34 1413 1267 - 6233اى توليدچندرسانه

 1 1 1461 1117 -تار( سه و )سنتور سازي ساز  1 1 1273 1516 -ميگو تکثير

 1,16 273 1461 * - 6212ابزار ماشين  1,11 52 1275 - 1451زينتي ودرختچه درخت پرورش

 1 1 1465 1126 -ضربي( ساز و )سنتور سازي ساز  1 1 1275 1416 -علوفه برداشت هايماشين تعمير

 1,14 1۱7 1466 - 617۱ويژه نيازهاى با افراد مدديارى  1,57 2524 1277 - 614۱تزييني هاىدوخت خياطي

 1,21 5372 146۱ - 6146زنانه لباس خياطي  1,14 636 1277 * - 6215تصويرى صوتي هاىسيستم

 1 1 1471 1۱46 -سازي خاتم  1,27 11۱7 127۱ - 6151زنانه لباس دوزى ضخيم خياطي

 1 1 1474 ساختمان فلزي کارهاى*  1,12 14 12۱1 * - 6112صنايع مکانيك

      1,12 ۱6 12۱2,5 - 6217اى غده گياهان زراعت

 

  رشته و جنسيت تفکيك به ايحرفه و فني شاخه هايرشته داراي مدارس و مناطق کل، اداره عدادت

 (93-94) تحصيلي سال

 نبيشتري خدمات زمينه است. شده بيان ايحرفه و فني هايرشته آموزش در کشور هاياستان ترکيب 11-2 جدول در

 داراست. را کشور سطح در تحصيلي پوشش

 اي حرفه و فني آموزش ارائه در کشور مناطق پوشش ميزان -19-2 جدول
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 531  531 6 5۱,33 421  421 1 111 32  32 الکتروتکنيك صنعت

 372 47 325 11 36,۱1 265 44 265 1 111 32 22 32 الکترونيك صنعت

 1  1 42 1,14 1  1 42 3,13 1  1 يدريائ ومخابرات الکترونيك صنعت

 127  127 17 16,67 121  121 13 16,۱۱ 31  31 تاسيسات صنعت

 4  4 31 1,56 4  4 31 12,5 4  4 چاپ صنعت

 161  161 14 21,25 153  153 17 13,75 31  31 وتوليد ساخت صنعت

 371  371 ۱ 45,۱3 331  331 1 111 32  32 ساختمان صنعت

 1 1 ۱ 35 1,11 ۱ 1 ۱ 34 21,۱۱ 7 1 7 سراميك صنعت

 47  47 2۱ 6,11 44  44 25 71,۱۱ 23  23 وکاغذ چوب صنايع صنعت
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 134 66 6۱ 11 14,۱6 117 64 64 13 16,۱۱ 31 25 24 شيميائي صنايع صنعت

 ۱3  ۱3 21 11,11 ۱1  ۱1 11 ۱7,5 2۱  2۱ فلزى صنايع صنعت

 6  6 37 1,۱3 6  6 3۱ 15,63 5  5 نساجي صنايع صنعت

 51  51 23 7,12 57  57 21 ۱1,25 26  26 متالورژى صنعت

 11  11 34 1,53 11  11 35 1۱,75 6  6 معدن صنعت

 322  322 11 31,13 2۱1  2۱1 1 111 32  32 خودرو مکانيك صنعت

 6  6 37 1,۱3 6  6 35 1۱,75 6  6 دريائي موتورهاى مکانيك صنعت

 ۱  ۱ 35 1,11 ۱  ۱ 35 1۱,75 6  6 ناوبرى صنعت

 133  133 16 17,7۱ 12۱  12۱ 1 111 32  32 بردارى نقشه صنعت

 73 15 5۱ 21 ۱,75 63 15 57 23 7۱,13 25 12 25 عمومي کشي نقشه صنعت

 141 116 ۱25 - 6۱,۱1 416 113 415 - 111 32 31 32 صنعت زمينه صنعت کل

 65 45 21 26 6,14 51 41 21 24 75 24 23 14 ( انيميشن) پويانمايي خدمات

 115 15 111 15 21 144 11 1۱ 1۱ 11,63 21 21 2۱ بدني تربيت خدمات

 1 1  42 1,14 1 1  42 3,13 1 1  دستي چاپ خدمات

 1167 642 425 5 5۱,۱1 424 311 311 1 111 32 32 32 بازرگاني حسابدارى خدمات

 14 6 ۱ 33 1,۱1 13 6 ۱ 32 41,63 13 6 ۱ سينما خدمات

 47 43 4 31 5,56 41 3۱ 4 27 62,5 21 11 4 دستي صنايع خدمات

 117 117  12 24,44 176 176  13 16,۱۱ 31 31  ودوخت طراحي خدمات

 1266 647 611 4 64,31 463 411 3۱1 1 111 32 32 32 کامپيوتر خدمات

 177 177  13 23,11 167 167  13 16,۱۱ 31 31  کودکيارى خدمات

 513 424 71 1 41 2۱۱ 2۱6 74 1 111 32 32 2۱ گرافيك خدمات

 42 42  21 5,61 41 41  21 51,3۱ 11 11  خانواده مديريت خدمات

 6 2 4 31 1,56 4 2 4 31 12,5 4 2 4 ايراني ساز موسيقي خدمات

 6 2 4 31 1,56 4 2 4 31 12,5 4 2 4 جهاني ساز موسيقي خدمات

 51 47 4 27 6,25 45 44 4 31 53,13 17 17 4 نقاشي خدمات

 176 541 436 7 52,7۱ 3۱1 324 2۱7 1 111 32 32 32 معمارى کشي نقشه خدمات

 17 5 12 32 2,1۱ 15 5 12 32 41,63 13 5 12 نمايش خدمات

 1142 1131 111 - 74,5۱ 537 417 453 - 111 32 32 32 خدمات زمينه خدمات کل

 36  36 31 5 36  36 21 51,3۱ 11  11 دامي امور کشاورزي

 61 1 51 22 ۱,33 61 1 51 21 ۱1,25 26 1 26 باغي و زراعي امور کشاورزي

 64 47 17 25 7,1۱ 51 44 17 27 62,5 21 1۱ 1 غذايي صنايع کشاورزي

 53  53 24 7,36 53  53 26 65,63 21  21 کشاورزى هاىماشين کشاورزي

 131 47 ۱3 - 15,56 112 44 ۱1 - ۱7,5 2۱ 1۱ 27 کشاورزي زمينه شاورزيک لک

 2561 11۱4 1476 - ۱1,2۱ 57۱ 511 553 - 111 32 32 32 ايحرفه و فني شاخه کل جمع
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 رشته و اداره نوع سازماني، واحد نوع تفکيك به ايحرفه و فني شاخه هايرشته داراي مدارس تعداد

 (93-94) تحصيلي سال

 131 کشاورزي زمينه هنرستان، 1142 خدمات زمينه هنرستان، 141 صنعت زمينه در ايحرفه و فني شاخه در

 هنرستان، 176 معماري کشينقشه ،1167 با حسابداري هنرستان، 1266 با کامپيوتر رشته دارد. وجود هنرستان

  .(11-2 )جدول اند داده اختصاص خود به را آمار بيشترين هنرستان 513 با گرافيك و هنرستان 513 با الکتروتکنيك

 تحصيلي رشته حسب بر اي حرفه و فني شاخه در کشور هاي هنرستان نوع و تعداد -11-2 جدول

 رشته زمينه
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 531 42 417 2 23 34 2 41 1  437 2 1  111 1 437 الکتروتکنيك تصنع

 372 13 351 3 23 32 1 12   311 3 1  51  312 الکترونيك صنعت

 صنعت
 مخابرات و الکترونيك

 دريائي
1            1  1  1 

 127  127  6 13     11۱  1  32  14 تاسيسات صنعت

 4  4   1     3      4 چاپ صنعت

 161 1 16۱  15 12  1   141  1  25  143 توليد و ساخت صنعت

 371 21 351  17 1۱  21   315  1  73  216 ساختمان صنعت

 1  1        1      1 سراميك صنعت

 47  47  5 4     37    4 1 42 وکاغذ چوب صنايع صنعت

 134 3 131  1 1  3   113  1  21  113 شيميائي صنايع صنعت

 ۱3  ۱3  7 4     72  1  14  6۱ فلزى صنايع صنعت

 6  6        6    2  4 نساجي صنايع صنعت

 51  51  7 4     4۱  1  5  53 متالورژى صنعت

 11  11   1     11    1  2 معدن صنعت

 322 21 312  16 14  21   272  1  51  262 خودرو مکانيك صنعت

 6  6  1      5    1  5 دريائي موتورهاى مکانيك صنعت

 ۱  ۱  1      7    2  6 ناوبرى صنعت

 133 1 132  11 11  1   112  1  17  115 بردارى نقشه صنعت

 73  73  1 4     61  1  3  61 عمومي کشي نقشه صنعت

 141 72 ۱61 3 41 61 2 71 1  763 3 2  15۱ 2 771 صنعت زمينه صنعت کل

 65 ۱ 57 3 2 6  ۱   35 3   4 1 61 (انيميشن) پويانمايي خدمات

 115 21 174 2 ۱ 5  21   151 2 2  13  1۱1 بدني تربيت خدمات

 1  1        1      1 دستي چاپ خدمات
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 1167 157 111 11 31 33 1 156 1 1 ۱34 11 4 1 ۱5  177 بازرگاني حسابدارى خدمات

 14 4 11     4   1     1 13 سينما خدمات

 47  47 1 1 4     31 1 1  5  41 دستي صنايع خدمات

 117  117 3 13 6     175 3  1 24  172 ودوخت طراحي خدمات

 1266 117 1161 12 41 53 1 116  1 163 12 5  131  1131 کامپيوتر خدمات

 177 2 175 1 6 4  2   164 1 1 1 23  152 کودکيارى خدمات

 513 ۱7 416 1 22 22 1 ۱6   33۱ 1 2  27 1 473 گرافيك خدمات

 42 1 41 1 2 2  1   36 1   5  37 خانواده مديريت خدمات

 6  6             2 4 سازايراني موسيقي خدمات

 6  6             2 4 سازجهاني موسيقي خدمات

 51 2 41 1 3 2  2   35 1   1  51 نقاشي خدمات

 176 231 746 13 27 46 2 22۱ 1  651 13 3 1 71  111 معمارى کشي نقشه خدمات

 17 3 14     3   4      17 نمايش خدمات

 11 5 1 116 5 1735 خدمات زمينه خدمات کل
143

1 
2 1 331 2 65 51 11 1611 341 1142 

 36  36        35    35  1 اموردامي کشاورزي

 61  61   2     5۱    57  3 وباغي امورزراعي کشاورزي

 64 2 62  1 4  2   57  1  26  37 غذايي صنايع کشاورزي

 53  53        52    53   کشاورزى هاىماشين کشاورزي

 131 2 12۱  1 6  2   111  1  ۱۱  41 کشاورزي زمينه شاورزيک لک

  2561 371 21۱1 11 74 114 4 375 1 2 1145 11 6 1 374 7 2172 ايحرفه و فني شاخه کل جمع
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 هرشت و پایه موقعيت، استقالل، وضعيت تفکيك به ايحرفه و فني شاخه هايرشته داراي مدارس تعداد

 (93-94) تحصيلي سال

 حسابداري و معماري کشينقشه کامپيوتر، رشته سه که دارد وجود ضميمه هنرستان 64۱ ايحرفه و فني شاخه در

 هنرستان، 1142 خدمات زمينه هنرستان، 141 صنعت زمينه در .به را مقدار بيشترين مجموع در 5۱۱ با بازرگاني

 معماري کشينقشه ،1167 با حسابداري هنرستان، 1266 با کامپيوتر رشته دارد. وجود هنرستان 131 کشاورزي زمينه

 اند داده اختصاص خود به را آمار بيشترين هنرستان 513 با گرافيك و هنرستان 513 با الکتروتکنيك هنرستان، 176

  (.12-2 )جدول

 

 تحصيلي رشته حسب بر اي حرفه و فني شاخه در کشور هاي هنرستان نوع و تعداد -12-2 جدول
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 داراي هنرستان

 دوم پایه

 داراي هنرستان

 سوم پایه

 516 516 512 37 321 141 71 الکتروتکنيك صنعت

 355 324 351 21 241 ۱۱ 43 الکترونيك صنعت

 1 1 1  1   دريائي ومخابرات الکترونيك صنعت

 117 122 111 ۱ 15 26 6 تاسيسات صنعت

 4 4 4  3 1  چاپ صنعت

 151 15۱ 164 5 121 41 7 وتوليد ساخت صنعت

 351 354 341 21 225 111 34 ساختمان صنعت

 1 7 1  6 2 1 سراميك صنعت

 42 43 44 3 33 11 3 وکاغذ چوب صنايع صنعت

 121 122 127 7 75 31 21 شيميائي صنايع صنعت

 74 75 75 ۱ 61 1۱ 4 فلزى صنايع صنعت

 5 4 6  2 4  نساجي صنايع صنعت

 56 5۱ 56 3 42 14 3 متالورژى صنعت

 11 11 11  ۱ 3  معدن صنعت

 317 313 214 2۱ 211 71 33 خودرو مکانيك صنعت

 6 6 6  4 1 1 دريائي موتورهاى مکانيك صنعت

 7 ۱ ۱  5 3  ناوبرى صنعت

 124 124 12۱ 5 15 25 13 بردارى نقشه صنعت

 71 51 71 2 46 11 ۱ عمومي کشي نقشه صنعت

 111 ۱76 ۱6۱ 73 524 251 166 صنعت زمينه صنعت کل



75 

ن رشته زمينه
تا

رس
هن

 
مه

مي
ض

 

ن
تا

رس
هن

 
مه

مي
ض

 
رد

دا
 

ن
تا

رس
هن

 
ل

تق
س

م
 

ن
تا

رس
هن

 
ي

تای
وس

ر
 

ن
تا

رس
هن

 
ي

هر
ش

 

 داراي هنرستان

 دوم پایه

 داراي هنرستان

 سوم پایه

 57 53 65  34 31 1 ( انيميشن) پويانمايي خدمات

 171 1۱4 1۱1 6 127 37 31 بدني تربيت خدمات

  1 1   1  دستي چاپ خدمات

 113 161 111 6۱ 573 316 1۱۱ بازرگاني حسابدارى خدمات

 12 13 14  5 1  سينما خدمات

 36 31 46 1 1۱ 24 5 دستي صنايع خدمات

 176 1۱3 1۱5 12 11 71 27 ودوخت طراحي خدمات

 1167 1145 115۱ 11۱ 662 361 243 کامپيوتر خدمات

 15۱ 151 173 4 15 66 16 کودکيارى خدمات

 457 464 413 11 254 217 42 گرافيك خدمات

 31 37 3۱ 4 22 17 3 خانواده مديريت خدمات

 5 6 6  2 4  سازايراني موسيقي خدمات

 6 6 6  1 5  سازجهاني موسيقي خدمات

 4۱ 42 51  21 31  نقاشي خدمات

 115 111 131 45 515 314 157 معمارى کشي نقشه خدمات

 16 14 17  3 14  نمايش خدمات

 1۱41 1۱21 1767 175 123 532 4۱7 خدمات زمينه خدمات کل

 32 31 12 24 3 31 2 دامي امور کشاورزي

 55 47 22 3۱ ۱ 47 5 باغي و زراعي امور کشاورزي

 53 56 53 11 14 21 21 غذايي صنايع کشاورزي

 47 31 21 32 5 45 3 کشاورزى هاىماشين کشاورزي

 121 114 77 53 25 77 2۱ کشاورزي زمينه شاورزيک لک

 245۱ 2416 22۱7 273 11۱2 731 64۱ ايحرفه و فني شاخه کل جمع
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  رشته و جنسيت پایه، تفکيك به ايحرفه و فني شاخه هايرشته هنرجو و کالس تعداد

 (93-94) تحصيلي سال

 به هنرستان سوم و دوم هايپايه درس هايکالس تعداد است. درصد 35,7 ايحرفه و فني آموزش از دختران سهم

  و صنعت زمينه در حسابداري و کامپيوتر رشته صنعت، زمينه در الکتروتکنيك رشته باشد.مي عدد 15231 ميزان

  (.13-2 )جدول اند داده اختصاص خود به را کالس تعداد بيشترين کشاورزي زمينه در باغي زراعي امور

 

 رشته و جنسيت پایه، تفکيك به ايحرفه و فني شاخه هايرشته هنرجو و کالس تعداد -13-2 جدول
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 14224 647 1   14224 647 13231 615 1   13231 615 الکتروتکنيك صنعت

 7511 316 6,۱4 514 43 6116 353 6۱۱1 351 6,13 415 34 6465 325 الکترونيك نعتص

 نعتص
 مخابرات و الکترونيك

 دريائي
1 21   1 1 21 1 25   1 1 25 

 31۱۱ 132 1   31۱۱ 132 3147 133 1   3147 133 تاسيسات نعتص

 16 4 1   16 4 ۱1 4 1   ۱1 4 چاپ صنعت

 3124 1۱5 1   3124 1۱5 413۱ 1۱1 1   413۱ 1۱1 وتوليد ساخت نعتص

 451 1۱12 441 1   1۱12 441 ساختمان نعتص
1164

6 
  1 451 11646 

 131 1 1,35 13 1 126 ۱ 121 7 7,5 1 1 111 6 سراميك نعتص

 ۱32 44 1   ۱32 44 ۱۱2 44 1   ۱۱2 44 وکاغذ چوب صنايع صنعت

 2311 133 42,5۱ 111۱ 65 1373 6۱ 24۱1 131 31,23 173 51 1517 71 شيميائي صنايع صنعت

 14۱1 77 1   14۱1 77 1442 76 1   1442 76 فلزى صنايع نعتص

 74 5 1   74 5 51 4 1   51 4 نساجي صنايع نعتص

 1114 51 1   1114 51 1212 61 1   1212 61 متالورژى نعتص

 172 11 1   172 11 172 11 1   172 11 معدن صنعت

 ۱۱۱6 3۱1 1   ۱۱۱6 3۱1 ۱۱7۱ 373 1   ۱۱7۱ 373 خودرو مکانيك نعتص

 111 6 1   111 6 131 6 1   131 6 دريائي موتورهاى مکانيك نعتص

 162 7 1   162 7 217 1 1   217 1 ناوبرى نعتص

 2721 12۱ 1   2721 12۱ 2476 121 1   2476 121 بردارى نقشه نعتص

 1361 73 15,12 217 15 1162 5۱ 1177 52 11,5۱ 114 ۱ 163 44 عمومي کشي نقشه صنعت

 51141 2741 2,17 1752 124 572۱1 2625 56243 2635 2,61 1511 112 54732 2533 صنعت زمينه صنعت لک
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 ۱17 51 6۱,71 562 41 255 1۱ 77۱ 55 67,61 526 37 252 1۱ ( انيميشن) پويانمايي دماتخ

 5135 251 45,11 2725 122 3211 137 6451 2۱4 44,1 2۱16 134 3554 151 بدني تربيت دماتخ

        1 1 111 1 1   دستي چاپ خدمات

 23421 11۱7 57,12 13571 717 1۱5۱ 4۱1 22515 1123 57,42 1212۱ 677 15۱7 446 بازرگاني حسابدارى دماتخ

 141 12 42,۱6 61 4 ۱1 ۱ 131 13 36,64 4۱ 5 ۱3 ۱ سينما دماتخ

 411 36 14,27 315 33 24 3 511 31 14,41 411 36 21 3 دستي صنايع دماتخ

 2741 1۱1 111 2741 1۱1   3271 1۱1 111 3271 1۱1   ودوخت طراحي دماتخ

 2341۱ 1267 47,1۱ 11121 62۱ 123۱۱ 631 222۱3 1223 45,۱۱ 11224 51۱ 12151 625 کامپيوتر خدمات

 2524 161 111 2524 161   2561 154 111 2561 154   کودکيارى دماتخ

 7711 415 ۱5,12 6613 411 1117 76 7654 412 ۱6,12 65۱4 421 1171 71 گرافيك دماتخ

 451 32 111 451 32   56۱ 37 111 56۱ 37   خانواده مديريت دماتخ

 41 5 47,5 11 2 21 3 45 6 51,11 23 2 22 4 سازايراني موسيقي دماتخ

 43 6 4۱,۱4 21 2 22 4 55 6 45,45 25 2 31 4 سازجهاني موسيقي خدمات

 631 4۱ 13,۱1 511 44 31 4 535 42 11,51 411 3۱ 45 4 نقاشي دماتخ

 1147۱ 1134 4۱,1۱ 1541 554 113۱ 4۱1 1۱235 1115 47,61 ۱6۱2 521 1553 476 معمارى کشي نقشه دماتخ

 21۱ 16 41,35 ۱6 5 122 11 166 14 2۱,31 47 4 111 11 نمايش دماتخ

 کل

 خدمات
 ۱۱152 471۱ 57,12 5111۱ 2135 37154 1۱63 ۱5775 46۱3 57,56 41372 2۱64 36413 1۱11 خدمات زمينه

 431 33 1   431 33 451 31 1   451 31 اموردامي شاورزيک

 743 5۱ 1,1۱ ۱ 1 735 57 645 47 2,12 13 1 632 46 باغي و امورزراعي شاورزيک

 ۱44 54 71,62 672 41 172 13 ۱76 56 7۱,65 6۱1 43 1۱7 13 غذايي صنايع شاورزيک

 561 4۱ 1   561 4۱ 414 31 1   414 31 کشاورزى ماشينهاى شاورزيک
 لک

 2577 113 26,31 6۱1 42 1۱17 151 2465 172 2۱,4۱ 712 44 1763 12۱ کشاورزي زمينه شاورزيک

 141671 7741 35,7 53431 3111 16241 4631 1444۱3 7411 35,7 515۱5 3111 12۱1۱ 44۱1 ايحرفه و فني شاخه کل جمع
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 (93-94) تحصيلي سال رشته و جنسيت تفکيك به ايحرفه و فني شاخه هايرشته هنرجو و کالس تعداد

 ي،غذاي صنايع گرافيك، نقاشي، دستي، صنايع خانواده، مديريت کودکيارى، ،دوخت و طراحي دستي، چاپ هايرشته

 امپيوتر،ک جهاني، ساز موسيقي معمارى، کشينقشه سازايراني، موسيقي بازرگاني، حسابدارى (،نانيميش) پويانمايي

 عهده بر را تراندخ آموزش سهم بيشترين ترتيب به عمومي کشي نقشه و نمايش سينما، شيميائي، صنايع بدني، تربيت

 نقاشي، دستي، صنايع خانواده، مديريت کودکيارى، دوخت، و طراحي دستي، چاپ هايرشته (.14-2 دارد)جدول

 خود به را دختران از درصد 51 از بيشتر سهمي بازرگاني حسابدارى انيميشن(،) پويانمايي غذايي، صنايع گرافيك،

 اند. داده تخصيص

 

  رشته و جنسيت تفکيك به ايحرفه و فني شاخه هايرشته هنرجو و کالس تعداد -14-2 جدول
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 23,۱2 1,33 27455 1262 1   27455 1262 الکتروتکنيك صنعت

 12,4۱ 4,۱1 14311 755 6,46 121 77 13461 67۱ الکترونيك صنعت

 1,14 1,12 45 2 1   45 2 يدريائ ومخابرات الکترونيك صنعت

 5,32 2,11 6135 265 1   6135 265 تاسيسات صنعت

 1,16 1,16 1۱5 ۱ 1   1۱5 ۱ چاپ صنعت

 6,11 2,71 7162 366 1   7162 366 وتوليد ساخت صنعت

 17,75 6,15 2145۱ ۱12 1   2145۱ ۱12 ساختمان صنعت

 1,22 1,11 251 16 ۱,41 22 2 237 14 سراميك صنعت

 1,41 1,5۱ 1714 ۱۱ 1   1714 ۱۱ وکاغذ چوب صنايع صنعت

 4,23 1,66 4۱71 263 41,۱7 1111 124 2۱۱1 131 شيميائي صنايع صنعت

 2,53 1,11 2122 153 1   2122 153 فلزى صنايع صنعت

 1,12 1,15 133 1 1   133 1 نساجي صنايع صنعت

 2,1۱ 1,۱1 2316 111 1   2316 111 متالورژى صنعت

 1,3 1,12 344 22 1   344 22 معدن صنعت

 15,41 6,14 17764 754 1   17764 754 خودرو مکانيك صنعت

 1,21 1,1۱ 241 12 1   241 12 دريائي موتورهاى مکانيك صنعت

 1,32 1,13 361 16 1   361 16 ناوبرى صنعت

 4,51 1,77 5116 257 1   5116 257 بردارى نقشه صنعت

 2,12 1,۱3 2446 125 13,12 321 23 2125 112 عمومي کشي نقشه صنعت

 111 31,11 1152۱4 53۱4 2,۱3 3263 226 112121 515۱ صنعت زمينه صنعت کل

 1,12 1,54 1515 114 6۱,21 11۱۱ 7۱ 517 36 ( انيميشن) پويانمايي خدمات
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 7,12 4,21 123۱5 543 45,31 5621 256 6764 2۱7 بدني تربيت خدمات

 1,11 1 1 1 111 1 1   دستي چاپ خدمات

 26,43 15,62 45144 2311 57,6۱ 26411 13۱4 11445 126 بازرگاني حسابدارى خدمات

 1,16 1,11 271 25 31,۱5 11۱ 1 163 16 سينما خدمات

 1,54 1,32 13۱ 75 14,35 ۱۱5 61 53 6 دستي صنايع خدمات

 3,46 2,14 6112 371 111 6112 371   ودوخت طراحي خدمات

 26,21 15,53 45611 2411 46,41 21244 1226 24447 1264 کامپيوتر خدمات

 2,13 1,73 51۱5 315 111 51۱5 315   کودکيارى خدمات

 ۱,۱۱ 5,25 15444 1۱7 ۱5,17 13277 ۱41 2167 147 گرافيك خدمات

 1,51 1,35 111۱ 61 111 111۱ 61   خانواده مديريت خدمات

 1,15 1,13 ۱5 11 41,41 42 4 43 7 سازايراني موسيقي خدمات

 1,16 1,13 1۱ 12 46,14 46 4 52 ۱ سازجهاني موسيقي خدمات

 1,67 1,4 1165 11 12,71 11۱1 ۱2 ۱4 ۱ نقاشي خدمات

 21,7 12,۱2 37713 2131 4۱,32 1۱222 11۱3 11411 156 معمارى کشي نقشه خدمات

 1,22 1,13 374 31 35,56 133 1 241 21 نمايش خدمات

 111 51,11 173۱27 14۱1 57,74 111371 5711 73457 36۱2 خدمات زمينه خدمات کل

 17,45 1,3 ۱۱1 63 1   ۱۱1 63 دامي امور کشاورزي

 27,53 1,47 13۱۱ 115 1,51 21 2 1367 113 باغي و زراعي امور کشاورزي

 34,11 1,5۱ 1721 111 71,13 1361 ۱4 351 26 غذايي صنايع کشاورزي

 21,1 1,36 1154 ۱7 1   1154 ۱7 کشاورزى هاىماشين کشاورزي

 111 1,71 5142 365 27,41 13۱2 ۱6 3661 271 کشاورزي زمينه شاورزيک لک

 - 111 214153 15231 35,7 115115 6111 1۱113۱ 1111 ايحرفه و فني شاخه کل جمع
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  رشته و اداره نوع موقعيت، تفکيك به ايحرفه و فني شاخه هايرشته هنرجو تعداد

 (93-94) تحصيلي سال

 سهم باشند.مي 16 کشاورزي و 14311 خدمات ،22۱3 صنعت زمينه دولتي غير هايهنرستان هنرجويان تعداد

 هايآموزش ارائه در دولتي غير بخش پايين نقش دهندهنشان موضوع اين است. درصد 5,67 کل به دولتيغير هنرجويان

 هنرجويان کل درصد 4,12 حدود نيز روستايي هنرجويان سهم (.15-2 )جدول باشد مي هنرستان دوره ايحرفه و فني

 تجمعي که حالي در باشدمي روستايي بخش در حرفه و فني شاخه پايين تحصيلي پوشش دهنده نشان که است

  است. 1311 سال سرشماري اساس بر کشور کل جمعيت درصد 2۱,6 روستايي

 (93-94رشته) و اداره نوع موقعيت، تفکيك به ايحرفه و فني شاخه هايرشته هنرجو تعداد -15-2 جدول
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 22,34 11۱۱ 3,34 11۱ 26537 4,7۱ 1312 26143 الکتروتکنيك صنعت

 11,34 733 1,51 217 14173 3,5 514 13۱۱6 الکترونيك صنعت

 22,5 2 1  45 1  45 دريائي ومخابرات الکترونيك صنعت

 23,15 265 1  6135 4,52 277 5۱5۱ تاسيسات صنعت

 23,13 ۱ 1  1۱5 1  1۱5 چاپ صنعت

 21,71 365 1,1 ۱ 7154 1,11 152 7۱11 وتوليد ساخت صنعت

 23,41 ۱51 2,62 537 11121 4,41 111 11531 ساختمان صنعت

 16,11 16 1  251 1  251 سراميك صنعت

 11,4۱ ۱۱ 1  1714 5,31 11 1623 وکاغذ چوب صنايع صنعت

 1۱,62 261 1,62 31 4۱41 4,27 21۱ 4663 شيميائي صنايع صنعت

 11,1 153 1  2122 1,1 266 2656 فلزى صنايع صنعت

 14,7۱ 1 1  133 1  133 نساجي صنايع صنعت

 21,13 111 1  2316 3,55 ۱5 2311 متالورژى صنعت

 15,64 22 1  344 1  344 معدن صنعت

 24,13 716 3,13 556 1721۱ 6,41 1152 16612 خودرو مکانيك صنعت

 21 12 1  241 1  241 دريائي موتورهاى مکانيك صنعت

 23,16 16 1  361 1  361 ناوبرى صنعت

 21,31 255 1,33 17 5171 2,31 121 5176 بردارى نقشه صنعت

 11,57 125 1  2446 2,7۱ 6۱ 237۱ عمومي کشي نقشه صنعت

 21,72 5213 1,1۱ 22۱3 113111 4,47 5154 111131 صنعت زمينه صنعت کل

 14,31 11 11,16 17۱ 1417 1  1515 (انيميشن) پويانمايي خدمات

 23,46 411 7,11 ۱11 11415 1,27 157 1222۱ بدني تربيت خدمات

 1 1 1  1 1  1 دستي چاپ خدمات
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 21,3 2145 5,17 2377 43567 4,2۱ 1166 4317۱ بازرگاني حسابدارى خدمات

 1,26 11 35,16 15 176 1  271 سينما خدمات

 12,51 75 1  13۱ 3,3 31 117 دستي صنايع خدمات

 16,25 371 1  6112 4,31 251 5753 ودوخت طراحي خدمات

 11,7 2141 7,61 3513 4217۱ 6,12 2716 42۱15 کامپيوتر خدمات

 16,23 313 1,1۱ 4 51۱1 1,42 72 5113 کودکيارى خدمات

 16,۱۱ ۱21 11,25 15۱3 13۱61 1,35 21۱ 15236 گرافيك خدمات

 14,14 6۱ 1,2 2 1116 11,61 111 ۱11 خانواده مديريت خدمات

 7,73 11 1  ۱5 1  ۱5 سازايراني موسيقي خدمات

 ۱,17 12 1  1۱ 1  1۱ سازجهاني موسيقي خدمات

 13,26 ۱7 1,14 11 1154 1  1165 نقاشي خدمات

 21,36 1575 14,15 5631 32174 3,13 14۱1 36232 معمارى کشي نقشه خدمات

 11,14 25 26,2 1۱ 276 1  374 نمايش خدمات

 11,56 ۱152 ۱,2۱ 14311 151437 4,1۱ 71۱1 16673۱ خدمات زمينه خدمات کل

 13,17 63 1  ۱۱1 64,2 565 315 دامي امور کشاورزي

 13,22 115 1  13۱۱ 61,46 ۱53 535 باغي و زراعي امور کشاورزي

 15,13 117 1,13 16 1714 11,12 215 1515 غذايي صنايع کشاورزي

 12,11 ۱7 1  1154 5۱,16 613 441 کشاورزى هاىماشين کشاورزي

 13,۱۱ 362 1,32 16 5126 44,35 2236 2۱16 کشاورزي زمينه شاورزيک لک

 21,23 13717 5,67 166۱1 277464 4,12 14471 271674 ايحرفه و فني شاخه کل جمع
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 هگذشت تحصيل سال سه در ايحرفه و فني شاخه هايرشته هنرجو و محل( )رشته هنرستان تعداد مقایسه

 رشته تفکيك به

 41 تعداد است. بوده ديگر هايزمينه از بيشتر ايحرفه و فني شاخه هايهنرستان تعداد در خدمات زمينه تغييرات

 (.16-2 )جدول است کرده پيدا کاهش آن از قبل سال به نسبت 14-13 تحصيلي سال در هنرستان

 

 به گذشته تحصيل سال سه در ايحرفه و فني شاخه هايرشته هنرجو و محل( )رشته هنرستان تعداد مقایسه -16-2 جدول

 رشته تفکيك

 رشته زمينه

 هنرجو هنرستان

92-
91 

93-
92 

93-
94 

سه
قای

م
 

94-
93 

 با
93-

92 

92-
91 

93-
92 

94-
93 

سه
قای

م
 

94-
93 

 با
93-

92 

-2546 27455 31111 311۱2 -1 531 54۱  الکتروتکنيك صنعت  

-21 372 313  الکترونيك صنعت  17۱77 16351 14311 1161-  

 7 45 3۱ 54 1 1 1  دريائي ومخابرات الکترونيك صنعت

-231 6135 6366 631۱ 5 127 122  تاسيسات صنعت  

-14 1۱5 111 21۱ 1 4 4  چاپ صنعت  

-۱7۱ 7162 ۱۱41 15۱3 1 161 161  وتوليد ساخت صنعت  

-1715 2145۱ 22173 23121 4 371 366  ساختمان صنعت  

-1 1 11  سراميك صنعت  353 311 251 61-  

-2 47 41  وکاغذ چوب صنايع صنعت  2111 1121 1714 217-  

-376 4۱71 5247 5554 2 134 132  شيميائي صنايع صنعت  

-5 ۱3 ۱۱  فلزى صنايع صنعت  3715 3374 2122 452-  

-31 133 163 133 1 6 5  نساجي صنايع صنعت  

-1 51 61  متالورژى صنعت  3221 2۱72 2316 476-  

-1 11 12  معدن صنعت  414 311 344 46-  

-۱44 17764 1۱61۱ 11117 4 322 31۱  خودرو مکانيك صنعت  

-13 241 253 277 1 6 6  دريائي موتورهاى مکانيك صنعت  

-1 361 37۱ 41۱ 1 ۱ 7  ناوبرى صنعت  

-731 5116 5127 5763 1 133 132  بردارى نقشه صنعت  

-13 73 ۱6  عمومي کشي نقشه صنعت  3426 31۱6 2446 641-  

-2۱ 141 161  صنعت زمينه صنعت کل  133531 126515 1152۱4 11221-  

 ۱ 1515 15۱7 1413 3 65 62  (انيميشن) پويانمايي خدمات

 521 123۱5 11۱64 11511 11 115 1۱4  بدني تربيت خدمات

 1 1 1 7 1 1 1  دستي چاپ خدمات

-31 1167 1117  بازرگاني حسابدارى خدمات  5115۱ 41۱5۱ 45144 3114-  
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 رشته زمينه

 هنرجو هنرستان

92-
91 

93-
92 

93-
94 
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م
 

94-
93 

 با
93-

92 

92-
91 

93-
92 

94-
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م
 

94-
93 

 با
93-

92 

-1 14 15  سينما خدمات  351 311 271 31-  

 ۱5 13۱ ۱53 751 ۱ 47 31  دستي صنايع خدمات

-1 117 11۱  ودوخت طراحي خدمات  5416 5631 6112 373 

-31 1266 1216  کامپيوتر خدمات  51134 41144 45611 3453-  

-511 51۱5 5614 5۱11 1 177 176  کودکيارى خدمات  

-15 513 51۱  گرافيك خدمات  15132 16116 15444 652-  

-4 42 46  خانواده مديريت خدمات  1121 1113 111۱ 15-  

 23 ۱5 62 44 1 6 5  سازايراني موسيقي خدمات

 6 1۱ 12 ۱5 1 6 6  سازجهاني موسيقي خدمات

-5 51 56  نقاشي خدمات  1314 1316 1165 141-  

-2614 37713 41417 31511 1 176 176  معمارى کشي نقشه خدمات  

-2۱ 374 412 34۱ 1 17 17  نمايش خدمات  

-43 1142 11۱5  خدمات زمينه خدمات کل  1۱4۱61 1۱432۱ 173۱27 11511-  

-1 36 45  دامي امور کشاورزي  1371 1111 ۱۱1 211-  

-16 61 76  باغي و زراعي امور کشاورزي  2365 1165 13۱۱ 577-  

-177 1721 1۱17 1111 1 64 64  غذايي صنايع کشاورزي  

-3 53 56  کشاورزى هاىماشين کشاورزي  171۱ 1353 1154 211-  

-5 131 135  کشاورزي زمينه شاورزيک لک  7373 6316 5142 1264-  

-41 2561 2611  ايحرفه و فني شاخه کل جمع  325773 317131 214153 221۱6-  

 

  کشوري( منطقه 729 مجموع )از دوره و جنس تفکيك به «دوم متوسطه» مدارس داراي مناطق تعداد

 (93-94) تحصيلي سال

 منطقه 131 ايحرفه و فني شاخه است. داده آموزشي پوشش را کشور منطقه 721 از منطقه 716 کاردانش شاخه

 (.17-2 است)جدول نداده قرار پوشش تحت را کشور

  مقایسه دوره و جنس تفکيك به «دوم متوسطه» مدارس داراي مناطق تعداد -17-2 جدول

 مناطق پوشش درصد کل دخترانه پسرانه دوره

 ۱1.42 571 512 554 ايحرفه و فني

 11.56 716 713 714 کاردانش

 111 721 721 721 نظري
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  ضميمه( وضعيت گرفتن نظر در )بدون دوره و جنس تفکيك به «دوم متوسطه» مدارس تعداد

 (93-94) تحصيلي سال

 2561 که است کرده پيدا اختصاص کاردانش و اي حرفه و فني شاخه به متوسطه دوم دوره مدارس از درصد 36 حدود

 (.1۱-2 )جدول است کاردانش شاخه سهم هنرستان 43۱4 و ايحرفه و فني شاخه آموزش سهم

 

  دوره و جنس تفکيك به «دوم متوسطه» مدارس تعداد -18-2 جدول

 سهم جمع دخترانه پسرانه دوره

 13.16 2561 11۱4 1476 ايحرفه و فني

 22.53 43۱4 1۱54 2521 کاردانش

 35,62 6131 2135 3115 کاردانش و ايحرفه و فني

 111.11 1145۱ 1613 1۱43 دوم متوسطه کل

 

 (93-94وضعيت) تفکيك به کاردانش و ايحرفه و فني هايهنرستان تعداد

 شاخه سهم و هنرستان، 14۱4 کاردانش شاخه سهم که دارد وجود کاردانش و ايحرفه و فني ضميمه هنرستان 2131

 انهنرست محل يك در تحصيلي متفاوت هايزمينه آموزش امکان بدليل امر اين باشد.مي هنرستان 64۱ ايحرفه و فني

 (.11-2 باشد)جدول مي

 

 وضعيت تفکيك به کاردانش و ايحرفه و فني هايهنرستان تعداد -19-2 جدول

 موضوع          

 دوره

 جمع مستقل دارد ضميمه ضميمه

 سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد

 36,14 2561 46,17 11۱2 2۱,52 731 25,31 64۱ ايحرفه و فني

 63,25 43۱4 41,25 2151 16,11 741 33,۱5 14۱4 کاردانش

 111 6131 4۱,11 3334 21,15 1466 31,75 2131 کاردانش و ايحرفه و فني
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 (93-94) تحصيلي سال موقعيت تفکيك به کاردانش و ايحرفه و فني هايهنرستان تعداد

 جمعيت در سهم اين که ،دارد وجود روستايي بخش در کاردانش هنرستان 1267 و ايحرفه و فني هنرستان 273 تعداد

 هنرستان هنرجويان پايين تعداد يا ضميمه هايهنرستان وجود دليل به يا موضوع اين شود.نمي ديده آموزيدانش

 (.21-2 باشد)جدول توجيه قابل تواندمي روستايي کاردانش

 وضعيت تفکيك به کاردانش و ايحرفه و فني هايهنرستان تعداد -29-2 جدول

 موضوع              

 دوره

 روستایي شهري

 سهم تعداد سهم تعداد

 11,66 273 ۱1,34 22۱7 ايحرفه و فني

 2۱,11 1267 71,11 3117 کاردانش

 22,12 1533 77,۱۱ 531۱ کاردانش و ايحرفه و فني

 

 )تفکيکي( اداره نوع تفکيك به کاردانش و ايحرفه و فني هايهنرستان تعداد

 و دولتينمونه هنرستان 114 دارد. وجود کشور در هنرستان 6131 مجموع از دولتي غير هايهنرستان تعداد 16۱

 به توجه با مقدار اين که باشند مي عدد 37 وابسته هايهنرستان تعداد باشد.مي داير نيز امنايي هيات هنرستان 111

 (.21-2 است)جدول ناچيز بسيار کاردانش شاخه اجراي در هادستگاه مشارکت ضوعوم

  اداره نوع تفکيك به کاردانش و ايحرفه و فني هايهنرستان تعداد -21-2 جدول

 دوره            

 اداره نوع

 کاردانش اي حرفه و فني
 کل جمع

 جمع دخترانه پسرانه جمع دخترانه پسرانه

 27 ۱ 4 4 11 14 5 شاهد

6215 1145 ۱16 1121 دولتي عادي  3716  6133  2656  

 6 4 1 3 2 1 1 عشايري

 42 41 15 26 1  1 ثابت عشايري

 3 3 1 2    سيار عشايري

 16۱ 513 1۱1 412 375 167 21۱ دولتي غير

 1 1  1    (خيريه)دولتي غير

 5 1  1 4 1 3 (المنفعه عام)دولتي غير

 2 2  2    حمايتي غيردولتي

 114    114 42 62 دولتي نمونه

 111 36 16 21 74 21 45 امنايي هيات

 37 2  2 36 14 22 وابسته

2125 2561 11۱4 1476 کل جمع  1۱54 ۱443  1613  
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 (93-94) تحصيلي سال سازماني واحد نوع تفکيك به کاردانش و ايحرفه و فني هايهنرستان تعداد

 وجود جوار هنرستان 11 تعداد باشند.مي ضميمه آنها از بخشي که دارد وجود کشور در روزيشبانه هنرستان 113

 در ايحرفه و فني هايهنرستان سابقه و کاردانش شاخه اجراي در هادستگاه مشارکت موضوع به توجه با که دارد

  (.22-2 )جدول است ناچيز بسيار جوار هايهنرستان اجراي

 سازماني واحد نوع تفکيك به کاردانش و ايحرفه و فني هايهنرستان تعداد -22-2 جدول

 دوره

 سازماني واحد نوع

 کاردانش اي حرفه و فني
 کل جمع

 جمع دخترانه پسرانه جمع دخترانه پسرانه

 6111 3۱34 1637 2116 2172 174 111۱ عادي آموزش

 11 3  3 7 3 4 جوار

 113 546 216 331 374 113 271 روزي شبانه

 2 1 1  1 1  قرآني برنامه فوق مدارس

 6    6 3 3 ورزش مدرسه

 6131 43۱4 1۱54 2521 2561 11۱4 1476 کل جمع

 

 (93-94 ) تحصيلي سال در جنسيت تفکيك به هنرجو داراي هايرشته تعداد

 کشور هاياستان اکثر (.23-2 باشد)جدولنمي هنرجو داراي کاردانش شاخه رشته 51 حدود 14-13 تحصيلي سال در

 دهند. مي ارائه را ايحرفه و فني هايرشته درصد 11 حدود

 (93-94) تحصيلي سال در جنسيت تفکيك به هنرجو داراي هايرشته تعداد -23-2 جدول

 کشوري ميانگين *پوشش تنوع درصد کل دخترانه پسرانه دوره

 5۱,71 11,71 31 22 35 ايحرفه و فني

 25,21 ۱2,64 211 13 1۱6 کاردانش

 

 (93-94) تحصيلي سال زمينه تفکيك به موجود محل رشته تعداد

 بطور باشد.مي هنرجو 6111۱4 داراي که دارد وجود کاردانش و ايحرفه و فني آموزش محل رشته 211۱4 کشور در

 خواهد کاهش را آموزش وريبهره موضوع اين دارد. وجود محل رشته هر براي پايه دو مجموع در هنرجو 32 ميانگين

 (.24-2 دارد)جدول
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 (93-94) تحصيلي سال زمينه تفکيك به موجود محل رشته تعداد -24-2 جدول

 جمع کشاورزي خدمات صنعت دوره

 7316 213 4631 2473 ايحرفه و فني

 1466۱ ۱12 ۱222 5644 کاردانش

 21984 1915 12852 8117 کاردانش و ايحرفه و فني

 

 (93-94) تحصيلي سال سوم و دوم پایه هنرجویان سهم و تعداد

 کاردانش و ايحرفه و فني هايشاخه در هنرجو هزار 342 سوم پايه در و هنرجو هزار 34۱ حدود هنرستان دوم پايه در

 (.25-2 )جدولدارد وجود

 (93-94) تحصيلي سال زمينه تفکيك به موجود محل رشته تعداد -25-2 جدول

 موضوع           

 دوره

 سوم و دوم پایه جمع سوم پایه دوم پایه

 سهم تعداد سوم از سهم تعداد دوم از سهم تعداد

 16.49 214153 17,11 141671 15,11 1444۱3 ايحرفه و فني

 22.25 316۱31 22,11 113315 22,41 213526 کاردانش

 38.74 6111۱4 31,21 342175 3۱,31 34۱111 کاردانش و ايحرفه و فني

 199 1783419 199 874778 199 998641 دوم متوسطه کل

 

 دولتي هايکالس تراکم و هنرجو کالس، تعداد

 سوم پايه از دوم پايه تراکم باشد.مي ايحرفه و فني شاخه در تراکم از کمتر کاردانش شاخه در آموزاندانش تراکم

 (.26-2 است)جدول بيشتر هنرستان

 (93-94) تحصيلي سال دولتي هايکالس تراکم و هنرجو کالس، تعداد -26-2 جدول

 موضوع          

 دوره

 سوم و دوم پایه سوم پایه دوم پایه

 تراکم هنرجو کالس تراکم هنرجو کالس تراکم هنرجو کالس

 29.23 277464 13717 21,21 141۱11 6171 21,24 136565 6746 اي حرفه و فني

 17.5 37253۱ 21212 16,11 1۱1444 1167۱ 1۱ 111114 11614 کاردانش

 18.57 651112 35111 1۱,26 322343 17641 1۱,۱7 327651 17361 کاردانش و اي حرفه و فني

 21.18 1597838 75443 29.81 782885 37619 21.55 814953 37824 دوم متوسطه کل
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 استان تفکيك به دوم پایه هنرجویان سهم و تعداد

 سمنان و شمالي خراسان ،جنوبي خراسان ،گيالن ،گلستان ،اصفهان ،قزوين ،اردبيل ،مازندران ،همدان هاياستان

 (.27-2 هستند)جدول دارا را متوسطه دوم پايه آموزاندانش کل به هنرستان دوم پايه آموزاندانش سهم بيشترين

 است. داده اختصاص خود به را دوم پايه در کاردانش ايحرفه و فني آموزش سهم کمترين درصد 21 با لرستان استان

 (93-94) تحصيلي سال دولتي هايکالس تراکم و هنرجو کالس، تعداد -27-2 جدول

 دوره

 استان

 کاردانش و اي حرفه و فني کاردانش اي حرفه و فني
 رتبه

 متوسطه جمع

 سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد دوم

 42553 11 41,۱1 17712 22,72 1661 11,11 ۱123 شرقي آذربايجان

 35671 22 37,41 13375 23,24 ۱211 14,25 51۱4 غربي آذربايجان

 14154 3 43,32 647۱ 25,15 3746 1۱,27 2732 اردبيل

 51611 5 42,۱1 25511 24,24 14461 1۱,65 11131 اصفهان

 2113۱ 16 31,15 11151 22,74 6۱1۱ 17,21 5151 البرز

 6151 31 31,41 2122 11,77 1376 11,72 746 ايالم

 12411 14 41,71 51۱4 27,21 3411 13,41 1675 بوشهر

 11341 31 31,16 2745۱ 13,65 12464 16,42 14114 (شهرتهران) تهران

 54715 17 31,52 21621 25,14 1361۱ 14,4۱ 7123 (هاشهرستان) تهران

 11712 25 35,46 4151 22,55 2631 12,11 1511 بختياري و چهارمحال

 1114۱ ۱ 42,14 4266 24,۱3 2521 17,21 1746 جنوبي خراسان

 72514 13 41,11 21۱12 25,71 1۱61۱ 15,32 11114 رضوي خراسان

 11۱4۱ 1 42,11 4557 25,43 2751 16,57 171۱ شمالي خراسان

 6123۱ 24 36,14 21712 24,23 14516 11,۱1 7116 خوزستان

 11125 11 3۱,71 4277 22,21 2457 16,51 1۱21 زنجان

 7۱۱۱ 11 41,۱7 3313 25,13 2145 15,15 125۱ سمنان

 21776 2۱ 31,17 1521 22,37 6662 1,61 2۱5۱ بلوچستان و سيستان

 56427 23 37,2۱ 2113۱ 21,۱1 12311 15,4۱ ۱737 فارس

 1411۱ 4 43,13 6171 26,41 3726 16,62 2345 قزوين

 147۱1 27 33,11 4۱۱2 1۱,15 26۱4 14,۱6 211۱ قم

 16464 15 41,41 6666 22,61 3721 17,۱1 2145 کردستان

 37113 21 37,53 13121 11,31 7112 1۱,14 672۱ کرمان

 21۱43 26 34,15 7635 21,1۱ 441۱ 14,77 3227 کرمانشاه

 1631 21 31,73 2151 1۱,۱4 1۱14 11,۱1 1145 بويراحمد و کهکيلويه

 1۱۱4۱ 6 42,54 ۱11۱ 24,1۱ 471۱ 17,56 3311 گلستان

 21271 7 42,33 123۱1 24,44 7155 17,۱۱ 5234 گيالن

 21113 32 21,46 615۱ 16,46 3441 13,11 2717 لرستان

 3671۱ 2 44,33 16311 23,۱۱ ۱7۱۱ 21,44 7523 مازندران

 1643۱ 1۱ 31,17 6422 21,67 331۱ 1۱,41 3124 مرکزي
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 دوره

 استان

 کاردانش و اي حرفه و فني کاردانش اي حرفه و فني
 رتبه

 متوسطه جمع

 سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد دوم

 21716 12 41,61 1133 21,46 631۱ 12,13 2635 هرمزگان

 1۱6۱1 1 44,12 ۱315 26,37 4121 1۱,55 3466 همدان

 131۱6 21 3۱,21 5137 11,31 2557 1۱,۱1 24۱1 يزد

 11۱641 - 3۱,31 34۱111 22,41 213526 15,11 1444۱3 کشور کل

 

 استان تفکيك به سوم و دوم پایه هنرجویان سهم و تعداد

 شرقيآذربايجان و سمنان ،جنوبيخراسان ،شماليخراسان ،اصفهان گيالن، ،قزوين ،اردبيل مازندران، همدان، هاياستان

 هستند دارا را متوسطه سوم و دوم پايه آموزاندانش کل به هنرستان سوم و دوم پايه آموزاندانش سهم بيشترين

 به را سوم و دوم پايه در کاردانش و ايحرفه و فني آموزش سهم کمترين درصد 31,66 با تهران شهر (.2۱-2 )جدول

 است. داده اختصاص خود

 (93-94) استان تفکيك به سوم و دوم پایه هنرجویان سهم و تعداد -28-2 جدول

 دوره

 استان

 کاردانش و اي حرفه و فني کاردانش اي حرفه و فني
 رتبه

 متوسطه جمع

 سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد دوم

 ۱257۱ 11 41,76 344۱6 22,11 1۱25۱ 11,65 1622۱ شرقي آذربايجان

 71416 23 37,4۱ 26425 22,56 15116 14,12 11511 غربي آذربايجان

 21211 3 43,51 1276۱ 24,36 7135 11,23 5633 اردبيل

 117111 6 42,13 51311 23,6۱ 27752 11,26 22567 اصفهان

 5۱161 15 41,35 23712 23,1۱ 13661 17,17 11123 البرز

 13۱31 31 31,75 4312 21,65 2۱56 11,11 1536 ايالم

 23۱11 12 41,31 1۱36 27,3۱ 6521 13,13 3316 بوشهر

 1۱1151 32 31,66 57132 14,41 25151 17,25 311۱1 (شهرتهران) تهران

 115۱16 11 31,61 41115 24,52 25151 15,1۱ 15155 (هاشهرستان) تهران

 23341 22 37,52 ۱757 23,3۱ 545۱ 14,13 3211 وبختياري چهارمحال

 116۱4 ۱ 42,11 ۱315 24,34 4712 17,۱5 3513 جنوبي خراسان

 141726 13 41,1۱ 57665 25,41 35755 15,57 21111 رضوي خراسان

 21343 7 42,76 1126 25,51 5443 17,26 36۱3 شمالي خراسان

 11۱۱71 25 36,73 43651 24,34 2۱13۱ 12,3۱ 14721 خوزستان

 211۱۱ 1۱ 31,۱6 ۱765 22,22 4۱۱6 17,64 3۱71 زنجان

 15414 1 41,11 6451 25,14 3۱75 16,76 25۱4 سمنان

 57412 31 32,13 1۱471 22,31 12۱71 1,74 5611 بلوچستان و سيستان

 111331 24 37,31 41712 21,51 23516 15,۱1 172۱6 فارس

 27557 4 43,51 11111 26,24 7231 17,27 4761 قزوين

 2۱715 27 33,55 1631 17,1۱ 5161 15,5۱ 4471 قم
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 دوره

 استان

 کاردانش و اي حرفه و فني کاردانش اي حرفه و فني
 رتبه

 متوسطه جمع

 سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد دوم

 32761 14 41,11 13411 22,71 743۱ 1۱,21 5163 کردستان

 72616 21 37,54 272۱۱ 11,15 13124 1۱,3۱ 13364 کرمان

 44455 26 35,12 1516۱ 21,11 ۱13۱ 15,۱1 7131 کرمانشاه

 11۱16 2۱ 32,11 6511 21,21 4115 12,61 2514 بويراحمد و کهکيلويه

 36123 17 41,14 14۱21 23,75 ۱771 16,31 6151 گلستان

 5۱621 5 43,11 25215 24,25 14214 1۱,75 11111 گيالن

 42۱11 21 32,44 13۱۱7 17,63 7547 14,۱1 6341 لرستان

 72134 2 45,13 32435 23,41 1611۱ 21,54 15517 مازندران

 3237۱ 16 41,33 1315۱ 21,73 6711 11,61 6347 مرکزي

 4214۱ 11 41,71 17533 21,17 12267 12,52 5266 هرمزگان

 36731 1 45,14 165۱4 25,51 1411 11,55 71۱3 همدان

 25531 21 3۱,12 1711 1۱,74 47۱7 11,2۱ 4124 يزد

 17۱3411 - 3۱,74 6111۱4 22,25 316۱31 16,41 214153 کشور کل

 

 93-94 هاهنرستان انساني نیروی وضعیت 2-8

 هاهنرستان هنرآموزان کلي آمار

  (.21-2 دارد)جدول وجود کاردانش و ايحرفه و فني هايشاخه مجموع در کشور سطح در هنرآموز 41711 حدود

 (93-94) تحصيلي سال ها هنرستان هنرآموزان کلي آمار -29-2 جدول

 تدریس ساعت جمع هنرآموز تعداد دوره

 3۱3327 21۱21 ايحرفه و فني

 532113 2۱572 کاردانش

 115521 41761 کل جمع

 تدریس: گروه

 ،ساختمان ،دتولي و ساخت ،هنرپايه ،الکترونيك ،بازرگاني حسابداري ،معماري ،الکتروتکنيك ،کامپيوتر تدريس هايگروه

 اسباتمح و گرافيك ،خودرو مکانيك ،بردارينقشه ،فني رسم و کشي نقشه ،عمومي مکانيك ،تاسيسات ،برق ،طراحي

  (.31-2 هستند)جدول ابالغ بيشترين داراي ترتيب به مکانيك فني

 (93-94) ها هنرستان هنرآموزان تدریس هاي گروه -39-2 جدول

 کل جمع کاردانش ايحرفه و فني تدریس گروه

 15 62 34 فارسي ادبيات

 2 2  کارگاه و آزمايشگاه
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 کل جمع کاردانش ايحرفه و فني تدریس گروه

 442 5 43۱ اقتصاد

 5312 3561 2153 الکتروتکنيك

 2451 116 1541 الکترونيك

 427 145 212 دفاعي آمادگي

 617 1 616 آمار

 125 1 124 دامي امور

 675 475 245 زراعي امور

 1 1  ابتدايي آموزش

 14۱ 15 55 استثنايي آموزش

 37۱ 1 37۱ کودک پرورش و آموزش

 7 4 3 پيوسته کارداني و فني آموزشکده

 1  1 مهارتي انتخابي

 1635 1۱7 1461 برق

 441 ۱ 441 بهداشت

 364 1 363 اوليه هايکمك و ايمني بهداشت

 71 4۱ 31 تاريخ

 15۱7 617 111۱ تاسيسات

 111 52 51 بدني تربيت

 1  1 معلم تربيت

 ۱6 5۱ 21 جغرافيا

 33 17 16 چاپ

 411 1 411 دستي چاپ

 3122 16 3114 بازرگاني حسابداري

 61 25 45 پرورشي درس

 21 1۱ 3 کاردانش تخصصي دروس

 175 113 66 قرآن و ديني

 164  164 روانشناسي

 434 47 312 رياضي

 62 41 24 خارجي زبان

 6  6 شناسي زمين

 213 1۱ 1۱7 شناسي زيست

 1۱64 1311 621 توليد و ساخت

 17۱1 3 1777 ساختمان

 1  1 ساير

 62 31 26 سراميك

 77 16 61 شيمي

 511 366 156 چوب صنايع

 355 113 167 دستي صنايع
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 کل جمع کاردانش ايحرفه و فني تدریس گروه

 36۱ 14 361 شيميايي صنايع

 213 74 145 غذايي صنايع

 516  516 فلزي صنايع

 1674 1 1673 طراحي

 663 ۱ 661 دوخت و طراحي

 75 41 37 عربي

 31 13 17 اجتماعي علوم

 31  31 دريايي علوم

 413  413 ورزشي علوم

 26 14 12 پرورشي فعاليت

 2 2  منطق و فلسفه

 14 34 61 برنامه فوق

 113 27 171 فيزيك

 1  1 کارآموزي

 6244 61 6211 کامپيوتر

 ۱76 1 ۱71 گرافيك

 411 25۱ 1۱1 کشاورزي هايماشين

 317 2 316 گري( )ريخته متالورژي

 761  761 مکانيك فني محاسبات

 65 1 64 خانواده مديريت

 4۱ 22 26 بهداشت مربي

 1 6 3 مشاور

 2۱ 5 23 معدن

 5135 3121 22۱1 معماري

 1232 6 1227 خودرو مکانيك

 1411 3 1411 عمومي مکانيك

 7  7 دريايي موتورهاي مکانيك

 2 2  موسيقي

 21  21 ناوبري

 164 7 151 نساجي

 111  111 نقاشي

 1235 2 1233 برداري نقشه

 12۱1 6 12۱5 فني رسم و کشي نقشه

 164  164 نمايش

 21۱5 6 21۱3 هنرپايه

 23161 22751 451 مشخص بدون

 41761 2۱572 21۱21 کل جمع
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 (93-94) تحصيلي سال پست اساس بر انساني نيروي

 رايياج معاون ،خدمتگزار ،هنرستان بخش انباردار ،بدني تربيت درس دبير ،بخش سرپرست ،استادکار ،هنرآموز ،دبير

 ،مهارتي و فني معاون ،کاردانش هنرستان مدير ،خدمتگزار و سرايدار ،مدرسه مشاور ،مدرسه آموزشي معاون ،مدارس

 رمدي ،روزي شبانه سرپرست ،مدارس سالمت مراقب ،فرهنگي امور و شيرپرو مربي ،مدرسه فرهنگي و پرورشي معاون

 يدارا ترتيب به مدارس بهداشت مربي و مدارس عمومي امور معاون ،ايحرفه و بازرگاني هنرستان مدير ،فني هنرستان

  (.31-2 هستند)جدول متصدي داراي هايپست بيشترين

 

 (93-94) تحصيلي سال ها هنرستان کارکنان سازماني هاي پست اساس بر انساني نيروي -31-2 جدول

 کل جمع کاردانش ايحرفه و فني پست عنوان

 63۱1 4272 23۱1 استادکار

 342 174 16۱ آشپز

 11 76 11 آموزگار

 5 5 1 استثنايي آموزگار

 11 1 1 تلفيقي آموزگار

 145 ۱2 72 بدني تربيت آموزگاردرس

 1  1 انباردار

 513۱ 2641 241۱ هنرستان بخش انباردار

 51  51 جمعدار و مرکزي انباردار

 1  1 تلفنچي

 4563 2573 1114 خدمتگزار

 15 1 14 سرايدار و خدمتگزار

 554۱1 374۱۱ 265۱4 دبير

 57 41 21 استثنايي دبير

 241 217 21 عشايري مدارس دبير

 ۱2 51 34 تلفيقي دبير

 5351 31۱5 2156 بدني تربيت درس دبير

 271 131 141 راننده

 1  1 سبك تندرو نقليه وسائط راننده

 2731 1555 1176 خدمتگزار و سرايدار

 6113 3161 3144 بخش سرپرست

 1165 5۱2 5۱3 روزي شبانه سرپرست

 2۱  2۱ کارپرداز

 2۱۱ 142 146 آشپز کمك

 2  2 روزي شبانه سرپرست کمك

 1 1  پيگيري و دفتري امور متصدي
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 کل جمع کاردانش ايحرفه و فني پست عنوان

 2 2  ماشيني خدمات و امتحانات و دفتري امور متصدي

 1 1  بايگاني و دفتري امور متصدي

 16  16 تاسيسات از نگهداري و مراقبت متصدي

 1  1 مرکزي خوابگاه مدير

 ۱ 7 1 روستايي پرورشي و آموزشي مجتمع مدير

 2 1 1 نظري متوسطه دوم دوره مدرسه مدير

 775  775 اي حرفه و بازرگاني هنرستان مدير

 ۱53  ۱53 فني هنرستان مدير

 266۱ 266۱  کاردانش هنرستان مدير

 71  71 کشاورزي هنرستان مدير

 13 5 ۱ بهداشت مراقب

 1235 613 5۱1 مدارس سالمت مراقب

 1 1  آمادگي مربي

 ۱ 7 1 تربيتي امور مربي

 1 1 1 دفاعي آموزش مربي

 11 7 3 بهداشت مربي

 372 214 1۱2 مدارس بهداشت مربي

 276 1۱4 17 پرورشي مربي

 2 2  قرآني فعاليت پرورشي مربي

 1152 11۱4 ۱62 فرهنگي امور و پروشي مربي

 1  1 پرسنلي اعتبارات تامين مسئول

 17  17 امورمالي و انبار تدارکات، مسئول

 2 2  مشاور

 2  2 راهنمايي مشاور

 1 1  استثنايي مدارس مشاور

 3221 1161 143۱ مدرسه مشاور

 1 1  تحصيلي هدايت مشاور

 11 1 2 مجتمع اجرايي معاون

 4554 263۱ 111۱ مدارس اجرايي معاون

 411 246 253 مدارس امورعمومي معاون

 5 4 1 مجتمع آموزشي معاون

 4171 241۱ 1656 مدرسه آموزشي معاون

 7 6 1 روستايي مجتمع فرهنگي و پرورشي معاون

 2241 1171 1161 مدرسه فرهنگي و پرورشي معاون

 6 5 1 هوشمندسازي امور و فناوري معاون

 2632 1411 1221 مهارتي و فني معاون

 1 1  جديد نظام هنرستان مهارتي و فني معاون

 11 6 5 آموزشي واحد مدير و مجتمع معاون
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 کل جمع کاردانش ايحرفه و فني پست عنوان

 1 1  کاردانش هنرستان معاون

 ۱۱  ۱۱ کشاورزي آالت ماشين مکانيسين

 41 11 22 سرايدار نگهبان

 41756 2۱561 21۱27 هنرآموز

 7 5 2 هنر هنرآموز

 143116 13134 61461 کل جمع
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 تحصیلي های شاخه التحصیالن فارغ اشتغال وضعیت 2-9

 التحصيالن فارغ اشتغال ميزان

 عبارتند ISCED79 استاندارد اساس بر آموختگاندانش جذب ميزان ايران آمار مرکز 1311 سال سرشماري اساس بر

 از:

 درصد( 31) نظري متوسطه آموزاندانش براي کار بازار جذب ميزان

 درصد( 34) کاردانش متوسطه آموزاندانش براي کار بازار جذب ميزان

 درصد( 45) ايحرفه و فني متوسطه آموزاندانش براي کار بازار جذب ميزان

 درصد( 51) کارداني دانشجويان براي کار بازار جذب ميزان

 (.درصد 3۱) کارشناسي دانشجويان براي کار بازار جذب ميزان

 

 

 ايحرفه -تحصيلي هاي رشته حسب بر اي حرفه و فني آموختگان دانش مجموع -17-2 شکل

 

 را ورکش در اقتصادي فعال غير بيشترين نظري متوسطه شاخه و ابتدايي ،راهنمايي آموزش دوره تحصيالت با افراد

 (.17-2 دهند)شکلمي تشکيل

 

38321

64095

345553

3453269

1412109

719909

1392436

6692561

1514915

7295619

891732

6890547

2112

4517

47539

504612

207102

138162

357178

668837 112568

749126

18196

46706581588

75970

464667

2475362

1145324

449635

1418618

3355662

401199

4186856

255654

3589245

424

810

4524

43261

20266

14875

33858

92865

13018

93302

7291

81244

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

يدکتري تخصص دکتري حرفه کارشناسي ارشد کارشناسي کارداني کاردانش فني و حرفه اي متوسطه نظري اول متوسطه راهنمایي سوادآموزي ابتدایي

1399وضعيت اشتغال نيروي انساني در سال 

غير فعال -مردوزن بيکار-مردوزن شاغل-مردوزن اظهار نشده-مردوزن
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 )3،5ISCED( ايحرفه و فني کارداني یا کاردانش / ايحرفه و فني متوسطه تحصيالت داراي 1399 سال در کشور شاغلين تحصيلي رشته و شغلي رشته تناسب

 و 32-2 باشد)جدولمي درصد 25 از کمتر کاردانش و ايحرفه و فني آموختگان مهارت براي تحصيالت رشته و شغلي رشته تناسب ايران آمار مرکز 1311 سال سرشماري اساس بر

 .(1۱-2 شکل

 (93-94) ها هنرستان هنرآموزان تدریس هاي گروه -32-2 جدول
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 ایران آمار مرکز 1399 سال سرشماري اساس بر کاردانش و ايحرفه و فني تحصيالت با شاغلين شغلي رشته و تحصيلي رشته تناسب -18-2 شکل
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 تحصيالت رشته تفکيك به کشور اقتصادي غيرفعاالن وضعيت

 ريزي،رنامهب و معماري ادبيات، و زبان ماليات، و حسابداري اتوماسيون، و کامپيوتر تحصيالت با افراد براي اقتصادي فعال غير بيشترين ايران، آمار مرکز 1311 سال سرشماري اساس بر

 باشند.نمي کار جوياي افراد اين (.11-2 باشد)شکلمي انرژي و برق اداري، امور و مديريت

 

  1399-ایران آمار مرکز اطالعات از استخراج تحصيالت رشته تفکيك به کشور اقتصادي غيرفعاالن وضعيت -19-2 شکل

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

1100000

ي 
بيت

 تر
وم

وعل
م 

معل
ت 

ربي
ت

(
مي

مو
ي ع

ه ها
رنام

ب
)

14
1 لي

 عا
ش

موز
ه  آ

سع
 تو

زي
ه ري

رنام
 ـ ب

لي
 عا

ش
موز

آ
14

2
ني

ستا
 دب

ش
 پي

علم
ت م

ربي
ت

14
3 ايه

ح پ
طو

 س
 در

علم
ت م

ربي
ت

14
4

عي
ضو

 مو
ص

خص
با ت

م 
معل

ت 
ربي

ت
14

5
اي

رفه 
 ح

بي
 مر

م و
معل

ت 
ربي

ت
14

6
نر 

ش ه
ژوه

پ
21

1
شي

ماي
ي ن

رها
وهن

ك 
وزي

م
21

2
هي

گرو
ي 

ه ها
سان

ت ر
يدا

تول
ي و

صر
 ـ ب

عي
سم

ي 
ك ها

کني
ت

21
3

حي
طرا

21
4 نه 

گي
آب

21
5

ن 
دي

22
1

وخ
نس

و م
ي 

رج
خا

ي 
ن ها

زبا
22

2
ري

ماد
ت 

دبيا
 و ا

ان
زب

22
3 سي

شنا
ن 

ستا
 وبا

يخ
تار

22
5

الق
 اخ

علم
ه و

سف
فل

22
6

ي 
رمان

ن د
روا

 و 
وي

ن کا
روا

31
1

گي
رهن

ت ف
لعا

طا
و م

ي 
اس

شن
عه 

جام
31

2
ني

مد
وم 

وعل
ي 

اس
سي

وم 
عل

31
3

صاد
اقت

31
4

ري
نگا

خبر
ي و

گار
ه ن

زنام
رو

32
1

ني
يگا

و با
ي 

سان
ع ر

طال
ي، ا

دار
کتاب

32
2

شي
فرو

ده 
خر

ي و
وش

 فر
ده

عم
34

1
ات

ليغ
وتب

ي 
رياب

بازا
34

2
ري

کدا
وبان

مه 
، بي

لي
 ما

مور
ا

34
3 دي

ت بن
اليا

و م
ي 

دار
ساب

ح
34

4
ري

 ادا
مور

ت وا
يري

مد
34

5
اي

انه 
رخ

دبي
ي و

فتر
ي د

رها
کا

34
6

ت 
عالي

  ف
وره 

د
(

ري
کا

)
34

7
وق

حق
3۱

1
مي

شي
بيو

ي و
لوژ

بيو
42

1 ت
يس

ط ز
حي

م م
علو

42
2

ك 
پتي

ا
44

1
ي 

يم
 ش

ديو
را

44
2

ين
 زم

وم
عل

44
3

مار
آ

46
2

وتر
مپي

زکا
ده ا

تفا
اس

4۱
2

ي 
نعت

 ص
ني

ايم
52

1 ري
زکا

و فل
ك 

کاني
م

52
1

ژي
 انر

ق و
بر

52
2

ون
سي

وما
 وات

ك
وني

کتر
ال

52
3

ند
راي

و ف
ي 

ياي
يم

ش
52

4
ما 

واپي
 وه

تي
کش

اع 
 انو

ي،
تور

 مو
ه ي

قلي
ل ن

ساي
و

52
5

يي
غذا

اد 
 مو

ري
راو

ف
54

1
رم

وچ
ش 

اپو
س، پ

 لبا
ت،

وجا
نس

م
54

2
واد

م
(

شه
شي

 و 
ك

ستي
پال

ذ، 
کاغ

ب، 
چو

)
54

3
راج

تخ
 اس

ن و
عد

م
54

4
ري

شه
ي 

ريز
مه 

رنا
 و ب

ري
عما

م
5۱

1 ن 
تما

اخ
وس

ن 
مرا

ي ع
دس

مهن
5۱

2
ت

راع
 وز

ري
پرو

دام
62

1
ني

غبا
با

62
2

ري
ل دا

جنگ
62

3 ي 
ماه

ش 
رور

پ
62

4
ي 

شک
مپز

 دا
يار

شت
هدا

ب
64

1
ي 

اس
شن

ب 
سي

آ
72

1 ت
راقب

 وم
ري

ستا
پر

72
3

دان
 دن

ات
الع

مط
72

4
کي

زش
ن پ

رما
و د

ص 
خي

تش
ي 

لوژ
کنو

ت
72

5
شي

بخ
توان

ن و
رما

د
72

6 ي 
ساز

ارو
ي د

صص
تخ

72
7

ان
جوان

 نو
 به

وط
مرب

ت 
دما

وخ
ک 

ود
ازک

ي 
دار

گه
ن

76
1

وره
شا

و م
ي 

ماع
جت

ي ا
کار

دد
م

76
2

ري
 دا

ران
ستو

ل،ر
هت

۱1
1

ت
راغ

ت ف
وقا

 و ا
دي

گر
هان

 ج
فر،

س
۱1

2
ي 

بدن
ت 

ربي
ت

۱1
3 گي

خان
ت 

دما
خ

۱1
4

يي
يبا

 وز
شي

آراي
ت 

دما
خ

۱1
5

قل
ل ون

حم
ت 

دما
خ

۱4
1

ست
 زي

يط
مح

ت 
فاظ

 ح
ژي

ولو
تکن

۱5
1 ش
وح

ت 
حيا

ي و
بيع

 ط
ت

يس
ط ز

حي
م

۱5
2

عه
جام

ي 
شت

هدا
ت ب

دما
خ

۱5
3 وال

وام
ص 

خا
 اش

ت از
فاظ

ح
۱6

1
لي

شغ
ي 

من
 واي

ت
داش

به
۱6

2
عي

دفا
ي و

ظام
ن

۱6
3

1311نمودار غير فعال اقتصادي با توجه به رشته تحصيلي در سال 

غير فعال -جمع متوسطه غير فعال -جمع کارداني غير فعال -جمع کارشناسي غير فعال -جمع کارشناسي ارشد و باالتر غير فعال -جمع ساير و نامشخص 



199 

 )ISCED 97( تحصيلي رشته تفکيك به بيکاران وضعيت

 و ديريتم ريزي،برنامه و معماري ادبيات، و زبان ماليات، و حسابداري اتوماسيون، و کامپيوتر تحصيالت با افراد براي بيکاري بيشترين ايران، آمار مرکز 1311 سال سرشماري اساس بر

 (.21-2 باشند)شکلمي کار جوياي افراد اين باشد.مي کاري فلز و مکانيك و انرژي و برق اداري، امور

 

 1399-ایران آمار مرکز اطالعات از استخراج تحصيالت رشته تفکيك به بيکاري وضعيت -29-2 شکل
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 موجود وضع موقعیت تعیین 11 -2

 اخهش دو اشتراک بر عالوه که هايي شاخص پذيرد.مي انجام دسترس در و اصلي هايشاخص اساس بر موقعيت تعيين

 دهد. نشان نيز را آن کننده متمايز وجه کاردانش، و ايحرفه و فني

 

 آموزشي: نيازسنجي

 اي: حرفه و فني شاخه

 شپرور و آموزش وزارت توسط نياز اين ندارد. وجود کشور نياز بر مبتني آموزشي نياز تعيين براي مندينظام روش

 گردد.مي تصويب سپس و تعيين باالدستي نهادهاي براي

 کاردانش: شاخه

 منطقه نيازهاي با متناسب هايروش انتخاب و آموزيمهارت هايرشته و هازمينه انواع تعيين - نامه یينآ 7 ماده

 هاينامهيينآ و هاسياست مقررات ،قوانين چارچوب در منطقه توسعه هايبرنامه انساني نيروي نيازهاي به جوابگويي براي

 و فني آموزش هماهنگي عالي شوراي به وابسته استان ايحرفه و فني آموزش هماهنگي کميسيون عهده بر مصوب

  .است کشور ايحرفه

 ايجاد آن براي جايگزيني و است گرديده منحل کشور توسعه سوم برنامه در ايحرفه و فني هماهنگي عالي شوراي

 است. بوده اخير دهه يك در کاردانش شاخه توسعه بيشترين است. نشده

 

 ایران: آمار مرکز 1399 سال سرشماري اساس بر آموختگان دانش اشتغال ميزان

  درصد 51 اي: حرفه و فني شاخه

 درصد 34 کاردانش: شاخه

 

 آموزش: اجراي در اقتصادي گوناگون هايبخش همکاري و مشارکت

 گردد. مي انجام پرورش و آموزش وزارت توسط هاآموزش اکثر :اي حرفه و فني شاخه

 نيز دولتي غير بخش سهم شود. مي ارائه آموزشي سپاري برون شيوه به و تنها درصد 21 از کمتر کاردانش: شاخه

 (33-2 )جدول است ناچيز
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 کاردانش: شاخه اجراي در هادستگاه همکارهاي مقرره 3 ماده اساس بر

  باشد: زير انواع از يکي تواند مي نامه آيين اين موضوع هايآموزش اجراي براي مهارت آموزش مراکز

  کار. قانون ( 11۱ ) ماده موضوع مهارت آموزش مراکز - الف

 - کار هايآموزش مجري نامه آيين اين ( 11 ) ماده براساس که پرورش و آموزش وزارت مهارت آموزش مراکز - ب

  گردند. ،دانش

  .باشند مربوط پروانه داراي که آزاد اي حرفه و فني هايآموزشگاه و آموزي کار موسسات - ج

  .آموزي کار قانون مشمول خدماتي و توليدي موسسات يا هاکارخانه جوار مهارت آموزش مراکز - د

 تيبتر به ديگر مناسب هايشيوه يا ،شاگردي ـ استاد شيوه به که خدماتي و توليدي واحدهاي و موسسات کليه - هـ

 .باشد آنها نياز و فعاليت با متناسب آموزشي هايبرنامه آنکه بر مشروط گمارند، همت آموز کار

 

 (93-94) تحصيلي سال کاردانش شاخه در دولتي غير و دولتي آموزش سهم -33-2 جدول

 موضوع

 دوره

 سوم و دوم پایه جمع دوم پایه

 غيردولتي سهم غيردولتي دولتي غيردولتي سهم غيردولتي دولتي

 6,12 24213 37253۱ 6,11 12432 111114 کاردانش

 

 آموزان: دانش براي کار قانون شموليت ميزان

 نبودند. کار قانون مشمول شاخه اين آموزان دانش شاخه اين طراحي در :اي حرفه و فني شاخه

 امور و کار وزارت همکاري با کار قانون مشمول اول فصل شوندمي تقسيم بخش دو به ها آموزش کاردانش: شاخه

 ولي باشندمي اول فصل نوع از حاضر حال در ها آموزش اکثر ها.دستگاه ديگر توسط ارائه دوم فصل و اجتماعي

 نيستند. (و ... کارآموزي سابقه کارآموزي، بيمه کارآموزي، قرارداد قبيل از )مواردي کار قانون مشمول آموزاندانش

 

 تحصيلي: هاي رشته جمعيتي توزیع وضعيت

 است. نپذيرفته انجام ايمنطقه نياز و سرزميني آمايش با متناسب توزيع :اي حرفه و فني شاخه

 توزيع که است شده طراحي تقاضا بر مبتني و ايمنطقه نياز به پاسخگويي هدف با شاخه اين :کاردانش شاخه

 و نمودندمي تحصيل رشته 1 در آموزان دانش درصد 51 ،1313 -1314 تحصيلي سال در دارد. وجود ترينامناسبت

 .اند بوده تحصيل مشغول ديگر رشته 255 در آموزان دانش درصد 41



193 

 حرفه: و شغل آموزش به شده داده اختصاص زمان ميانگين

 دوره براي شاخه اين آموزان دانش ويژه عملي و نظري دروس شامل ايحرفه آموزش زمان :اي حرفه و فني شاخه

 باشد.مي درصد 72 (11و11 هاي)پايه هنرستان دوساله دوره به نسبت و درصد 51 حدود (11و11و1 هاي)پايه ساله سه

 آموزي شامل شغلي آموزش زمان :شاخه اين اوليه گذاري هدف در بيشتر آموزيمهارت به توجه با :کاردانش شاخه

 و درصد 31 از کمتر حدود (11و11و1 هاي )پايه ساله سه دوره براي شاخه اين آموزان دانش ويژه عملي و نظري

 (.34-2 )جدول باشد مي زمان درصد 45 (11و11 هاي )پايه هنرستان دوساله دوره به نسبت

 

 (93-94) تحصيلي سال آموزي مهارت زمان اساس بر کاردانش هاي رشته تعداد -34-2 جدول

 فعال رشته تعداد وضعيت
  جمعيت

 آموزي دانش

 آموزان دانش درصد

 کل به

 زمان ميانگين

 آموزي مهارت

 ساعت 1147 درصد ۱1  نفر هزار 353 127 آموزي مهارت ساعت 14۱1 از کمتر

 ساعت 1611 درصد 21  نفر هزار ۱1 41 آموزي مهارت ساعت 14۱1 از بيشتر

 

 اي حرفه -تحصيلي هاي رشته بودن جزئي و کلي

 است. اي حرفه تحصيلي رشته 41 حدود شامل ايحرفه و فني شاخه :اي حرفه و فني شاخه

  است. مهارتي رشته 251 حدود کاردانش شاخه :کاردانش شاخه

 است. شده داده نشان زير شکل در دامي امور رشته براي شاخه دو اين هايرشته مقايسه از اينمونه

 

 

  اي حرفه و فني هاي رشته به نسبت کاردانش شاخه هاي رشته تعداد -21-2 شکل
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 و اهفرصت اين که دارند تحصيل ادامه براي را متفاوتي هاي فرصت نيز اي حرفه و فني و کاردانش شاخه آموزاندانش

 دوره 1314 کنکور )براي مقايسه اين از نمونه زير شکل در است. بهتر ايحرفه و فني شاخه براي دسترسي سهولت

 (.35-2 )جدول است گرديده ارائه کارداني(

 

 کارداني دوره در تحصيل ادامه جهت ايحرفه و فني هاي رشته به نسبت کاردانش شاخه هايرشته تعداد -35 -2 جدول

 سنجش( )سازمان

 

 

 

  کاردانش و اي حرفه و فني شاخه آموزش برنامه در دولتي و عمومي بودجه

 اي حرفه و فني شاخه براي تومان ميليارد 151 ،1314 سال بودجه در اي: حرفه و فني شاخه

 کاردانش شاخه براي تومان ميليارد 1111 بودجه اين ،1314 سال بودجه در کاردانش: شاخه

 اي حرفه و فني شاخه از بيشتر اوليه گذاري هدف برخالف کاردانش شاخه در پرورش و آموزش وزارت عمومي بودجه

 است.
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 اي حرفه و فني شاخه با کاردانش شاخه هنرآموزان و فني دبير تربيت

 آزاد هاي استخدام طريق از يا رجايي شهيد دانشگاه توسط اي: حرفه و فني شاخه

 اي حرفه و فني شاخه همانند کاردانش: شاخه

 ندارد. وجود کاردانش و ايحرفه و فني شاخه هنرآموزان تخصصي و ايحرفه هايصالحيت و تربيت در چنداني تفاوت

 

  (1394- کشور در ضميمه هنرستان 2599) مجازي هاي هنرستان وضعيت

 دارد. وجود اي حرفه و فني شاخه در ضميمه هنرستان 451 حدود اي: حرفه و فني شاخه

  است. موجود کاردانش شاخه در ضميمه هنرستان 1151 حدود کاردانش: شاخه

 است. آموز( دانش 25) درس کالس يك از کمتر هنرستان هر آموزان دانش تعداد ميانگين بطور -

 .دباش مي درس کالس يك در موقت صورت هب موجود دبيرستان( )يا هنرستان يك در ها، هنرستان اين مکان -
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 دوم بخش

 

 متوسطه دوره رد رسمي اي حرفه و فني آموزش اي مقايسه مطالعه

  جهان مختلف كشوراهي رد 
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 مقدمه 2-11

 التمشك و ها دشوراي با پژوهشگران ديگر به نسبت پژوهش نظر از تطبيقي و ايمقايسه مطالعه پژوهشگران معموال

 آموزش قبيل از مفاهيم برخي است. "واژگان و مفهومي شكلم " اصلي هايدشوراي جمله از هستند. مواجه بيشتري

 التمشك از ديگر يكي شود. مي مختلف هاي برداشت گوناگون كشورهاي در ... و آموزي حرفه اي،حرفه و فني تربيت و

 است. ايحرفه و فني آموزش نظام پيشرفت بررسي جهت ها پژوهش انجام براي ها شاخص انتخاب پژوهشگران اين

 ،آنها هايسياست و مسئولين هاي گيري جهت بدليل است ممكن كه است ديگري موضوع پژوهش، ها داده راعتبا

 نويمت هاي شاخص به امكان حد تا است شده سعي بررسي اين در باشد. نداشته وجود آمار از معتبري و صحيح انتشار

 همچنين بپردازد. متوسطه دوم دوره در يژهبو اي حرفه و فني تربيت و آموزش نظام پيامد و خروجي فرآيند، ورودي،

 ديگر از يكي افزايد. مي ايمقايسه پژوهش مشكالت بر آن بودن اي رشته بين دليل به اي حرفه و فني تربيت و آموزش

 لذا .است كشورها بافت و اقتصادي نظام با آموزش نظام اين مستقيم ارتباط اي مقايسه مطالعه مشكالت و ها چالش از

 يزمان شود. توجه نيز فرهنگي و كار بازار اقتصادي، هاي شاخص جمله از ها شاخص ديگر به بايد ها بررسي مهنگا در

 ودش گفته نظر در ايمقايسه و تطبيقي مطالعه براي اي توسعه روش كه است برخوردار اي ويژه اهميت از موضوع اين

 باشد. نظر مد خاص كشور يك براي حل راه ارائه و اخذ كشورها، اي مقايسه تحقيق از هدف و

 موارد ار كشورها مقايسه در رو پيش هاي چالش )يونيوك( يونسكو ايحرفه و فني تربيت و آموزش المللي بين مركز

 است: شمرده بر زير

 نايافته سازمان و رسمي غير رسمي، آموزش قبيل از ايحرفه و فني آموزش انواع دهي پوشش -1

 عمومي آموزش و ايحرفه و فني پيش آموزش جمله از آموزش انواع ديگر از ايحرفه و فني آموزش تشخيص -2

 آنها سطوح و ايحرفه و فني آموزش هاي برنامه انواع بنديدسته و بندي تقسيم -3

 وقت پاره و وقت نيمه وقت، تمام قبيل از آنها متفاوت ارائه هايشيوه -4

 ايحرفه و فني آموزش در المللي بين و ملي هايشاخص توسعه -5

 

 ياحرفه و فني آموزش اطالعات انتشار به اقدام اخير هايسال در )يونيوك(، يونسكو اي حرفه و فني آموزش مركز اين

 اتمام به را فرآيند اين كشور 65 حدود كنون تا .است كرده اعتباربخشي فرآيند انجام از پس را جهان مختلف كشورهاي

 :است گرفته قرار بررسي مورد كشور هر در ذيل موضوعات پايگاه اين در اند. رسانيده

 ايحرفه و فني آموزش قوانين و راهبرد انداز، چشم ماموريت، -1

 نايافته سازمان و رسمي غير رسمي، ايحرفه و فني آموزش نظام -2
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 مالي منابع تامين اي،حرفه و فني آموزش مسئول و متولي -3

 ايحرفه و فني آموزش مربيان و معلمان -4

 كيفيت تضمين و هاصالحيت چارچوب ها، صالحيت -5

 ايحرفه و فني آموزش در هاچالش و اصلي هايپروژه اصالحات، -6

 آموزشي موسسات و يونيوك با مرتبط مراكز -7

 بيشتر اطالعات و منابع -8

 جهاني بانك و (CEDEFOP) اروپا اي حرفه و فني مركز قبيل از المللي بين ايحرفه و فني تربيت و آموزش مراكز ديگر

(WORLBANK) انجام جهان مختلف كشورهاي اي حرفه و فني آموزش نظام مورد در هايي بررسي و هاپژوهش 

 جست. بهره آنها از اي مقايسه مطالعه در توان مي كه اندداده

 هايموزشآ زمينه در خود هاينشست نتايج و هاتوصيه ارائه به اقدام نيز (OECD) توسعه و اقتصادي همكاري سازمان

 آموزش عنوان به سازمان اين هاينامهتوصيه از يكي عنوانبه مشاغل براي يادگيري پيام است. كرده ايحرفه و فني

  است. شده ارائه متوسطه دوم دوره در بويژه شغلي آمادگي

 كاهش ت،رقاب فضاي گسترش توليد، رشد شغل، به دستيابي اي،حرفه و فني هايآموزش نبايدهاي و هابايد پيام اين در

 نياز و ايحرفه توسعه اي،حرفه و فني هايآموزش از حمايت اقتصادي، فشارهاي با مقابله شغل، و يادگيري بين فاصله

 ها،آموزش اين رشد در ايحرفه راهنمايي نقش گيرندگان،آموزش براي نياز مورد هايمهارت تر،وسيع هايشايستگي به

 پيشنهادي هايسياست است. شده تأكيد ايحرفه صالحيت براي استاندارد سنجش و يفيتك كنترل محيط، در يادگيري

  است. گرفته قرار توجه مورد حوزه اين در هم حمايتي ابزارهاي و

 ديگر و الملليبين نهادهاي توسط كه 2115 سال تا ايحرفه و فني آموزش هايشاخص بررسي به فصل اين در

 تهپرداخ است( شده توجه آنها از برخي به نيز نويسنده توسط قبلي شده ارائه هاي وهشپژ و گزارش در )كه هاشاخص

 شود.مي
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 اول بخش-مقايسه و تطبيق هاي شاخص انواع بررسي 2-12

 و راجاستخ اند بوده باالتري فراواني و بيشتر توجه داراي كه هاييشاخص المللي بين اسناد بررسي و مطالعه از پس

 : از عبارتند هاشاخص اين است. شده انتخاب

 تحصيلي، مختلف هايدردوره آموزش زمان مدت ومتوسطه، راهنمايي دردوره ايوحرفه فني آموزاندانش نام ثبت نرخ

 هايمحيط رسمي،تركيب نظام ساختارآموزش نوع داخلي، ناخالص توليد سرانه آموز، هنر به هنرجو تعداد نسبت

 مانز درصد آموزشي، نيازسنجي روش تكميلي، تحصيالت به دسترسي اشتغال، از قبل آموزش زمان مدت يادگيري،

 اربستك روند معلمان، ساالنه حقوق كيفيت، تضمين آموزش، بر بازاركار تاثيرگذاري نحوه آموزش، كل به عملي آموزش

 غيرفني هاي شايستگي ملي، اي حرفه هايصالحيت چارچوب

 

 در بود. خواهد آموزش بنديطبقه المللي بين هاياستاندارد چارچوب در ها شاخص اين اساس بر هاداده گردآوري

 فني پيش آموزش اي،حرفه و فني آموزش نوع سه به آموزش (،ISCED77) آموزش بنديطبقه المللي بين استاندارد

 هاكشور ايحرفه و فني آموزش نظام موجود اطالعات .]5[شوند مي بندي دسته عمومي و نظري آموزشي و ايحرفه و

 اين از ديگري ويرايش 2111 سال در يونسكو البته بود. خواهد بنديطبقه اين اساس بر رسمي آموزش بخش در

 نظام اطالعات تبادل براي استاندارد اين از بعد به 2113 سال از شود مي بينيپيش كه است داده ارائه را بنديطبقه

 بنديدسته عمومي و نظري آموزش و ايحرفه و فني آموزش نوع دو هب آموزش ويرايش اين در .]6[گردد استفاده آموزش

 متوسطه دوره آموزش به مربوط آنها 3 سطح و يافته افزايش سطح 8 به 6 از آموزشي سطوح تعداد همچنين است. شده

 ينب مقايسه 18-2 شكل در باشد.مي متوسطه دوره ايحرفه و فني آموزش به مربوط77 نگارش در 3B يا 3C كد و

 است. گرديده ارائه نظام دو اين
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 آموزش بندي طبقه المللي بين نظام مقايسه -22-2 شكل

 ها شاخص مقايسه و نتايج ارائه 2-11

 يونسكو( 2001 آمار اساس )بر رسمي آموزش سيستم شاخص -61 -2 جدول

 كشور

ن
س

 
ود

ور
 

 به
ش

پي
 از 

ن
تا

س
دب

 

ن
س

 
ود

ور
 

 به
ره

دو
 

ي
داي

ابت
 

ن
س

 
ود

ور
 

 به
ره

دو
 

ماي
هن

را
2-ي

A 

ن
س

 
ود

ور
 

 به
ره

دو
 

طه
س

تو
م

 -6
A 

ن
س

 
ود

ور
 

 به
ره

دو
 

ق
فو

 
لم

يپ
د

-4
A 

ت
مد

 
ره

دو
 

ش
پي

 از 
ن

تا
س

دب
 

ول
ط

 
ره

دو
 

ي
داي

ابت
 

ول
ط

 
ره

دو
 

ي
ماي

هن
را

-2
A 

ول
ط

 
ره

دو
 

طه
س

تو
م

 -6
A 

ول
ط

 
ره

دو
 

ي
دان

ار
ك

-4
A 

ول
ط

 
ش

وز
آم

 
ي

ار
جب

ا
 

ن
س

 
ود

ور
 

ش
وز

آم
 

ي
ار

جب
ا

 

ن
س

 
ن

ايا
پ

 
ش

وز
آم

 
ي

ار
جب

ا
 

اه
م

 
وع

شر
 

ال
س

 
ي

يل
ص

ح
ت

 

اه
م

 
ن

ايا
پ

 
ال

س
 

ي
يل

ص
ح

ت
 

اد
عد

ت
 

اه
م

 
 در

ول
ط

 
ال

س
 

ي
زش

مو
آ

 

Algeria 5 6 12 16 . 1 6 4 3 . ... ... ... 7 6 7 

Bahrain 3 6 12 15 18 3 6 3 3 2 ... ... ... 7 6 7 

Egypt 4 6 12 15 . 2 6 3 3 . ... ... ... 7 6 7 

Iraq 4 6 12 15 . 2 6 3 3 . ... ... ... 7 6 7 

Jordan 4 6 12 16 . 2 6 4 2 . ... ... ... 7 6 7 

Kuwait 4 6 11 14 18 2 4 4 4 3 ... ... ... 7 6 7 

Lebanon 3 6 12 15 . 3 6 3 3 . 7 6 14 11 6 8 

Libyan Arab Jamahiriya 4 6 12 15 . 2 6 3 4 . ... ... ... 7 6 7 
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Mauritania 3 6 12 15 18 3 6 4 2 2 6 6 11 11 6 8 

Morocco 4 6 12 15 . 2 6 3 3 . ... ... ... 7 6 7 

Oman 4 6 12 15 18 2 6 3 3 2 ... ... ... 7 6 7 

Palestinian 

Autonomous Territories 
4 6 11 16 . 2 4 6 2 . ... ... ... 7 6 7 

Saudi Arabia 3 6 12 15 18 3 6 3 3 2 ... ... ... 7 6 7 

Sudan 4 6 12 14 . 2 6 2 3 . 8 6 13 6 3 7 

Syrian Arab Republic 3 6 12 15 . 3 6 3 3 . ... ... ... 7 5 8 

Tunisia 3 6 12 15 . 3 6 3 4 . ... ... ... 7 6 7 

United Arab Emirates 4 6 11 15 . 2 5 4 3 . ... ... ... 7 6 7 

Yemen 3 6 12 15 . 3 6 3 3 . ... ... ... 7 6 7 

Albania 3 6 11 14 . 3 4 4 4 . ... ... ... 7 5 8 

Belarus 3 6 11 15 . 3 4 5 2 . ... ... ... 7 5 8 

Bosnia and 

Herzegovina 
3 6 11 14 . 3 4 4 4 . ... ... ... 11 6 8 

Bulgaria 3 7 11 15 . 4 4 4 3 . ... ... ... 7 5 8 

Croatia 3 7 11 15 . 4 4 4 4 . ... ... ... 7 8 11 

Czech Republic 3 6 11 15 . 3 5 4 4 . ... ... ... 7 6 7 

Estonia 3 7 13 16 . 4 6 3 3 . ... ... ... 7 6 7 

Hungary 3 7 11 15 17 4 4 4 4 3 ... ... ... 7 6 7 

Latvia 3 7 13 16 17 4 6 3 3 2 ... ... ... 7 6 7 

Lithuania 3 7 11 17 . 4 4 6 2 . ... ... ... 7 6 7 

Poland 3 7 13 16 . 4 6 3 4 . ... ... ... 7 6 7 

Republic of Moldova 3 7 11 16 . 4 4 5 2 . ... ... ... 7 5 8 

Romania 3 7 11 15 . 4 4 4 4 . ... ... ... 7 6 7 

Russian Federation 4 7 11 15 . 3 3 5 2 . ... ... ... 7 6 7 

Slovakia 3 6 11 15 . 3 4 5 4 . ... ... ... 7 6 7 

Slovenia 3 6 11 15 17 3 5 4 4 1 ... ... ... 7 8 11 

The Former Yugoslav 

Rep. of Macedonia 
3 7 11 15 . 4 4 4 4 . ... ... ... 7 6 7 

Turkey 3 6 11 14 . 3 5 3 3 . ... ... ... 7 6 7 

Ukraine 3 6 11 15 . 3 4 5 2 . ... ... ... 7 5 8 

Armenia 3 7 11 15 . 4 3 5 2 . 8 7 14 7 5 8 

Azerbaijan 3 6 11 15 . 3 4 5 2 . 11 6 17 7 5 8 
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Georgia 3 6 12 15 17 3 6 3 2 3 ... ... ... 7 6 7 

Kazakhstan 3 6 11 15 . 3 4 5 2 . ... ... ... 7 5 8 

Kyrgyzstan 3 7 11 16 16 4 4 5 2 2 ... ... ... 7 5 8 

Mongolia 3 8 12 16 . 5 4 4 2 . ... ... ... 7 6 7 

Tajikistan 3 7 11 16 . 4 4 5 2 . ... ... ... 7 5 8 

Turkmenistan 3 7 11 15 16 4 3 5 2 2 ... ... ... 7 5 8 

Uzbekistan 3 7 11 16 . 4 4 5 2 . 12 7 18 7 5 8 

Australia 4 5 12 16 . 1 7 4 2 . ... ... ... 1 12 11 

Cambodia 3 6 12 15 . 3 6 3 3 . ... ... ... 11 7 7 

China 4 7 12 15 . 3 5 3 3 . ... ... ... 7 6 7 

Cook Islands 4 5 11 15 . 1 6 4 3 . ... ... ... 1 12 11 

Democratic People's 

Republic of Korea 
4 6 11 13 . 2 4 3 3 . ... ... ... 7 8 11 

Fiji 3 6 12 16 . 3 6 4 3 . ... ... ... 1 12 11 

Hong Kong (China)، 
SAR 

3 6 12 15 . 3 6 3 4 2 ... ... ... 7 7 11 

Indonesia 5 7 13 16 . 2 6 3 3 . ... ... ... 7 6 11 

Japan 3 6 12 15 18 3 6 3 3 1 ... ... ... 4 3 11 

Kiribati 3 6 12 15 . 3 6 3 3 . ... ... ... 1 12 11 

Lao People's 

Democratic Republic 
3 6 11 14 17 3 5 3 3 1 ... ... ... 7 6 7 

Macao، China 3 6 12 15 . 3 6 3 3 . 11 5 14 7 6 7 

Malaysia 4 6 12 15 . 2 6 3 4 . ... ... ... 1 11 11 

Marshall Islands 4 6 12 14 17 2 6 2 4 1 ... ... ... 7 6 7 

Micronesia (Federated 

States of) 
3 6 12 14 17 3 6 2 4 2 ... ... ... 8 5 7 

Myanmar 3 5 11 14 . 2 5 4 2 . ... ... ... 6 3 7 

Nauru 3 6 12 16 18 3 6 4 2 1 ... ... ... 1 12 11 

New Zealand 3 5 11 15 . 2 6 4 3 . ... ... ... 1 12 11 

Niue 4 5 11 15 ... 1 6 4 2 ... ... ... ... 1 12 11 

Palau 3 6 11 14 18 3 5 3 4 2 ... ... ... 7 6 7 

Papua New Guinea 6 7 13 17 . 1 6 4 2 . ... ... ... 1 12 11 

Philippines 5 6 12 15 16 1 6 3 1 2 ... ... ... 6 3 7 

Samoa 3 5 11 13 18 2 6 2 5 1 ... ... ... 2 12 11 

Singapore ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 12 11 
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Solomon Islands 3 6 12 15 . 3 6 3 4 . ... ... ... 1 11 11 

Thailand 3 6 12 15 . 3 6 3 3 . 7 6 14 5 3 11 

Tokelau 3 5 11 14 . 2 6 3 2 . ... ... ... 1 12 11 

Tonga 3 5 11 15 17 2 6 4 2 1 ... ... ... 2 12 11 

Tuvalu 3 6 12 16 . 3 6 4 2 . ... ... ... 1 11 11 

Vanuatu 3 6 12 16 17 3 6 4 3 1 ... ... ... 2 12 11 

Viet Nam 3 6 11 15 . 3 5 4 3 . ... ... ... 7 5 8 

Anguilla 3 5 12 15 17 2 7 3 2 2 ... ... ... 7 7 11 

Antigua and Barbuda 3 5 12 15 17 2 7 3 2 2 12 5 16 7 7 11 

Argentina 3 6 12 15 . 3 6 3 3 . 11 5 14 2 12 11 

Aruba 4 6 12 14 . 2 6 2 3 . ... ... ... 8 7 11 

Bahamas 3 5 11 14 . 2 6 3 3 . ... ... ... 7 6 7 

Barbados 3 5 11 14 16 2 6 3 2 2 12 5 16 7 7 11 

Belize 3 5 11 15 17 2 6 4 2 2 ... ... ... 7 8 11 

Bermuda 4 5 11 14 . 1 6 3 4 . ... ... ... 7 6 7 

Bolivia 4 6 12 14 18 2 6 2 4 1 ... ... ... 2 11 7 

Brazil 4 7 11 15 . 3 4 4 3 . 8 7 14 3 12 7 

British Virgin Islands 3 5 12 15 . 2 7 3 2 . ... ... ... 7 7 11 

Cayman Islands 3 5 11 14 17 2 6 3 3 2 ... ... ... 7 7 11 

Chile 3 6 12 14 . 3 6 2 4 . ... ... ... 3 12 7 

Colombia 3 6 11 15 . 3 5 4 2 . ... ... ... 2 11 7 

Costa Rica 3 6 12 15 . 3 6 3 2 . ... ... ... 2 12 11 

Cuba 3 6 12 15 . 3 6 3 3 . 7 6 14 7 7 11 

Dominica 3 5 12 15 18 2 7 3 2 2 ... ... ... 7 7 11 

Ecuador 5 6 12 15 . 1 6 3 3 . ... ... ... 11 6 8 

El Salvador 4 7 13 16 . 3 6 3 3 . ... ... ... 1 11 11 

Guatemala 3 7 13 16 . 4 6 3 2 . ... ... ... 3 11 7 

Guyana 4 6 12 15 17 2 6 3 2 2 ... ... ... 7 7 11 

Haiti 3 6 12 15 . 3 6 3 4 . ... ... ... 11 6 8 

Honduras 4 7 13 16 . 3 6 3 3 . ... ... ... 2 12 11 

Jamaica 3 6 12 15 17 3 6 3 2 2 ... ... ... 7 6 7 

Mexico 4 6 12 15 . 2 6 3 3 . 11 6 15 7 6 7 
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Montserrat 3 5 12 15 17 2 7 3 2 2 ... ... ... 7 7 11 

Netherlands Antilles 4 6 12 14 . 2 6 2 4 . ... ... ... 7 6 11 

Nicaragua 3 6 12 15 . 3 6 3 2 . ... ... ... 2 12 11 

Panama 4 6 12 15 . 2 6 3 3 . ... ... ... 3 12 7 

Paraguay 3 6 12 15 . 3 6 3 3 . ... ... ... 2 11 7 

Peru 3 6 12 15 . 3 6 3 2 . ... ... ... 4 12 8 

Saint Kitts and Nevis 3 5 12 15 17 2 7 3 2 2 ... ... ... 7 7 11 

Saint Lucia 3 5 12 15 17 2 7 3 2 2 ... ... ... 7 7 11 

Saint Vincent and the 

Grenadines 
3 5 12 15 17 2 7 3 2 2 11 5 15 7 7 11 

Suriname 4 6 12 16 . 2 6 4 2 . ... ... ... 8 6 11 

Trinidad and Tobago 3 5 12 15 17 2 7 3 2 2 ... ... ... 7 7 11 

Turks and Caicos 

Islands 
4 6 12 15 16 2 6 3 2 2 ... ... ... 7 7 11 

Uruguay 3 6 12 15 . 3 6 3 3 . ... ... ... 3 12 7 

Venezuela 3 6 12 15 . 3 6 3 2 . 14 3 16 7 7 11 

Andorra 3 6 12 16 . 3 6 4 2 . ... ... ... 7 6 7 

Austria 3 6 11 14 . 3 4 4 4 . ... ... ... 7 6 7 

Belgium 3 6 12 14 18 3 6 2 4 1 13 6 18 7 6 7 

Canada 4 6 12 15 18 2 6 2 4 2 ... ... ... 7 5 8 

Cyprus 3 6 12 15 . 3 6 3 3 . ... ... ... 7 6 7 

Denmark 3 7 13 16 . 4 6 3 3 . ... ... ... 8 5 7 

Finland 3 7 13 16 ... 4 6 3 3 . ... ... ... 8 5 7 

France 3 6 11 15 17 3 5 4 3 2 ... ... ... 7 6 7 

Germany 3 6 11 16 17 3 4 6 3 1 ... ... ... 11 7 11 

Gibraltar 4 5 11 13 16 1 6 2 2 2 ... ... ... 7 7 11 

Greece 4 6 12 15 . 2 6 3 3 . 7 6 14 7 6 7 

Iceland 3 6 13 16 . 3 7 3 4 . ... ... ... 8 5 7 

Ireland 3 4 12 15 . 1 8 3 2 . ... ... ... 8 5 7 

Israel 3 6 12 15 . 3 6 3 3 . ... ... ... 7 6 7 

Italy 3 6 11 14 . 3 5 3 5 . ... ... ... 7 6 7 

Liechtenstein 4 6 11 14 . 2 5 3 3 . ... ... ... 8 7 11 

Luxembourg 3 6 12 15 . 3 6 3 4 . ... ... ... 8 7 11 

Malta 3 5 11 16 18 2 6 5 2 1 ... ... ... 7 7 11 
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Monaco 3 6 11 15 ... 3 5 4 3 ... 11 6 16 7 7 11 

Netherlands 4 6 12 15 . 2 6 3 3 . ... ... ... 7 6 7 

Norway 3 6 13 16 18 3 7 3 3 1 ... ... ... 8 5 7 

Portugal 3 6 12 15 . 3 6 3 3 . ... ... ... 8 5 7 

San Marino 3 6 11 14 . 3 5 3 5 . ... ... ... 7 6 7 

Spain 3 6 12 16 . 3 6 4 2 . ... ... ... 7 8 11 

Sweden 3 7 13 16 17 4 6 3 3 1 ... ... ... 8 6 11 

Switzerland 5 7 13 16 18 2 6 3 4 1 ... ... ... 8 7 11 

United Kingdom 3 5 11 14 . 2 6 3 4 . ... ... ... 7 8 11 

United States 3 6 12 15 . 3 6 3 3 . ... ... ... 7 5 11 

Afghanistan 3 7 13 16 . 4 6 3 3 . ... ... ... 3 12 7 

Bangladesh 3 6 11 14 17 3 5 3 4 1 ... ... ... 1 12 11 

Bhutan 4 6 13 17 ... 2 7 4 2 ... . . . 2 12 11 

India 3 6 11 14 ... 3 5 3 4 ... ... ... ... 4 3 11 

Iran، Islamic Republic 

of 
5 6 11 14 . 1 5 3 4 . ... ... ... 7 6 7 

Maldives 3 6 13 16 18 3 7 3 2 2 ... ... ... 1 11 11 

Nepal 3 5 11 13 . 2 5 3 4 . ... ... ... 5 4 11 

Sri Lanka 4 5 11 14 . 1 5 4 4 . ... ... ... 1 12 11 

Angola 3 6 12 15 . 3 6 3 3 . 6 6 11 2 11 7 

Benin 4 6 12 16 17 2 6 4 3 2 6 6 11 11 7 7 

Botswana 3 6 13 16 . 3 7 3 2 . ... ... ... 1 12 11 

Burkina Faso 4 7 13 17 . 3 6 4 3 . 11 6 16 11 7 7 

Burundi 4 7 13 17 . 3 6 4 3 . 6 7 12 7 7 11 

Cameroon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 6 11 7 6 7 

Cape Verde 3 6 12 14 . 3 6 3 3 . 6 6 11 7 7 11 

Central African 

Republic 
3 6 12 16 . 3 6 4 3 . 11 6 15 7 6 7 

Chad 3 6 12 16 . 3 6 4 3 . 6 6 11 11 6 8 

Comoros 3 6 12 16 . 3 6 4 3 . 8 6 13 11 6 8 

Congo 3 6 12 16 . 3 6 4 3 . 11 6 15 11 6 8 

Côte d'Ivoire 3 6 12 16 17 3 6 4 3 2 11 6 15 11 6 8 

Democratic Republic of 

the Congo 
3 6 12 14 . 3 6 2 4 . 8 6 13 7 7 11 
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Equatorial Guinea 3 7 12 16 . 4 5 4 3 . 5 7 11 7 6 7 

Eritrea 5 7 12 14 . 2 5 2 4 . ... ... ... 7 6 7 

Ethiopia 4 7 13 17 . 3 6 4 2 . ... ... ... 7 7 11 

Gabon 3 6 12 16 17 3 6 4 3 2 11 6 16 11 6 8 

Gambia 3 7 13 16 . 4 6 3 3 . ... ... ... 7 7 11 

Ghana 3 6 12 15 18 3 6 3 3 3 ... ... ... 7 6 7 

Guinea 3 7 13 17 . 4 6 4 3 . 6 7 12 11 6 8 

Guinea-Bissau 4 7 13 16 . 3 6 3 2 . 6 7 12 11 7 7 

Kenya 3 6 12 14 18 3 6 2 4 2 8 6 13 1 12 11 

Lesotho 3 6 13 16 . 3 7 3 2 . ... ... ... 3 12 7 

Liberia 3 6 12 15 18 3 6 3 3 3 6 6 11 7 6 7 

Madagascar 3 ... ... ... ... 3 ... ... ... ... 5 6 11 7 6 7 

Malawi 3 6 12 15 18 3 6 3 3 2 ... ... ... 1 11 11 

Mali 3 7 13 . . 4 6 3 . . 7 7 15 11 6 8 

Mauritius 3 5 11 14 . 2 6 3 4 . 12 5 16 1 11 7 

Mozambique 3 6 13 16 . 3 7 3 2 . 7 6 12 1 12 11 

Namibia 5 7 14 17 . 2 7 3 2 . ... ... ... 1 12 11 

Niger 4 7 13 17 . 3 6 4 3 . 6 7 12 11 6 8 

Nigeria 3 6 12 15 18 3 6 3 3 2 ... ... ... 7 7 11 

Rwanda 4 7 13 16 . 3 6 3 3 . 6 7 12 1 11 11 

Sao Tome and Principe 3 7 13 16 . 4 6 3 2 . ... ... ... 7 7 11 

Senegal 4 7 13 17 . 3 6 4 3 . 6 7 12 11 7 7 

Seychelles 4 6 12 15 17 2 6 3 2 2 11 6 15 1 12 11 

Sierra Leone 3 6 12 15 . 3 6 3 3 . ... ... ... 7 7 11 

Somalia 3 6 12 14 . 3 6 2 4 . ... ... ... 11 6 8 

South Africa 6 7 14 16 ... 1 7 2 3 ... ... ... ... 1 12 11 

Swaziland 3 6 13 16 . 3 7 3 2 . ... ... ... 1 12 11 

Togo 3 6 12 16 17 3 6 4 3 2 12 3 15 7 7 11 

Uganda 4 6 13 17 . 2 7 4 2 . ... ... ... 2 12 11 

United Republic of 

Tanzania 
5 7 14 18 ... 2 7 4 2 ... ... ... ... 1 12 11 

Zambia 3 7 14 16 . 4 7 2 3 . ... ... ... 1 12 11 

Zimbabwe 3 6 13 15 . 3 7 2 4 . ... ... ... 1 12 11 
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 اي حرفه و فني آموزش سطوح تنوع شاخص 2-11

-جهان گوناگون كشورهاي رد-(ISCED11) آموزش سطح اساس بر اي حرفه و فني هاي موزشآ انواع -61 -2 جدول

 2001 -يونيوک -يونسكو

 كشور Country رديف

 فني راهنمايي

 ايحرفه و

ISCED 2 

 و فني متوسطه

-اي حرفه

USCED 6 

 فني كارداني

-اي حرفه و

ISCED4 

 تنوع شاخص

 آموزش سطح

 اي حرفه و فني

 آموزش سطوح انواع

 بكار اي حرفه و يفن

 شده رفته

 نام ثبت وجود

 دوره در

ISCED 1B 

 )كارشناسي

 اي( حرفه

1 Algeria الجزاير    3 ISCED4+3+2 ... 

2 Afghanistan،Islamic 

Republicof 
 ... افغانستان  ... ISCED3+2 ... 

3 Albania آلباني    1 ISCED3 

4 Andorra آندورا    1 ISCED3 

5 Angola آنگوال ... ...  ... ... 

6 Anguilla آنگيال    1 ISCED3 

7 AntiguaandBarbuda بابودا و گوا آنتي ... ... ... ... ... 

8 Argentina آرژانتين    1 ISCED3 

7 Armenia ارمنستان    2 ISCED3+2 

11 Aruba آروبا    2 ISCED4+3 

11 Australia استراليا   … … ISCED4+3 

12 Austria اتريش    2 ISCED3+2 

13 Azerbaijan آذربايجان    2 ISCED3+2 

14 Bahamas باهاما   ... ... ... ... 

15 Bahrain بحرين    2 ISCED3+2 

16 Bangladesh بنگالدش    2 ISCED3+2 

17 Barbados باربادوس    3 ISCED4+3+2 ... 

18 Belarus بالروس    2 ISCED3+2 

17 Belgium بلژيك    3 ISCED4+3+2 

21 Belize بليز    1 ISCED3 

21 Benin بنين   ... ... ... ... 

22 Bermuda برمودا    1 No-

programmes 
... 
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 ايحرفه و
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 و فني متوسطه

-اي حرفه

USCED 6 

 فني كارداني

-اي حرفه و

ISCED4 

 تنوع شاخص

 آموزش سطح
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 نام ثبت وجود

 دوره در

ISCED 1B 

 )كارشناسي

 اي( حرفه

23 Bhutan بوتان    2 ISCED3+2 ... 

24 Bolivia بوليوي   ... ... ... ... 

25 BosniaandHerzegovina 
 و بوسني

 هرزگوين
... ... ... ... ... 

26 Botswana بوتسوانا    2 ISCED3+2 

27 Brazil برزيل    1 ISCED3 ... 

28 BritishVirginIslands 
 ويرگينل جزاير

 بريتينا
   3 ISCED4+3+2 

27 Brunei Darussalam دارسالم برونئي    1 ISCED3 

31 Bulgaria بلغارستان    3 ISCED4+3+2 

31 BurkinaFaso بوركينافاسو    2 ISCED4+3 ... 

32 Burundi بوروندي ...   ... ... ... 

33 Cambodia كامبوج    2 ISCED3+2 

34 Cameroon كامرون ... ... ... ... ... ... 

35 Canada كانادا  ... ... ... ... ... 

36 CapeVerde ورد كيپ    2 ISCED3+2 

37 CaymanIslands سايمانل جزاير ... ... ... ... ... ... 

38 CentralAfricanRepublic مركزي آفريقاي ... ... ... ... ... ... 

37 Chad چاد ... ...  ... ... ... 

41 Chile شيلي    1 ISCED3 

41 China چين    2 ISCED3+2 

42 Colombia كلمبيا    1 ISCED3 

43 Comoros كومور    2 ISCED3+2 

44 Congo 
 جمهوري-زئير

 كنگو
... ... ... ... ... 

45 CookIslands كوك جزاير   ... ... ... 

46 CostaRica كاستاريكا    2 ISCED4+3 
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 فني راهنمايي

 ايحرفه و
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 و فني متوسطه

-اي حرفه

USCED 6 

 فني كارداني

-اي حرفه و

ISCED4 

 تنوع شاخص

 آموزش سطح

 اي حرفه و فني

 آموزش سطوح انواع
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 دوره در

ISCED 1B 

 )كارشناسي

 اي( حرفه

47 Coted’Ivoire وير سوتو ... ... ... ... ... ... 

48 Croatia كرواسي    1 ISCED3 

47 Cuba كوبا    3 ISCED4+3+2 

51 Cyprus قبرس    1 ISCED3 

51 CzechRepublic چك جمهوري    3 ISCED4+3+2 

52 DemocraticPeople’sRep

ublicofKorea 
 ... ... ... ... ... ... شمالي كره

53 DemocraticRepublicoft

heCongo 
 ... ... كنگو جمهوري ... ... ... 

54 Denmark دانمارك    1 ISCED3 

55 Djibouti جيبوتي    2 ISCED4+3 

56 Dominica دومنيكا    2 ISCED4+2 

57 DominicanRepublic دومنيك جمهوري    1 ISCED3 

58 Ecuador اكووادور    1 ISCED3 ... 

57 Egypt مصر ...   ... ... ... 

61 ElSalvador السالوادور    1 ISCED3 

61 EquatorialGuinea استوايي گينه ... ...  ... ... ... 

62 Eritrea اريتره    2 ISCED3+2 

63 Estonia استوني    2 ISCED3+2 

64 Ethiopia اتيوپي   ... ... ... 

65 Fiji فيجي  ... ... ... ... ... 

66 Finland فنالند    2 ISCED3+2 

67 France فرانسه    2 ISCED3+2 

68 Gabon گابون ... ... ... ... ... ... 

67 Gambia گامبيا    1 ISCED4 

71 Georgia گرجستان    1 ISCED3 

71 Germany آلمان    2 ISCED3+2 

72 Ghana غنا    1 ISCED3 ... 
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 كشور Country رديف

 فني راهنمايي

 ايحرفه و

ISCED 2 

 و فني متوسطه

-اي حرفه

USCED 6 

 فني كارداني

-اي حرفه و

ISCED4 

 تنوع شاخص

 آموزش سطح

 اي حرفه و فني
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 دوره در

ISCED 1B 

 )كارشناسي

 اي( حرفه

73 Gibraltar گيبرالتر ... ... ... ... ... 

74 Greece يونان    2 ISCED3+2 

75 Grenada گراندا    2 ISCED3+2 

76 Guatemala گواتماال    1 ISCED3 

77 Guinea گينه  ...  ... ... ... 

78 Guinea-Bissau بيسائو گينۀ  ...  ... ... ... 

77 Guyana گويان    3 ISCED4+3+2 

81 Haiti 1 ... ... ... هائيتي No-

programmes 


81 HolySee سي هالي    1 No-

programmes 
... 

82 Honduras هندوراس ... ...  ... ... ... 

83 HongKong(China)،SA

R 
  كنگ هنگ ... ... ... 

84 Hungary مجارستان    2 ISCED3+2 

85 Iceland ايسلند    2 ISCED3+2 

86 India هندوستان    3 ISCED4+3+2 

87 Indonesia اندونزي    1 ISCED3 

88 Iran،IslamicRepublicof ايران    2 ISCED3+2 

87 Iraq عراق    1 ISCED3 ... 

71 Ireland ايرلند    1 ISCED2 

71 Israel اسرائيل    1 ISCED3 

72 Italy ايتاليا    2 ISCED3+2 

73 Jamaica جامائيكا   ... ... ... 

74 Japan ژاپن   ... ... ... 

75 Jordan اردن    1 ISCED3 

76 Kazakhstan قزاقستان    2 ISCED3+2 

77 Kenya كنيا    3 ISCED4+3+2 ... 

78 Kiribati كيريباس ... ... ... ... ... ... 
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 كشور Country رديف

 فني راهنمايي

 ايحرفه و

ISCED 2 

 و فني متوسطه

-اي حرفه

USCED 6 

 فني كارداني

-اي حرفه و

ISCED4 

 تنوع شاخص

 آموزش سطح

 اي حرفه و فني

 آموزش سطوح انواع

 بكار اي حرفه و يفن

 شده رفته

 نام ثبت وجود

 دوره در

ISCED 1B 

 )كارشناسي

 اي( حرفه

77 Kuwait كويت    3 ISCED4+3+2 ... 

111 Kyrgyzstan قرقيزستان    1 ISCED3 

111 LaoPeople’sDemocratic

Republic 
  الئوس  3 ISCED4+3+2 

112 Latvia التوي    3 ISCED4+3+2 

113 Lebanon لبنان    2 ISCED4+3 

114 Lesotho لسوتو    2 ISCED4+3 

115 Liberia ليبريا ... ...  ... ... ... 

116 LibyanArabJamahiriya ليبي   ... ... ... 

117 Liechtenstein اشتاين ليختن    2 ... 

118 Lithuania ليتواني    3 ISCED4+3+2 

117 Luxembourg لوكزامبورك    2 ISCED3+2 

111 Macao،China ماكائو    2 ISCED4+3 

111 Madagascar ماداگاسكار ... ...  ... ... 

112 Malawi ماالوي   ... ... ... 

113 Malaysia مالزي    2 ISCED3+2 

114 Maldives مالديو    2 ISCED3+2 

115 Mali مالي    1 ISCED3 

116 Malta مالت    3 ISCED4+3+2 

117 MarshallIslands مارشال جزاير   ... ... ... ... 

118 Mauritania موريتاني    2 ISCED4+3 

117 Mauritius موريس    3 ISCED4+3+2 

121 Mexico مكزيك    2 ISCED4+3 

121 Micronesia(FederatedSt

atesof) 
 ... ... ... ... ... ... ميكرونزي

122 Monaco موناكو  ...  ... ... 

123 Mongolia مغولستان    2 ISCED3+2 

124 Montserrat مونسرات    1 ISCED2 
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 كشور Country رديف

 فني راهنمايي

 ايحرفه و

ISCED 2 

 و فني متوسطه

-اي حرفه

USCED 6 

 فني كارداني

-اي حرفه و

ISCED4 

 تنوع شاخص

 آموزش سطح

 اي حرفه و فني

 آموزش سطوح انواع

 بكار اي حرفه و يفن

 شده رفته

 نام ثبت وجود

 دوره در

ISCED 1B 

 )كارشناسي

 اي( حرفه

125 Morocco مراكش -مغرب    3 ISCED4+3+2 

126 Mozambique موزامبيك    2 ISCED4+3 ... 

127 Myanmar )ميانمار)برمه    1 No-

programmes 
... 

128 Namibia نامبيا    1 ISCED2 

127 Nauru نائورو   ... ... ... 

131 Nepal نپال    1 ISCED3 

131 Netherlands هلند    3 ISCED4+3+2 

132 NetherlandsAntilles آنتيلس ندرلند    3 ISCED4+3+2 ... 

133 NewZealand نيوزلند    2 ISCED3+2 

134 Nicaragua نيكاراگوئه    2 ISCED4+3 

135 Niger نيجر    2 ISCED3+2 ... 

136 Nigeria نيجريه   ... ... ... 

137 Niue نئو ... ...  1 No-

programmes 


138 Norway روژن    2 ISCED3+2 

137 Oman عمان   ... ... ... ... 

141 Pakistan پاكستان   ... ... ... 

141 Palau پاالئو   ... ... ... 

142 PalestinianAutonomous

Territories 
  فلسطين ... ... ... 

143 Panama پاناما    3 ISCED4+3+2 

144 PapuaNewGuinea پاپوئا نو گينه    2 ISCED4+3 ... 

145 Paraguay پاراگوئه    3 ISCED4+3+2 

146 Peru پرو    1 No-

programmes 


147 Philippines فيليپين    1 ISCED2 

148 Poland لهستان    2 ISCED3+2 

147 Portugal پرتغال    2 ISCED4+3 

151 Qatar قطر    1 ISCED3 



626 

 كشور Country رديف

 فني راهنمايي

 ايحرفه و

ISCED 2 

 و فني متوسطه

-اي حرفه

USCED 6 

 فني كارداني

-اي حرفه و

ISCED4 

 تنوع شاخص

 آموزش سطح

 اي حرفه و فني

 آموزش سطوح انواع

 بكار اي حرفه و يفن

 شده رفته

 نام ثبت وجود

 دوره در

ISCED 1B 

 )كارشناسي

 اي( حرفه

151 RepublicofKorea جنوبي كره    1 ISCED3 

152 RepublicofMoldova مولداوي    1 ISCED3 

153 Romania روماني    2 ISCED3+2 

154 RussianFederation روسيه    2 ISCED3+2 

155 Rwanda روآندا ... ...  ... ... 

156 SaintKittsandNevis 
 و كيس سنت

 نويس
   1 ISCED2 

157 SaintLucia لوسيا سنت    2 ISCED4+2 ... 

158 SaintVincentandtheGre

nadines 

 و وينس سنت

 گرندلين
   2 ISCED4+2 

157 Samoa غربي سامواي    1 No-

programmes 
... 

161 SanMarino مارينو سن   ... ... ... ... 

161 SaoTomeandPrincipe پرينس و سائاتم  ... ... ... ... 

162 SaudiArabia سعودي عربستان   ... ... ... 

163 Senegal سنگال ...  ... ... ... ... 

164 SerbiaandMontenegro 
 و صربستان

 مونتنگرو
 ... ... ... ... ... 

165 Seychelles سشيل    1 ISCED2 

166 SierraLeone سيرالئون  ... ... ... ... ... 

167 Singapore سنگاپور  ... ... ... ... ... 

168 Slovakia اسلوواكي    3 ISCED4+3+2 

167 Slovenia اسلووني    2 ISCED3+2 

171 SolomonIslands سليمان جزاير  ...  ... ... 

171 Somalia سومالي ... ... ... ... ... 

172 SouthAfrica حنوبي آفريقاي    2 ISCED3+2 

173 Spain اسپانيا    2 ISCED4+3 

174 SriLanka سريالنكا  ...  ... ... ... 
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 كشور Country رديف

 فني راهنمايي

 ايحرفه و

ISCED 2 

 و فني متوسطه

-اي حرفه

USCED 6 

 فني كارداني

-اي حرفه و

ISCED4 

 تنوع شاخص

 آموزش سطح

 اي حرفه و فني

 آموزش سطوح انواع

 بكار اي حرفه و يفن

 شده رفته

 نام ثبت وجود

 دوره در

ISCED 1B 

 )كارشناسي

 اي( حرفه

175 Sudan سودان    1 ISCED3 ... 

176 Suriname سورينام    2 ISCED4+3 ... 

177 Swaziland سوازيلند    2 ISCED4+2 

178 Sweden سوئد    2 ISCED3+2 

177 Switzerland سوئيس    2 ISCED3+2 

181 SyrianArabRepublic سوريه    2 ISCED3+2 ... 

181 Tajikistan تاجيكستان    2 ISCED3+2 

182 Thailand تايلند    1 ISCED3 

183 TheformerYugoslavRep

.ofMacedonia 
  سابق وسالوييوگ  2 ISCED3+2 

184 Timor-Leste تيمور    1 No-

programmes 
... 

185 Togo توگو ... ...  ... ... ... 

186 Tokelau توكالئو ... ... ... ... ... 

187 Tonga تونگا ... ...  ... ... ... 

188 TrinidadandTobago توباگو و ترينادو    1 ISCED3 

187 Tunisia تونس    2 ISCED4+3 

171 Turkey تركيه    1 ISCED3 

171 Turkmenistan تركمنستان ... ... ... ... ... ... 

172 TurksandCaicosIslands 
 و ترك جزاير

 كايسو
   2 ISCED3+2 

173 Tuvalu تووالو  ... ... ... ... 

174 Uganda اوگاندا    2 ISCED4+3 

175 Ukraine اوكراين    2 ISCED3+2 

176 UnitedArabEmirates عربي متحد امارت    1 ISCED3 ... 

177 UnitedKingdom بريتانيا   ... ... ... 

178 UnitedRepublicofTanza

nia... 
 ... ... تانزانيا ... ... 

177 UnitedStates 
 متحده اياالت

 آمريكا
   1 ISCED2 
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 كشور Country رديف

 فني راهنمايي

 ايحرفه و

ISCED 2 

 و فني متوسطه

-اي حرفه

USCED 6 

 فني كارداني

-اي حرفه و

ISCED4 

 تنوع شاخص

 آموزش سطح

 اي حرفه و فني

 آموزش سطوح انواع

 بكار اي حرفه و يفن

 شده رفته

 نام ثبت وجود

 دوره در

ISCED 1B 

 )كارشناسي

 اي( حرفه

211 Uruguay اوروگوئه    2 ISCED3+2 

211 Uzbekistan ازبكستان    1 ISCED3 

212 Vanuatu وانواتو ... ... ... ... ... ... 

213 Venezuela ونزوئال    1 ISCED3 

214 VietNam ويتنام    1 ISCED3 

215 Yemen يمن   ... ... ... ... 

216 Zambia زامبيا    1 ISCED3 ... 

217 Zimbabwe زيمباوه    1 ISCED2 

 114   81 137 47  جمع 

 باشد. نمي موجود آمار ...

ISCED5B گردد مي يا حرفه صالحيت به منجر نهايت در و باشد مي عملي بيشتر هاي درس با آكادميك كارشناسي دوره حد در كه است دانشگاهي برنامه از نوعي. 
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 هاقاره متوسطه و راهنمايي دوره در ايحرفه و فني آموزاندانش نام ثبت نرخ شاخص 2-11

 دوره آموزان دانش نام ثبت درصد ISCED3 و ISCED2 المللي بين آموزش بنديطبقه نظام گذاري كد اساس بر

 در جهان مختلف هايقاره بين در دوره آموزاندانش كل به ايحرفه و فني هايآموزش در ابتدايي و راهنمايي

 ايهحرف و فني آموزش در نام ثبت نرخ بيشترين ميانگين بطور درصد 48 با اروپا قاره است. شده داده نشان 23-2 شكل

 خود به را نام ثبت باالترين درصد 16 با اقيانوسيه ايحرفه و فني راهنمايي آموزش دوره در داراست. را متوسطه دوره

  .است ناچيز تقريبا اول( )متوسطه راهنمايي دوره در نام ثبت جنوبي آمريكا و آسيا قاره در است. داده اختصاص

 

 2001 سال -جهان مختلف هاي قاره بين در اي حرفه و فني آمورش آموزان دانش نام ثبت نرخ -26-2 شكل

 

 تحصيلي مختلف هاي دوره در رسمي اي حرفه و فني آموزش زمان مدت

 ايحرفه و فني آموزش زمان مدت ،ISCED3 و ISCED2 المللي بين آموزش بندي طبقه نظام گذاري كد اساس بر

 در (.24-2 )شكل است سال 2 و 3 ،3 ترتيب به كارداني و متوسطه راهنمايي، تحصيلي مختلف هايدوره در رسمي

 دوره اي حرفه و فني آموزش زمان مدت يعني است. سال 2 و 2 ،3 ترتيب به حاضر حال در مدت اين ايران كشور

 و عمومي آموزش و اي حرفه و فني آموزش زمان مدت طول است. كمتر جهاني ميانگين از يكسال مدت به متوسطه

 ايرفهح و فني كارداني دوره زمان محاسبه براي است. برابر يبارتق جهان مختلف كشورهاي بين در متوسط بطور نظري

 ملليالبين بنديطبقه نظام در دانشگاهي از غير دوره عنوان به دوره اين است. شده هاستفاد ISCED4 كد از شكل اين در

  شود. مي شناخته آموزش
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 2001 سال - تحصيلي مختلف هاي دوره در رسمي اي حرفه و فني آموزش زمان مدت -24-2 شكل

 

 هنرآموز به هنرجو تعداد نسبت

 ايحرفه و فني متوسطه دوره آموزشي كادر تعداد 2117 سال در جودمو آمار و آموزش المللي بين بندي طبقه اساس بر

 و 4 نسبت با گرجستان كشور است. شده آورده 38-2 جدول در دوره آن ايحرفه و فني آموزاندانش كل به رسمي

 وليدت سرانه كه كشورهايي اغلب براي جدول اين در باشند. مي دارا را نسبت بيشترين و كمترين 37 با ويتنام كشور

 در اقتصادي نظام كه آن دوگانه نظام بدليل آلمان كشور باشد. مي 15 از كمتر نسبت اين دارند بااليي داخلي ناخالصي

 باشد. مي 24 مقدار اين دارد بااليي نقش اي حرفه و فني آموزش

  2001 سال -رسمي اي حرفه و فني آموزش متوسطه دوره در هنرآموز به هنرجو تعداد نسبت -61-2 جدول

 كشور

 دانش نسبت

 كادر به آموز

 آموزشي
 كشور

 نسبت

 آموز دانش

 كادر به

 آموزشي

 كشور

 دانش نسبت

 كادر به آموز

 آموزشي

 كشور

 نسبت

 آموز دانش

 كادر به

 آموزشي

 كشور

 نسبت

 آموز دانش

 كادر به

 آموزشي

 22 تونس 14 جنوبي كره 12 آلباني 7 سوئد 4 گرجستان

 24 آلمان 14 روماني 12 مولداوي 7 صربستان 6 لبنان

 24 شيلي 15 سودان 12 اسلواكي 11 لهستان 6 ارمنستان

 34 اتيوپي 15 چين 13 اندونزي 11 گينه 6 قبرس

 37 ويتنام 17 ماداگاسكار 13 برزيل 11 ژاپن 6 كرواسي

 11 جيبوتي 17 نيوزلند 13 گويان 11 اسلوني 7 تاجيكستان

 15 فرانسه 18 كاستاريكا 13 مكزيك 11 مالزي 7 مصر

 16 تركيه 21 غنا 13 مالي 11 پاناما 8 فنالند

 16 قزاقستان 21 بنگالدش 13 انتريش 12 كلمبيا 8 كنيا

 11 مجارستان 22 موزامبيك 14 لتوني 12 بلغارستان 7 استوني
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 سرانه با آن رابطه و آموزاندانش كل به متوسطه ايحرفه و فني آموزاندانش نام ثبت درصد 2-11

 داخلي ناخالص يدتول

 )دوره متوسطه آموزان دانش كل به متوسطه ايحرفه و فني آموزاندانش نام ثبت نرخ 25-2 شكل و 37-2 جدول در

 بررسي اين در است. شده آورده (GDP Per Capita)داخلي ناخالص توليد سرانه شاخص همچنين و كشورها ساله( سه

 25-2 شكل در كه همانطور المللي(. بين موجود )آمار است رفتهگ قرار توجه مورد 2117 سال در كشور 71 حدود

 به متوسطه ايحرفه و فني آموزان دانش نام ثبت نرخ 4 و داخلي ناخالص توليد سرانه شاخص بين شودمي مشاهده

 در نام ثبت نرخ متوسط /.(.38 پيرسون همبستگي ضريب )با دارد وجود مثبت همبستگي كشورها آموزان دانش كل

 قرار سرانه شاخص اساس بر 41 رتبه در دالر 11571 سرانه و 2/21 نسبت با ايران كشور باشد. مي درصد 42 ورهاكش

 دارد.

 

 سال در كشورها داخلي ناخالص سرانه و اي حرفه و فني متوسطه آموزان دانش نام ثبت نرخ بين همبستگي -21-2 شكل

 ]1[ يونسكو 2001

 

  داخلي ناخالص سرانه و اي حرفه و فني متوسطه آموزان شدان نام ثبت درصد -61-2 جدول

 ]1[ يونسكو 2001 سال در سرانه اساس بر شده مرتب

 كشور
 توليد سرانه

 داخلي ناخالص

 درصد

 نام ثبت
 كشور

 توليد سرانه

 داخلي ناخالص

 درصدثبت

 نام
 كشور

 توليد سرانه

 داخلي ناخالص

 درصد

 نام ثبت

 442 5321 ارمنستان 4146 16166 لتوني 5441 54547 نروژ

 2141 5184 سوريه 2146 14677 آرژانتين 6545 45171 سوئيس

 247 4776 گرجستان 3646 14278 شيلي 6748 41736 هلند
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 كشور
 توليد سرانه

 داخلي ناخالص

 درصد

 نام ثبت
 كشور

 توليد سرانه

 داخلي ناخالص

 درصدثبت

 نام
 كشور

 توليد سرانه

 داخلي ناخالص

 درصد

 نام ثبت

 2347 4546 پاراگوئه 4246 14228 تركيه 3347 37643 ايرلند

 3843 4185 اندونزي 6347 14216 روماني 4744 37417 استراليا

 2546 3825 مغولستان 1542 13852 مالزي 7743 38874 اتريش

 741 3275 گويان 744 13778 مكزيك 5241 37672 دانمارك

 1746 3117 ويتنام 5148 13764 بلغارستان 5747 37213 سوئد

 8843 2887 اربكستان 2841 13211 اروگوئه 3348 36771 ايسلند

 3748 2882 مولداوي 2741 13137 لبنان 5548 36411 بلژيك

 747 2616 پاكستان 4347 13181 پاناما 5342 35777 انآلم

 1541 2318 جيبوتي 6848 12877 مونتنگرو 5541 35656 فنالند

 1442 2315 قرقيزستان 1741 12513 ونزوئال 2245 35145 بريتانيا

 2244 2254 كامرون 2142 11571 ايران 4348 33347 فرانسه

 346 2176 سودان 2547 11531 قزاقستان 5741 32413 ايتاليا

 1142 2176 تاجيكستان 1742 11174 كاستاريكا 4247 32262 اسپانيا

 141 1657 كنيا 7642 11157 صربستان 2348 32116 ژاپن

 748 1567 بنگالدش 1344 11436 برزيل 1246 31728 قبرس

 1342 1548 غنا 747 11327 جنوبي آفريقاي 3745 27258 نيوزلند

 2444 1367 گامبيا 4247 7477 آذربايجان 5742 27477 اسلوني

 343 1338 چاد 1141 7231 تونس 3543 27474 گر اشغال رژيم

 2147 1175 بوركينافاسو 2747 7125 كلمبيا 2444 27133 جنوبي كره

 541 1138 افغانستان 541 8722 دومنيكن 7248 25572 چك

 4741 1116 رواندا 1643 8576 آلباني 5841 25317 مالت

 647 1185 گينه 7447 8541 بوسني 4147 25155 رتغالپ

 3746 1142 مالي 1241 8174 الجزاير 7141 22816 اسلواكي

 1242 774 ماداگاسكار 3848 7718 تايلند 7147 21137 كرواسي

 5745 758 اتيوپي 4443 6863 چين 2646 17737 مجارستان

 847 872 موزامبيك 5641 6556 السالوادور 3341 17878 استوني

 1143 876 تيمورشرقي 2547 6373 اوكراين 5145 18721 لهستان

 747 772 مركزي آفريقاي 7241 6163 آنگوال 4845 18878 روسيه

 1741 411 بروندي 5342 5733 مصر 2846 17157 ليتواني

 3144 331 كنگو      
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 اشتغال( براي آمادگي تجه در و اشتغال از )قبل اوليه اي حرفه و فني آموزش زمان مدت 2-11

 ادلمع مقدار بر داللت اين ولي دهند مي ارائه بااليي مشاركت با را اي حرفه و فني آموزش هاي برنامه كشورها از برخي

 باشد. مي آنها آموزشي نظام نوع و ايحرفه آموزش هادوره مدت بدليل اين نيست. ايحرفه ها زمينه تمام در آموزش

 و شودمي شروع ساله يك مدت كوتاه دوره يك از اي حرفه و فني آموزش هاي دوره نمونه رايب ها نظام از برخي در

 آموزش به ها فرصت دسترسي سطح آموزش زمان تنوع رود. فراتر نيز سال 4 از مقدار اين نظام همان در است ممكن

 آموزش هاي دوره زمان مدت 26-2 شكل و 41-2 جدول در سازد.مي مشخص را هاآموزش اين نوع و ايحرفه و فني

 نيمي از بيش لوكزامبورگ و دانمارك همانند كشورهاي در است. شده ارائه منتخب كشورهاي در اوليه ايحرفه و فني

  است. آموزش چهارساله دوره به مربوط آنها ايحرفه و فني متوسطه آموزش هايبرنامه از

 

 اشتغال( براي آمادگي جهت در و اشتغال از قبل) اوليه اي حرفه و فني آموزش زمان مدت -40-2 جدول

 6111-اروپا كميسيون

 كشور ربيشت يا سال پنج سال چهار سال سه سال دو كمتر يا سال يك

 اتريش 3144 2843 3644 243 146

 بلژيك 144 547 4745 4644 1

 چين 1 147 8542 1246 142

 دانمارك 1 4147 4446 1143 244

 فنالند 1 12 21 35 33

 فرانسه 1 146 1245 8447 1

 آلمان 1 145 7345 2141 447

 يونان 1 4745 4444 748 143

 ايرلند 1 1142 643 4748 3247

 ايتاليا 4447 847 1647 1647 13

 لوكزامبورگ 144 4646 4841 447 1

 هلند 247 32 38 22 5

 پرتقال 1 1 8546 1142 342

 اسپانيا 144 344 4642 4843 147

 سوئد 1 1 111 1 1
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 مختلف هاي كشور در اوليه اي حرفه و فني آموزش زمان تنوع -21-2 شكل

 

 .دارند دسترسي آموزشي باالتر سطوح به كه اي حرفه و فني آموزش هاي برنامه در مشاركت 2-11

 ،نمايد مي فراهم آموزشي باالتر سطوح براي را دسترسي كه اي حرفه و فني آموزشي هاي برنامه در مشاركت شاخص

 اين مقادير 27-2 شكل و 41-2 جدول در است. ايحرفه و فني آموزش برنامه در پذيري تحرك سطح و درجه بيانگر

 نكنندگامشاركت به آيا كه است سوال اين به پاسخ در شاخص اين .است شده آورده مختلف كشورهاي رايب شاخص

 عالي آموزش باالتر سطوح به كه شودمي داده اجازه وسطه(مت دوره )عمدتا اوليه ايحرفه و فني آموزش برنامه در

 63 حدود در فرانسه كشور در نمونه براي دارد. وجود دسترسي اين ميزان چه به توانندمي اگر و كنند پيدا دسترسي

 ايحرفه و فني آموزش و آكادميك عالي آموزش نظام به دسترسي ايحرفه و فني آموزش دوره آموختگاندانش درصد

 ايحرفه و فني آموزش باالتر هاي دوره در آموزاندانش اكثر براي تقريبا تحصيل ادامه امكان ايران در دارند. توامان را

 مورب يپذيرتحرك البته دارد. تامل جاي پذيري تحرك اين در قبلي يادگيري و اي برنامه پيوستگي البته دارد. وجود

 هايبرنامه طراحي نيازمند ايران در اي( حرفه و فني آموزش هنرجويان طتوس آكادميك آموزش دوره در تحصيل )ادامه

 باشد.مي آموزشي
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 دارند. دسترسي عالي آموزش به كه هايي برنامه در هنرجويان دسترسي و مشاركت -46-2 جدول

 6111 -آكادميك( و اي حرفه و )فني 

 بدون

 دسترسي

 آموزش به دسترسي

 اي حرفه و فني

 آموزش به دسترسي

 آكادميك

 و فني آموزش به دسترسي

 آكادميك و اي حرفه

 كشور

 اتريش 3344 345 5847 444

 بلژيك 6445 1547 441 1547

 چين 1 1 1242 8748

 دانمارك 8345 1441 143 241

 فنالند 111 1 1 1

 فرانسه 6346 1 2748 646

 آلمان 1442 646 6648 1244

 يونان 5745 2245 1147 743

 ايرلند 6343 1641 144 1742

 ايتاليا 1 55 1646 2844

 لوكزامبورگ 4641 844 843 3742

 هلند 1 1 8842 1148

 پرتقال 2442 6142 1 1446

 اسپانيا 4442 7 4442 446

 سوئد 111 1 1 1

 انگليس 111 1 1 1

 

 

 مختلف هايكشور در رباالت دسترسي سطح با ايحرفه و فني آموزشي هايبرنامه در مشاركت نمودار -21-2 شكل
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 اي حرفه و فني هايآموزش توسعه و اجرا جهت آموزشي نيازسنجي شيوه 2-11

 باشد. مي ايحرفه و فني هايآموزش كيفيت ارتقاء جهت عوامل مهمترين از يكي شك بدون آموزشي نيازسنجي

 ونيگوناگ ابزارهاي و هايشيوه سيلهبو كار محيط در آموزان دانش عملكرد بررسي همچنين و كار بازار اطالعات استخراج

 رد شود. مي استفاده نياز سنجش و گيري اندازه در ها روش و ابزارها تنوع از نيز مختلف كشورهاي در پذيرد. مي انجام

 ارائه آموزشي سنجي نياز انجام جهت اروپايي و آسيايي كشورها در استفاده مورد هاي روش 43-2 و 42-2 جدول

 شورك در پذيرد. مي صورت آموزشي نيازسنجي كارفرمايان از منظم بطور اندونزي كشور در نمونه براي است. گرديده

 گردد.مي ارائه ،كار نيروي بررسي منظم برنامه اساس بر ايحرفه و فني آموزشي هايبرنامه درصد 75 از بيش استراليا

 ندارد. وجود ايحرفه و فني موزشآ اجراي و توسعه براي آموزشي نيازسنجي جهت نظامند برنامه ايران در

 

 ]1[آسيايي مختلف هاي كشور در اي حرفه و فني آموزش نيازسنجي هاي روش -42-2 جدول

 كشور
 سرشماري

 جمعيتي

 از پيمايش

 كارفرمايان

 پيمايش

 مهارتي نيازهاي
 ها روش ديگر

  ×  × بنگالدش
   ×  كامبوج

    × هند
     اندونزي

  ×  × قزاقستان
     الئوس

 ×    مغولستان
     فيليپين

 × ×   ويتنام

 منظم بصورت اجرا و انجام   اجرا بدون ×  نامنظم بصورت اجرا 

 

 ]4[اروپايي كشورها در اي حرفه و فني آموزش در كار بازار اطالعات آوري جمع براي ها پيمايش انواع -46-2 جدول

 سرشماري تحصيالنال فارغ مطالعه طولي بررسي كار نيروي منظم بررسي كشور

     استراليا

     اتريش
     بلژيك

     چك جمهوري

     دانمارك

     فنالند
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 سرشماري تحصيالنال فارغ مطالعه طولي بررسي كار نيروي منظم بررسي كشور

     فرانسه

     آلمان

     مجارستان

     هلند

     نروژ

     سوئد

     سوئيس

     تركيه

6-21 آموزشي هاي برنامه درصد 21 آموزشي هاي برنامه درصد 10 تا   16 آموزشي هاي برنامه درصد 11 تا 

 11 آموزشي برنامه درصد 600 تا 

 

 اي حرفه و فني متوسطه دوره در آموزش كل به عملي آموزش زمان درصد 2-22

 در آموزش زمان درصد شاخص ،المللي بين سطح در اي حرفه و فني تربيت و آموزش هاي شاخص مهمترين از يكي

  سازمان عضو مختلف هاي كشور در را شاخص اين بررسي 44-2 جدول است. اي حرفه و فني متوسطه دوره

 بيش داراي آموزشي هاي برنامه درصد 111 الي 76 ندفنال كشور در دهد. مي نشان (OECD) اقتصادي هايهمكاري

 يشترب حجم بيشتر يعني باشندمي اي حرفه و فني متوسطه آموزش زمان كل به نسبت عملي آموزش زمان درصد 75 از

 هابرنامه نوع به نسبت عملي آموزش زمان شود مي مشاهده جدول اين در كه همانطور باشد. مي عملي آموزش ها،برنامه

 و فني آموزش سبك داراي كشورهاي اكثر در شاخص اين كند. نمي پيروي خاص چارچوب يك از و است اوتمتف

 در اي حرفه و فني موضوعات هاي برنامه دهي سامان نوع بدليل آمريكا كشور باشد. مي درصد 51 از باالتر اي حرفه

 داده اختصاص خود به را ها برنامه صددر 51 تا 25 حدود عملي آموزش زمان حجم و است شده تلفيق عمومي آموزش

  است.

 رحش به ايحرفه و فني متوسطه آموزش به عملي آموزش زمان نسبت اي حرفه و فني متوسطه دوره در ايران كشور در

 باشد: مي ذيل

 و كودكياري هاي )رشته باشد مي درصد 43 تا 26 بين نسبت اين شود فرض ساله سه متوسطه دوره آموزش اگر الف:

 . (71-71 سال )در است درصد 33 ها برنامه كل در آن ميانگين و يانمايي(پو

 تا 37 بين شاخص اين هنرستان( سوم و دوم )سال گردد فرض دوساله اي حرفه و فني آموزش متوسطه دوره اگر ب:

  باشد. مي درصد 45 ميانگين با و درصد 61

 باشد. مي اي حرفه و فني آموزش در سبك يدارا كشورهاي از كمتر ايران در شاخص اين صورت دو هر در
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 ايحرفه و فني متوسطه دوره در آموزش زمان كل به نسبت عملي آموزش زمان درصد -44-2 جدول

 كشور
 11  از بيش

 درصد

 تا 10  بين

 درصد 11

 10 تا 21 بين

 درصد

 21   از كمتر

 درصد

 عنو به بستگي – متغير

 زمينه و برنامه هنرستان،

      استراليا

      اتريش

      بلژيك

      چك جمهوري

      دانمارك

      فنالند

      فرانسه

      آلمان

      مجارستان

      هلند

      نروژ

      سوئد

 سوئيس

 
     

      تركيه

      آمريكا

 

1-25 آموزشي هايبرنامه درصد 26 آموزشي هايبرنامه درصد 51 تا   51 هايبرنامه درصد 75 تا 

 آموزشي برنامه درصد 111 تا  76 آموزشي
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 اي حرفه و فني آموزش نظام در كار دنياي نقش 2-21

 نظام هاي فرآيند در نفعان ذي تمشارك ،ايحرفه و فني هايآموزش كيفيت ارتقاء در مهم هايشاخص از ديگر يكي

 هااتحاديه ،كارفرمايان ،آموزش( بازار تقاضاي طرف ) انيهنرجو بر عالوه ،آموزشي نفعان ذي ترين اصلي است. آموزشي

 ايهبرنامه در توانندمي گيريتصميم و مشورت صورت دو به كارفرمايان هستند. كار( بازار تقاضاي )طرف صنوف و

 دارسم و موسسات ايحرفه و فني آموزش مجريان اينكه به به نظر باشند)با داشته مشاركت ايرفهح و فني هاي آموزش

 اثبات ،عملي آموزش محتوي ،درسي برنامه تهيه فرآيند در فرمايان كار مشاركت هايشيوه 45-2 جدول در هستند(.

 تهيه مورد در كارفرمايان تراليااس كشور در است. شده داده نشان ،هاصالحيت اعطاي و شده كسب هايشايستگي

 در .نمايندمي گيريتصميم آموزاندانش به شده ارائه هايصالحيت و شده كسب هايشايستگي ،عملي آموزش محتوي

 هايصالحيت و شده كسب هايشايستگي ،آموزشي محتوي ،درسيبرنامه فرآيندهاي تمام در كارفرمايان دانمارك كشور

 را يريگ تصميم نقش بيشتر كارفرمايان تركيه كشور در كنند.مي گيري تصميم هم و دهندمي مشورت هم شده ارائه

 هايصالحيت و شده كسب هاي شايستگي مورد در كشورها اغلب در دارند. عهده بر ايحرفه و فني هاي آموزش در

 تعيين رد كارفرمايان آمريكا ركشو در دارند. عهده بر را مشورت يا گيري تصميم نقش كارفرمايان )ارزشيابي( شده اعطا

 نمايند.مي گيري تصميم صالحيت و شايستگي

 رددا عهده بر را مشورتي نقش اغلب كار دنياي متوسطه دوره ايحرفه و فني درسي برنامه فرآيند در ايران كشور در

 فرآيند در هنرجويان هايتصالحي و هاشايستگي تعيين در كارفرمايان ندارد(. وجود نقش اين نيز موارد برخي در )البته

 گيرند. نمي قرار مشورت يا گيري تصميم

 

  تاثير ايحرفه و فني آموزش در هامهارت تركيب بر چگونه صنوف( و اتحاديه ،)كارفرمايان كار بازار -41-2 جدول

 ]4[گذارند؟مي

 كشور
 عملي آموزش محتوي درسي برنامه

 كسب هاي شايستگي

 شده
 شده ارائه ي ها صالحيت

 مشورت گيري تصميم مشورت گيري تصميم مشورت گيري تصميم مشورت گيري تصميم

         1استراليا

         اتريش

         چك جمهوري

         دانمارك
         فنالند

         فرانسه
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 كشور
 عملي آموزش محتوي درسي برنامه

 كسب هاي شايستگي

 شده
 شده ارائه ي ها صالحيت

 مشورت گيري تصميم مشورت گيري تصميم مشورت گيري تصميم مشورت گيري تصميم

         آلمان
         مجارستان

         هلند

         نروژ

         سوئد

         سوئيس

         تركيه

         آمريكا

 

1-25 آموزشي هاي برنامه درصد 26 آموزشي هاي برنامه درصد 51 تا   51 هاي برنامه درصد 75 تا 

 آموزشي برنامه درصد 111 تا  76 آموزشي

 يگير تصميم و مشورت ارائه در صنعتي شوراهاي و باشد مي مدرسه از خارج متوسط دوره آموزشي هاي برنامه اكثر-1

 دارند. قشن درسي برنامه براي
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 ايحرفه و فني هايآموزش در كيفيت تضمين هايشاخص 2-22

 هايشاخص باشد. مي كارا ايحرفه و فني آموزش به دستيابي براي ضروري راهبرد يك آموزش در كيفيت تضمين

 يروندادب ،فرآيندي ،دادي درون هايشاخص دارد. وجود ايحرفه و فني آموزش نظام كيفيت تعيين براي براي متعددي

 تضمين موضوع كشورها آموزشي هاي نظام در چالش ترين اصلي اكنون هم باشد. مي ها شاخص اين جمله از پيامدي و

 اين ،است آن متوجه كه روشن و شفاف انتظارات و ها ماموريت دليل به اي حرفه و فني آموزش نظام باشد. مي كيفيت

 در كيفيت تضمين جهت مختلف كشورهاي در كه هاي خصشا 46-2 جدول در نمايد. مي احساس بيشتر را چالش

 مالك را آموزاندانش توسط هشد كسب هايصالحيت كشورها بيشتر .]11[است شده داده نشان شود. مي گرفته نظر

 توجه وردم نيز كار( بازار در )عملكرد كار محيط در پيرو ارزشيابي فنالند كشور در اند.گرفته نظر در كيفيت تضمين

 هايتصالحي ،هاكارگاه تعداد ،فيزيكي منابع ،آموزش مدت ،آموزشي محتوي ،درسيبرنامه تركيه كشور در گيرد.مي قرار

 هك كشورهايي اغلب باشد.مي ايحرفه و فني آموزش در كيفيت تضمين بر مبنايي آموزشي عملكرد و شده كسب

 در د.دارن قرار مناسبي جايگاه در ملي توليد ناخالص سرانه نظر از اند داده قرار خود كار دستور در را كيفيت تضمين

 ندارد. وجود متوسطه رسمي آموزش دوره در كيفيت تضمين براي نظامندي روش ايران كشور ايحرفه و فني آموزش

 پذيرد. مي انجام كيفيت تضمين اين نظامند غير صورت به درسي برنامه مورد در موارد از برخي در البته

 

 گيرد؟ مي قرار بررسي مورد هايي شاخص چه اي حرفه و فني آموزش مراكز كيفيت تضمين در -41-2 جدول

 درسي برنامه كشور
  محتوي

 آموزي مهارت
 آموزش مدت

 منابع

 فيزيكي

  تعداد

 هاكارگاه

 هايصالحيت

 شده كسب

 عملكرد

 آموزشي

 در عملكرد

 كار بازار

 خير بله بله بله بله بله بله بله استراليا

 خير خير بله خير خير خير خير خير چك

 خير بله بله خير خير خير خير خير دانمارك

 بله بله بله خير خير خير بله بله فنالند

 خير خير بله خير خير خير خير خير فرانسه

 خير بله بله خير خير خير بله بله آلمان

 خير بله خير خير خير خير بله خير هلند

 خير بله خير خير خير خير خير بله سوئد

 خير بله بله بله بله بله بله بله سوئيس

 خير بله بله بله بله بله بله بله تركيه
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 آموزش زمان كل نسبت هستند كارفرمايان نزد كار محل در هنرجويان كه زماني 2-21

 در هنرجو حضور زمان ،دارد قرار كشورها ايحرفه و فني هايآموزش متوليان توجه مورد كه هاييشاخص از ديگر يكي

 د.گرد مي محقق بيشتر سهولت با اهداف باشد تر نزديك واقعي محيط به آموزش محيط چه هر باشد. مي كار محيط

 اند.شده مقايسه يكديگر با شاخص اين اساس بر اقتصادي هايهمكاري سازمان عضو مختلف كشورهاي 47-2 جدول در

 فني هايرشته در ايران كشور در باشند.مي درصد 25 از كمتر صشاخ اين در آموزشي هايبرنامه اكثر آمريكا كشور در

 121 زمان مدت شود، فرض شاخص اين نمايانگر كارآموزي دوره اگر باشد. مي درصد 11 از كمتر مقدار اين ايحرفه و

 زمان ساعت( 3111 )حدود ايحرفه و فني تحصيلي هايرشته آموزش زمان كل در ساعت 241 يا آموزشي ساعت

 است. موثر آموزش زمان در نيز كارآموزي كيفيت كه شود توجه بايد نكته اين البته گردد.مي تلقي يكم

 

 زمان كل به )نسبت باشند؟مي كارفرمايشان نزد كار محل در را زماني چه متوسطه دوره هنرجويان درصد چند -41-2 جدول

 ]4[آموزش(

 كشور

 است شده صرف رمايانف كار با كار محل در هنرجويان كه زماني درصد

 از بيشتر

 درصد 11

 بين

 11 و 10

 درصد

 بين

 درصد 10 و 21

 از كمتر

 درصد 21

 1استراليا
    

     اتريش

     چك جمهوري
     دانمارك

     فنالند

     فرانسه

     آلمان

     هلند

     نروژ

     سوئد

     سوئيس

     آمريكا

6 آموزشي هاي برنامه درصد 21 تا 21 آموزشي هاي برنامه درصد 10 تا 

  16 آموزشي هاي برنامه درصد 11 تا  11 آموزشي برنامه درصد 600 تا 

 دارد. برنامه و آموزشي مركز به بستگي كار محل در آموزش زمان مقدار اتريش و استراليا در -1
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 اي(حرفه و فني و )نظري متوسطه هنرآموزان و معلمين حقوق شاخص 2-21

 متوسطه دوره )هنرآموزان( معلمان حقوق ايحرفه و فني آموزش كيفيت در گذار تاثير هايشاخص از ديگر يكي

 در ميانگين بطور است. شده مقايسه يكديگر با كشور 31 در متوسطه دوره معلمان حقوق 48-2 جدول در باشد.مي

 اساس بر است. كشور آن سرانه داخلي ناخالص توليد برابر 3/1 متوسطه دوره معلم هر ساالنه حقوق شده ياد ايكشوره

  باشد. مي دالر هزار 11 حدود 2117 سال در ايران در سرانه داخلي ناخالص توليد يونسكو در شده ارائه آمار

 (2001 )سال باال به جربهت و سابقه سال 61 با دبير و هنرآموز ساليانه حقوق -41-2 جدول

 كشور )دالر( حقوق كشور )دالر( حقوق كشور )دالر( حقوق

 چك جمهوري 25317 فنالند 48136 پرتقال 41842

 استوني 15117 فرانسه 35351 اسپانيا 52717

 مجارستان 17347 آلمان 67277 سوئد 37585

 لهستان 21156 يونان 33514 سويس 84117

 اسلواكي 32613 يسلندا 31641 انگليس 46141

 اسلوني 34374 اشغالگر رژيم 24744 آمريكا 47588

 تركيه 27317 ايتاليا 38572 اتريش 45174

 استراليا 48176 لوكزامبورگ 116562 بلژيك 58257

 شيلي 23117 نروژ 57821 دانمارك 61652

 ژاپن 47688 جنوبي كره 52711  
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 ملي ايحرفه هايصالحيت كاربست شاخص 2-21

 سال رد .است شايستگي بر مبتني رويكرد و ايحرفه هاي آموزش به يابيدست منظور به ملي صالحيت چارچوب ايده

 رينتاساسي از يكي ايحرفه هايصالحيت سازماندهي و بنديسطح امروزه يافت. گسترش انگلستان در توسط 1771

 هب سياسي قياس يك از ايحرفه صالحيت چارچوب از هاستفاد آيد.مي شمار به تحصيلي و آموزشي نظام هايويژگي

 كار به را اهصالحيت چارچوب متعددي كشورهاي تاكنون شود. مي برده نام تكاملي تغيير يك تا انقالبي تغييري عنوان

 طراحي، حال در جهان كشور 121 از بيش (ETF) اروپا آموزيمهارت بنياد شده منتشر اطالعات اساس بر اند. بسته

 يآموزش نظام ابزار، اين كوتاهي زمان مدت در و باشندمي ملي ايحرفه هايصالحيت چارچوب ارزشيابي و كاربست را،اج

 الس در اروپا اتحاديه است. شده شناخته جهاني سطح در اي پديده عنوان به و داده قرار خود تاثير تحت را هاكشور اين

 2112 سال تا خواست عضو كشورها از و رسانيد تصويب به را (EQF) اروپا منطقه ايحرفه صالحيت چارچوب 2114

 جداول در گيرند. نظر در ايحرفه مدارك و گواهينامه انتقال و دهي اعتبار براي مرجع يك عنوان به را چارچوب اين

  است. شده مقايسه جهان مختلف كشورهاي بين در ايحرفه صالحيت نظام استقرار مراحل 51-2 و 2-47

 بر مبتني آموزش در تجربه لزوم و وجود ،هاكشور در ملي ايحرفه صالحيت نظام استقرار و كاربست در همم نكته

 نظام كه باشندمي كشورهايي جمله از سريالنكا ،فليپين ،مالزي ،استراليا ،آسيا قاره در باشد. مي (CBT) شايستگي

 موظف دولت توسعه، پنجم برنامه قانون 21 ماده اساس بر ايران كشور در اند. نموده مستقر را ملي ايحرفه صالحيت

 در هنوز چه اگر نمايد. طراحي ايحرفه و فني هايآموزش در را نظام اين كاربست سازوكار برنامه اول سال در است

  ندارد. وجود شايستگي بر مبتني آموزش مورد در يافته سازمان ايتجربه كشور

 

 (2060 مرحله)سال 1 اساس بر – ملي اي حرفه صالحيت نظام اراستقر در پيشرفت مراحل -41-2 جدول

 منطقه/مرحله

 پيشرفت

 چارچوب كاربست

 )آموزش شايستگي

 شايستگي( بر مبتني

 در تفكر و مالحظه

 چارچوب مورد

 اي حرفه صالحيت

 طراحي و ريزي برنامه

 چارچوب

 و ايجاد حال در

 ها ساختار تكميل

 چارچوب اساس بر

 يافته استقرار

 جنوب-يقاآفر

 صحرا
 

 ماداگاسكار، غنا، كنگو،

 ماالوي، موزامبيك،

 تانزانيا، سوازيلند،

 زيمباوه اوگاندا،

 كنيا، اتيوپي، آنگوال،

 زامبيا رواندا، نيجريه،
 سيشل لستو،

 موري بوتساونا،

 ناميبيا، توس،

 جنوبي آفريقاي

 حوزه – آمريكا

 كارائيب

 برزيل،كاستاريكا،

 السالوادور، دومنيكن،

 مكزيك، تماال،گوا

 پاناما نيكاراگوئه،

 
 ،شيلي باربودا، و آنتيگوا

  گويان گرنادا، كلمبيا،

 كانادا، باربادوس،

 جامائيكا، هندرواس،

 توباگو و ترينادو

 كارائيب سازمان

 شرقي
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 منطقه/مرحله

 پيشرفت

 چارچوب كاربست

 )آموزش شايستگي

 شايستگي( بر مبتني

 در تفكر و مالحظه

 چارچوب مورد

 اي حرفه صالحيت

 طراحي و ريزي برنامه

 چارچوب

 و ايجاد حال در

 ها ساختار تكميل

 چارچوب اساس بر

 يافته استقرار

 و جنوب - آسيا

 اقيانوسيه شرق(
 اندونزي

 افغانستان،

 چين، بوتان،برونوئي،

 ماكائو، ژاپن،الئوس،

 كره پال،ن مغولستان،

 شمالي

 پاكستان هند، بنگالدش،

 مالديو، فيجي،

 پاسفيك، جزاير

 پاپائو، نو گينه

 تناموي تونگا، تايلند،

 هنگ استراليا،

 مالزي، كنگ،

 ن،فليپي نيوزلند،

 ،سنگاپور سامائو،

 ووانات سريالنكا،

 آسياي - اروپا

 مركزي
 

 بلغارستان، آذربايجان،

 قرقيزستان، قزاقستان،

 امبورگ،لوكز لتوني،

 سوئيس، مقدونيه،

 ازبكستان اوكراين،

 ،اتريش ارمنستان، آندورا،

 ،قبرس كرواسي،

 يونان، آلمان، دانمارك،

 ايسلند، مجارستان،

 لهستان، نروژ، ايتاليا،

 اسپانيا، روسيه،

 اسلواكي صربستان،

 بلژيك، آلباني،

 چك،بوسني،

 استوني،

 گرجستان،كوزو،

 ليتواني،

 مونتنگرو،پرتقال،

 اسلوني ،تركيه

 ه،فرانس انگليس،

 مالت، ايرلند،

 روماني،

 ولز اسكاتلند،

 - خاورميانه

 آفريقا شمال
 عراق 

 اردن، مصر، الجزاير،

 متحده امارات مراكش،

 عربي

  تونس

 

 پيشرفت مرحله 4 اساس بر – ملي اي حرفه صالحيت نظام استقرار در پيشرفت مراحل -10-2 جدول

 كشور
 طراحي و سازي مفهوم

 مديريت و اجرا براي ادي)نه

 است( نشده مشخص

 پيشرفت حال در اجرا

 نهادها و مجامع از )بعضي

 است( شده ايجاد

 )تمام كامل اجراي

 مجامع و نهادها

 هستند( فعال

 هاي)نقش اجرا بازبيني

 شده بازسازي موسسات

 است(

     استراليا

     شيلي

     انگليس

     فرانسه

     كوزوو

     مراكش

     مالزي

     ناميبيا

     تاجيكستان

     تركيه
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 ايحرفه و فني آموزش در )محوري( فني غير هايشايستگي كاربست شاخص 2-21

 ستهد چند به را آنها توانمي كه است شده فني غير هاي شايستگي از گوناگوني تعاريف جهان مختلف كشورهاي در

 نمود: بنديگروه زير،

 تغيير حال در اجتماعي زندگي و كار محيط براي ضروري بسيار هايگيشايست -1

 زندگي و اجتماع در شخصي توسعه و استخدام براي ضروري هايشايستگي -2

 دارد. نياز مشكالت و مسائل حل ،كار يادگيري، در موفقيت براي شخص يك كه هايشايستگي -3

 دهد. آموزش را آنها بايد آموزش دنياي و دارد نياز باال عملكردي سطح با كاري محيط يك كه هايشايستگي -4

 ست.ا نياز زندگي و كار فني، تربيت آموزش، در ها فعاليت از وسيعي دامنه در موفقيت براي كه هايشايستگي -5

 هتهي درصدد جهان هايكشور اند. كرده لحاظ خود ايحرفه و فني آموزش در را هاشايستگي اين ،پيشرو كشورها اغلب

 هر كه مودن بندي دسته اصلي گروه شش به را آنها توانمي ولي نيستند محوري هاي شايستگي از بااليي بلند فهرست

 كشورهاي كه عناويني 51-2 جدول در (.28-2 باشد)شكل مي محوري شايستگي چند شامل ها گروه اين از كدام

 .شود مي مشاهده ،اند داده هاستگيشاي اين به مختلف

 

 

 ]64[ محوري هاي شايستگي ايه مولفه -21-2 شكل

شايستگي هاي

غير فني

ي شايستگي ها
پايه و اساسي

شايستگي 
ارتباط با 
ديگران

شايستگي 
تفكر

شايستگي 
كسب و كار

شايستگي 
شخصيتي

شايستگي 
هارتباط با جامع
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 فني غير هاي شايستگي مورد در رفته كار به عناوين -16-2 جدول

 رفته بكار عناوين كشور
 مشترك هاي مهارت كليدي، مهارت محوري، هاي مهارت انگليس
 ضروري هاي مهارت نيوزلند
 كلي هاي مهارت پذيري، استخدام هاي مهارت كليدي، هاي شايستگي استراليا

 كلي هاي مهارت پذيري، استخدام هاي مهارت ناداكا
 محوري هاي مهارت ضروري، هاي مهارت پايه، هاي مهارت آمريكا

 حياتي سازي توانمند هاي مهارت سنگاپور
 پذيري انتقال هاي مهارت فرانسه
 كليدي هاي صالحيت آلمان

 اي رشته فرا هاي مهارت سوئيس
 فرآيندي مستقل هاي مهارت دانمارك

 

 در هنوز ولي است شده مطرح ايران ملي درسي برنامه در محوري( ) فني غير هاي شايستگي بحث ايران كشور در

  است. نشده گنجانده آموزشي محتوي و درسي هاي برنامه



641 

 (2061 سال در شده )منتشر اروپا اتحاديه در ايحرفه و فني آموزش شاخص 66

 

20062010شاخص
آخرين سال 

آمار در دسترس

ربيت حرفه اي اوليه نسبت به كل دانش آموزان متوسطه دوم)درصد(اروپا 51.950.150.4سهم دانش آموزان آموزش و ت

ربيت حرفه اي اوليه در محيط كار نسبت به كل دانش آموزان متوسطه دوم)درصد(اروپا 27.227.426.5سهم دانش آموزان آموزش و ت

ربيت حرفه اي مداوم  نسبت به كل كارگران )درصد(اروپا 3338سهم كارگران مشاركت كننده در دوره هاي آموزش و ت

1620سهم كارگران مشاركت كننده در مهارت آموزي حين شغل نسبت به كل كارگران )درصد(اروپا

10.5سهم مشاركت بزرگساالن در يادگيري مادم العمر )درصد(اروپا

ه دهنده هر نوع آموزش حرفه اي به كل )درصد(اروپا 6066سهم بنگاه هاي اقتصادي ارائ

ربيت حرفه اي اوليه به كل دانش آموزان دختر متوسطه دوم )درصد(اروپا 46.544.445سهم دانش آموزان دختر در آموزش و ت

ربيت بعدي و بيشتر )درصد(اروپا ربيت حرفه اي در آموزش و ت 30.7سهم دانش آموختگان آموزش و ت

6.6 سهم مشاركت افراد 50-64 ساله در يادگيري مادم العمر )درصد(اروپا

4.4 سهم مشاركت بزرگساالن با تحصيالت عمومي در يادگيري مادم العمر )درصد(اروپا

10 سهم مشاركت بزرگساالن بيكار در يادگيري مادم العمر )درصد(اروپا

14.29.5 سهم  بزرگساالن كه خواستار مهارت آموزي هستند ولي اينكار را انجام نداده اند )درصد(اروپا

ربيت غير رسمي مرتبط با شغل به كل فعاليت هاي يادگيري غير رسمي در يزرگساالن )درصد(اروپا 80.2سهم آموزش و ت

وليد ناخالص داخلي ) درصد(اروپا ربيت حرفه اي اوليه متوسطه دوم و كارداني  به ت 0.670.710.68سهم هزينه هاي  عمومي آموزش و ت

ربيت حرفه اي اوليه متوسطه دوم و كارداني  براي هر دانش آموز ) يورو(اروپا 703385588586هزينه هاي  عمومي آموزش و ت

ربيت حرفه اي مداوم به كل هزينه هاي بنگاه اقتصادي ) درصد(اروپا 0.90.8سهم هزينه هاي بنگاه اقتصادي در دوره هاي آموزش و ت

ربيت حرفه اي اوليه در دوره متوسط دوماروپا 1.21.2ميانگين تعداد زبان هاي خارجي يادگرفته شده در دوره آموزش و ت

ربيت حرفه اي اوليه  دوره متوسط دوم به كل )درصد(اروپا 3228.729.2سهم دانش آموزان فناوري، مهندسي و علوم  در  آموزش و ت

ربيت حرفه اي عالي )درصد(اروپا 7.37.48.7سهم افراد 30-34 ساله با آموزش و ت

ه )درصد(اروپا ه دهنده مهارت آموزي براي نوآوري كاركنان به كل بنگاه هاي نوآوران ه، ارائ 43.141.6سهم بنگاه هاي نوآوران

ربيت حرفه اي اوليه در سنين 20-34 سالگياروپا 79.1نرخ اشتغال دانش آموختگان آموزش و ت

ربيت حرفه اي اوليه نسبت به رشته هاي نظري  دوره متوسطه دوم و كاردانياروپا 5.6تفاوت نرخ اشتغال دانش آموختگان آموزش و ت

ربيت حرفه اي اوليه در دوره متوسطه دوم و كارداني نسبت به دوره آموزش عمومياروپا 17.4تفاوت نرخ اشتغال دانش آموختگان آموزش و ت

89.8سهم كارگراني كه مهارت آموزي، كار آنها را بهبود داده است )درصد(  اروپا

د )درصد( اروپا 55.2سهم كارگران كه سازگاري مهارتي با وظايف شغلي دارن

15.413.911.9سهم افراد 18-24  تنها داراي تحصيالت آموزش عمومي )درصد( اروپا

28.833.436.8سهم افراد 34-30  با تحصيالت آموزش عالي )درصد( اروپا

15.116.617نرخ افراد  18-24 ساله كه نه شاغل هستند و نه در حال آموزش و مهارت آموزي مي باشند )درصد(اروپا

10.613.115.1نرخ بيكاري افراد با سن 34-20 سالگي )درصد(اروپا

7977.475.4نرخ اشتغال دانش آموختگان 20-34 ساله كه در سه سال اخير فارغ تحصيل شده اند )درصد(اروپا

3027.324.8سهم بزرگساالن  25-64 ساله با حداكثر تحصيالت آموزش عمومي )درصد( اروپا

68.968.568.3نرخ اشتغال افراد در سنين 20-64 سالگي )درصد(اروپا

82.3نرخ اشتغال افراد با صالحيت مياني و عالي در سال 2020 )درصد(اروپا
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 (2061 سال در شده )منتشر)نمونه( تركيه كشور در اي حرفه و فني آموزش شاخص 66

 

20062010شاخص
آخرين سال 

آمار در دسترس

ربيت حرفه اي اوليه نسبت به كل دانش آموزان متوسطه دوم)درصد(تركيه 36.342.943.9سهم دانش آموزان آموزش و ت

ربيت حرفه اي اوليه در محيط كار نسبت به كل دانش آموزان متوسطه دوم)درصد(تركيه سهم دانش آموزان آموزش و ت

ربيت حرفه اي مداوم  نسبت به كل كارگران )درصد(تركيه سهم كارگران مشاركت كننده در دوره هاي آموزش و ت

سهم كارگران مشاركت كننده در مهارت آموزي حين شغل نسبت به كل كارگران )درصد(تركيه

1.82.54سهم مشاركت بزرگساالن در يادگيري مادم العمر )درصد(تركيه

ه دهنده هر نوع آموزش حرفه اي به كل )درصد(تركيه سهم بنگاه هاي اقتصادي ارائ

ربيت حرفه اي اوليه به كل دانش آموزان دختر متوسطه دوم )درصد(تركيه 32.140.542.1سهم دانش آموزان دختر در آموزش و ت

ربيت بعدي و بيشتر )درصد(تركيه ربيت حرفه اي در آموزش و ت 35.6سهم دانش آموختگان آموزش و ت

0.10.30.6 سهم مشاركت افراد 50-64 ساله در يادگيري مادم العمر )درصد(تركيه

0.51.12.1 سهم مشاركت بزرگساالن با تحصيالت عمومي در يادگيري مادم العمر )درصد(تركيه

2.44.77.6 سهم مشاركت بزرگساالن بيكار در يادگيري مادم العمر )درصد(تركيه

12.8 سهم  بزرگساالن كه خواستار مهارت آموزي هستند ولي اينكار را انجام نداده اند )درصد(تركيه

ربيت غير رسمي مرتبط با شغل به كل فعاليت هاي يادگيري غير رسمي در يزرگساالن )درصد(تركيه سهم آموزش و ت

وليد ناخالص داخلي ) درصد(تركيه ربيت حرفه اي اوليه متوسطه دوم و كارداني  به ت 0.310.40.43سهم هزينه هاي  عمومي آموزش و ت

ربيت حرفه اي اوليه متوسطه دوم و كارداني  براي هر دانش آموز ) يورو(تركيه 1904هزينه هاي  عمومي آموزش و ت

ربيت حرفه اي مداوم به كل هزينه هاي بنگاه اقتصادي ) درصد(تركيه سهم هزينه هاي بنگاه اقتصادي در دوره هاي آموزش و ت

ربيت حرفه اي اوليه در دوره متوسط دومتركيه 0.80.91ميانگين تعداد زبان هاي خارجي يادگرفته شده در دوره آموزش و ت

ربيت حرفه اي اوليه  دوره متوسط دوم به كل )درصد(تركيه 55.657.252.6سهم دانش آموزان فناوري، مهندسي و علوم  در  آموزش و ت

ربيت حرفه اي عالي )درصد(تركيه 3.5سهم افراد 30-34 ساله با آموزش و ت

ه )درصد(تركيه ه دهنده مهارت آموزي براي نوآوري كاركنان به كل بنگاه هاي نوآوران ه، ارائ 42سهم بنگاه هاي نوآوران

ربيت حرفه اي اوليه در سنين 20-34 سالگيتركيه 63.7نرخ اشتغال دانش آموختگان آموزش و ت

ربيت حرفه اي اوليه نسبت به رشته هاي نظري  دوره متوسطه دوم و كاردانيتركيه 11.2تفاوت نرخ اشتغال دانش آموختگان آموزش و ت

ربيت حرفه اي اوليه در دوره متوسطه دوم و كارداني نسبت به دوره آموزش عموميتركيه 9.6تفاوت نرخ اشتغال دانش آموختگان آموزش و ت

سهم كارگراني كه مهارت آموزي، كار آنها را بهبود داده است )درصد(  تركيه

د )درصد( تركيه 64.5سهم كارگران كه سازگاري مهارتي با وظايف شغلي دارن

48.843.137.5سهم افراد 18-24  تنها داراي تحصيالت آموزش عمومي )درصد( تركيه

11.915.519.5سهم افراد 34-30  با تحصيالت آموزش عالي )درصد( تركيه

45.239.232نرخ افراد  18-24 ساله كه نه شاغل هستند و نه در حال آموزش و مهارت آموزي مي باشند )درصد(تركيه

11.513.911.8نرخ بيكاري افراد با سن 34-20 سالگي )درصد(تركيه

56.159.861.7نرخ اشتغال دانش آموختگان 20-34 ساله كه در سه سال اخير فارغ تحصيل شده اند )درصد(تركيه

73.971.668.1سهم بزرگساالن  25-64 ساله با حداكثر تحصيالت آموزش عمومي )درصد( تركيه

48.25053.4نرخ اشتغال افراد در سنين 20-64 سالگي )درصد(تركيه

نرخ اشتغال افراد با صالحيت مياني و عالي در سال 2020 )درصد(تركيه
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 (2061 سال در شده )منتشر )نمونه( آلمان كشور در اي حرفه و فني آموزش شاخص 66

 

20062010شاخص
آخرين سال 

آمار در دسترس

ربيت حرفه اي اوليه نسبت به كل دانش آموزان متوسطه دوم)درصد(آلمان 59.451.548.3سهم دانش آموزان آموزش و ت

ربيت حرفه اي اوليه در محيط كار نسبت به كل دانش آموزان متوسطه دوم)درصد(آلمان 74.488.486.8سهم دانش آموزان آموزش و ت

ربيت حرفه اي مداوم  نسبت به كل كارگران )درصد(آلمان 3039سهم كارگران مشاركت كننده در دوره هاي آموزش و ت

2628سهم كارگران مشاركت كننده در مهارت آموزي حين شغل نسبت به كل كارگران )درصد(آلمان

7.57.77.8سهم مشاركت بزرگساالن در يادگيري مادم العمر )درصد(آلمان

ه دهنده هر نوع آموزش حرفه اي به كل )درصد(آلمان 6973سهم بنگاه هاي اقتصادي ارائ

ربيت حرفه اي اوليه به كل دانش آموزان دختر متوسطه دوم )درصد(آلمان 53.243.139.6سهم دانش آموزان دختر در آموزش و ت

ربيت بعدي و بيشتر )درصد(آلمان ربيت حرفه اي در آموزش و ت 16.4سهم دانش آموختگان آموزش و ت

3.33.73.6 سهم مشاركت افراد 50-64 ساله در يادگيري مادم العمر )درصد(آلمان

2.62.93.1 سهم مشاركت بزرگساالن با تحصيالت عمومي در يادگيري مادم العمر )درصد(آلمان

4.45.65.8 سهم مشاركت بزرگساالن بيكار در يادگيري مادم العمر )درصد(آلمان

75.6 سهم  بزرگساالن كه خواستار مهارت آموزي هستند ولي اينكار را انجام نداده اند )درصد(آلمان

ربيت غير رسمي مرتبط با شغل به كل فعاليت هاي يادگيري غير رسمي در يزرگساالن )درصد(آلمان 82.9سهم آموزش و ت

وليد ناخالص داخلي ) درصد(آلمان ربيت حرفه اي اوليه متوسطه دوم و كارداني  به ت 0.580.610.57سهم هزينه هاي  عمومي آموزش و ت

ربيت حرفه اي اوليه متوسطه دوم و كارداني  براي هر دانش آموز ) يورو(آلمان 644779077757هزينه هاي  عمومي آموزش و ت

ربيت حرفه اي مداوم به كل هزينه هاي بنگاه اقتصادي ) درصد(آلمان 0.60.8سهم هزينه هاي بنگاه اقتصادي در دوره هاي آموزش و ت

ربيت حرفه اي اوليه در دوره متوسط دومآلمان 0.50.40.4ميانگين تعداد زبان هاي خارجي يادگرفته شده در دوره آموزش و ت

ربيت حرفه اي اوليه  دوره متوسط دوم به كل )درصد(آلمان 29.629.631سهم دانش آموزان فناوري، مهندسي و علوم  در  آموزش و ت

ربيت حرفه اي عالي )درصد(آلمان 7.889.4سهم افراد 30-34 ساله با آموزش و ت

ه )درصد(آلمان ه دهنده مهارت آموزي براي نوآوري كاركنان به كل بنگاه هاي نوآوران ه، ارائ 54.9سهم بنگاه هاي نوآوران

ربيت حرفه اي اوليه در سنين 20-34 سالگيآلمان 83.9نرخ اشتغال دانش آموختگان آموزش و ت

ربيت حرفه اي اوليه نسبت به رشته هاي نظري  دوره متوسطه دوم و كاردانيآلمان 26.2تفاوت نرخ اشتغال دانش آموختگان آموزش و ت

ربيت حرفه اي اوليه در دوره متوسطه دوم و كارداني نسبت به دوره آموزش عموميآلمان 29.7تفاوت نرخ اشتغال دانش آموختگان آموزش و ت

88.7سهم كارگراني كه مهارت آموزي، كار آنها را بهبود داده است )درصد(  آلمان

د )درصد( آلمان 50.7سهم كارگران كه سازگاري مهارتي با وظايف شغلي دارن

13.711.99.9سهم افراد 18-24  تنها داراي تحصيالت آموزش عمومي )درصد( آلمان

25.829.833.1سهم افراد 34-30  با تحصيالت آموزش عالي )درصد( آلمان

13.811.48.8نرخ افراد  18-24 ساله كه نه شاغل هستند و نه در حال آموزش و مهارت آموزي مي باشند )درصد(آلمان

11.48.46.6نرخ بيكاري افراد با سن 34-20 سالگي )درصد(آلمان

82.186.189.7نرخ اشتغال دانش آموختگان 20-34 ساله كه در سه سال اخير فارغ تحصيل شده اند )درصد(آلمان

16.814.213.7سهم بزرگساالن  25-64 ساله با حداكثر تحصيالت آموزش عمومي )درصد( آلمان

71.174.977.1نرخ اشتغال افراد در سنين 20-64 سالگي )درصد(آلمان

86.6نرخ اشتغال افراد با صالحيت مياني و عالي در سال 2020 )درصد(آلمان
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 اي حرفه و فني رسمي آموزش ساختار نوع شاخص 2-21

 و فني رسمي تربيت و آموزش نظام ساختار است نموده منتشر 2116 سال در جهاني بانك كه پژوهشي اساس بر

 آلماني، شمالي، آمريكاي هاي نظام (.27-2 )شكل شوند مي بندي تقسيم دسته 6 به جهان كشورها بين در ايحرفه

 تربيت و زشآمو ساختار نگاه به ايران كشور دارند. قرار بندي تقسيم اين در استراليا و جنوبي آمريكاي فرانسوي، ژاپني،

 ست.ا ترنزديك فرانسه كشور به رسمي ايحرفه و فني

  

  

  

 مختلف كشورهاي آموزشي هاينظام از مدل شش -21-2 شكل

–
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 ايحرفه و فني آموزش در يادگيري هايمحيط تركيب نوع شاخص 2-21

 اين نوع و چگونگي باشد. مي يادگيري هايمحيط تركيب ايحرفه و فني هايآموزش در مهم هايشاخص از يكي

  مقايسه 31-2 شكل و 52-2 جدول در دارد. مستقيم ارتباط فرهنگي و اعياجتم ،اقتصادي هاينظام با تركيب

 1776 سال در اروپا كميسيون توسط شده تهيه اروپايي كشورهاي ايحرفه و فني هايآموزش در يادگيري هايمحيط

 زشاي)آموحرفه و فني آموزش هايبرنامه درصد باالترين ايتاليا كشور كه دهدمي نشان نمودار اين در است. شده نشان

 شاتري كشور است. داده اختصاص خود به را كار محيط در كامال شده ارائه اشتغال( براي آمادگي-اي حرفه و فني اوليه

 صاختصا خود به را كار( محيط در شده ارائه )عمدتا كار محيط بر مبتني آموزشي هاي برنامه بيشتربن ميان اين در

 .است داده اختصاص خود به را كار محيط و آموزش مراكز بين مشاركتي برنامه بيشترين دانمارك كشور است. داده

 111 فنالند كشورهاي كنند. مي ارائه آموزشي مراكز در عمدتا را خود ايحرفه و فني هايآموزش تمام سوئد كشور

 عمدتا اوليه ايحرفه و نيف آموزش نيز ايران در كند.مي ارائه آموزشي مراكز در تنها را خود آموزشي هايبرنامه درصد

 آموزشي نظام موفقيت لزوما شودمي مشاهده جدول و نمودار از كه همانطور است. آموزشي مركز يا مدرسه بر مبتني

 و اجتماعي و اقتصادي بافت و باشد نمي ايحرفه و فني هايآموزش در يادگيري محيط تركيب از نوع يك انتخاب

  گذارد.مي اثيرت آنها تركيب روي بر نير فرهنگي
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 اشتغال( از )قبل اوليه اي حرفه و فني هاي آموزش در يادگيري هاي محيط تركيب -12-2 جدول

 محيط در تنها

 كار

 و كار محيط در عمدتا

 آموزشي مركز در برخي

 و كار محيط مشاركت

 آموزشي مركز

 و آموزشي مركز در عمدتا

 كار محيط در برخي

 مركز در تنها

 آموزشي
 كشور

 اتريش 48 341 347 45 1

 بلژيك 4741 3448 1248 343 1

 چين 7647 2341 1 1 1

 دانمارك 1 844 7142 144 1

 فنالند 111 1 1 1 1

 فرانسه 544 7243 2244 1 1

 آلمان 3542 1 6448 1 1

 يونان 7244 143 644 1 1

 ايرلند 6645 1648 542 1142 144

 ايتاليا 6747 643 1 1 2548

 لوكزامبورگ 7647 1 1842 1 447

 هلند 846 5844 1 2747 543

 پرتقال 7147 1 741 1 1

 اسپانيا 7245 341 1 1 445

 سوئد 1 111 1 1 1

 انگليس 5347 1 3441 1 1241

 

 

 مختلف كشورهاي آموزشي هاينظام از مدل شش -60-2 شكل
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 دوم بخش-مقايسه و تطبيق هايشاخص انواع بررسي 2-21

 ايحرفه و فني تربيت و آموزش حوزه در را كشور 62 حدود اطالعات يونسكو ايحرفه و فني مركز شد بيان كه همانطور

 در است شده منتشر آنها ايحرفه و فني آموزش اطالعات (2115) تاكنون كه كشورهايي است. كرده بخش اعتبار

 است: شده آورده ذيل جدول

 ركشو نام رديف كشور نام رديف كشور نام رديف

 سعودي عربستان 51 اردن 26 افغانستان 1

 سنگال 52 قزاقستان 27 امارات 2

 سوئد 53 كنيا 28 ارمنستان 3

 سوازيلند 54 قرقيزستان 27 استراليا 4

 چاد 55 كامبوج 31 آذربايجان 5

 تركيه 56 جنوبي كره 31 بنين 6

 اوگاندا 57 لبنان 32 بالروس 7

 آمريكا 58 سريالنكا 33 بليز 8

 يمن 57 ليتواني 34 برزيل 7

 جنوبي آفريقاي 61 لتوني 35 باربادوس 11

 زامبيا 61 ميانمار 36 بوتساوانا 11

 زيمبابوه 62 موريتوس 37 كانادا 12

 فرانسه 63 ماالوي 38 شيلي 13

 فنالند 64 نيجريه 37 چين 14

 نروژ 65 هلند 41 كلمبيا 15

   نپال 41 كاستاريكا 16

   زلندنيو 42 چك 17

   عمان 43 آلمان 18

   پاكستان 44 مصر 17

   فليپين 45 غنا 21

   لهستان 46 گويان 21

   پاراگوئه 47 مجارستان 22

   فلسطين 48 اندونزي 23

   قطر 47 عراق 24

   روسيه 51 جامائيكا 25

 ديمتق متوسطه دوره در بويژه اكشوره ايحرفه و فني آموزش كليدي نكات و تجارب تا است آن بر سعي بخش اين در

 گرديد. خواهد ارسال پيوست به كشور اصلي فايل بيشتر مطالعه براي همچنين گردد.
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 تركيه

 

 اي حرفه و فني آموزش قوانين و راهبرد انداز، چشم ماموريت، -1

 قاضايت به توجه،تحصيالن فارغ المللي بين پذيري اشتغال تركيه، كشور اي حرفه و فني آموزش راهبرد در 

 شود. مي ديده كيفيت بهبود و كار بازار

 است. شده تصويب ميالدي 1787 سال در تركيه كارآموزي و آموزي مهارت قانون 

 

 نايافته سازمان و رسمي غير رسمي، ايحرفه و فني آموزش نظام -2

 باشد. مي 4+4+4 آموزش ساختار 

 گردد. مي ارائه شاخه يك در ها آموزش ينا و باشد مي سال 4 اي حرفه و فني متوسطه آموزش دوره طول 

 اساس بر حرفه آموزش و تحصيل ادامه عمومي، آموزش راستاي در اي حرفه و فني متوسطه شاخه اهداف 

 است. ها استعداد و عاليق

 است. پودماني بصورت درسي برنامه 1773 سال از 

 شود. مي ارائه شايستگي بر مبتني پودمان بصورت آموزش 2112 سال از 

 باشد. مي كارخانه( )در عملي و مدرسه( )در نظري بخش دو داراي اي حرفه و فني ظامن 

 بينند. مي آموزش گرايش 228 با و شغلي( )گروه رشته 62 در آموزان دانش 

 پايه در گذرانند، مي انتخابي درس يك و اطالعات( فناوري )شامل اجباري هاي درس 7 پايه در آموزان دانش 

 نمايند. مي انتخاب گرايش 12 و 11 هاي پايه در و رشته 11

 دارد. وجود 11 پايه انتهاي در رشته تغيير امكان 

 پايه(. هر )براي دهند مي كار بازار به ورود گواهينامه آموزان دانش به 12 و 11 ،11 هاي پايه انتهاي در 

 است. نظري علوم شاخه همانند آموزش زمان و ساختار 

 7111 گردد. مي رمنتش پودمان آموزش كتابچه 

 و شود مي ارائه ... و تلويزيون طريق از تئوري است. شده تاسيس 2116 سال از باز اي حرفه و فني مدارس 

 است. چهره به چهره بصورت عملي

 

 مالي منابع تامين اي، حرفه و فني آموزش مسئول و متولي -3

 است. ايحرفه و فني آموزش متولي پرورش و آموزش وزارت 

 است. شده ادغام مديريت يك ذيل هم در پرورش و آموزش وزارت ايحرفه و فني بخش ارچه 2111 سال در 
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 بين از ايحرفه و فني )بورد( شوراي اعضا و دارد، وجود محلي و ملي سطح در ايحرفه و فني شوراي 

 است. آموزشي مسئولين و كارگران كارفرمايان،

 ار محلي مسئله براي محلي حل راه ارائه سئوليتم ايحرفه و فني )بورد( شوراي استان و محلي سطح در 

 است. شورا اين عهده بر اي منطقه نيازهاي تعيين است. نهايي آن تصميمات و دارد. عهده بر

 

 ايحرفه و فني آموزش مربيان و معلمان -4

 دارند عهده بر را معلم تربيت وظيفه توريسم دانشكده طراحي، و هنر دانشكده فناوري، هاي دانشكده. 

 است. كرده تغيير معلم تربيت فرآيند 2117 سال در 

 كنند. مي ارائه ليسانس و مهندسي تحصيالن فارغ براي تربيتي هايدوره دانشكده اين 

 

 كيفيت تضمين و ها صالحيت چارچوب ها، صالحيت -5

 شد. تصويب 2116 سال در اي حرفه صالحيت متولي نهاد قانون 

 دارد. عهده بر را اشتغال و. آموزش ارتباط و آموزان نشدا صالحيت و سنجش وظيفه نهاد اين 

 17 دارد. وجود اي حرفه و فني آموزش در مدرسه نوع 

 شود. مي دنبال جامع كيفيت مديريت نظارت، و هدايت مديريت و پرورش و آموزش مديريت در  

 

 اي حرفه و فني آموزش در ها چالش و اصلي هاي پروژه اصالحات، -6

 آموزدانش ميليون يك شغلي آموزي مهارت و معلمان خدمت ضمن وزيآم مهارت برنامه 

 اي حرفه و فني كيفيت بهبود عملياتي برنامه 

 دختران نام ثبت نرخ افزايش برنامه 

 العمر مادام يادگيري برنامه 

 هافناوري بهبود و ها فرصت ارتقاء جنبش 

 ملي هاي صالحيت نظام و اي حرفه هاي صالحيت متولي نهاد تقويت  

 اروپا ملي اي حرفه هاي صالحيت چارچوب با ارتباط 

 :اي حرفه و فني منزلت و جايگاه ارتقاء چالش 

 :ايي حرفه راهنمايي و هدايت مشاوره چالش 

 :كار دنياي به گذر تسهيل و كيفيت بر تاكيد چالش 

 :تمركز كاهش چالش 
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 مصر

 

 ايحرفه و فني آموزش قوانين و راهبرد انداز، چشم ماموريت، -1

 است. بوده جوانان بيكاري اجتماعي، و اقتصادي نابرابري به العملي عكس 2111 ژانويه 25 انقالب 

 ارائه متوسطه، دوره ارزشيابي و سنجش بهبود مصر، كشور ايحرفه و فني آموزش يراهبرد ملي طرح در 

 شود. مي ديده فني مدارس در هاتخصص تلفيق و آينده آموزش براي هاييمدل

  باشد. مي مصر كشور راهبردهاي از فني مدارس و ايحرفه رسمدا تلفيق 

 كرتف و خالق تفكر زندگي، براي يادگيري اجتماعي، هاي ارزش فني، هاي مهارت كيفيت، با هاي آموزش ارائه 

 است. گرفته قرار توجه مورد نيز انتقادي

 عاتاطال فناوري از استفاده فني، آموزاندانش سهم افزايش كيفيت، استانداردهاي ارتقاء ها، ساخت زير بهبود 

 خارجي منابع جذب ها،سازمان با همكاري اي،حرفه و فني آموزش دهندگانارئه ظرفيت از استفاده ارتباطات، و

 است. ايحرفه و فني آموزش نظام در راهبردي هدف هفت مرسوم غير و

 

 نايافته سازمان و رسمي غير رسمي، ايحرفه و فني آموزش نظام -2

 متوسطه( آموزش )راهنمايي(، سازيآماده آموزش ابتدايي، )آموزش باشد مي 3+3+6 آموزش ختارسا. 

 آموزش ،ساله 5 و 3 فني آموزش شما كه باشد مي سال 5 الي 2 ايحرفه و فني متوسطه آموزش دوره طول 

 . ساله 3 و 2 ايحرفه

 شود. مي ارائه مايي()راهن سازي آماده دوره آموزاندانش برخي براي ساله يك دوره يك 

 شود. مي دنبال ايحرفه مدارس در كشاورزي و بازرگاني صنعتي، آموزش زمينه سه 

 گردد.مي ارائه ساله 2 كالج و ساله 4 عالي آموزش موسسات در ايحرفه و فني آموزش 

 

 مالي منابع تامين اي، حرفه و فني آموزش مسئول و متولي -3

 است. اي حرفه مدارس و فني مدارس متولي پرورش و آموزش وزارت 

 است. مياني سطح در فني هاي كالج مسوول عالي آموزش وزارت 

 كنند. مي همكاري ايحرفه و فني آموزش تقويت براي اصالحات جهت اروپا اتحاديه و مصر دولت 

 اي حرفه و فني آموزش كيفيت بهبود اي،حرفه و فني آموزش و اقتصادي هايبنگاه همكاري براي اصالحات، 

 باشد. مي آموزي مهارت متنوع هاي روش ارائه كار، بازار تقاضاي اساس بر شايستگي بر مبتني آموزش

 است. شده ايجاد آن براي پشتيبان موسسات و ملي گر تنظيم نهاد يك كيفيت بهبود براي 
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 از كزمر و كالن سطح در هماهنگي و ايحرفه و فني نظام اصالحات دهي شكل در نفعان ذي توافق ارتقاء 

 باشد. مي اصالحات جمله

 و خيرين كمك و بودجه تخصيص آموزي، دانش شهريه شيوه سه با اي حرفه و فني آموزش نظام مالي منابع 

 شود. مي تامين المللي بين شركاي

 

 ايحرفه و فني آموزش مربيان و معلمان -4

 هستند. صالحيت كم و پرداخت كم تجربه، كم معلمان وسيعي بطور مصر در  

 است. انجام حال در معلمان جذب و نگهداشت مورد در صالحاتا 

 است. كافي معلمان جذب و نگهداشت در مانعي اطالعات كمبود 

 است. نشده ارائه معلمان آموزي مهارت براي رسمي منسجم درسي برنامه و معتبر مند، نظام روش هنوز 

 كيفيت تضمين و هاصالحيت چارچوب ها، صالحيت -5

 كردند. ارائه را صنعت با مرتبط صالحيت چارچوب ملي، هايمهارت رداستاندا پروژه 

 اختارس اروپا، استاندارد بر مبتني آموزي مهارت صنعت، با مرتبط سنجي اعتبار و هاصالحيت نظام بر پروژه اين 

 باشد. مي تاكيد اروپا پايدار هايسياست و مديريت

 راراستق مسئول ديگر نهادهاي همراه به كيفيت تضمين وليمت نهاد اي،حرفه و فني آموزش اصالحات ادامه در 

 هاي دارداستان با ايحرفه و فني معلمان كفايت آموزي، مهارت كيفيت از اطمينان براي كيفيت تضمين برنامه

 هستند. الملليبين

 ايحرفه و فني آموزش در ها چالش و اصلي هايپروژه اصالحات، -6

 اروپا آموزي مهارت بنياد (ETF) بخش ايحرفه هايصالحيت سازي استاندارد براي كشور هفت همكاري با 

 است. منطقه سطح در صالحيت با كار نيروي پذيري تحرك اصلي هدف دارند. همكاري توريسم

 براي شغلي هايفرصت ايجاد آن هدف و است اروپا اتحاديه با مشترك كار يك صنعتي سازيمدرن برنامه 

 است. ايهحرف و فني تحصيالنفارغ

 2111-2114 هاي سال بين تقاضا بر مبتني مالي منابع تامين سازوكار براي ساله 6 پروژه يك جهاني بانك 

 است. داده انجام

 آموزاندانش طرح اين در دارد. وجود دوگانه آموزش براي كوهل-مبارك ابتكاري طرح در مصر -آلمان همكاري 

 تند.هس كارخانه در روز چهار و مدرسه در روز دو

 موافقت با توريسم و پوشاك غذايي، فرآوري در اشتغال هاي فرصت ايجاد جهت اي مدرسه اشتغال واحد 

 است. شده ايجاد هاكارخانه

 باشد. مي اصالحات جمله از جوانان پذيري اشتغال بهبود 
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 آلمان

 

 اي حرفه و فني آموزش قوانين و راهبرد انداز، چشم ماموريت، -1

  داراست. اي حرفه و فني تربيت و آموزش در طوالني هتاريخچ آلمان كشور 

 شده ماهر كار نيروي وسيع كاهش سبب گذشته هاي دهه در آلمان كشور جمعيتي تغييرات موضوع اهميت 

 است. كرده پيدا افزايش ماهر كار نيروي عرضه لذا و است

 است. شده متمركز عالي آموزش و آلمان دوگانه آموزش نظام بين قويتر ارتباط ايجاد بر آلمان كشور 

 باشد. مي توجه مورد موضوعات از نيز ايحرفه آموزي مهارت در پايه هاشايستگي تلفيق بهبود 

 است. آلمان كشور راهبردهاي از العمر مادام يادگيري در گذاري سرمايه 

 است. راهبردها اين جمله از نيز معلولين براي بويژه كار محيط به مدرسه از گذر تسهيل 

 اروپا ديهاتحا با ارتباط و قبلي هاي يادگيري شناختن رسميت به شايستگي، بر مبتني يادگيري ردهايراهب 

 است. شده گرفته نظر در كشور اين در

 دارد. وجود آلمان كشور در آموزي مهارت و اي حرفه و فني آموزش براي متعددي قوانين  

 

 نايافته سازمان و رسمي غير رسمي، اي حرفه و فني آموزش نظام -2

 است. 3+6+4آلمان آموزشي نظام اختارس 

 ايحرفه پيش مطالعات و هادوره و دروس تمام در كار دنياي با آشنايي آموزاندانش به متوسطه اول دوره در 

 گردد. مي ارائه

 دارد. وجود نظري مدارس و دوگانه نظام در آموزي مهارت ،اي حرفه مدارس متوسطه دوره در 

 شوند. مي اجباري دوره گذراندن از پس دوم متوسطه دوره وارد سالي 15 سن در آموران دانش 

 نمايند. مي انتخاب را اي حرفه حوزه 13 از يكي آموزان دانش 

 شود.مي داده نيز نظري و آكادميك نظام به ورود اجازه آموزاندانش به ايحرفه و فني آموزش دوگانه نظام در 

 پذيرد. مي انجام ايفهحر مدارس و كار دنيا در آموزي مهارت 

 است. عمومي و محبوب انتخاب يك دوگانه آموزش نظام در آموزي مهارت 

 نمايند.مي انتخاب را دوگانه آموزش نظام آموزان(دانش كل )به آموزاندانش سوم دو از بيش 

 رد.دا بستگي انتخابي حرفه به كه كشد مي طول سال 5 يا و 3-2 ايحرفه و فني متوسطه آموزش برنامه 

 هستند. كار واقعي محيط در روز چهار و مدرسه در روز دو آموزاندانش دوگانه نظام در 
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 مالي منابع تامين اي،حرفه و فني آموزش مسئول و متولي -3

 باشد. مي ايالتي هاي دولت و فدرال دولت آلمان كشور در اي حرفه و فني آموزش اصلي متولي 

  بيب موسسه (BIBB) دهد. مي ها شركت و فدرال دولت به اي فهحر و فني مشاوره 

 كنفرانس مركزي دولت و ها ايالت بين هماهنگي براي KMK در تصويب از پس آن مصوبات و شود مي برگزار 

 بود. خواهد اجرا قابل ايالت پارلمان

 است. زياد بسيار اتحاديه و فرمايان كار دولت، مشاركت 

 كدام هر )كه اصلي متولي و ها اتحاديه فرمايان، كار شامل كه اي حرفه آموزي مهارت كميته داراي ها ايالت 

 باشد. مي دارند( برابر سهم

 دارند. آموزش در مهمي نقش نيز مركزي دولت در اتحاديه و كارفرمايان 

 است. پيچيده بسيار آلمان اي حرفه و فني آموزش مالي منابع تامين 

 پذيرد. مي صورت اقتصادي هاي گاهبن و ايالت توسط مالي منابع تامين دوگانه نظام در 

 كند. مي تامين را مالي منابع ايالت اي حرفه مدارس در 

 

 اي حرفه و فني آموزش مربيان و معلمان -4

 است. متفاوت عملي( دروس دهنده )ارائه مربيان آموزش و نظري( دروس دهنده )ارائه معلمين آموزش

 كنند. مي عمل اي حرفه و فني آموزش قانون اساس بر كارخانجات در مربيان

 

 كيفيت تضمين و ها صالحيت چارچوب ها، صالحيت -5

  آلمان هاي صالحيت چارچوب DQR است. شده تصويب 2116 سال در پيامدها اساس بر 

 شامل را ( )شخصي فردي هايشايستگي و ايحرفه هايشايستگي كه است سطح 8 داراي چارچوب اين 

 شود.مي

 باشند. داشته بيروني و دروني كيفيت تضمين شوند مي متعهد اي حرفه و فني آموزش دهندگان ارائه 

 شود. مي انجام دارند مجوز خود كه گواهينامه اعطاي هاي آژانس توسط كيفيت سنجش 

 است. شده ايجاد دهي اعتبار ملي انجمن در دهي اعتبار شوراي 

 باشند. مي ساله سه اعتبار داراي ها اعتباربخشي و ها گواهينامه 

 مربيان صالحيت از عبارتند آنها از برخي كه است هستند متنوع مدارس براي مالي منابع تامين يارهايمع، 

 كار، ايدني در آموختگان مهارت از پشتيباني پيوسته، ارزشيابي مداري، مشتري كيفيت، كنترل نظام مجود

 آموزش. مستمر بهبود بيروني، خبرگان با همكاري
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 اي حرفه و فني آموزش در ها چالش و لياص هاي پروژه ،اصالحات -6

 است. شده طراحي آموزي مهارت به افراد تر راحت ورود براي صالحيت هاي پودمان 

 است. داده تشكيل ها پودمان از اي داده پايگاه بيب موسسه 

 پروژه و ايحرفه گيري جهت برنامه شغلي، مشاوره برنامه تحصيل، ترك كاهش براي JobStarter ود.شمي انجام 

 گردد. مي تقويت عالي آموزش با اي حرفه و فني آموزش ارتباط 

 است. شده تصويب 2111 سال در اشتغال هاي فرصت قانون 

 است. شده گرفته نظر در مستمر آموزش جهت كارفرمايان براي مالي تسهيالت 

 هيهت اينترنتي الپورت در آلمان كشور در آموزي( مهارتي بخش ) اروپا اتحاديه هايسياست تلفيق هايچالش 

 .است شده ارائه بيب موسسه توسط شده
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 فنالند

 

 اي حرفه و فني آموزش قوانين و راهبرد انداز، چشم ماموريت، -1

  قتصاديا هايرقابت در كليدي نقش ايحرفه و فني تربيت و آموزش كه دارد تاكيد موضوع اين بر فنالند دولت 

 كند.مي ايفاء كشور اين شكوفايي و

 ار خدمات ظرفيت ارتقاء براي ايحرفه و فني تربيت و آموزش دهندگان ارائه هايشبكه تقويت راهبرد دولت 

 دارد. خود كار دستور در

 گردد.مي ارائه بزرگساالن و جوانان بخش دو براي ايحرفه و فني تربيت و آموزش 

 ايهبنگاه براي هايايستگيش توسعه از پشتيباني و كار دنياي همكاري با هاآموزش اين توسعه بر دولت 

 دارد. تاكيد متوسط و كوچك اقتصادي

 است. شده طراحي كيفي و كمي بيني پيش اساس بر فنالند كشور ملي هاي سياست 

 كيفي ينيب پيش و آموزشي هاي نياز و كار نيروي مدت بلند تقاضاي يكم بيني پيش شامل بيني پيش اين 

 باشد. مي مهارتي نيازهاي

 دهندگان ارائه كه هاييراه و نياز، مورد ماهر كار نيروي مهارت، انواع مورد در اطالعاتي است تالش در دولت 

 آورد. مي بدست نمايند، برآورده را تقاضا بتوانند آموزش

 براي بيشتر آموزش و ايحرفه آموزش هاي مهارت اي،حرفه صالحيت چارچوب توسعه براي اطالعات اين 

 شود.مي هاستفاد نيز آينده كار دنياي

  رسيد. تصويب به 1778 سال در ايحرفه و فني تربيت و آموزش قانون 

 هاي صالحيت رويكرد با 2116 سال در و تصويب به 1778 سال در بزرگساالن براي ايحرفه آموزش قانون 

 گرديد. اصالح شايستگي بر مبتني

 و رسمي غير ايحرفه و فني تربيت و آموزش شناختن رسميت به براي اي حرفه تربيت و آموزش مقررات 

 گرديد. تصويب 2115 سال در نايافته سازمان

 شد. تصويب 2117 سال در فرهنگ و آموزش مالي منابع تامين قانون 

 

 نايافته سازمان و رسمي غير رسمي، ايحرفه و فني آموزش نظام -2

 است. 3+3+6 فنالند آموزشي نظام اختارس 

 است. شاخه يك داراي دوم همتوسط دوره در ايحرفه و فني آموزش 

 باشد.مي مهيا آموزشي باالي سطوح براي تحصيل ادامه 
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 است. تكنيك پلي و هادانشگاه بخش دو داراي عالي آموزش 

 كارآموزي بصورت تربيت و مدرسه بر مبتني برنامه صورت دو به دوم متوسطه دوره ايحرفه و فني آموزش 

 پذيرد.مي انجام

 متوسطه اي حرفه آموزش هايصالحيت به كه ايحرفه و فني پيش هايبرنامه ه،مدرس بر مبتني آموزش در 

 شايستگي بر مبتني هاي صالحيت اساس بر ايحرفه سازي آماده براي آموزي مهارت و شوند مي ختم دوم

 گردد. مي ارائه

 بر مبتني هاي صالحيت اساس بر ايحرفه سازي آماده براي آموزي مهارت آموزي، كار بصورت تربيت در 

 گردد. مي ارائه شايستگي

 ييادگير سال نصف حداقل شامل برنامه هر و باشد مي سال سه مدرسه بر مبتني آموزش هايبرنامه دوره طول 

 است. كار حين

 برخط يادگيري هايمحيط و كار محيط اي، مدرسه يادگيري هايمحيط از تركيبي يادگيري هاي محيط 

 است. )مجازي(

 دارد. وجود ناتوان آموزاندانش براي متوسطه دوره در ياحرفه خاص مدارس 

 

 مالي منابع تامين اي،حرفه و فني آموزش مسئول و متولي -3

 است. مجلس مصوب قوانين اساس بر ايحرفه و فني هايآموزش ارائه 

 نمايد مي تعيين را اي حرفه و فني آموزش در اصلي موضوعات و ها صالحيت چارچوب ملي، اهداف دولت. 

 ،ها، صالحيت كميته آموزش، ملي انجمن آموزش، وزرات دولت، مجلس، اختيارات و وظايف شرح اهداف 

 به اي حرفه و فني هاي آموزش براي منطقه سطح در اجرايي مديران و ايحرفه و فني آموزش دهندگانارائه

 است. مشخص خوبي

 ايستگيش بر مبتني هايصالحيت الزامات و )ملي( اصلي درسي برنامه مورد در گيريتصميم ملي انجمن وظيفه 

 است.

 يد.نمامي تعيين را يادگيري پيامدهاي و آموزش و مهارت نيازهاي ها، شايستگي ارائه هايروش نيز ملي انجمن 

 دهندگان ارائه و كار دنياي )دولت، جانبه سه هايانجمن داراي آموزي مهارت و آموزش ملي هايكميته 

 است. شايستگي بر مبتني هايحيتصال اجراي براي آموزش(

 صالحيت هايكميته (QCs) ارند.د عهده بر را شايستگي بر مبتني هايآزمون تنظيم وظيفه ملي انجمن نظر زير 

 كنند.مي پيدا اطمينان ها گواهينامه و صالحيت كيفيت از صالحيت هايكميته 

 گيرند.مي نظر در را منطقه جمعيت و ركا دنياي آموزشي نيازهاي ايحرفه و فني آموزش دهندگان ارائه 
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 ملي( اصلي درسي برنامه اساس بر را خود درسي و آموزشي هاي برنامه ايحرفه و فني آموزش دهندگان ارائه( 

 نمايند.مي تهيه

 دارند. تقاضا بر مبتني ايحرفه و فني آموزش در ايكننده تعيين نقش ايمنطقه اجرايي مديران 

 شود. مي انجام فرهنگ و آموزش وزارت توسط تربيش مالي منابع تامين 

 وربط ايحرفه و فني مجاز دهندگانارائه به كه است هايي گرنت و واحد هايقيمت اساس بر مالي منابع تامين 

 شود.مي داده مستقيم

 گردد.مي پرداخت آموزدانش و سال قبيل از عملكرد هايشاخص اساس بر مالي منابع تامين 

 دارند. عهده بر را مالي منابع تخصيص وظيفه اجرايي مديران 

 شده گرفته نظر در است بيشتر ميانگين از هزينه كه موضوعاتي( )و مواردي براي مالي منابع تامين هايروش 

  است.

 است. استوار كيفي هايسنجش و كمي هايشاخص اساس بر عملكرد بر مبتني مالي منابع تامين نظام 

 درصد 58 دولت، درصد 42) شودمي انجام شهرداري و دولت توسط دوم متوسطه دوره در مالي منابع تامين 

 شهرداري(.

 باشد. مي پيگيري حال در عملكرد بر مبتني مالي منابع تامين 

 

 ايحرفه و فني آموزش مربيان و معلمان -4 

 است. متفاوت اي حرفه و فني مربيان و ايحرفه و فني معلمين هايصالحيت

 هستند. مستقل بسيار يادگيري هايروش و درسي مواد تهيه در ايحرفه و فني مربيان و معلمان

 ارك محيط در تجربه سال سه تكنيك، پلي يا دانشگاهي مدرك شامل ايحرفه و فني معلمان هاي صالحيت 

 است. تدريس فن و تربيتي هايدوره گذراندن و تخصصي رشته در

 ندارد. وجود واقعي( كار محيط اي)دررفهح و فني مربيان صالحيت براي رسمي الزامات

 

 كيفيت تضمين و هاصالحيت چارچوب ها،صالحيت -5

  است. شده تهيه ايحرفه صالحيت هر براي صالحيت الزامات سند 

 باشند.مي شغلي هاشايستگي بر مبتني ها صالحيت 

 شامل سنجش براي اييراهنم اي،حرفه هايمهارت ممكن، هايبرنامه صالحيت، واحدهاي شامل سند اين( 

 است. مهارت ارائه هايروش و سنجش( معيار و اهداف

 شود.مي تعريف شايستگي و مهارت دانش، حسب بر ايحرفه هايمهارت 
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 كفايت جهت نياز مورد هايمهارت اي،حرفه آموزش صالحيت تكميل با آموزاندانش متوسطه، دوم دوره در 

 نمايند. ارائه توانندمي و كسب خود رشته در را اشتغال و ايحرفه

 رشته يك داخل در شغلي مختلف هاي جايگاه در وسيع پايه هايمهارت آموزاندانش متوسطه، دوم دوره در 

 ند.نماي مي كسب را (گرايش) مطالعاتي برنامه يك در را هاي شايستگي و تخصصي هاي مهارت و تحصيلي

 است. شده تعريف گرايش 121 با صيليتح رشته 52 تعداد ،2111 سال متوسطه، دوم دوره در 

 دارد. وجود انتخابي و اجباري بصورت (187) بيشتر هاي صالحيت و مورد( 127) تخصصي هاي صالحيت 

 است. شده گنجانده صالحيت هاي پودمان در العمر مادام يادگيري هاي مهارت 

 است. بحث حال در فنالند مجلس در و است شده نهايي تازگي به ايحرفه هاي صالحيت چارچوب 

 است. كرده تعريف اروپا اي حرفه هايصالحيت چارچوب با ارتباط در را هايي صالحيت آموزش ملي انجمن 

 گرديد. تاسيس بيروني ارزشيابي هدف با فنالند آموزش ارزشيابي شوراي 

 است. ايحرفه و فني آموزش دهندگان ارائه اطمينان و بهبود براي ابزاري كيفيت تضمين 

 و اندهندگ ارائه كيفيت مديريت ملي، هدايت شامل فنالند ايحرفه و فني آموزش در كيفيت مينتض نظام 

 است. بيروني ارزشيابي

 گردد.يم اجرا ملي انجمن توسط و تعيين ارزشيابي شوراي توسط بيروني ارزشيابي انواع و مورد در تصميمات 

 باشند. داشته خودارزيابي يبايست قانون اساس بر ايحرفه و فني آموزش دهندگان ارائه 

 فيتكي تعالي مدل بر مبتني كيفيت گواهينامه تا گردندمي تشويق ايحرفه و فني آموزش دهندگان ارائه 

 نمايند. كسب اروپايي

 ايحرفه و فني آموزش در هاچالش و اصلي هايپروژه اصالحات، -6

 است بهبود حال در مداوم بطور فنالند در ايحرفه و فني آموزش. 

 دهندگان ارائه همكاري كار، بازار مهارتي نيازهاي نمودن برآورده شامل ايحرفه و فني آموزش بهبود و توسعه 

 زشآمو جذابيت افزايش و تحصيل ترك كاهش موثر، كاربردي هايفرآيند ارتقاء كار، دنياي و ايحرفه و فني

 باشد. مي ايحرفه و فني

 است. يافته فزايشا شايستگي بر مبتني هايصالحيت تعداد 

 شود. مي انجام محور -كار يادگيري هاي محيط مطالعات تكميل از پشتيباني براي مشورتي هايبرنامه 

 غييراتت جمعيتي، تغييرات دليل به كار نيروي شدن كم شامل است روبرو آن با فنالند كشور كه هاي چالش 

 شود.مي ملي اقتصاد پايداري با مرتبط هايچالش شايستگي، هاينيازمندي

 است. هاچالش ديگر از ايمنطقه ايحرفه و فني آموزش به دسترسي در تفاوت 

 است. مطرح چالش عنوان به فنالند كشور در هارشته از برخي در صالحيت با معلمان استخدام 
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 آمريكا متحده اياالت

 

 ايحرفه و فني آموزش قوانين و راهبرد انداز، چشم ماموريت، -1

  كار براي كار، مورد در آموزش ارتقاء اي حرفه و فني تربيت و آموزش در آمريكا )فدرال( مركزي لتدو ماموريت 

 است. كار بواسطه و

 دارد. حود كار بازار و منطقه نيازهاي به بسته را خود ماموريت ايالت هر اين بر عالوه 

 كارراهه و فني آموزش اي،حرفه و فني تربيت و آموزش از آمريكا درCareer بزرگ( )حرفه –CTE- شود.مي ياد 

 كارراهه به مدرسه از آموزاندانش بهتر گذر براي متوسطه از پس و متوسطه دوره در آمريكا ايحرفه بهبود راهبرد 

 است.

 وزشآم بهبود بوسيله تكميل نرخ و كيفيت ها، كالج به دسترسي افزايش آمريكا 2114-2111 راهبردي هدف 

 است. بزرگساالن و جوانان براي العمرمادام يادگيري هايفرصت و عالي

 تفادهاس با است متوسط از پس و متوسطه سطح در آكادميك و فني هايمهارت توسعه بر متمركز ملي هايسياست 

 از:

o هايحرفه و باال سطح هايمهارت براي سازي آماده جهت انگيز چالش آكادميك و فني هاياستاندارد توليد 

 نوظهور هايحرفه و تقاضا داراي

o وسطهمت هايبرنامه بطوريكه نمايد تلفيق را آكادميك و فني آموزي مهارت كه هاييفعاليت و خدمات ارتقاء 

 سازد. مرتبط را متوسطه از پس و

o بهبود و اجرا تدوين، براي شده طراحي خدمات و ها فعاليت ارائه در محلي و ملي پذيريانعطاف افزايش 

 اي حرفه و فني هايآموزش

o و دهدمي ارتقاء ملي و محلي سطح در اي حرفه توسعه و سازي آماده رهبري، كه فني هايكمك رائها 

 دهند. بهبود را معلمان صالحيت اينكه

o يروين كارشناسي، آموزش موسسات متوسطه، از پس موسسات متوسطه، مدارس بين همكاري از پشتيباني 

 گران ميانجي و صنعت محلي، كار

o رقابتي آمريكاي به دستيابي جهت مهارت و دانش توسعه براي زندگي طول در هافرصت ارائه 

 است. ايحرفه آموزش براي فدرال مالي منابع تامين جهت قانون اولين ،1717 سال در هاگز-اسميت قانون 

 كرد. ارائه را هاايالت در ايحرفه و فني آموزش بهبود و توسعه برنامه ،1784 -1 پركينز قانون 

 فني سازيآماده برنامه و رسيد تصويب به 1771 -2 نزپركي قانون Tec-Prep گرديد. معرفي 
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 متوسطه از پس و متوسطه دوره در آكادميك و ايحرفه و فني هايمهارت توسعه جهت 1778 -3 پركينز قانون 

 رسيد. تصويب به

 شد. تصويب اشتغال آموزيرتمها و سواد اي،حرفه بازسازي براي ،1778 سال در كار نيروي گذاري سرمايه قانون 

 دو تركيب با هاييآموزش شوند، مي مالي منابع تامين قانون اين توسط كه افرادي به 2116 -4 پركينز قانون 

 گردد.مي ارائه متوسطه از پس آموزش همراه به متوسطه دوره در سال

 

 نايافته سازمان و رسمي غير رسمي، اي حرفه و فني آموزش نظام -2

 است. 3+3+6 آمريكا آموزشي امنظ اختارس 

 ( و مالي معماري، )كشاورزي، ملي كارراهه هايخوشه با همراستا آمريكا در ايحرفه و فني آموزش هايبرنامه... 

 گردد.مي ارائه كم ساختاري ارتباط با موازي غير هاينظام زير در

 گردد:مي اجرا زير هايمحل در آمريكا در ايحرفه و فني آموزش 

o متوسطه مدارس به محدود عمومي آموزش نظام 

o محلي يا فني هايكالج 

o دولتي متنوع هايبرنامه 

o مدت كوتاه و خرد كارآموزي نظام 

o محور بنگاه آموزيمهارت نظام 

 بينند.مي آموزش سال 4 مدت به ها دانشگاه و كالج در يا سال 2 هاكالج در متوسطه از پس دوره در آموزاندانش 

 5/12 نمايند. مي نام ثبت كارراهه و فني آموزش هاي برنامه در ها كالج و متوسطه آموزان دانش از ميليلون 

 ايحرفه متوسطه مدرسه فني، متوسطه مدرسه در را متوسطه دوره ابتدايي، دوره گذراندن از پس آموزان دانش 

 گذرانند.مي )نظري( آكادميك متوسطه مدرسه و

 گذرانند. مي موضوعات ديگر به نسبت بيشتري اي حرفه و فني موزشآ هاي واحد آموزاندانش ميانگين بطور 

 گذرانند.مي صنعت قبول مورد مدرك اخذ براي ها واحد از كافي تعداد آموزان دانش از كمي تعداد 

 فني سازي آماده برنامه Tec-Prep: 

o پذيريتحرك و ندكمي تركيب هم با را ايحرفه و آكادميك هايدرس پرپ-تك يا فني سازيآماده برنامه 

 آورد.مي بوجود هاكالج و متوسطه مدارس بين ايشده توافق

o عالقه مورد كارراهه و است عملي روش به آكادميك موضوعات تدريس برنامه اين هايويژگي از يكي 

 دهد. مي قرار هاپروژه و تكاليف ها،مثال زمينه و بافت عنوان به را آموزاندانش

o گذرانند.مي متوسطه دوره راستاي در را هايدرس و ها واحد،متوسطه زا پس دوره آموزاندانش 

 



611 

 كارراهه مسيرهاي برنامه CPs  

o پس و متوسطه دوره در بايد آموزان دانش كه است هاييمهارت و دانش كننده تعيين كارراهه مسيرهاي 

 نمايد. كسب گوناگون هايراهه كار درون ايحرفه براي بهتر سازي آماده منظور به متوسطه از

o ايحرفه هايدرس بصورت و گرددمي تصويب بزرگساالن و ايحرفه آموزش دفتر توسط كارراهه مسيرهاي 

 گردد. مي شروع نهم پايه از و گرددمي تعريف توالي داراي و منسجم آكادميك و

o تدوين، آن، از پس و متوسطه آموزش و اقتصادي هايبنگاه كارفرمايان، همكاري با كارراهه مسيرهاي 

 گردند.مي نگهداشت و طراحي

o است. دسترس در بزرگساالن جمله از آموزاندانش همه براي كارراهه مسيرهاي 

 شغل: سپاه برنامه 

o است. خطر در جوانان شغل سپاه برنامه اجراي مخاطبان 

o نگذراند عمومي، آموزش گواهينامه كسب براي جوانان اين آموزيمهارت و تربيت برنامه اين از هدف 

 است. آنها سازي معادل و استاندارد هايآزمون

  شغلي: سازگاري شبكه 

o شود. مي مالي منابع تامين مركزي دولت توسط 

o است. معلول و ناتوان جوانان هاي آموزش اين مخاطب 

o نمايد.مي آنها استخدام به ترغيب را كارفرمايان بلكه است آموزي مهارت تنها آنها به شده ارائه خدمات 

 مالي منابع تامين اي،حرفه و فني آموزش مسئول و يمتول -3

 درالف و ايالتي محلي، سطوح از كنترلي با متمركزغير ساختارهاي از تركيبي آمريكا در دولتي و عمومي آموزش 

 است.

 ندارد. برعهده را ايالت در آموزش و محلي آموزش بر مستقيم اداره مركزي دولت 

 گيرد.مي نظر در هاايالت براي مالي نابعم تامين براي مقرراتي مركزي دولت 

 صويبت را خود ايالت به مربوط آموزشي مقررات بتوانند ها ايالت كه شودمي تعيين مقرراتي چارچوب يك همچنين 

 نمايند.

 است. شده واگذار هاايالت به آموزش مسئوليت 

 شود.مي گرفته ايالت يا محلي سطح در دروس تخصصي محتوي درسي، برنامه مورد در تصميمات 

 تقسيم اند، شده تشكيل شهروندان منتخب هايانجمن از كه آموزشي هايآژانس و مدارس بخش دو به هاايالت 

 گردد.مي
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 سطح در را ايحرفه و فني آموزش مديريت اصلي مسئوليت عدد، هزار 14 از بيش تعداي با محلي هايآژانس 

 مركزي دولت مقررات و اياالت مقررات چارچوب در هاژانسآ اين دارند. عهده بر متوسطه از پس و متوسطه

 كنند.مي كار

 وزشآم مديريت در هايشان مسئوليت اجراي براي هاايالت كه ايگسترده هايروش بوسيله آموزشي نظام تنوع 

 شود.مي ترپيچيده گيرند،مي نظر در متوسطه از پس و متوسطه آموزش و ايحرفه و فني

  گيرد.مي انجام محلي سطح و ايالت مركزي، دولت سطح سه در منابع تامين 

 تربيت و آموزش مقررات اجراي مسئول آمريكا آموزش وزارت در ايحرفه آموزش و بزرگساالن آموزش دفتر 

 است. ايحرفه و فني

 د.دهن هارائ ايحرفه و فني آموزش در هزينه چگونگي براي را خود طرح بايد هاايالت مالي، منابع دريافت براي 

  نمايند. ارائه مدارس در آموزش براي را خود ايحرفه و فني طرح بايد نيز ها آژانس  

 ريافتد هايبرنامه عملكرد و اثربخشي از ارزشيابي و گزارش بايستي ايالت شود، پذيرفته ايالت هر طرح اگر 

 دهد. ارائه را مالي منابع كننده

 ايحرفه و فني آموزش مربيان و معلمان -4

 باشند. مجوز يا اعتبار داراي معلماني است الزم هاايالت همه رد

 هستند. تخصصي زمينه در كاري تجربه و كارشناسي مدرك داراي ايحرفه و فني معلمان معموال

 مندنياز موارد از برخي در است. الزم تخصصي زمينه در وسيعي تجربه آموزشي باالي سطوح به رسيدن براي 

باشد. مي نيز گواهينامه ديگر

 دارد: وجود معلمان به دادن مجوز براي گوناگوني هايروش

o دنگذران و كشاورزي قبيل از تخصصي موضوع در معلم سازي آماده برنامه كارشناسي مدرك گرفتن 

روانشناسي و آموزش فن در هاييكالس

o كار و كسب و رايانه علوم مهندسي، قبيل از تخصصي كارشناسي مدرك بودن دارا

o آشپزي هنر خودرو، مكانيك قبيل از توجه قابل كاري تجارب با متوسطه ديپلم مدرك ودنب دارا

 معلمي مجوز دريافت براي هادوره اين در بايستي اند گذرانده را معلمي آموزي مهارت هايدوره كه معلماني 

 نمايند. نام ثبت

 باشد.مي تدريس در شده نظارت تجارب شامل معلمي هايبرنامه 

 شود. مي گرفته تدريس و تخصصي آزمون هاايالت از يبرخ توسط 

 بگذرانند. ارشد كارشناسي دوره يا بازآموزي هادوره بايد مجوز نگهداشت براي ساالنه معلمان  
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 معلم نظارت تحت كار تازه افراد تدريس به توان مي كه دارد وجود معلمي براي افراد جذب در ديگري هايراه 

 رشدا كارشناسي دوره گذراندن شامل برنامه اين از برخي كرد. اشاره معلمي هينامهگوا دريافت جهت تجربه با

 است.

 شوند. راهنما معلم يا راهبر معلم و كنند پيشرفت توانندمي تجربه با معلمان 

 شوند. آموزش كنندههماهنگ يا كتابدار مشاور، توانندمي بيشتر آموزش با معلمان 

 و مديريت در آموزي مهارت هايدوره كه گردند مدرسه مدير يا معاون انندتومي صورتي در معلمان از برخي 

 باشند. گذرانده را راهبردي

 دهند. آموزش محلي هايكالج در كافي تجربه كسب با توانندمي معلمان 

 ز:ا عبارتند ايحرفه و فني معلمان ضروري شايستگي كار، آمار دفتر در ايحرفه انداز چشم هندبوك اساس بر 

o آموزاندانش و والدين معلمان، با ارتباط جهت ارتباطي: هايهارتم  

o :يادگيري متنوع هايروش از استفاده و درس طرح ارائه جهت خالقيت 

o ها مهارت و مفاهيم آموزش جهت تدريس: هاي مهارت 

o كه آموزاني دانش و مختلف هاي زمينه و ها استعداد با آموزان دانش با كار جهت شكيبايي: و صبر 

 دارند. مشكل آموزشي مواد با

 كيفيت تضمين و ها صالحيت چارچوب ها،صالحيت -5

  از پس هايصالحيت و ساله( )دو متوسطه از پس هاي صالحيت شامل اي حرفه آموزش هايصالحيت 

 باشد. مي ساله( 4) متوسطه

 بوسيله ها دوره اين نامهگواهي گردد. مي ارائه خاص موضوعات در يكسال از كمتر بزآموزي و مهارتي هايدوره 

 گردد. مي اعطا تخصصي هاي انجمن صنعت،

 ندارد. ملي صالحيت چهارچوب آمريكا كشور 

 هايژانسآ تائيد و تصويب وسيع، دامنه با گذاريسياست آمار، پژوهش، به كيفيت تضمين در فدرال دولت نقش 

 گردد.مي محدود كنند مي فادهاست ملي منابع از كه هايي برنامه و موسسات براي مجوز كننده اعطا

 هااستاندارد اين شوند.مي تصويب ايالت 45 كليه وسيلههب اصلي مشترك استانداردهاي ،2111 سال از  

 باشد. مي كالج براي سازي آمواده و اشتغال سازي آماده هاي مهارت انواع كنندهتعيين

 پذيرد. مي انجام مجوز كننده اعطا هايآژانس و ايالتي هايآژانس بوسيله هابرنامه و موسسات تائيد 

 پيمايش مطالعاتي، هاي روش توسط ها خروجي و ورودي پيامدها، پيشرفت، آموزش، پتانسيل قبيل از مواردي، 

 شود. مي گيري اندازه ايي موسسه و ايالتي اي، منطقه ملي، سطوح در سنجش ابزار ديگر و آزمون

 اي حرفه و فني آموزش رد ها چالش و اصلي هاي پروژه اصالحات، -6

 است. آمريكا در عالقه احياي تجربه حال در اي حرفه و فني آموزش 
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 در ايحرفه و فني هايآموزش تصوير)جايگاه( و كيفيت ارتقاء بدنبال رو پيش و جاري اصالحات كلي بطور 

 ست.ا كالج به گذر و آكادميك پيامدهاي بهبود جهت هاآموزش اين از استفاده و متوسطه دوره

 دومي دست جايگاه به غلبه و عمومي موزش جريان در ايحرفه و فني آموزش تلفيق براي متعددي هايتالش 

 است. شده هاآموزش اين

 ديگر و ايحرفه آكادمي )كارراهه(، آموزي حرفه مراكز اي، حرفه متوسطه مدارس روي بر جاومع از برخي 

 كنند. مي گذاري سرمايه آموزش ارائه هايمدل

 كردن يكپارچه و ايحرفه و فني هايآموزش قبلي هايموفقيت روي بر جديد هايپروژه و گذاريمايهسر 

 پذيرد. مي انجام نوظهور كار محيط براي آموزاندانش سازي آماده هايروش و هابرنامه

 كارراهه و فني هسته يك كارراهه آموزش كنسرسيوم در ايالتي مديران ملي انجمن ،2112 سال در نمونه براي 

 به آمريكا در ايحرفه و فني هاي آموزش هايبرنامه كردن هماهنگ وظيفه هسته اين كردند. ايجاد مشترك

 دارند. را كشور كل در انسجام و. سازگاري منظور

 و باشدمي ضروري آموزاندانش كليه براي كه ايحرفه و فني هاياستاندارد ها، پژوهش و مطالعات انجام با 

 اند.كرده تنظيم آوردمي بوجود )حرفه( كارراهه هايفرصت و كيفي آموزش به سانييك دسترسي

 است: استوار اصل پنج بر انجمن اين دورنماي 

o  رود پيش جلو به جهاني رقابت در آمريكا اينكه از اطمينان حصول جهت ايحرفه و فني تربيت و آموزش، 

 است. ضروري

o يگذارسرمايه مثبت بازگشت دهندهنشان كه محوراست نتيجه نظام يك ايحرفه و فني تربيت و آموزش 

 است.

o همكاري كيفيت با و پويا هاي برنامه ارائه و طراحي براي كارفرمايان با فعال بطور ايحرفه و فني آموزش 

 نمايد.مي

o  سازد.مي آماده بيشتر آموزش و ها كارراهه در موفقيت براي را آموزاندانش ايحرفه و فني آموزش 

o گردد.مي ارائه كارراهه هايخوشه چارچوب با همراستا آموزش جامع برنامه بوسيله ايحرفه و فني آموزش 

 :ايحرفه و فني هايآموزش ايجاد براي سنجش و استانداردها در توافق مورد نظام يك به ساخت چالش 

  ارك بازار كارگران سازيهآماد براي سيگنالي و كالج مدارك براي موفق جايگزيني جهت آن از پس و متوسطه

 :متوسطه از پس و متوسطه در ايحرفه و فني آموزش كم ارتباط چالش 

 ت.اس كار بازار با متوسطه از پس و متوسطه ايحرفه و فني آموزش تشويق مركزي دولت فعلي هايسياست 

 و عهمطال برنامه انتومي كه است چالش اين بيانگر مركزي دولت در ايحرفه و فني آموزش مقررات بيشترين 

 كرد. اشاره پرپ-تك برنامه جديد نسل ارائه
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 فيليپين

 

 ايحرفه و فني آموزش قوانين و راهبرد انداز، چشم ،ماموريت -1

  مرتبط نفعانذي فعاليت دوره يك كار به شروع 2116 تا 2111 سال در فني آموزش و مهارت توسعه طرح 

 ست.ا بوده ايحرفه و فني تربيت و آموزش با

 است. بوده فيليپين ويژه و خاص توسعه مبناي بر طرح اين 

 باشد.مي ايحرفه و فني هايآموزش در كيفيت تضمين نظام ايجاد بر طرح اين تمركز 

 است. 21 قرن ماهر كار نيروي تربيت طرح اين پيامد دستمزد، افزايش و كارآفريني به دستيابي براي 

 دستيابي و آموزيمهارت پاسخگويي و تناسب بهبود آموزي،مهارت رد مشاركت افزايش شامل طرح اين اهداف 

 باشد.مي آموزيمهارت موثر مديريت به

 رد دقت بكارگيري آموزي،مهارت برنامه بيشتر توسعه و دسترسي از: عبارتند اهداف اين تحقق راهبردهاي 

 رايب كارفرمايان و صنعت تشويق مثبت، و دائم همكاري پيگيري مهارت، جوياي افراد و مشتريان گذاري هدف

 پايدار. توسعه و تحقيق و كيفيت با منابع بسيج خدمت، ارائه فرآيند ارتقاء مشاركت،

 شود. مي شامل را آموزشي سطوح و انواع همه 1782 سال در آموزش قانون 

 سعهتو نهاد قانون اين اساس بر است. گرديده تصويب 1774 سال در فني آموزش و مهارت توسعه قانون 

 و فني آموزش نفعان ذي بين هايهمكاري قانون اين است. شده تاسيس (TESDA) تِسدا آموزش و مهارت

 نمايد. مي تسهيل را ايحرفه

 فيليپين ايحرفه صالحيت چارچوب كردن رسمي براي جمهور رئيس اجرايي دستور (PQF) رسميت به جهت 

 شد. صادر 2112 سال در موارد ديگر و هاصالحيت انواع شناختن

 نايافته سازمان و رسمي غير رسمي، ايحرفه و فني آموزش نظام -2

 بصورت نيز يكسال است. متوسطه سال 6 و ابتدايي سال 6 است. (2+4+6) 6+6 فيليپين آموزشي نظام اختارس 

 شود.مي گرفته نظر در دبستان از پيش

 شود. مي عالي آموزش و سال( )دو متوسطه آموزش شامل اي حرفه و فني آموزش هايبرنامه 

 دارد: وجود ايحرفه و فني آموزش در ارائه روش چهار 

o محور-مركز 

o محور-جامعه 

o محور-بنگاه 

o جايگزين يادگيري نظام 



610 

 مالي منابع تامين اي، حرفه و فني آموزش مسئول و متولي -3

 يپينفيل در ايحرفه و فني تربيت و آموزش نظام بر نظارت و مديريت تسدا فني آموزش و هامهارت توسعه نهاد 

 دارد. عهده بر را

 رد نيروها بسيج و آموزش كيفيت هاي استاندارد و ايحرفه و فني نفعان ذي براي ايمشاوره خدمات نهاد اين 

 دارد. عهده بر را ايحرفه و فني آموزش

 شود:مي زير موارد شامل تسدا تعهدات 

o ،هامهارت توسعه هايبرنامه پايش و هماهنگي تلفيق 

o مياني مهارت سطح با كار نيروي توسعه و ارتقاء جهت هاتالش نوسازي 

o مهارت آزمون و استانداردها تائيد 

o مياني مهارت سطح با كار نيروي تربيت موسسات براي دهياعتبار نظام توسعه 

o ايحرفه و فني هايپروژه و هابرنامه مالي منابع تامين 

o مربي تربيت هايبرنامه به كمك 

 كند.مي نظارت خصوصي و عمومي هاي بخش در ايحرفه و فني مدارس و آموزي مهارت مركز 4541 بر تسدا 

 هستند. خصوصي بخش درصد 71 و عمومي بخش درصد 11 ايحرفه و فني آموزش موسسات كل تعداد از 

 عمومي درصد 4645 ،2111 سال در شود. مي انجام خصوصي بخش و عمومي بخش توسط مالي منابع تامين 

 است. بوده خصوصي درصد 5345 و

 اجتماعي امور و رفاه وزارت و كشور وزارت داخلي، وزارت محلي، دولت تسدا، توسط عمومي مالي منابع تامين 

 پذيرد.مي انجام

 و اند كرده گذاريسرمايه كارآموزي در كه هاييشركت متربيان، شهريه بوسيله خصوصي منابع تامين  

 گيرد.مي صورت نهاد مردم هايسازمان

 اي حرفه و فني آموزش مربيان و معلمان -4

 است. كرده تصويب 2116 سال در را ايحرفه و فني ارزيابان و مربيان صالحيت برنامه تسدا

 ايحرفه و فني تربيت و آموزش بهبود جهت ايحرفه و فني مربيان براي را مداوم آموزي مهارت برنامه، اين 

دارد. عهده بر فناوري بر مبتني

 از: عبارتند ايحرفه و فني ارزيابان و مربيان وحسط

 ارزيابان و مربيان 1 سطح

آموزي مهارت دهندگانتوسعه و طراحان 2 سطح

آموزي مهارت مربيان سر و ناظران -3 سطح

آموزي مهارت ارشد مربي -4 سطح



616 

 رد.پذيمي انجام فني آموزش موسسه و تماسك بنياد ،تسدا همكاري با مربي تربيت برنامه 

 دارد. تاكيد مربيان صالحيت چهارچوب با مطابق تربيتي هايمهارت روي بر برنامه اين 

 كيفيت تضمين و هاصالحيت چارچوب ها، صالحيت -5

  فيليپين هايصالحيت چارچوب ،2112 سال در PQF و آموزش نظام كل پاسخگويي و نوآوري ترويج براي 

  گرديد. تدوين مهارت

 پايه آموزش فني، آموزش ميان و بين انتقال و اعتبار انتقال براي كاربردي نظام يك هاصالحيت چهرچوب، 

 است. مهارت توسعه و عالي آموزش

 سطح در فعاليت 8 سطح در و دستي كار بر تمركز 1 سطح در و است سطح 8 داراي ها صالحيت چهارچوب 

 است. شده گرفته نظر در دكتري

 ردف گزارش كارپوشه، كتبي، آزمون شفاهي، پرسش مشاهده، طريق زا آموزاندانش ها،صالحيت گرفتن براي 

 شوند.مي آزمون كاريپروژه و سوم

 و شناختن رسميت به از اطمينان براي نظامي فيليپين در ايحرفه و فني هايصالحيت و گواهينامه نظام 

 است. مهارت مياني سطوح براي شده كسب هايشايستگي شناساندن

 تنشناخ رسميت به و شايستگي سنجش جهت ايحرفه و في صالحيت چهارچوب پارچگي يك براي نظام اين 

 است. شده ايجاد قبلي يادگيري

 كرد. مستقر را اي حرفه و فني آموزش در را ثبت و اعتباردهي نظام يكپارچه برنامه ،1778 سال در تسدا 

 تجهيزاتو امكانات، و معلم صالحيت برنامه، طراحي استانداردهاي اساس بر ايحرفه و فني هايبرنامه ثبت 

 گيرد. مي انجام ابزارها

 گردد.مي تدوين تسدا انجمن توسط اعالم و صنعت رهبران مشورت با آموزي مهارت مقررات 

 شود:مي زير اصول شامل شايستگي بر مبتني ايحرفه و فني تربيت و آموزش نظام 

o شود.مي انجام شايستگي هاياستاندارد بر مبتني درسي برنامه اساس بر آموزي مهارت 

o است. پودماني ساختار در يادگيري 

o است. خودگام و انفرادي آموزي مهارت 

o گردد.مي اجرا و است كار بر مبتني آموزي مهارت 

o دارد. ارتباط درسي برنامه هاي پودمان و شايستگي استانداردهاي به مستقيما آموزشي مواد 

o است. كار خارج هم و كار حين بصورت هم آموزي مهارت 

o دهد.مي را چندگانه خروج و ورود اجازه آموزي مهارت 

o است. صنعت استانداردهاي با سازگار و كار عملكرد شواهد اساس بر سنجش 

o است. ملي اعتبار دارد شده تائيد آموزي مهارت هاي برنامه 
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 شايستگي: بر مبتني سنجش و گواهينامه اعطاي نظام 

o هايتضرور از كه باشد مي تسدا مسئوليت اصلي ستون تگيشايس سنجش و گواهينامه اعطاي نظام 

 است. كيفيت تضمين

o حاصل اطمينان كار بازار نياز مورد استانداردهاي با مطابق آموختگان مهارت شايستگي از نظام اين 

 كند.مي پيدا

o رايب صالحيت كننده تضمين گواهينامه كسب و صالحيت يك در هاشايستگي همه به دستيابي 

 است. كارگر

 ايحرفه و فني آموزش در ها چالش و اصلي هايپروژه اصالحات، -6

 و فني آموزش براي جديد مسيرهاي ،2116-2111 در فني آموزش و مهارت توسعه طرح دوره سومين 

 تاكيد ايحرفه و فني فعاالن از اعظمي بخش هدايت براي نوآورانه راهبردهاي بر كه آورده بوجود ايحرفه

 دارد.

 باشد. مي سبز مشاغل آنها از يكي كه است آينده اقتصاد اقتصاد هاينيازمندي بيانگر هبردهارا اين 

 است: گرفته انجام زير فعاليت اي حرفه و فني هاي آموزش در سبز هايمهارت طرح از پشتياني جهت 

o سبز مشاغل و پايدار توسعه جهت بازبيني و جديد مقررات تدوين 

o سبز هاي مهارت هايبرنامه اجراي در مربيان سازي ظرفيت 

o  سبز هايمهارت هاي برنامه در پايش و اجرا طراحي، در الملليبين و محلي همكاري تقويت 

 است. كار بازار تناسب و تجهيزات پايين كيفيت موضوع چالش بيشترين 

 كرد: اشاره زير موارد به توان مي ها چالش ديگر از 

o يمحل جامعه براي يزآمو مهارت مراكز كمبود 

o مناطق ايحرفه و فني مربيان كيفيت در تفاوت 

o مرتبط آموختگان مهارت جذب در كار بازار محدوديت 

o هشدارائه هايبرنامه و اي مدرسه آموزش در بويژه ايحرفه و فني هايآموزش پايين كيفيت و تناسب 

  خصوصي مدارس در

o اي حرفه و فني هاي آموزش پايين منزلت 

o خصوصي مدارس در بويژه اي مدرسه اي حرفه و فني آموزش از نندگانك تحصيل ترك باالي تراكم 
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 فرانسه

 

 ايحرفه و فني آموزش قوانين و راهبرد انداز، چشم ماموريت، -1

  ميعمو بخش نياز مورد هاي صالحيت كسب براي بزرگساالن و جوانان به كمك فرانسه در تربيت و آموزش هدف 

 .است اشتغال خصوصي و

 كارآموزي و آموزي مهارت هاي برنامه توسعه كه العمر مادم يادگيري راهبردهاي با ايحرفه و فني تتربي و آموزش 

 گردد.مي پشتيباني است

 است. يافته ارتقاء مختلفي قوانين بوسيله العمر مادام يادگيري راهبردهاي 

 و فني تربيت و آموزش فاهدا گردد. مي هدايت اروپا 2121 در تربيت و آموزش بوسيله اي حرفه و فني آموزش 

 از: عبارتند نمونه براي ايحرفه

o تحصيلي هدايت نظام بهبود و درصد 745 از كمتر تحصيالن ترك كاهش 

o بدهد. را ايحرفه و فني آموزش نظام به مجدد ورود اجازه تحصيالن ترك به كه هايشبكه ايجاد 

o نمايند. كسب را كار بازار نياز وردم صالحيت تحصيالن ترك آنكه براي (2113) مدرسه بازسازي قانون 

o نمايد.مي تضمين را اي حرفه و فني آموزش حق ،2117 سال در العمر مادام هدايت و آموزيمهارت قانون 

 دارد. تاكيد كليدي هايشايستگي و دانش كسب اهميت بر قانون اين

o تاكيد آموزش كيفيت ينابرابر كاهش بر كه شد تصويب 2115 سال در مدارس آينده براي برنامه قانون 

 دارد.

o تربيت و آموزش سازي مدرن (2115) اجتماعي گفتمان و زندگي كل در ايحرفه آموزي مهارت قانون 

 است. داده قرار توجه مورد را آموزي مهارت به دسترسي در كارگران حق و ايحرفه و فني

 نايافته سازمان و رسمي غير رسمي، ايحرفه و فني آموزش نظام -2

 كالج اول متوسطه مدارسه به باشد.مي سال 11 اجباري آموزش طول است. 3+4+5 فرانسه آموزشي نظام ارساخت 

 شود.مي گفته باشليه ديپلم مدرك به شود.مي گفته ليسه دوم متوسطه مدارس به و

  ار هاشاخه از يكي اول متوسطه ساله راچه و ابتدايي ساله پنج و شش اجباري دوره گذراندن از پس آموزاندانش 

 نمايند:مي نتخاب

o گردد.مي ارائه عمومي متوسطه مدارس در و كشدمي طول سال سه كه عمومي شاخه 

o مدارس در و است مشترك عمومي شاخه با آن اول سال و كشدمي طول سال سه كه فناوري شاخه 

 گردد.مي ارائه عمومي
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o در و كشدمي طول شده كسب يتصالح نوع به بسته سال 4 الي 3 بين كه ايحرفه آموزش شاخه 

 شود.مي ارائه جداگانه مدارس

 باشد.مي شاخه زير هشت داراي نيز فناوري شاخه است. شاخه زير سه داراي عمومي شاخه  

 وجود كشاورزي مدرسه 218 و ايحرفه و فني مدرس 687 فناوري، و عمومي مدرسه 2626 ،2118 سال در 

 دارد.

 ها: كارآموزي 

o  است. آموزيمهارت مراكز در نظري هايدرس و كارخانه در شغل حين در آموزي تمهار از تركيبي 

o 75 الي 61 و دارد سن سال 25-16 بين كارآموز كند.مي دريافت حقوق و است قرارداد داراي كارآموز 

 است. كار محيط در كارآموزي زمان كل از درصد

o نمايد. تغيير بيشتر يا سال يك مدت به تواند مي و است سال دو كارآموزي 

 مالي منابع تامين اي،حرفه و فني آموزش مسئول و متولي -3

 است. تحقيقات و عالي آموزش آموزش، وزارت ايحرفه و فني آموزش رسمي مسئوليت و متولي 

 است. دولت طرف از صالحيت كننده اعطا و كنندهتدوين وزارت 

 دارد. عهده بر را رسمي غير ايحرفه و فني وزشآم مسئوليت اجتماعي امور و سالمت وزارت كشاورزي، وزارت 

 ريهمكا جهت را ايمنطقه بازيگران بين گفتمان ايحرفه آموزي مهارت و اشتغال براي ايمنطقه هماهنگي كميته 

 دهد.مي ترويج ايحرفه و فني آموزش هايسياست راستاي در بهتر

 از: عبارتند و دارند را ايحرفه و فني آموزش حاكميت در مشاورتي نقش كه اجتماعي بازيگران 

o ايحرفه مشورتي كميسيون 

o ملي عالي آموزش و تحقيق شوراي 

o اقتصادي و اجتماعي ايمنطقه شوراي 

 پرداخت را آموزشي كاركنان ديگر و معلمان حقوق دولت شود.مي انجام مناطق و دولت توسط مالي منابع تامين 

 نمايد. مي

 

 اي حرفه و فني آموزش مربيان و معلمان -4

 و فني تربيت و آموزش مربيان و معلمان آموزي مهارت اصلي مسئوليت تحقيقات و عالي آموزش آموزش، وزارت 

 دارد. عهده بر را ايحرفه

 نگذراند از پس شوند. مي تدريس و آموزش كالج وارد ليسانس مدرك با بالقوه ايحرفه و فني مربيان و معلمان 

 يستدر صالحيت دريافت جهت ارشد كارشناسي دريافت براي را بعد سال سال، نپايا امتحان شدن قبول و يكسال

دهند. مي ادامه
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  دهد.مي ارائه را سطوح كليه در آموزش تدريس اجازه آموختگان دانش به صالحيت اين 

 نمايد. مي تصويب را رسمي غير آموزش در مدرسين مقررات اجتماعي گفتمان و اشتغال كار، وزارت

 

 كيفيت تضمين و هاصالحيت چارچوب ها، صالحيت -5

  گردد.مي اعطا فناوري باشليه مدرك سال سه از بعد متوسطه دوره فناوري شاخه در 

 اعطا فني گواهينامه يا اي حرفه باشليه يا ايحرفه گواهينامه سال، 4 يا 3 از پس اي،حرفه آموزش شاخه در 

 شود. مي ارائه سال دو گذراندن از پس هااهنيامهگو و سال 3 حداقل گذراندن از پس باشليه گردد.مي

 بتث سيستم در شود، مي شناخته رسميت به اجتماعي شركاي و دولت بوسيله كه ايحرفه هايصالحيت تمامي 

 رسد. مي ثبت به ايحرفه هايگواهينامه ملي

 شود: مي راشامل گواهينامه نوع سه سيستم اين 

o اي حرفه آموزش هاي صالحيت 

o تخصصي گواهينامه 

o ايحرفه هايگواهينامه ملي كميسيون بوسيله شده اعطا هايگواهينامه ديگر 

 دارد. نظر مد را اروپا ايحرفه صالحيت چهارچوب ملي ثبت سيستم 

 شود. مي انجام ملي سطح در عمومي بازرسان توسط ايحرفه و فني كيفيت تضمين 

 كنند. مي اقدام آن پايش و ايحرفه و فني آموزش بهبود براي نيز ايمنطقه و محلي هاي دولت 

 

 ايحرفه و فني آموزش در ها چالش و اصلي هايپروژه ،اصالحات -6

 نمايد:مي دنبال را ذيل اهداف قانون اين رسيد. تصويب به مدارس بازسازي و اصالح براي 2114 قانون 

o ايرفهح و فني هايآموزش سمت به تحصيلي-شغلي هدايت با آموزاندانش از پشتيباني 

o كار بازار با ايحرفه و فني هايبرنامه سازگاري 

o ايحرفه و فني هايآموزش در تمركز كاهش 

o صالحيت بدون آموزاندانش براي ايحرفه و فني هايبرنامه ارتقاء 

o ايحرفه گواهينامه كسب با آموزاندانش تحصيل ادامه براي قانون اصالح 

  باشد: مي چالش دچار زير دموار در هفرانس در اي حرفه و فني آموزش 

o صالحيت داراي بزرگساالن و جوانان تعداد افزايش در چالش 

o كار بازار با ارتباط تقويت در چالش 

o محدود و متوسطه دوره در موفقيت درصد 81 به دستيابي براي آموزاندانش عملكرد بهبود در چالش 

  كنندگانتحصيل ترك تعداد كردن
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 پاكستان

 

 ايحرفه و فني آموزش قوانين و راهبرد نداز،ا چشم ماموريت، -1

  بازار يازن اساس بر ماهر و يافته تربيت انساني نيروي ارائه پاكستان، در اي حرفه و فني تربيت و آموزش ماموريت 

 .است كار

 مهارت سمت به محور( )موضوع درسي برنامه بر مبتني آموزش از رويكر تغيير ،2113-2117 ملي مهارت راهبرد 

 است. شايستگي بر مبتني زيآمو

 و پذيري اشتغال عدالت، دسترسي، بهبود صنعتي، و اقتصادي توسعه براي متناسب هايمهارت ارئه راهبرد اين 

 است. گرفته نظر در يكپارچه رويكردي با را كيفيت تضمين

 اهداف ناي تحقق براي اصالح جهت هاييحوزه همچنين است. كرده تنظيم را هدف سه ملي مهارت راهبرد 

 از: عبارتند هدف سه اين است. نموده بينيپيش

o صنعتي و اقتصادي توسعه براي متناسب هاي مهارت ارائه 

o پذيري اشتغال و عدالت دسترسي، بهبود 

o كيفيت تضمين 

 ا،هواليت در هادولت مربوطه، مزراي المللي، بين خبرگان قبيل از نفعان ذي گسترده مشاركت با ملي راهبرد 

 است. شده تدوين بازارگاني اتاق و خصوصي بخش هايانجمن مهارت، دگاندهنارائه

 دارد: تمركز ذيل موارد بر ايحرفه و فني تربيت و آموزش ملي هايسياست 

o اجتماعي و اقتصادي هاي سياست اصلي موضوع به پذيري اشتغال و اشتغال گرفتن نظر در 

o بصورت تخصصي و ايحرفه و فني آموزي مهارت از اطمينان براي هماهنگي و سياستي ريزي برنامه تدوين 

 المللي بين هاي استاندارد با مطابق منسجم

o عمودي و افقي هايارتباط از اطمينان منظور به پويا و تخصصي اي،حرفه و فني آموزي مهارت نظام يك ايجاد 

o ،گواهينامه كننده اعطا هاينهاد و موسسات، ها،بنديزمان درسي، هايبرنامه تنظيم و سازي استاندارد ايجاد 

 هاآموزش اين در هاآزمون برگزاركننده و

o و فني هايدوره در المللي بين هايكمك و هاآموزيمهارت تحصيلي، بورس تحصيلي، هايهزينه كمك ارائه 

 تخصصي و ايحرفه

 تخصصي و فني آموزش بايستي ها()استان هاواليت كه است شده تصريح ،1737 مصوب اساسي قانون 37 ماده 

 آورند. فراهم استحقاق پايه بر همه براي عدالت با و دسترس در عمومي و كلي بطور را
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 ايحرفه و فني تربيت و آموزش سياستي دهي جهت و هاماهنگي تنظيم، ،2117 سال در كارآموزي نامه آئين 

 مچنينه است. كرده تاسيس را ايحرفه و فني تربيت و آموزش ملي ونيكميس نامه آئين اين است. داده ارائه را

 هشد مشخص نامهآئين اين اين توسط مربوطه عملياتي عملكردهاي و هاتوانائي وظايف، شرح آن، مديريت

 است.

 قانون NAVTTC، 2111، گري،تنظيم آن، اصلي اهداف اساس بر ،15 شماره قانون و مالي تامين احكام و قوائد 

 است. كرده تعيين را ايحرفه و فني يتترب و آموزش سياستي دهيجهت و هماهنگي

 

 نايافته سازمان و رسمي غير رسمي، ايحرفه و فني آموزش نظام -2

 آموزش آن بدنبال و كشد مي طول سال 5 ابتدايي آموزش است. 2+2+3+5 پاكستان آموزشي نظام ساختار 

 گردد. مي 8-6 هاي پايه شامل راهنمايي

  باالتر دوره و هادبيرستان در 11-7 هاي پايه اول بخش ردد.گمي تقسيم بخش دو به متوسطه آموزش 

 گردد.مي ارائه هاكالج يا باالتر متوسطه مدارسه در 12-11 هايپايه متوسطه

 متوسطه دوره گواهينامه ،12 پايه پايان در (Higher secondary) تحصيالت براي مجوزي كه گرددمي اعطا باالتر 

 است. عالي آموزش

 پايه از فني-كشاورزي مطالعات اي حرفه موضوعات طرح معرفي با عمومي مدارس در ايحرفه آموزش دروس 

 شود.مي ارائه 11 پايه تا 5

 موجود درسي موضوعات موازات به منتخب متوسطه مدارس در ايحرفه آموزش موضوعات 2111 سال از 

 آموزشي(. شاخه كي-دارد وجود ايحرفه آموزش مدارس 11-7 هاي پايه )در گرددمي ارائه

 عرضه فناوري هايكالج تكنيك، پلي موسسات در پاكستان( در فني آموزش نام )با متوسطه از پس دوره برنامه 

  فني(. كارداني دوره 12-11 هاي)پايه شود. مي

 دارد. تاكيد هاوسازمان هاشركت ها،كارگاه در عملي هايمهارت و نظري دانش روي بر هايبرنامه اين 

 

 مالي منابع تامين اي،حرفه و فني آموزش مسئول و توليم -3

 درسي هايكتاب درسي، برنامه كلي خطوط و هماهنگي كلي، گذاريسياست مسئول آموزش، مركزي وزارت 

 است. ايحرفه و فني تربيت و آموزش در آموزشي هاياستاندارد و

 نيروي و نيروي صنايع، جمله از هاواليت زيمرك هايوزارتخانه نظر زير ايحرفه و فني هايفعاليت از برخي 

 است. كشاورزي و انساني

 توسط شده تعيين هايپروژه و هابرنامه ها،سياست اجراي مسئول واليت مركز هر در آموزش دپارتمان چهار 

 است. آموزش مركزي وزارتخانه
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 و تتسهيال گري، تنظيم وظيفه كه است مركزي نهاد باالترين اي حرفه و فني آموزي مهارت ملي كميسيون 

 المللي بين و ملي نفعانذي بين كميسيون اين دارد. عهده بر را ايحرفه و فني آموزش هايسياست ارائه

 ايحرفه و فني آموزش موسسات همه هاي رويه و هانظام در كميسيون اين همچنين است. كرده برقرار ارتباط

 نتضمي سازوكار ارائه و استانداردها بهبود هدفش ابراينبن است. آورده بوجود همگوني پاكستان سراسر در

 است. ايحرفه و فني هايآموزش براي كيفيت

 ميعمو و خصوصي هايبخش براي توانمند محيطي ايجاد و پشتيباني رهنمود، ارائه كميسيون اين ماموريت 

 است. مهارت توسعه براي آموزيمهارت اجراي منظور به

 دارد: تمركز ذيل موضوعات بر كميسيون اين 

o ،ملي مقررات و هاسياست راهبردها 

o ملي هايصالحيت چارچوب 

o مهارت استانداردهاي و ها برنامه گواهينامه، اعطاي بخشي، اعتبار 

o عملكرد ارزشيابي نظام 

o خصوصي و عمومي هايبخش مشاركت بوسيله ايحرفه و فني تربيت و آموزش توسعه 

o كار بازار اطالعات نظام و 

 ملي هايسياست اجراي مسئول ها، واليت در ها دولت بواسطه فني آموزش و ايحرفه آموزيهارتم متوليان 

 هاساخت زير ارائه و آموزي مهارت تخصيص آنها اصلي وظيفه است. هاپروژه و هابرنامه اي،حرفه و فني آموزش

 است. اجرايي امكانات و تسهيالت و

 واليات سطوح در هادوره به مجوز اعطاي و درسي ريزيبرنامه و ارتمه استانداردهاي تهيه مسئول متوليان اين 

 باشند.مي

 سطح در گواهينامه اعطاي و آزمون برگزاري هاي نهاد بازرگاني، آزمون هايانجمن و فني آموزش هاي انجمن 

 و شايستگي بر مبتني درسي هايبرنامه ،واليات در عمومي و خصوص موسسات بين كه هستند استان

 يينها هاي آزمون همه برگزاري مسئول آنها كنند.مي برقرار ارتباط آموزي مهارت ملي كميسيون هايبسسيال

 هستند. ايحرفه و فني با مرتبط

 است. بودجه تخصيص اساس بر پاكستان در ايحرفه و فني تربيت و آموزش مالي تامين 

 در مالي تامين بيشتر منبع عنوان به را يانكارفرما از آموزي مهارت ماليات اخذ آموزي، مهارت ملي راهبرد 

 است. گرفته نظر

 در فني آموزش و اي حرفه آموزي مهارت متوليان همكاري با ايحرفه و فني آموزي مهارت ملي كميسيون 

 ارك آموزشي موسسات توسط درآمد توليد و خصوصي بخش مشاركت با مالي منابع بسيج روي بر واليات،

 كنند.مي
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 اي حرفه و فني آموزش مربيان و معلمان -4 

 ايحرفه و فني معلمان و مربيان آموزي مهارت مسئول پاكستان در كاركنان آموزي مهارت موسسه يازده 

هستند.

 يكهجائ شود. مي گرفته نظر در آموزشي جريان ناپايدارترين عنوان به ايحرفه و فني تربيت و آموزش بخش 

 انشد نهايي دهدنده انتقال كه تغييرات اين به پاسخ جهت رساني روزب و كند مي تغيير سرعت به هافناوري

است. ضروري هستند

 يك عنوان به را ايحرفه و فني معلمان شوراي تاسيس فرآيند اي،حرفه و فني آموزيمهارت ملي كميسيون 

كند.مي دنبال را هاآموزش اين در ارتقاء و تدريس كيفيت ارتقاء براي مشورتي نهاد

 

 كيفيت تضمين و هاصالحيت چارچوب ها، الحيتص -5

 د.كننمي ارائه صنعتي هايحرفه در را ساله دو ديپلم هاي دوره و يكساله گواهينامه ايحرفه آموزش موسسات 

 شامل و دهندمي ارائه را كار و كسب بخش در انساني نيروي تربيت نيز بازرگاني آموزي مهارت موسسات 

 است. بازرگاني ساله دو ديپلم يا گانيبازر يكسال هايگواهينامه

 ارائه تخصص بيست از بيش در را ساله سه ديپلم هاي برنامه فناوري هاي كالج و تكنيك مونو/پلي موسسات 

 نمايند. مي

 اهر،م اپراتور/كارگر گردند: مي تقسيم كلي دسته سه به پاكستان در ايحرفه و فني آموزش هايصالحيت 

 فناور و سمهند و سرپرست / تكنسين

 اين است. يافته استقرار 2113 سال در آزمايشي اجراي براي ملي اي حرفه صالحيت چهارچوب نويس پيش 

 عمومي آموزش نظام با سازي معادل واحدها، بندي رتبه نظام ايجاد تر، راحت خروج و ورود هدف با چهارچوب

 دايجا قبلي يادگيري شناختن رسميت به براي مناسب سنجش هاي رويه تعيين و سطوح همه در نظري و

 فراهم را آن از بعد هاي دوره به متوسطه هاي دوره از پيشرفت مسيرهاي چهارچوب اين همچنين است. شده

 نمايد.مي

 موسسات به اعتباردهي مسئول ملي ايحرفه و فني آموزيمهارت كميسيون در نهاد دو كيفيت: تضمين 

 هستند:

o يت،مدير اي،حرفه و فني موسسات سنجش انجام مسئول شياعتباربخ و كيفيت ارزشيابي كميته 

 زا پشتيباني و منابع ارتباطات، ،مشاوره پژوهش، و توسعه اداري، و آموزشي كادر يادگيري، و تدريس

 است. آموزاندانش
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o ميتهك اين نمايد. مي كمك اصلي كميته به كيفيت از ارزيابي و دهي اعتبار براي خبرگان كميته 

 دو د.كننمي تعيين هابرنامه از ارزشيابي انجام براي را بازديد هاي تيم موضوعي، گانخبر از متشكل

  دارند. وجود بازديد مدت پايان تا مرتبط سازمان يا صنعت عضو همراه به علمي خبره فرد

 

 اي حرفه و فني آموزش در ها چالش و اصلي هاي پروژه اصالحات، -6

 هاي مهارت راهبرد انجام در دولت به كمك جهت اي حرفه و فني حاتاصال پشتيبان برنامه ،2111 آوريل در 

  شود. مي مالي منابع تامين آلمان و هلند اروپا، اتحاديه مشاركت با برنامه اين شد. اجرا ملي

 آلمان المللي بين همكاري آژانس GIZ بخش اي،حرفه و فني آموزش مهارت كميسيون همكاري با اي برنامه 

 نمود. اجرا واليات در اي حرفه و فني آموزش نمتوليا و خصوصي

  باشد. مي آلمان يورو ميليون 2 هلند، يورو ميليون 15 اروپا، اتحاديه توسط يورو ميليون 25 شامل مالي سهم 

 است: شده اجرا جزء سه اساس بر اصالحات پشتيبان برنامه

o سازوكار ايجاد ي،ا حرفه و فني آموزش موسسات ساختار بهبود آن هدف حاكميت: و مديرت 

 امنظ توسعه روي بر جزء اين ذيل هاي فعاليت باشد. مي واليات و ملي سطوح بين كارآمد هماهنگي

 د.باش مي ايحرفه و فني هاي آموزش كيفيت با ارائه در مهم بنايي زير عنوان به كيفيت تضمين

o يتكيف و تناسب ئه،ارا كنترل و رسيدگي آن هدف انساني: منابع توسعه و ملي صالحيت چهارچوب 

 و ملي صالحيت چارچوب تدوين جزء، اين ذيل اصلي هاي فعاليت است. ايحرفه و فني آموزش

 است. كار حين و قبل معلمان آموزش

o كار بازار اطالعات و خدمات ارائه همراه به موثر و نوآورانه آموزش مهارت ارائه 

 :وزشآم هايآژانس بين هانقش مرز از شفاف غير بتانس تعاريف نظام، برابر در اصلي هايچالش از يكي چالش 

 الس در اگرچه است. ايحرفه و فني آموزش المللي بين كنندگان كمك با موارد از برخي در و ايحرفه و فني

 و اه نقش دقيق تعيين براي گري، تنظيم چارچوب كه كردند توافق ايحرفه و فني مختلف نهادهاي ،2113

نمايند. رااج را خود ويژه وظايف
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 جنوبي كره

 

 ايحرفه و فني آموزش قوانين و راهبرد انداز، چشم ،ماموريت -1

  براي اشتغال( براي سازي آماده و اشتغال از )پيش اوليه ايحرفه و فني هايآموزش ميالدي 71 و 61 دهه در 

 شد. ارائه كار بازار با متناسب كشور از زيادي جمعيت

 يافت. افزايش كارگران و نكاركنا مهارت سطح 81 دهه در 

 از خارج جنوبي كره كه شد سبب اشتغال بيمه قانون كمك به اي حرفه و فني هاي آموزش توسعه 71 دهه در 

 گيرد. قرار آسيا بحران

 شورك ايحرفه و فني آموزش نفعانذي بين همكاري تقويت و هامسئوليت ها،نقش تعيين بعد، به 2111 سال از 

 است. بوده

 ست.ا شده اعتبار داراي اقتصادي سريع رشد از موثر پشتيباني بدليل اخير سال چهل در ايحرفه و يفن آموزش 

 ديگر طرف از و ايحرفه و فني هاي آموزش هايسياست و چهارچوب اصالح براي وسيعي تالش اواخر اين در 

 است. شده انجام مهارتي ناسازگاري با مقابله

 يك ساختن آينده، گيري جهت است. پيشرفت حال در مدار مشتري ايرفهح و فني آموزش اصالح حاضر حال در 

 موزشآ فناورانه هايخبرگي و هامهارت با فراگيران بطوريكه است صنعت تقاضاي با متناسب اي حرفه و فني آموزش

 ببينند.

 ار،مد يستگيشا نظام توسعه شغلي، زندگي در هاي مهارت توسعه به توان مي جنوبي، كره كشور راهبردهاي از 

 آن از پس اشتغال، ابتدا" برنامه از پشتيباني و آموزش و كار هماهنگي رفته، پيش اي حرفه و فني نظام نگهداشت

 كرد. اشاره "دانشگاه

 صنعت وزارت و آموزش وزارت اشتغال، و كار وزارت از عبارتند اي حرفه و فني آموزش با مرتبط هاي وزارتخانه 

 انرژي و بازرگاني

 و صنعتي آموزش ارتقاء قانون اي، حرفه هاي مهارت توسعه قانون اساس بر كشور اين در ايحرفه و فني آموزش 

 ت.اس ملي فني صالحيت قانون و اي حرفه تربيت و آموزش ارتقاء قانون صنعت، -آكادمي-پژوهشي همكاري موسسه

 ايحرفه آموزيمهارت و موزشآ نظام آغازگر و است شده تصويب 1767 سال در ايحرفه آموزي مهارت قانون 

 است.

 است. رسانيده تصويب به ايحرفه و فني آموزش در متعددي قوانين جنوبي كره كشور 

 است. داده ارتقاء را اي حرفه و فني آموزش كيفيت و كارايي اي، حرفه تربيت ارتقاء قانون 
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 نايافته سازمان و رسمي غير رسمي، اي حرفه و فني آموزش نظام -2

 است. 3+3+6 جنوبي كره آموزشي نظام ساختار  

 دارد. وجود كارخانه جوار مدارس و اي حرفه و صنعتي مدارس راهنمايي دوره در 

 دارد. وجود كارخانه جوار و ايحرفه آموزش صنعتي، مدارس دوم متوسطه دوره در 

 و فني تربيت و آموزش آن شاخه يك كه است شاخه دو داراي دوم متوسطه دوره در جنوبي كره در آموزش 

 باشد. مي ايحرفه

 هايكالج و مدارس در ايحرفه آموزش شود: مي تقسيم دسته دو به خود اي حرفه و فني تربيت و آموزش 

 در و خصوصي و عمومي بخش آموزي مهارت مراكز و موسسات در ايحرفه آموزي مهارت ديگري و اي حرفه

 كارخانه داخل

 باشد. مي تكنيك پلي قبيل از اي حرفه هاي كالج و خاص وسطهمت مدارس شامل ايحرفه آموزش موسسات 

 دارند. هاسرتكنسين و هامهارتي چند شامل مياني هاي تكنسين بر تمركز بيشتر ها تكنينك پلي 

 صنعت و بازرگاني اتاق (KCCI) دهد. مي انجام را ايحرفه و فني آموزش هاي پروژه 

 هستند. غيره و دريايي خانه، در كار تجارت، كشاورزي، ي،فناور هايحوزه در اي حرفه مدارس در آموزش 

 باشند. مي ساله 3-2 ايحرفه ها كالج در آموزشي هايدوره 

 

 مالي منابع تامين اي،حرفه و فني آموزش مسئول و متولي -3

 است. اشتغال و كار وزارت نظر زير ايحرفه آموزي مهارت 

 است. آموزش وزارت نظر زير ايحرفه آموزش 

 عمومي بخش منابع شود.مي تامين خصوصي و عمومي بخش منابع از ايحرفه آموزي مهارت مالي ابعمن 

 گردد. مي تامين هاشهرداري و هاوزارتخانه منابع شامل

 است. كمتر دولت پشتيباني اي، حرفه آموزش هاي كالج در 

 كند.يم ريزيطرح را ايحرفه آموزش در مالي و آموزشي هايسياست آموزش، وزارت 

 

 ايحرفه و فني آموزش مربيان و معلمان -4 

 بينند.مي آموزش هادانشگاه در عمومي معلمان 

 كورياتك در ايحرفه و فني معلمان )Koreatech( بينند.مي آموزي مهارت  

 هايدوره بواسطه ايحرفه هاي كالج و متوسطه دوم دوره در ايحرفه و فني شاخه ايحرفه و فني معلمان 

 مهارت داراي عالي آموزش قانون و متوسطه و عمومي آموزش قانون اساس بر عمومي معلمان آموزيتمهار

  گردند.مي
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 شود:مي زير موارد شامل ايحرفه و فني معلمان وظايف و هانقش

o اي حرفه و فني درسي ريزي برنامه

o آموزي مهارت هاياستاندارد بر مبتني آموزي مهارت

o زيآمو مهارت از ارزشيابي

o اشتغال و شغلي مشاوره

o اي حرفه -تحصيلي هدايت و مشاوره

o كارخانه در آموزي مهارت يا عمومي( و تخصصي )معلمان آموزيمهارت بخش در آموزش

 ايهشايستگي توسعه قانون اساس بر مرتبط موضوعات ديگر و ايحرفه و فني معلمان ارتقاء جهت كورياتك 

است. آمده ودبوج انساني منابع و كارگران ايحرفه

 

 كيفيت تضمين و هاصالحيت چارچوب ها، صالحيت -5

  است. رسيده تصويب به 1773 سال در ملي فني هايصالحيت قانون 

 است. كرده تقسيم اختصاصي و عمومي بخش دو به را هاصالحيت (1777) هاصالحيت چارچوب 

 گردد.مي شامل را قلم 556 و شغلي نو 181 شغلي، گروه 27 سطح، 5 هاصالحيت چارچوب 

 چارچوب بر مديريت سازي آماده حال در دولت است. هاصالحيت از جامع نظام يك هاصالحيت چارچوب 

 است. ملي شايستگي استاندارد اساس بر هاصالحيت

 شامل هوممف اين گردد.مي معرفي يكم و بيست قرن براي انساني منابع تقويت براي شايستگي استانداردهاي 

 شود.مي كار محيط در كار انجام براي ضروري هاينگرش و مهارت دانش،

 صورت ايحرفه و فني آموزش و كار بازار با ارتباط براي صالحيت نظام آموزشي، اصالحات ،1776 سال در 

 پذيرفت.

 گردد. ارائه ملي هايصالحيت چارچوب و شايستگي استانداردهاي كه گرديد توافق 2111 سال در 

 استاندارد 12 آموزش، وزارت استاندارد 22 كار، وزارت براي استاندارد 228 استاندارد، 331 از حاضر حال در 

 باشند.مي ساخت زير و نقل و حمل وزارت از

 افزايش بدنبال ايحرفه تربيت اي،حرفه آموزي مهارت در كارگران مشاركت ارتقاء قانون تصويب زمان از 

  است. بوده هامشاركت گسترش با رقابتي ساختار يك دهيشكل بواسطه كيفيت

 رضايت موسسات، اجراي توانايي از خبرگان ارزشيابي كار، بازار در آموزيمهارت عملكرد شامل ارزشيابي 

 گردد. مي كار ادارات نظارت تحت آموزيمهارت موسسات سنجش و مربيان

 

 



614 

 ايحرفه و فني آموزش در هاچالش و اصلي هايپروژه ،اصالحات -6

 سازي، عقالني و اطالعات عصر سازي، جهاني فرآيند قبيل از هايويژگي با 21 قرن المللينبي محيط در 

 ايهشايستگي و كار هاي شايستگي با باال مهارت داراي خبرگان پرورش در را خود نقش ايحرفه و فني آموزش

 كند.مي ايفا جهاني محيط

 اشتغال جهت مستمر شكل به انساني نيروي رگيريبكا و تقويت جهت راهبردهايي تدوين پايدار، توسعه براي 

 است. انجام حال در افزوده ارزش و

 ست.ا مهم ابتكارات از شايستگي استانداردهاي ارائه كار نيروي عرضه و مهارتي نيازهاي فاصله كردن پر براي 

 اشتغال هبست ،ومنيلبئ كننده تضمين نظام از عبارتست جنوبي كره در ايحرفه و فني آموزش ديگر هايبرنامه 

  ايحرفه و فني خاص مدارس و موفق

 آن تحصيالن فارغ و دهند مي پاسخ خاص صنعت يك تقاضاي به كه هستند مدارسي خاص فني مدارس 

 دارند. را هاشركت به ورود براي توجهي قابل امكان
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 جنوبي آفريقاي

 

 ايحرفه و فني آموزش قوانين و راهبرد انداز، چشم ماموريت، -1

  پيشرفت پذيري،تحرك ارتقاء جهت ايحرفه و فني تربيت و آموزش نظام از جنوبي آفريقاي ولتد 

 كند.مي استفاده انساني منابع نيازهاي نمودن برآورده براي نهايت در و يادگيرندگان

 شآموز براي بستري كه باشد مي باال سطح تا مياني هاي مهارت ارائه ايحرفه و فني آموزش نظام ماموريت 

 آورد. مي بوجود زندگي طول در مستقل يادگيرندگان توسعه و كار به مدرسه گذر عالي،

 ايه سازمان دولت، قبيل از مختلف هاي بخش با همكارانه عمل بواسطه تغييرات به جنوبي آفريقاي حاضر در 

 آموزي مهارت ندهندگا ارائه اي،حرفه هاي انجمن كارفرمايان، منتخب هاي انجمن ها، اتحاديه كار، و كسب

 رويكردي مشاركت اين دهد. مي پاسخ دولتي غير هاي سازمان و نهاد مردم هاي سازمان خصوصي، و عمومي

 كند.مي تضمين را تغيير به محلي و ملي

 1775 سال در ملي هاي صالحيت چارچوب اجراي و ايجاد براي جنوبي آفريقاي هاي صالحيت متولي قانون 

 شد. تصويب

 و يادگيري مقررات تنظيم ها،حرفه كيفيت شوراي مهارت، ملي آژانس ايجاد براي هاارتمه توسعه قانون 

 رسيد. تصويب به 2118 سال در آن اصالح و 1778 سال در هامهارت كارآموزي

 بتصوي به نمايدمي مديريت را صالحيت و كيفيت كننده تضمين كه ملي هايصالحيت چهارچوب قانون 

 است. رسيده

 ست.ا رسانيده تصويب به اي حرفه و فني تربيت و آموزش با مرتبط ديگري قوانين جنوبي يآفريقا كشور 

 

 نايافته سازمان و رسمي غير رسمي، ايحرفه و فني آموزش نظام -2

 است. 3+2+7 جنوبي آفريقاي آموزشي نظام ساختار  

 آموزش عمومي، تربيت و آموزش شود: مي بندي تقسيم دسته سه در جنوبي آفريقاي در رسمي آموزش نظام 

 عالي تربيت و آموزش ،بيشتر تربيت و

 دارسم هاي بخش در عالي( آموزش و متوسطه ابتدايي، دبستان، از )پيش شامل بيشتر سطوح در ها دسته اين 

 دانشگاهي آموزيمهارت هاي كالج و فناوري دانشگاه معلم، تربيت فني، هايكالج خاص، مستقل، معمولي،

 گردد.مي ارائه

 متوسطه حرفه و فني آموزش با مرتبط هايصالحيت كه است سطح 8 داراي ايحرفه هايصالحيت چارچوب 

 دارند. قرار 4 و 3،2 سطوح در
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 هايپايه باشد.مي صالحيت 4 سطح دوازدهم پايه و صالحيت 3 سطح يازدهم پايه ،صالحيت 2 سطح دهم پايه 

 باشد.نمي اجباري 12 تا 11

 ادامه مهارت مياني سطوح هايآموزش براي فني هاي كالج در توانندمي عالي آموزش دوره در آموزاندانش 

 پردازند.مي آموزش ارائه به تخصصلي شغلي گروه 15 در ها كالج اين دهند. تحصيل

 

 مالي منابع تامين اي،حرفه و فني آموزش مسئول و متولي -3

 هايبنگاه ،دولت بين مشاركت اين ست.ا مشاركتي بصورت ايحرفه و فني آموزش متولي و حاكميت 

 گردد.مي فراهم جامعه و كار بازار ساختاريافته،

 است هاسياست و استانداردها معيارها، تهيه دولت اول مسئوليت دارند. عهده بر را گريهدايت نقش هايدولت. 

 است. هاسياست رساني بروز و مالي منابع تامين درسي، برنامه تهيه شامل دولت بعدي هايمسئوليت 

 محيط تا دانشگاه از حرفه سطح مهارتيدر و نوآورانه هايپژوهش از پشتيباني براي ملي هايمهارت صندوق 

  كند.مي عمل كاتاليست عنوان به صندوق اين است. شده ايجاد كار

 ستا آموزش و آموزيمهارت متولي (SETA) را مهارت تقاضاي و عرضه براي اعتماد قابل اطالعات ارائه وظيفه 

 دارد. عهده بر

 دارد. عهده بر نيز را كار بازار با دانشجويان و آموزان دانش دهي ارتباط وظيفه ستا 

 دانشجويي نمايندگان شوراي يك و علمي )بورد( مميزه انجمن يك علمي، شوراي يك داراي آموزشي موسسات 

  برند.مي استفاده نفعان ذي نمايندگان از همچنين موسسات اين است.

 است آمده بوجود هايحرفه براي نيز كيفيت شوراي دارد. وجود كار و كسب و كار بازار دولت، بين مشاركت. 

 است. عملكرد ارتقاء و ملي اهداف به دستيابي جهت موثر آموزش براي ابزاري مالي منابع تامين 

 دارد. وجود اي حرفه و فني آموزش نظام در مالي منابع تامين نوع چهار 

 

 ايحرفه و فني آموزش مربيان و لمانمع -4 

 هستند. پايبند ملي ايحرفه صالحيت چارچوب در نياز مورد هاي صالحيت به اي حرفه و فني معلمان 

 نمايند.مي پايش و حراست را معلمان گرايي اي حرفه جنوبي، آفريقاي دهندگان آموزش شوراي 

 اصول عملي، و كار تلفيقي يادگيري تربيتي، وميعم دانش موضوعي، دانش رودمي انتظار شايسته معلمان از 

 فراگيرند. را موقعيتي يادگيري-ياددهي

 

 كيفيت تضمين و ها صالحيت چارچوب ها، صالحيت -5

  گردد. مي اعطا ايحرفه صالحيت آموزاندانش و دانشجويان به 
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 ني.بيرو ارزشيابي و دروني ارزشيابي دارد: وجود آموزاندانش از ارزشيابي نوع دو 

 باشد.مي درصد 51 ايحرفه دروس وزن و درصد 25 پايه دروس درصد وزن دروني مستمر ارزشيابي در  

 نظر در 75 اي حرفه دروس و درصد 51 پايه دروس درصد و است كتبي بصورت )نهايي( خارجي ارزشيابي 

 شود.مي گرفته

 در درصد 41 امتياز خارجي و داخلي يارزشياب مجموع در كه شود مي داده گواهينامه آموزاندانش به زماني 

  باشند. آورده بدست ايحرفه درس چهار در درصد 51 و رياضي درصد 31 پايه، درس دو

 برگزار اشتغال هايمهارت و كار نيروي سنجش موسسه توسط كه ايحرفه آزمون آموزان دانش همه همچنين 

 بگذرانند. گرددمي

 شود. مي شامل را عالي و بيشتر عمومي، شامل را هاصالحيت و كدارك كليه ملي هايصالحيت چهارچوب 

 و ايحرفه پيشرفت تسهيل پذيري،تحرك دسترسي، تسهيل يادگيري، پيشرفت شامل چهارچوب اين  

 باشد. مي كيفيت ارتقاء و ايحرفه مسيرهاي آموزي،مهارت

 گردد.مي بازنگري سطوح گرهايتوصيف با مطابق سال پنج هر 

 مساله، حل ها، رويه و ها روش دانش، سواد دانش، قلمرو از: عبارتند اي حرفه صالحيت سطوح گرهايتوصيف 

 ،ها سيستم و هازمينه اطالعات، تبادل و توليد اطالعات، مديريت و پردازش دسترسي، اي،حرفه كار و اخالق

 پاسخگويي و يادگيري مديريت

 دارد. وجود جنوبي آفريقاي در ايحرفه و فني تربيت و آموزش كيفيت براي اصلي متولي سه  

 

 ايحرفه و فني آموزش در ها چالش و اصلي هايپروژه ،اصالحات -6

 اشتغال و مدرسه از بعد آموزش به دسترسي بهبود 

 ها ساخت زير توسعه براي مالي منابع تامين ساله سه پروژه 

 اداقتص و هنر بخش در تخصصي هايمهارت ارائه براي ساله سه پروژه اجراي 

 ايحرفه و فني هايآموزش هاي كالج كيفيت و تنوع تعداد، كمبود ها: چالش 

 نانز پوستان، سياه براي آپارتايد نظام از مانده باقي برابري عدم و تبعيض مختلف هايشكل وجود ها: چالش 

 معلول آموزاندانش و

 ايحرفه و فني تربيت و آموزش مربيان و معلمان تقويت ها: چالش 
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 روسيه ونفدراسي

 

 ايحرفه و فني آموزش قوانين و راهبرد انداز، چشم ،ماموريت -1

  دهش بازسازي ايحرفه و فني آموزش نظام صالحيت، با كار نيروي الويت و روسيه ملي اقتصاد سازي مدرن با 

 است.

 است: ذيل موارد شامل اصالحات اصلي اهداف 

o آن اياجر است. سازگار و پذيرانعطاف تغييرات برابر در كه شايستگي بر مبتني آموزش نظام ايجاد 

 گردد. اجرا صالحيت با مربيان توسط و باشد مدرن

o العمرمادام آموزي مهارت و مستمر ايحرفه و فني تربيت و آموزش ترويج 

o كار بازار و ايحرفه و فني آموزش بين ارتباط تقويت 

o ملي صالحيت نظام در ملي ايحرفه صالحيت چهارچوب نمودن رسمي و ايجاد 

o مستقل كيفيت تضمين نظام و ايحرفه و فني آموزش كيفيت تقويت 

 

 غييرت و دولتي هاي برنامه ارائه به منجر كشور، عملكرد در ايحرفه و فني تربيت و آموزش حياتي اهميت فهم 

 است. گرديده ايحرفه و فني آموزش نظام شكل

 از يكي ايحرفه و فني آموزش باشد. مي مقرارت و قوانين داراي ايحرفه و فني آموزش هايجنبه تمام 

 است. روسيه آموزش قانون هايبخش

 ملي هدف طرح در تقاضا بر مبتني اي حرفه و فني آموزش و ايحرفه و فني آموزش سازيمدرن هايجنبه 

 است. شده بيان 2111-2115

 بر مبتني ايحرفه و فني آموزش جديد استانداردهاي ارائه اي،حرفه و فني آموزش سازي مدرن نتايج از 

 است. 2111 سال در شايستگي

 مقررات نتايج از مربيان مهارت ارتقاء و ايحرفه و فني آموزش هاي پروژه عملي، آموزي مهارت هاينوآوري 

 است. روسيه آموزش وزارت بوسيله شده تصويب

 د.كر كار به آغاز و ايجاد حرفه و اشتغال مشورتي نظام تورين فرآيند اجراي در روسيه ملي گزارش اساس بر 

 ستاسي دانشگاهي التحصيالن فارغ و متوسطه ايحرفه و فني آموزاندانش براي مشورتي مراكز نظام اين در

 گرديد.
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 نايافته سازمان و رسمي غير رسمي، ايحرفه و فني آموزش نظام -2

 است. (3) 2+5+4 روسيه فدراسيون آموزشي نظام ساختار  

 تخصصي آموزش و ثانويه( و اي)اوليهحرفه و فني آموزش عمومي، آموزش سطوح شامل روسيه آموزش نظام 

 است. دانشگاهي( و نظري )متوسطه

 در را شاخه سه از يكي در آموزان دانش 7 پايه از بعد باشد. نمي متوسطه دوره تكميل معني به 7 پايه اتمام 

 گيرد:مي نظر

o نظري و عمومي متوسطه تكميل 

o اوليه ايحرفه و يفن آموزش 

o ثانويه ايحرفه و فني آموزش 

 هايليسيوم يا اي حرفه مدارس توسط اوليه ايحرفه و فني آموزش است. ديپلم ارائه با همراه ايحرفه آموزش 

 شود. مي ارائه ايحرفه

  گردد.مي ارائه هاتكنيكوم يا ها كالج توسط ثانويه ايحرفه و فني هايآموزش 

 صالحيت هم آموزاندانش همه دارد. آموزاندانش ورود سطح به بستگي ثانويه و وليها آموزش دوره طول 

 گرفته ورودي آزمون ها كالج به ورود براي نمايند. مي كسب را ايحرفه هايآموزش صالحيت هم و عمومي

 شود. مي

 

 مالي منابع تامين اي،حرفه و فني آموزش مسئول و متولي -3

 باشد مي شهرداري و ايالت( )فدرال، دولتي نهاد عهده بر آموزشي نظام مسئوليت. 

 است سطوح تمام در ايحرفه و فني آموزش مسئوليت كه است فدرالي نهاد تنها روسيه علوم و آموزش وزارت. 

 شود.مي مالي تامين محلي وزراي يا علوم و آموزش وزارت بوسيله موسسات بيشتر 

 شود.مي انجام كشاورزي وزارت وسطت كشاورزي آموزش موسسات مالي منابع تامين 

 گيرد.مي انجام بهداشت وزارت توسط سالمت آموزش موسسات مالي منابع تامين 

 عمومي توسعه و ايجاد مسئول محلي گرتنظيم نهادهاي و هاشهرداري ملي، نهادهاي علوم، و آموزش وزارت 

 هستند. آموزش

 ايحرفه و فني هايآموزش كيفيت كنترل اصلي ولمسئ وزارتخانه اين در علوم و آموزش بر نظارت متولي 

 است.

 اساس بر بودجه گردد.مي تامين ايالت و شهرداري بودجه بوسيله اي-حرفه و فني آموزشي موسسات بودجه 

 يابد.مي تخصيص آموزيدانش سرانه
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 اي-حرفه و فني آموزش مربيان و معلمان -4

 هادانشگاه از استفاده فناوري، هايلجكا از استفاده دارد: وجود معلم تربيت شيوه دو  

 باشند. داشته سال پنج هر در آموزي مهارت برنامه يك حداقل هستند متعهد ايحرفه و فني معلمان 

 ازنگريب حال در شيوه اين پذيرد.مي انجام مسئوليتش نوع با معلم هايمهارت تناسب براي بيروني ارزشيابي 

 است. شده گرفته نظر در اجباري صورتب بيشتري خدمت ضمن هايدوره و است

 دارد. وجود معلمان تشويق جهت مالي ابتكاري هايطرح همچنين 

 

 كيفيت تضمين و هاصالحيت چارچوب ،هاصالحيت -5

 

  اعطا نشده تكميل و ناتمام متوسطه آموزش گواهينامه و مدرك دولتي امتحان از پس و ساله 7 دوره از بعد 

 گردد.مي

 گردد.مي هدايت ايحرفه آموزش يا و عمومي آموزش هايشاخه از يكي به آموز دانش متحانا نمره به بسته 

 تحصيل ادامه روند دوباره امتحان از بعد شود.مي داده متوسطه آموزش تكميل گواهينامه ،11 پايه از پس 

 گردد.مي مشخص

 در گرديد تصويب وناگونگ هايحرفه و مختلف هايتخصص براي آموزشي استاندارد 567 ،2111 سال در( 

 است. شايستگي بر مبتني استانداردها اين ثانويه(. و اوليه ايحرفه و فني آموزش

 است. سازگار اروپا اتحاديه صالحيت چارچوب با و است شده نهايي ملي صالحيت چارچوب حاضر حال در 

 يفيتك كنترل و مينتض بر نظارت اصلي وظيفه پذيرد.مي صورت كيفيت تضمين آموزش قانون اساس بر 

 است. علوم و آموزش وزارت در نظارت فدرال بخش

 است: زير موارد شامل كيفيت تضمين 

o آموزان دانش براي شده تعيين تكاليف حجم و محتوي، استانداردهاي 

o آموزشي امكانات و انساني نيروي تجهيزات، اساس بر موسسات به اعتباردهي 

o يك زا آموزشي استانداردهاي اساس بر آموزش كيفيت و سطح نوع، با متناسب دولتي بخشي اعتبار 

 آموزي مجموعه

 و سنجش ايحرفه و فني آموزش برنامه هر همچنين شود.مي انجام محلي متوليان توسط اعتبار اعطاي 

 گردد.مي اعتباردهي

 ار رسمي ديپلم ارائه حق نهايت در و گيرندمي قرار سنجياعتبار معرض در ايحرفه و فني آموزش موسسات 

 دارند.
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 ازيس آماده كيفيت و برنامه محتواي كيفيت براي شده ريزيرنامهب غير و شده ريزيبرنامه بصورت دولت 

 داشت. خواهد بازديد و بازبيني دولتي، آموزش استانداردهاي با مطابق آموزاندانش

 

 ايحرفه و فني آموزش در ها چالش و اصلي هايپروژه اصالحات، -6

 فني تربيت و آموزش بخش اثر اجراي براي است. كرده ايجاد نوآورانه منابع مركز 311 آموزشي، تالوي پروژه 

 است. كرده ايجاد ايحرفه و فني آموزش موسسات از كارا اي شبكه اي،حرفه و

 ارتباط بازبيني، اين اهداف از است. گرديده تهيه روسيه در ايحرفه و فني آموزش سازي مدرن نويس پيش 

 قراراست و انساني منابع توسعه اي،حرفه راهنمايي و هدايت نظام سازي مدرن تمركز، كاهش افزايش زاركار،با با

 است. بيروني مستقل كيفيت سنجش نظام

 محلي ايحرفه و فني آموزش موسسات با متوسطه آموزشي موسسات از مدرن ايشبكه ايجاد 

 ايحرفه و فني آموزش كيفيت مستقل سنجش در كارفرمايان همكاري 

 آموزشي موسسات در كارفرمايان نيازهاي اساس بر كارشناسي هايدوره ارائه 

 لي،ما استقالل براي ايحرفه و فني آموزش موسسات با خصوصي بخش نفعانذي بين راهبردي همكاري ايجاد 

 مستمر آموزش هايبرنامه اجراي و آموزشي موسسات شفافيت

 موقوفات وجوه از استفاده و ايجاد 

 و فني آموزش در هامعلوليت و ها ناتواني با آموزاندانش و مهاجرين مشاركت بهبود براي ابتكارات اجراي 

 ايحرفه

 الح در سريع اقتصاد نيازهاي كه است صالحيت با كار نيروي ارائه ايحرفه و فني آموزش نظام اصلي چالش 

 نمايد. برآورده را روسيه توسعه

 بروز هنگام معلمان هايمهارت كمبود شده، تدريس دروس محتواي مدرن، فناوري شامل ديگر هاي چالش 

 و فني آموزش دهندگانارائه و كار بازار بازيگران بين كم ارتباط آموزش، موضوع در پيشرفت و هانوآوري

 مهارت ارتقاء هاي دوره به ضعيف دسترسي همچنين و سازمان، و خصوصي بخش ضعيف مشاركت اي،حرفه

 گردد.مي
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 اندونزي

 

 ايحرفه و فني آموزش قوانين و راهبرد انداز، چشم ماموريت، -1

  است زمينه اين در مهم مانعي مهارتي هاي شكاف و است دانش اقتصاد سمت به گذر حال در اندونزي. 

 است. انجام حال در عمل بر مبتني و مدار تقاضا ايحرفه و فني آموزش براي گذاري سرمايه 

 61 به 41 ،2115 سال تا اي حرفه و فني آموزان دانش سهم به عمومي آموزان شدان سهم گذاري هدف 

  باشد. مي درصد

 است. رسيده تصويب به آموزش ملي قانون در ايحرفه و فني آموزش كلي ساختار ،2113 سال در 

 است. هنمود تنظيم را كار( براي سازي )آماده ملي آموزي مهارت نظام ،2113 سال در انساني نيروي قانون 

  نمود. ارائه را كيفيت و معلمي حرفه سازمان مربوطه هاي نامه آيين همراه به 2115 سال در معلمان قانون 

 

 نايافته سازمان و رسمي غير رسمي، اي حرفه و فني آموزش نظام -2

 است. 3+3+6 اندونزي آموزشي نظام ساختار 

 شوند. مي عمومي شاخه يا ايحرفه و فني هشاخ وارد )راهنمايي( متوسطه اول دوره از پس آموزان دانش  

 باشد. مي سال سه شاخه دو هر مدت طول 

 دارد. روانشناختي و علمي آزمون به بستگي متوسطه آموزش به دسترسي 

 است: زير هاي زمينه در )برنامه( رشته 45 داراي اي حرفه و فني شاخه 

o فناوري و مهندسي 

o سالمت 

o هنر 

o گردشگري و دستي صنايع 

o ارتباطات و طالعاتا فناوري 

o كشاورزي كار و كسب و فناوري 

o كار و كسب مديريت 

 

 گردد. مي برگزاري ملي آزمون عالي آموزش به ورود براي 

 دارند. قرار عالي آموزش حوزه در اندونزي در ها تكنيك پلي 
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 مالي منابع تامين اي،حرفه و فني آموزش مسئول و متولي -3

 پذيردمي صورت فرهنگ و آموزش وزارت بوسيله شيآموز خدمات اجراي و ريزي برنامه. 

 باشد:مي زير موارد شامل فرهنگ و آموزش خانه وزارت در كل دفاتر 

o توسعه و تحقيق موسسه 

o عمومي سالمت 

o متوسطه و عمومي آموزش 

o عالي آموزش 

o رسمي غير آموزش 

o كيفيت تضمين 

 باشد. مي ليمح و استاني دفاتر داراي منطقه 477 و استان 34 در آموزشي نظام 

 و محلي دولت ،دولت عهده بر آموزش در مالي منابع تامين مسئوليت ،2113 سال در آموزش قانون اساس بر 

 باشد. مي جامعه

 گردد.مي تعيين عمومي بودجه در دولت توسط معلمان حقوق 

 از وعن اين است. بورس( و تحصيلي هزينه )كمك گرنت شكل به آموزشي هاي موسسه مالي منابع تخصيص 

 دارد. وجود نيز يابد مي اختصاص ناحيه يا استان به دولتي بودجه كه حالتي براي مالي تامين

 

 اي حرفه و فني آموزش مربيان و معلمان -4 

 را عالي آموزش سال چهار بايستي كه گواهينامه اعطاي فرآيند بايد معلمان همه ،2115 قانون با مطابق 

 كنند. طي باشند، گذرانده

 گردد. مي اعطا گواهينامه ملي استانداردهاي اساس بر معلمان به 

 دارند. وجود دانشگاهها در بيشتر دبير تربيت موسسات  

 

 كيفيت تضمين و ها صالحيت چارچوب ها، صالحيت -5

 گردد. مي اعطا آموزان دانش به ديپلم صالحيت دوم متوسطه دوره پايان در 

 نام با اندونزي در اي حرفه و فني صالحيت چهارچوب KKNI شود. مي شناخته 

 پذيرد.مي انجام آموزش كيفيت كنترل و پايش براي آموزشي موسسات ارزشيابي آموزشي، نظام قانون اساسبر 

 انجام مستقل مجامع توسط آموزشي هايبرنامه و آموزشي موسسات آموزان، دانش پيشرفت از ارزشيابي 

 پذيرد.مي
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 ايحرفه و فني آموزش در هاچالش و اصلي هايپروژه اصالحات، -6

 از: است عبارت اندونزي كشور در ايحرفه و فني آموزش در ها چالش 

o و فني اموزش موسسات در شده تدريس هاي مهارت و عملي آموزيمهارت بين كافي خواني ناهم 

 كار بازار تقاضاي و ايحرفه

o و شغلي زمينه داراي انمعلم با )آكادميك( دانشگاهي زمينه داراي معلمان بين ناموزون تعادل 

 وجود كافي تعداد به ايحرفه و شغلي زمينه با معلمان موارديكه در ) آموزشي موسسات در ايحرفه

 ندارد(.

 



611 

 استراليا

 

 اي حرفه و فني آموزش قوانين و راهبرد انداز، چشم ماموريت، -1

 چهارچوب در مستقل و دولتي هايآژانس از تعدادي توسط استراليا در ايحرفه و فني تربيت و آموزش نظام 

  گردد.مي مديريت )NSF( ملي هاي مهارت

 هاصالحيت حسب بر ملي انسجام و كيفيت جهت ملي آموزي مهارت نظام هاينيازمندي و الزامات چهارچوب اين 

 كند. مي توصيف را هاآموزي مهارت ارائه و

 وزراي شامل كه اشتغال و مهارت عالي، وزشآم ارشد كميته توسط و دارد كاربرد ملي بصورت چهارچوب اين 

 است. گرفته قرار تائيد مورد باشد، مي محلي و ملي سطوح در مربوطه

 در ايحرفه تربيت و آموزش كيفيت چهارچوب باشد:مي جزء سه داراي چهارچوب اين( نام با گذشته AQTF،) 

 يادگيري. هاي بسته و (AQF) استراليا هايصالحيت چهارچوب

o استراليا آموزيمهارت كيفيت چهارچوب جايگزين )كه اي حرفه تربيت و آموزش كيفيت چهارچوب AQTF 

 آموزيمهارت همراه به را ملي پارچگي يك و انسجام كه است ملي هاي استاندارد از ايمجموعه است(، شده

 نمايد. مي ضمينت استراليا ايحرفه تربيت و آموزش نظام مشتريان براي را سنجش خدمات و باال كيفيت با

o استراليا هاي صالحيت چهارچوب (AQF)، تربيت و آموزش نظام در ها صالحيت تنظيم براي ملي سياست 

 چهارچوب يك در را تربيت و آموزش بخش هر با مرتبط هاي صالحيت چهارچوب اين است. استراليا

 نمايد.مي پارچه يك جامع ملي هايصالحيت

o و سنجش جهت كه هستند ملي شده تائيد هاي صالحيت و استانداردها از اي مجموعه يادگيري هايبسته 

 اهبسته اين باشد.مي نياز مورد كار محيط در موثر كار انجام براي كه است افراد دانش و هامهارت شناسايي

 هايبسته باشند.مي شايستگي، هاياستاندارد و سنجش راهنماي ورودي، هاي نيازمندي جزء سه شامل

 رايب آموزيمهارت دهندگانارائه توسط توانندمي و شوند كسب است نياز كه هاييشايستگي آن ،يادگيري

 گرفته بكار خاص صنعت يك در فراگيران نياز نمودن برآورده جهت سنجش و ياددهي راهبردهاي تدوبن

  كنند. مي تعريف شود،

 

 ااسترالي در اي حرفه و فني تربيت و آموزش مختلف هاي جنبه تنظيم جهت محلي و ملي قوانين از تعدادي 

 است. رسيده تصويب به

 هايدولت و المنافع مشترك مدت بلند اهداف ،2112 سال در كار نيروي و مهارت توسعه براي ملي توافق 

 هادولت همه عالئق همچنين است. نموده تعيين را كار نيروي و مهارت توسعه هاي حوزه در ملي و محلي
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 رفتهگ بكار اقتصاد در و شود داده توسعه بايستي كه استراليا مردم هايمهارت از خشيب اطمينان در )محلي(

 است. شده شناخته رسميت به شود

 ايحرفه تربيت و آموزش پيامدهاي بهبود هدف با ،2112 سال در هامهارت اصالح در ملي مشاركت توافق 

 پذيرفته صورت پيامدها اين به تيابيدس جهت ملي و محلي هايدولت و المنافع مشترك همكاري بواسطه

 ربيشت پاسخگويي با آموزش ارائه براي نوآورانه ارائه هايروش و جديد هاي فناوري تلفيق توافق اين است.

 شود. مي شامل را صنعت با بهبود مشاركت ء ارتقا ترويج و آموزاندانش هاي نياز به نسبت

 هايمهارت كيفيت )متولي ملي گرتنظيم نهاد ،2111 سال در ملي ايحرفه تربيت و آموزش گر تنظيم قانون 

 2118 مصوب استراليا هايمهارت قانون ،2112 سال در استراليا هاي مهارت اصالح اليحه كرد. ايجاد را ملي(

 در تصنع با مستقيم بطور آژانس اين كرد. تاسيس را استراليا كار نيروي و وريهرهب سآژان و نمود اصالح را

 شود.مي عمل وارد بخشي و محلي صنايع نيازهاي تعيين و كار نيروي توسعه ائلمس مورد

 در مالي منابع تامين بين (،2111 در شده )اصالح 2115 سال در استراليا كار نيروي ورزيمهارت قانون 

 سازد. مي برقرار ارتباط آموزي مهارت پيامدهاي شرايط و اهداف تعيين براي محلي و ملي سطوح

 د،كويزلن شمالي، ناحيه جنوبي، ولز قبيل از كشور مختلف هاي بخش در تكميلي محلي قوانين همچنين 

 صويبت به اي حرفه و فني تربيت و آموزش براي غربي استرالياي و ويكنوريا تاسمانيا، جنوبي، استرالياي

 است. رسيده

 

 نايافته سازمان و رسمي غير رسمي، ايحرفه و فني آموزش نظام -2

 است. متوسطه و ابتدايي دوره داراي است. (2) 3(+2) 3(+7) 6 استراليا آموزشي نظام ساختار  

 ياگزينه عنوان به معمول بطور ولي شود شروع تواند مي متوسطه سطح از اي حرفه و فني تربيت و آموزش 

  شود. مي گرفته نظر در بزرگساالن براي مدرسه از پس براي

 رفح هايبرنامه و عالئق به بسته كشد. مي طول ناحيه يا ايالت نوع به هبست سال 6 الي 5 بين متوسطه دوره 

 هايپايه در )معموال اي حرفه آموزي مهارت گزينه توانند مي دوم متوسطه دوره در آموزاندانش ،)كارراهه(

 پس نمايد. مي انتخاب دارد همراه به را ايحرفه و فني هايصالحيت و دوم متوسطه گواهينامه كه (11-12

 دهند. تحصيل ادامه ايحرفه آموزيمهارت موسسات در توانندمي آموزاندانش آن از

  عنوان به خود ولي باشند ايحرفه و فني آموزش دهنده ارائه خواهندمي كه مدارسي اياالت از برخي در 

 تحت )RTO( شده ثبت آموزي مهارتي سازمان يك از توانند مي ندارند مجوز ايحرفه و فني دهنده آموزش

 آموزي مهارتي سازمان يك خود توانند مي مدارس همه هاايالت ديگر در نمايند. استفاده همكاري توافق يك

 باشند. شده ثبت
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 قتو پاره بطور اغلب و باشند مي سني طيف همه با بزرگسال ايحرفه و فني آموزاندانش از وسيعي اكثريت 

 و كارآموزي از زيادي سهم با و مبتني كار محيط در يا سسه()مو مدرسه در تواند مي آموزي مهارت هستند.

 پذيرد. صورت آموزيمهارت دهندگان ارائه يا كارفرمايان و افراد بين آموزي مهارت قرارداد تحت كارورزي

 گردد. مي ارائه 4 سطح تا 1 سطح گواهينامه متوسطه دوره در 

 مدرك محدود طور به و پيشرفت ديپلم يپلم،د گواهينامه، ايحرفه آموزي مهارت موسسات( و ) مدارس 

 شگاهدان سطح در مدارك و واحدها عنوان به پيشرفته هاي ديپلم و ها ديپلم از برخي كنند.مي ارائه كارشناسي

 شود. مي پذيرفته

 ارشد ديپلم يا يكسال( تا ماهه 6 مدت )با اي حرفه ارشد گواهينامه توانندمي داتشجويان باالتر سطوح در 

 وجود محدود تعداد به دانشجويان اين نمايند. كسب اي حرفه تخصص در ساله( دو تا يك مدت )با ايحرفه

 باشند. مي بازنگري حال در صالحيت يك عنوان به استراليا در اي حرفه ارشد هاي ديپلم دارد.

 شده ثبت آموزي مهارت هاي سازمان (RTO)، دولتي دهنگان ارائه (TAFE)، محلي موزشآ دهندگان ارائه و 

  هستند. ايحرفه و فني تربيت و آموزش دهندگان ارائه جمله از (ACE) بزرگساالن و

 

 مالي منابع تامين اي، حرفه و فني آموزش مسئول و متولي -3

 فعاليت نهاد چندين نظر زير ملي هايمهارت چهارچوب تحت استراليا در ايحرفه و فني تربيت و آموزش 

 از: عبارتند ايحرفه و فني تربيت و آموزش در يكليد بازيگران كنند.مي

o ( استراليا )اياالت( محلي هاي دولت شورايCOAG(: آغازگر، كه است دولتي بين نهاد يك شورا اين 

 سرئي و نواحي وزراي استانداران، وزير، نخست باشد.مي سياستي اصالحات مجري و كنندهتدوين

 يااسترال هاي ايالت با هماهنگي عمل صحنه شورا اين ند.هست عضو آن در استراليا محلي دولت انجمن

 است.

o اشتغال و ها مهارت آموزش، عالي شوراي )SCOTSE(: كار نيروي نيازهاي شدن برآورده از شورا اين 

 و شد تاسيس 2111 سال در شورا اين كند. مي پيدا حاصل اطمينان مشاركت طريق از استراليا

 شود.مي مديريت اي حرفه و فني تربيت و آموزش عالي مقامات با و است هاييكميته روساي داراي

  شامل: آنها

  كار نيروي توسعه تقاضاي و عرضه كميته رئيس 

 عالي آموزش كيفيت و مسيرها كميته رئيس 

 عملكرد هايداده گيرياندازه كميته رئيس 

 مشاركت و دسترسي كميته رئيس 
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 عالي شآموز و پزوهش علوم، صنعت، نوآوري، دپارتمان (DIISRTE). يك دپارتمان اين 

 نيروي آموزيمهارت و آموزش در پشتيباني و خدماتي هايبرنامه كه است دولتي آژانس

 كند.مي ارائه كار محيط در هايارزش و شرايط همراه به كار سوي به گذر كار،

 

o  استراليا در هامهارت كيفيت نهاد )ASQA( : دهندگانارائه و هادوره از هك است ملي گر تنظيم يك نهاد اين 

 حاصل اطمينان شده، تائيد كيفيت استانداردهاي نمودن برآورده جهت ايحرفه و فني تربيت و آموزش

 است. شده تاسيس 2111 سال در نهاد اين كند.مي پيدا

o ملي هاي مهارت استانداردهاي شوراي )NSSC( : عالي شوراي به هاييتوصيه و ها مشورت شورا اين 

 ايحرفه آموزيمهارت و آموزش دهيسامان براي ملي استانداردهاي مورد در واشتغال ها مهارت و وزشآم

 شد. تاسيس 2111 سال در عالي شوراي از ايكميته عنوان به شورا اين كند.مي ارائه

o استراليا كار نيروي و وريبهره آژانس )AWPA(: روزي به كه است مستقل قانوني نهاد يك آژانس اين 

 دهد.مي مشاوره استراليا كار نيروي اي توسعه نيارهاي مورد در پژوهش و علوم ،ها مهارت عالي، آموزش

 گرديد. تاسيس 2118 سال در هامهارت قانون بازنگري با 2112 سال در نهاد اين

o  اشتغال و هامهارت عالي، آموزش براي مشورتي شوراي )NATESE(: و سياستي هايتوصيه شورا اين 

 اياالت() محلي هاي دولت شوراي در كليدي مشورتي شوراهاي از پشتيباني و تسهيل براي دبيرخانه اختارس

 كند. مي ارائه واشتغال هامهارت عالي، آموزش بخش در استراليا

o ايالت آموزيمهارت متوليان )STAs(: هايآژانس بوسيله استراليا در ايالتي و نواحي هايدولت  

 را آموزشي هايدوره همچنين كنند.مي مالي تامين و ثبت را آموزيمهارت هايمانساز آموزي،مهارت

 هستند، اشتغال و عالي آموزش شوراي عضو كه محلي وزيران به متوليان اين نمايند.مي بخشي اعتبار

 باشند.مي پاسخگو

o صنعت هايمهارت شوراهاي (ISCs) : باشندمي صنعت ريرهب با هاييانجمن هستند، مستقل هاشورا اين 

 با را العملدستور يك مشترك بطور و كنندمي جمع هم كنار را دولت و دهندگانآموزش صنعت، كه

  جهت پيشنهادهايي آنها نمايند.مي اتخاذ كار نيروي توسعه و هامهارت مورد در صنعت محوريت

 كنند.مي ارائه هابنگاه چنينهم و (Territory) نواحي و ايالت ،استراليا هايدولت براي آموزيمهارت

 نمايند.مي حمايت يادگيري هايبسته اجراي از همچنين

o شده ثبت آموزيمهارتي هايسازمان )RTOs(: ايشدهاعتباربخشي و ثبت تدريس و آموزيمهارت موسسات 

 اب مطابق رسمي صالحيتهاي و نمايندمي اجرا را سنجش كنند،مي ارائه را آموزي مهارت كه هستند

 نمايند.مي صادر )AQTF( استراليا آموزي مهارت كيفيت چهارچوب
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o استراليا آموزي كار مراكز : )AACs( كارآموزان كارفرمايان، به را آموزي مهارت به مربوط اطالعات مراكز اين 

 يان،كارفرما از مراكز اين نمايند. مي ارائه دسترس در مالي هاي كمك و مقررات قوانين، مورد در كارورزان و

 كنند. مي پشتيباني و حمايت كارورزي و كارآموزي زمان كل در كارورزان و كارآموزان

o آموزي مهارت گروهي هاي سازمان )OsTG(: كارورزها و كارآموزان كه هستند هايي شركت ها، سازمان اين 

 انتخاب را داوطلين آنها گيرند. مي بكار يا استخدام شان آموزي مهارت امر براي را ها شركت ديگر از

 آنها براي اداري هاي كار مسئوليت و آورند مي در گردش به مختلف هاي كار و كسب بين در و كنندمي

 )SMEs( متوسط و كوچك هاي شركت براي آموزي مهارت گروهي هاي سازمان نظام گيرند. مي عهده بر را

 براي يازن مورد ظرفيت يا شده ينتضم مداوم كار كمبود بدليل را كارورز گيري بكار توانايي است ممكن كه

 باشد. مي مناسب حلي راه ندارند را كارورز بكارگيري

o اي حرفه آموزش پژوهش در ملي مركز )NCVER(: آوري، جمع در مسئول اي، حرفه و مستقل نهاد يك 

 ياحرفه و فني تربيت و آموزش حوزه در آموزي مهارت آمار و پژوهش تبادل و ارزشيابي تحليل، مديريت،

 است. استراليا

o بازرگاني و صنعت اتاق قبيل از صنعتي نهادهاي باالترين ديگر از طيفي ها: انجمن )ACCI( مراكزايالتي و 

 از هايي توصيه كه هستند (AiG) استراليا صنعتي گروههاي و استراليا كار و كسب شوراي آن، با مرتبط

  كنند. مي رائها ايحرفه و فني تربيت و آموزش در آموزي مهارت موضوعات

 هاي دولت توسط مشترك بطور استراليا در ايحرفه و فني تربيت و آموزش بخش در مالي منابع تامين 

 از بخشي است. اهميت حائز خصوص بخش و صنعت بخش گذاري سرمايه باشد. مي اياالت و نواحي مركزي،

 اند كرده معرفي را اعتباري هامدل ايالت چندين و است رقابتي فضاي در كامال دولت توسط مالي تامين

 آموزيمهارت نوع توانند مي آنها و شودمي زده گره آنها( كارفرماي )يا آموز دانش به آموزيمهارت پول بطوريكه

 نمايند. انتخاب را دارند استفاده به تمايل كه ايكنندهارائه و

 نيروي عهتوس صندوق توسط كه سترالياا آينده كار نيروي ساختن بسته به توان مي مالي تامين ابتكارات از 

 از پشتيباني براي دالر ميليون 558 سال چهار مدت در صندوق اين كرد. اشاره است شده ايجاد استراليا كار

 ياصل اهداف گردد.مي مديريت ملي كار نيروي و وري بهره آژانش توسط و است آورده فراهم كار نيروي توسعه

 ود:ش مي زير موارد شامل بسته اين

o آموزي مهارت قلب در صنعت دادن قرار 

o يافته افزايش مشاركت از پشتيباني جهت هامهارت 

o ها كارآموزي سازي مدرن 

o ملي آموزي مهارت نظام اصالح 
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 ايحرفه و فني آموزش مربيان و معلمان -4 

 جشسن در ارچه سطح گواهينامه با صالحيت حداقل استراليا در ايحرفه و فني تربيت و آموزش تدريس براي 

 در تخصص با كارشناسي مدرك متوسطه، سطح در تدريس براي است. نياز مورد )TAE( آموزيمهارت و

 است. نياز مورد معموال متوسطه آموزش

 از غير مدرك كه افرادي براي ايحرفه و فني تربيت و آموزش در تدريس كارشناسي هايبرنامه از اي گستره 

 وقتهپار بصورت ها برنامه اين گردد.مي ارائه دارند مرتبط غير هايصالحيت يا ايحرفه و فني تربيت و آموزش

  كشد.مي طول سال دو غالبا و

 دارد تمركز بزرگساالن در ويژه تاكيد با آموزش و درسي برنامه مطالعات تدريس، هايروش روي بر هابرنامه. 

 باشد: مي زير موارد ملشا ايحرفه و فني تربيت و آموزش تدريس در جايگزين مسيرهاي

o فني يتترب و آموزش در تدريس ساله سه ديپلم با معلمان اندوزي تجربه براي وقتپاره يكساله برنامه 

  ايحرفه و

o سنجش و مهارت در گواهينامه با افرادي براي وقت پاره دور راه از برنامه يا و 

 

  تائيد مورد استانداردهاي اساس بر را يآموز مهارت دارد ضرورت ايحرفه و فني تربيت و آموزش معلمان 

 آنها .باشد شده تعريف شايستگي استانداردهاي راستاي در آموزان دانش عملكرد سنجش و نمايند اجرا صنعت

 تعداد هستند. دارا خود آموزشي حرفه در حقيقي كار تجربه و نمايندمي كسب را يازن مورد هايصالحيت

 شونديم پشتيباني صنعت توسط مستقيم بطور ايحرفه و فني تربيت و زشآمو در معلمان و شاغلين از زيادي

 گردند. مي باز صنعت به هامهارت نوسازي جهت يا

 

 

 كيفيت تضمين و ها صالحيت چارچوب ها،صالحيت -5

 استراليا هاي صالحيت چهارچوب (AQF) استراليا هايصالحيت همه براي اجرا قابل منفرد چارچوب يك 

 دانشگاه و حرفه مدرسه، در آموزش هاي صالحيت كه است سطح 11 داراي چارچوب اين ايد.نم مي ترسيم

 سازد. مي مرتبط ملي نظام يك در را

 تارنماي Training.gov.au آموزي، مهارت ساختار شامل صنعتي بخش هر در ها صالحيت مورد در اطالعاتي 

 صالحيت چارچوب بر مبتني شده ثبت هاي حيتصال تمامي دهد. مي ارائه سنجش راهنماهاي ورودي، الزامات

 است. گرديده فهرست ها، صالحيت اين كننده اعطا معتبر موسسات و ملي
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 شامل: هاي صالحيت چهارچوب سطوح 

 صالحيت سطح ها صالحيت نوع

 AQF1 – ملي صالحيت چارچوب يك سطح Certificate 1 – 1 سطح گواهينامه

 AQF2 – ملي صالحيت چارچوب دو سطح Certificate 2 – 21 سطح گواهينامه

 AQF3 – ملي صالحيت چارچوب سه سطح Certificate 3 – 3 سطح گواهينامه

 AQF4 – ملي صالحيت چارچوب چهار سطح Certificate 4 – 4 سطح گواهينامه

 AQF5 – ملي صالحيت چارچوب پنج سطح ديپلم

 AQF6 – ملي صالحيت چارچوب شش سطح ارشد ديپلم

 AQF7 – ملي صالحيت چارچوب هفت سطح كارشناسي مدرك

 گواهينامه ارشد، گواهينامه -(Hons) كارشناسي مدرك

  اي حرفه ارشد ديپلم ،ارشد ديپلم اي، حرفه ارشد
 AQF8 – ملي صالحيت چارچوب هشت سطح

 AQF7 – ملي صالحيت چارچوب نه سطح ارشد كارشناسي مدرك

 AQF11 – ليم صالحيت چارچوب ده سطح دكتري مدرك

 

 استراليا هايمهارت كيفيت نهاد ،2111 سال از : كيفيت تضمين (ASQA)، دهنده سامان و گرتنظيم يك 

 تتربي و آموزش دهندگان ارائه و هادوره نهاد اين است. استراليا ايحرفه و فني تربيت و آموزش بخش در ملي

 دهد. مي سامان تائيد، مورد كيفيت هاياستاندارد نمودن آوردهبر از اطيمنان براي را ايحرفه

 باشد: مي زير موارد شامل ايحرفه تربيت و آموزش كيفيت چهارچوب 

o ملي بخشي سامان استانداردهاي (NVR) شده ثبت آموزي مهارت هاي سازمان براي (RTOs). 

o سزاوار و مناسب فرد االزامات 

o  دوام داراي مالي پذيري خطر ارزبابي الزامات 

o استراليا هايحيتصال چهارچوب 

 اين از بكارگيري دارد. وجود نيز معتبر آموزشي هاي دوره استانداردهاي ،كيفيت چهارچوب اين بر عالوه 

 گرديد. عملياتي 2111 سال از استراليا كيفيت ملي نهاد توسط آموزشي هايدوره دهي اعتبار براي استانداردها

 هك هايدوره قبيل )از شوند مي داده سامان كيفيت ملي هادن بوسيله كه ها دوره كليه براي استانداردها اين

 االتر،ب گيري تصميم نهاد به ارجاع از قبل اند( شده معتبر اياالت و نواحي سطح در دهي اعتبار هاينهاد توسط

 شوند. مي اعمال

 

 ايحرفه و فني آموزش در ها چالش و اصلي هاي پروژه ،اصالحات -6

 از يكي است. وقوع حال در اكنون هم استراليا در ايحرفه و فني تربيت و آموزش در اصالحات از طيفي 

 باطارت ها دانشگاه با ايحرفه و فني تربيت و آموزش كه است تلفيقي عالي آموزش نظام جلو، روبه اصالحات

 باشد. داشته كيفيت تضمين هايسازمندي و مسيرها ايجاد منظور به ترينزديك
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 ماداعت بهبود منظور به سنجش هايفعاليت و تجارب كيفيت است، پيشرفت حال در كه ديگري مهم اصالح 

 از مستقل دهي اعتبار پايلوت و ايجاد با كار اين باشد. مي مهارآموزي هايدوره به آموزان دانش و كارفرمايان

 پذيرد. مي انجام آموزي مهارت دهندگان ارائه هايسنجش

  استراليا ايالت چندين در كه مالي( تامين در اعتباري هاي مدل قبيل از) آموزي مهارت بازار هاي مدل معرفي 

 عنوان به ملي هايهمكاري رشد است. شده گرفته نظر در ايحرفه و فني آموزش در اصالحات عنوان به

 فتهگر رنظ در اياالت و نواحي بين مالي توافقات بوسيله هاپروژه و ها خروجي ارائه از پشتيباني براي سازوكاري

  شود. مي

 اين آموزش از بخش سه به و است دولت در شفاف دهيگزارش كار دستور پيگير حاضر حال در استراليا 

 جهت ربيشت دسترسي و شفافيت با عملكرد هاي داده ارائه كار، دستور اين قلب است. داده گسترش را موضوع

 كليدي هايگيري اندازه و هاشاخص حسب بر آموزش دهندگان ارائه مقايسه براي مشتريان سازي توانمند

 است. عملكرد

 زا دارد. وجود ايوحرفه فني نربيت و آموزش مدرسين كيفيت روي بر اي-ويژه تمركز استراليا در باالخره و 

 براي الزم هايصالحيت حداقل عنوان به سنجش و آموزي مهارت در 4 سطح گواهينامه به توان مي جمله آن

 كرد. اشاره ايحرفه و فني تتربي و آموزش در تدريس
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 نيجريه

 

 اي حرفه و فني آموزش قوانين و راهبرد انداز، چشم ماموريت، -1

  شود. يم ديده بيكاري و فقر با مقابله براي ابزاري عنوان به نيجريه كشور در اي حرفه و فني تربيت و آموزش 

 هايلويتوا از يكي ايحرفه و فني تربيت و آموزش فني، هايرشته در ويژه صالحيت با كار نيروي كمبود بدليل 

 است. كشور اجتماعي-اقتصادي توسعه براي اصلي

 در اي حرفه و فني تربيت و آموزش در هماهنگي براي فني آموزش ملي انجمن ،1777 نامه تصويب اساس بر 

 گرديد. تاسيس نيجريه

 انجمن اين به ،آموزشي سساتمو تاسيس و آموزش ملي استانداردهاي حداقل ،1777 ،16 شماره مصوبه 

 است. داده را نيجريه فني موسسات از نگهداشت و كنترلاجازه

 

 نايافته سازمان و رسمي غير رسمي، ايحرفه و فني آموزش نظام -2

 است. 3+3+6 نيجريه آموزشي نظام ساختار 

 شاخه يك بصورت سالگي( 17-15 )سنين دوم متوسطه دوره در نيجريه در ايحرفه و فني تربيت و آموزش 

 باشد. مي آموزشي

 مسيرهاي از يكي متوسطه دوم دوره در گواهينامه، كسب و عمومي آموزش دوره گذراندن از پس آموزان دانش 

 نمايند:مي نتخاب را زير

o دوم متوسطه مدارس عمومي( و نظري )شاخه  

o فني هاي كالج 

o مدرسه از خارج ايحرفه آموزي مهارت  

o كارآموزي طرح 

o پشتيباني خاص ايحرفه در خصوصي بخش بوسيله كه نوآوري و آموزي حرفه گاهيبن موسسات 

 گردند.مي

 د.باشمي ايحرفه عالقه و نگرش آكادميك، توانايي عمومي، گواهينامه اساس بر مسيرها اين از يك هر به ورود 

 است: هدف سه داراي نيجريه در متوسطه دوم دوره آموزش 

o متفاوت هايفرصت و توانايي با افراد براي عتنو داراي درسي برنامه ارائه 

o تخصص زير سطح در تجارت و فناوري علوم، در ماهر انساني نيروي آموزش 

o كشور نياز مورد هايتخصص و عالي آموزش براي مياني سطح در كار نيروي سازي آماده 
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 كشاورزي، از طيفي و هستند اصلي موضوعات از گروهي به متعلق متوسطه مدارس در آموزي حرفه موضوعات 

 دارند. را چوب با كار و خودرو مكانيك كتابداري، كشي،نقشه تايپ،

 شوند. مي قائل تمايز بخش زير دو عنوان به اي حرفه آموزش و فني آموزش بين نيجريه در 

 تربيت نقش و شوند مي گرفته نظر در دانشگاهي غير ولي عالي آموزش عنوان به فني آموزش موسسات 

 دارند. عهده بر را تدريس و مراقبت كشاورزي، صنعت، تجارت، هايحوزه در تكنسين

 ردند.گمي مرتبط فني آموزش بخش به آموزش هايكالج و ها( اي رشته )تك فناوري هاي كالج ها، تكنيك پلي 

 و صنعتگران هنرمندان، همانند است ابتدايي سطح در كار نيروي تربيت ايحرفه آموزش اصلي نقش 

 يبنگاه موسسات و فني هايكالج )دستياري(. خدمات كشاورزي، صنعت، تجارت، هاي بخش براي ناستادكارا

 نوع به بسته سال سه تا يك از ايحرفه آموزي مهارت مراكز دوره طول هستند. بخش اين در آموزي حرفه

 است. حرفه

 در فني هاي كالج عدادت است. تحصيل ادامه براي اصلي گزينه فني هاي كالج عمومي، آموزش دوره از پس 

 است. متوسطه مدرسه 12111 مقابل در عدد 211 حدود

 و اهدانشگ تكنيك، پلي از فني مدرسين صنعت، خبرگان همكاري با اي حرفه و فني هاي دوره درسي برنامه 

 گردد. مي تدوين وزراتخانه دفاتر

 تخصصم حرفه يك در اينكه از قبل يهپا برق و مهندسي كشينقشه چوب، با كار فلزكاري، فني، آموزاندانش به 

 شود.مي ارائه شوند

 انيبازرگ و كار و كسب ،چرم زيبايي، هايحرفه پوشاك، و لباس فناوري در هاييبرنامه همچنين فني هاي كالج 

 كنند.مي ارائه نيز

 

 مالي منابع تامين اي،حرفه و فني آموزش مسئول و متولي -3

 است ابوجا پايتخت با )فدرال( مركزي دولت با التاي 36 با فدراسيوني نيجريه كشور. 

 يتخصص و فناوري آموزش دانشگاهي، مديريت و تاسيس در گزاران قانون عنوان به ايالتي و مركزي هايدولت 

 نمايند. مي عمل

 و مدارس مديريت امتحانات، ها، بازرسي درسي، برنامه ها، سياست پاسخگوي مركزي دولت در مسئولين 

 هستند. دوم متوسطه آموزش به متعلق ملي نيف هايكالج

 داراي وزارتخانه هستند. هاايالت كليه هاي رويه و هايسياست در هماهنگي مسئول فدرال آموزش وزارت 

 7) عالي آموزش بخش(، 5 )شامل پايه و متوسطه دپارتمان باشند. مي هايي دپارتمان آن تبع به و واحدهايي

 حقيقت گذاري، سياست ريزيبرنامه تداركات، حسابداري، و مالي انساني، نابعم فدرال، بازرسي خدمات بخش(،

  اند. جمله اين از آموزشي مديريت و
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 تجارب ارائه، روش درسي، هاي برنامه محتواي تدوين و توسعه مورد در متعددي وظايف فدرال بازرسي خدمات 

 دارند: برعهده سطهمتو دوره در ايحرفه و فني آموزش در بكارگيري جهت پداگوژي و

o  پايش و ارزشيابي ابزارهاي طراحي 

o آموزشي گيريكيفيت اندازه  

o  موسسات آموزش، دانشكدهاي نيجريه، آموزش توسعه و تحقيق شوراي با ارتباط حصول از اطمينان 

  الملليبين و ملي هايانجمن ديگر و آموزشي

 

 زمراك بجز ايحرفه و فني آموزش كليه اداره منظور به آموزش وزارت مسئوليت تحت فني آموزش ملي انجمن 

 گرديد. تاسيس 1777 سال در دانشگاهي

 به دهياعتبار وظيفه دهد،مي ارائه را حداقلي شده استاندراد درسي هاي برنامه انجمن، اين اينكه بر عالوه 

  دارد. عهده بر را آن از پس و متوسطه سطوح در موسسات پيشنهادي هايبرنامه

 آموزش وزير شامل كه است آموزش ملي شوراي كشور، در آموزشي موضوعات گيريتصميم در ستيباالد نهاد 

  هستند. ايالتي كميسيونرهاي و كشور

 دهند.مي مشورت آموزش ملي شوراي به ايالتي زاراي و ايحرفه كارمندان شامل مشترك مشورتي كميته 

 دوره درسي هايبرنامه تدوين آن وظيفه و گرديد تشكيل 1772 سال در نيجريه پژوهش و توسعه شوراي 

 است. متوسطه و ابتدايي

 امتحانات شوراي همكريا با متوسطه دوم دوره و متوسطه اول دوره براي را امتحانات ملي، هايآزمون شوراي 

 كند.مي برگزار آفريقا غرب

 آن، ماموريت نمايند.يم برگزار را كار و كسب و فني امتحانات ملي، كار و كسب و فني هايآزمون انجمن 

 ادامه براي داوطلبان انتظارات نمودن برآورده براي ها گواهينامه روايي و اعتبار ها،آزمون اين كارآمد اجراي

 باشد. مي كار بازار به ورود يا تحصيل

 و آموزشي هايكالج فني، هاي كالج ها،دانشگاه از تعداي مالي گذارسرمايه و مالك فدرال، آموزش وزارت 

 است. اياالت از يك هر در متوسطه مدارس

 هايدولت بوسيله متوسطه مدارس از برخي همچنين و محلي هايدولت توسط عالي آموزش موسسات بقيه 

 گردند.مي مالي پشتيباني جوامع و خصوصي هايسازمان محلي،

 

 ايحرفه و فني آموزش مربيان و معلمان -4

 گيرد:مي انجام زير موسسات توسط معلم تربيت 

o معلم تربيت هايكالج 
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o آموزش هايكالج 

o هادانشگاه 

 دارد. ورودي كنكور نتايج به بستگي فوق موسسات در نام ثبت 

 است نيجريه آموزش گواهينامه فني، هاي كالج و متوسطه اول دوره در تدريس براي الزم صالحيت حداقل 

 گردد. مي كسب ساله سه دوره گذراندن از بعد كه

 تدريس و آموزش ديپلم همراه به تخصصي رشته در كارشناسي مدرك متوسطه، دوم دوره در آموزش براي 

 است. نياز

 مدرك داراي حداقل و كنند تدريس متوسطه مدارس و فني هاي كالج در توانند مي تكنيك پلي مدرسين 

 باشند. ارشد كارشناسي

 بر را نيجريه در معلم تربيت موسسات متما هايبرنامه و دروس، بخشي اعتبار نيجريه معلمان نام ثبت شوراي 

 دارد. عهده

 

 كيفيت تضمين و هاصالحيت چارچوب ها،صالحيت -5

 شود:مي ارائه تكنيك پلي و فني ها كالج در زير هايديپلم 

o و كسب و اجرايي مديريت ساختمان، فناوري بانكداري، و مالي امور حسابداري، در ملي عالي ديپلم 

 فراغت، و گردشگري مديريت هتل، مديريت برق، مهندسي فناوري مران،ع مهندسي فناوري كار،

 برداري. نقشه و آمار آزمايشگاهي، شيمي فناوري مكانيك، مهندسي فناوري

o فوق هايرشته در ملي هايديپلم 

o درودگري، و نجاري چيني، آجر و سازي بتون سازي، بلوك هاي:رشته در ملي فني گواهينامه 

 عمومي، مطالعات مبلمان، ساخت و طراحي گري، ريخته جوشكاري، و ساخت برق، نصب و نگهداري

 كشي لهلو دكوراسيون، و نقاشي خودرو، مكانيك مكانيك، مهندسي استادكار مكانيكي، وسايل با كار

 مطبوع. تهويه و تبريد الكترونيكي، وسائل و تلويزيون راديو، اتصاالت، و

 

 نيجريه: در ملي صالحيت چهارچوب 

o اجرايي دبيرخانه بوسيله ملي ايحرفه هايصالحيت چهارچوب راهبري ملي كميته 2111 لسا در 

 شد. ايجاد فني آموزش ملي انجمن

o سطوح شامل نيجريه براي ايحرفه هايصالحيت چهارچوب نويس پيش تدوين كميته، اين هدف 

 ي،آموز هارتم مراكز ثبت ها،صالحيت كيفيت تضمين سازوكار سطوح، گرهاي توصيف دستيابي،

 باشد.مي صنعت مشاركت و نياز مورد قانوني چهارچوب
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o است: صالحيت سطح 6 دارا كميته نويس پيش گزارش 

 ماهر غير كارگر و ورودي سطح :1 سطح 

 پايه هاي مهارت با شاغلين : 2سطح 

 اپراتورها و ماهر نيمه شاغلين :3 سطح 

 رپرستيس شاغلين و ماهر شاغلين صنعتگران، ها، تكنسين :4 سطح 

 مياني مديريت و فني هاي پست 

 عالي سطح مديران و اي حرفه مهندسين 

o نقش نويس پيش تهيه در جهاني هايسازمان و كليدي نفعان ذي همراه به فني آموزش ملي انجمن 

 اند.داشته

 كيفيت: تضمين 

o اردهايانداست اساس بر هابرنامه كيفيت از ارزشيابي و دهي اعتبار هايبرنامه شامل كيفيت تضمين 

 باشد. مي مرتبط

o از: عبارتند گيرندمي قرار توجه مورد اعتباردهي كارگزاران كه پايه استاندارد چهار 

 آموزان دانش 

 فيزيكي تاسيسات 

 كارمندان 

 مالي تامين 

 است درسي برنامه اجراي در فوق استاندارد چهار با تعامل در كه يادگيري-ياددهي كيفيت.  

o افراد بين از كه تخصصي موضوع در خبرگان هيات توسط خاص رشته يك در اعتباردهي بازديد 

 صورت فني آموزش انجمن هماهنگي با گردد، مي تشكيل مرتبط اي حرفه نهادهاي و صنعت علمي،

 پذيرد. مي

 

 اي حرفه و فني آموزش در هاچالش و اصلي هايپروژه ،اصالحات -6

 هاينوآوري و ابتكارات اي،حرفه و فني تربيت و شآموز روي پيش مشكالت و مشائل با مقابله منظور به 

 بانك يونسكو، قبيل از الملليبين نهادهاي همكاري با ابتكارات اين است. آمده در اجرا به اخيرا متعددي،

 است. بوده غيره و ايكواس كميسيون جهاني،

 ايحرفه و فني آموزش به دسترسي افزايش 

 تاسيسات و تجهيزات توسعه  

 مربيان و معلمان تقاءار و توسعه 
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 شود:مي زير موارد شامل ابتكارات از برخي 

o معرفي IEs و VEIs كار بازار با آموزي مهارت تناسب بهبود و خصوصي بخش مشاركت تقويت براي 

 مشاغل و

o اي حرفه هايصالحيت چهارچوب ارائه با مهارت و شايستگي ارزشيابي نظام تقويت 

o اهآزمايشگاه و تجهيزات رسانيبروز قبيل از موسسات در آموزيارتمه تجهيزات و امكانات رساني بروز 

 مدرسين براي عملي آموزيمهارت تقويت با و تكنيك پلي 51 در

o در خود تخصصي هايحوزه در مدرك اعطاي براي ها تكنيكپلي شده ريزي برنامه سازي توانمند 

 لت.اصا و هويت رسوم، نگهداشت منظور به اصلي هايشايستگي مورد

 

 ها: چالش 

o است. روبرو متعددي هاي چالش با نيجريه در اي حرفه و فني تربيت و آموزش 

o تالش رغم علي آموزشي چاره آخرين عنوان به اي حرفه و فني تربيت و آموزش جايگاه و تصوير 

 است. جا بر پا هنوز دولت

o ايرفهح و فني آموزش نظام منسجم توسعه برابر در بزرگ چالشي عنوان به ضعيف مالي منابع تامين 

 باشد. مي

o است. نيجريه در مسائل ديگر از آموزش موثر پايش و ارزشيابي هاي روش و ها رويه كمبود 

o هستند. انگيزه بي و پايين جايگاه داراي نيجريه در معلمان 

o ايهحرف و فني تربيت و آموزش در را درسي هايبرنامه تناسب و رساني بروز فناوري، سريع تغييرات 

 نمايد. مي ختس

o وزشآم ايتوسعه نقش ايفاي برابر در مانعي درسي برنامه اجراي به نسبت محور-امتحان قوي رويكرد 

 باشد. مي نيجريه ايحرفه و فني تربيت و
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 كشورها در ايحرفه تربيت و آموزش ساختارهاي جزئيات بررسي 2-12

 و آموزش مركز توسط شده ارائه اروپايي كشورهاي رد ايحرفه تربيت و آموزش هايساختار اساس بر بخش اين در

 گيرد:مي انجام ذيل هاي بررسي اروپا ايحرفه تربيت

 پيشرفت مسيرهاي تنوع  

 متوسطه دوم دوره در ايحرفه و فني تربيت و آموزش تنوع  

 اي حرفه آموزش و عمومي آموزش منظر از آموزش نوع تركيب 

 

 از: تندعبار نتايج ،تحليل و هابررسي از پس

 دارد. وجود هاكشور اكثر در ايحرفه تربيت و آموزش نظام براي آموزشي باالي سطوح تا پيشرفت امكان -1

 است. شده گرفته نظر در بررسي مورد كشور اكثر در ايحرفه هاي صالحيت بويژه هاصالحيت موضوع -2

 وجود متوسطه دوم دوره در اي( حرفه تربيت و عمومي+آموزش )آموزش تركيبي آموزش هاكشور از برخي در -3

 ندارد.

 دارد. وجود ايحرفه تربيت و آموزش نظام در خروج و ورود امكان -4

 اند. كرده اروپا ايحرفه هاي صالحيت چهارچوب با مقايسه قابل را خود آموزشي نظام اروپايي كشورهاي -5

 شآموز از نوع اين آموزش يالمللبين بندي طبقه در )البته دارند اي حرفه پيش آموزش دوره كشورها از برخي -6

 است(. شده تلفيق عمومي آموزش يا ايحرفه آموزش در
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 پژوهش روش 1-1

 پژوهش شناسي روش

 دفه اند.كرده تعريف نظر مورد سؤاالت به هاييپاسخ يا پاسخ نمودن فراهم جهت منظم كوششي عنوان به را تحقيق

 تحقيق هر اهداف متغيرهاست. بين روابط به يابيدست يا و سؤال يك به پاسخگويي يا شكلم يك حل تحقيق هر اصلي

 و (Explanation) كنترل و تبيين ،(Prediction) بينيپيش ، (Description)توصيف ،(Exploration) كاوش :قبيل از

 .بگردد هاييپاسخ چه بدنبال و بپرسد را سؤاالتي چه دريابد تا كندمي كمك را محقق (Action) عمل

 كلي حالت در آموزشي تحقيقات باشدمي مشخص و عيني تحقيق اين نتايج و است كاربردي تحقيق نوع اين هدف

 .باشندمي كاربردي

 پذيرد: انجام نوع پنج به تواند مي طراحي هاي تكنيك و ها روش

 داخلي افراد همكاري و سازمان از رجخا ورانامش توسط معموال تكنيك اين سازماني: مستندات و دانش تكنيك الف:

 بر يكتكن اين در اصلي سوال گيرد.مي صورت سازمان درون اشخاص دانش بر بيشتر تكنيك اين در گيرد.مي صورت

  دارد. تمركز "باشد بايد چه" و "هست چه"

 انزم يكسان، ايكاره از استعبارت اصلي سواالت باشد.مي رسمي يا غيررسمي مشاهده بصورت مشاهده: تكنيك ب:

 گروهي. كارهاي كار، انجام

 است. يافته ناساخت و يافته ساخت ،رسمي غير ،رسمي بصورت مصاحبه مصاحبه: تكنيك ج:

 : هايروش مل شا پرسشنامه: تكنيك د:

 عمومي پرسشنامه-

 دلفي-

 هاي:روش شامل گروهي: فرآيند تكنيك ه:

 مغزي بارش-

 رسمي گروه-

 مفهومي ديكوم -

 تربيش متمركز و رسمي گروه و سازماني مستندات و دانش تكنيك روش شده تعيين گوناگون هايوشر بين از

  باشد. مي تركيب و طراحي نوع از پژوهش و تحقيق اين شود. مي استفاده مورد
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 اطالعات گردآوري ابزارهاي 1-2

  متوسطه دوم دوره در اي حرفه و فني تربيت و آموزش نظام هاي نشانگر

 و فني آموزش نشانگرهاي نظام» تدريج به شده باعث جهاني و ملي مقياس در شده ياد هايپرسش به اسخپ ضرورت

 هايتسياس با مرتبط اي آماره اي حرفه و فني آموزش نشانگر نمايد. طي را خود تكوين سير و گرفته شكل «ايحرفه

 طراحي ايحرفه و فني آموزش نظام عملكرد و كيفيت رتبه، درباره اطالعات آوردن فراهم منظور به كه است آموزشي

 قضاوت واندبت آن با مقايسه در تا گرفت نظر در استانداردي بايد نخست ،نشانگر به آماري هاي داده تبديل براي شود.مي

 باورهاي دربرگيرنده غالباً و است آموزشي نظام اهداف و ماهيت درباره مفروضات بازتاب نشانگرها كلي طور به كرد.

 ظامن كه است سياسي و فني امر يك نشانگر گزينش كنند.مي تعيين را اصالحات جهت كه است گذارانيياستس

 رايب كه گرفت نظر در بايد ابزاري عنوان به را نشانگرها بنابراين دهد.مي سوق باورها و مفروضات جهت در را آموزشي

 بنايم تواندنمي تنهايي به نشانگرها ديگر بارتع به نيست. كافي ولي است، ضروري آموزشي نظام درك و توصيف

 شاهداتم و كيفي هايبررسي انجام ،ضعف و قوت نقاط دادن نشان با بلكه، گيرد. قرار گيري تصميم و گذاريسياست

 كتفكي در آموزشي برنامه يك اندركاران دست معموالً است داده نشان تجربه دارد.مي الزامي آموزشي نظام در را عيني

 تعبار مالك كه حالي در اند مواجه اشكال با ديگر سوي از نشانگر، و استاندارد و سو يك از استاندارد، و مالك انمي

 ابعيت و است قضاوتي مقوالت از مالكها مانند استاندادرها است. شده شناخته مهم برنامه يك ارزيابي براي آنچه از است

 زانآمودانش بهتر عملكرد )مانند نسبي تواند مي استانداردها است. موزشيآ نظام اندركار دست افراد باورهاي و زمان از

 مواد محتواي از درصد 85 بر تسلط )مانند مطلق يا و قديم( آموزشي مواد به نسبت جديد آموزشي مواد از استفاده در

 تخابان مالك يك عملكرد براي هاداده گردآوري در استفاده مورد گيري اندازه ابزار نشانگرها كه حالي در باشد آموزشي(

 شود.مي ارائه الملليبين سطح در ايحرفه و فني آموزش نظام نشانگرهاي به ادامه در است. شده

 )نويسنده( سيستمي رويكرد با متوسطه دوم دوره در ايحرفه و فني تربيت و آموزش نظام هاينشانگر

  گردندمي بيان تاثير و پيامد و بروندادها رآيندها،ف هاي، ورودي حسب بر سيستمي ديدگاه اساس بر هانشانگر

 .(1-3 )شكل
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  )نويسنده( سيستمي رويكرد با دوم متوسطه دوره در اي حرفه و فني تربيت و آموزش نظام هاي نشانگر -6-6 شكل

 

 2066(ETF، OECD ILO مشاركت با ) WORLD-BANK و OECD مهارت هاي نشانگر مفهومي چهارچوب

 كشورها بين مقايسه جهت 2113 سال در جهاني بانك و اقتصادي هاي همكاري توسعه سازمان وعض كشورهاي

 هاي نيازمندي مهارت، كسب اي، زمينه عوامل حوزه، پنج در را آموزي مهارت نشانگرهاي تعيين مفهومي چهارچوب

 آموزي مهارت وضعيت وانت مي چهارچوب اين با (.2-3 )شكل است نموده طراحي را پيامدها و ناسازگاري مهارت،

 ريپذي امكان آموزي(، مهارت بر تمركز )با تناسب داراي بايستي هاي نشانگر نمود. مقايسه هم با تر راحت را كشورها

 )قابل هنگامي به و گيري( اندازه و مفهوم در المللي بين سطح در مقايسه )قابل پذيري مقايسه آمار(، بودن دسترس )در

 ذكر ويژگي كه است شده تعريف هاي نشانگر حوزه هر در باشند. اخير( هايسال در اطالعات دوجو و آمار بودن بروز

 باشد. دارا را شده

 

 WORLD-BANK و OECD مهارت هاي نشانگر مفهومي چهارچوب -2-6 شكل

              

                           

       

           

 ورودي ها

 فراگيرندگان و نسبت جمعيتي آنها -
 نيروي انساني -
 فضا و تجهيزات -
 مواد آموزشي -
 يع مناسب فراگيندگانتوز -
 راهنمايي و هدايت تحصيلي قبلي -
 منابع مالي اختصاص يافته -
 سرانه آموزشي -
تناسب سبك شغلي با سبك كاري  -

 فراگيرندگان
 تنوع رشته هاي تحصيلي -
- ... 

 فرآيند

 راهنمايي و هدايت تحصيلي تدريجي -
 گذر از مراحل آموزشي -
 انعطاف پذيري آموزشي -
 يادگيري -اي ياددهيشيوه ه -
 سنجش آموخته ها -
 پيشرفت تحصيلي و تعداد شايستگي كسبي -
 مشاركت دنياي كار در اجرا -
 زمان واقعي در محيط كار -
 زمان آموزش -
 تكرار آموزش -
 كارايي آموزش -
- ... 

 برون داد

 تعداد مهارت آموختگان در كل -
 سطح صالحيت مهارت آموختگان -
 هاي كسب شدهتركيب صالحيت  -
 تعداد مهارت آموختگان در هر بخش -
تناسب تعداد مهارت آموختگان با نياز  -

 بخش اقتصادي
 ميزان آمادگي براي ادامه تحصيل -
 تعداد صالحيت هاي صادر شده -
 تركيب مهارت آموختگان زن به مرد -
 اثربخشي آموزش -
 كسب بلوغ حرفه اي و تغيير در رفتار -
- ... 

 

اثيرپيامد و ت  

 ميزان جذب در بازار كار در رشته -
 تناسب رشته تحصيلي و رشته شغلي -
 ميزان خوداشتغالي و كارآفريني -
 سرعت اشتغال مهارت آموختگان -
 زمان اشتغال مهارت آموختگان -
 ميزان درآمد مهارت آموختگان -
 ميزان استفاده از بيمه بيكاري -
 ميزان افزايش توليد ناخالصي داخلي -
 كاهش ضريب جيني -
 كاهش بيكاري جوانان -
 ميزان رضايت شغلي -
- ... 
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 مهارت كسب اي زمينه عوامل
 نيازمندي

 مهارت
 پيامدها سازگارسازي

 داخلي ناخالص توليد

 سرانه يمل ناخالص توليد

 هاي بخش حسب بر اشتغال سهم

 اقتصادي

 تجاري سازي آزاد

 انساني توسعه شاخص

 جوانان جمعيت نسبي اندازه

 كل جمعيت

 شهرنشيني جمعيت سهم

 كودكان سالمت و بهداشت

 تحصيالت و آموزشي سطح

 جوان دختران

 اينترنت به دسترسي

 همراه تلفن به دسترسي

 آموزش براي عمومي هزينه

 )در معلم به آموز دانش نسبت

 متوسطه اول دوره ابتدايي، دوره

 متوسطه( دوم دوره و

 رسمي غير بخش در اشتغال

 كار و كسب سهولت

 باال به سال 25 افراد تحصيالت سطح

 جوانان و بزرگساالن سواد نرخ

 هاي مهارت تكميلي: شاخص

 آموزان دانش شناختي

 هاي مهارت تكميلي: شاخص

 بزرگساالن شناختي

 در ناخالص و خالص نام ثبت نرخ

 ابتدايي دوره

 در امن ثبت نرخ ابتدايي: دوره تكميل

 آخر پايه

 در ناخالص و خالص نام ثبت نرخ

 متوسطه دوره

 متوسطه اول دوره تكميل

 در اي حرفه و فني هاي برنامه سهم

 متوسطه دوم دوره

 عالي آموزش در ناخالص نام ثبت نرخ

 در مشاركت تكميلي: شاخص

 ها كارآموزي

 آموزش در مشاركت تكميلي: شاخص

 بزرگساالن در آموزي مهارت و

 بر اشتغال سهم

 سطح حسب

 تحصيالت

 بر اشتغال سهم

 مشاغل حسب

 خود ميزان

 اشتغالي

 تكميلي: شاخص

-شغل هاي اندازه

 زا استفاده وظيفه

 كار در مهارت

 تكميلي: شاخص

 مشاغل نيازمندي

 صالحيت حسب بر

 داراي كه شاغليني سهم

 ترباال يا پايين صالحيت

 هستند. نياز از

 داراي شاغلين سهم

 غير بخش در صالحيت

 رسمي

 فرصت تكميلي: شاخص

 پر كه شغلي خالي هاي

 است سخت آن كردن

 مشاغل( حسب )بر

 فشكا تكميلي: شاخص 

 مهارتي

 بر درآمد در تغييرات

 تحصيالت سطح حسب

 بر درآمد در تغييرات

 مشاغل حسب

 بيكاري نرخ در تغييرات

 آموزش حسب رب

 داخلي ناخالص توليد رشد

 شاغل حسب بر ) كار نيروي وري بهره

 ساعت( برحسب و

 و جنسيت برحسب جوانان اشتغال نرخ

 سن

 و آموزش حسب بر كلي اشتغال نرخ

  جنسيت

 )در آموزش حسب بر شغلي كيفيت -

 موقت( و رسمي غير اشتغال

 و جنسيت برحسب جوانان بيكاري نرخ

 سن

 و آموزش حسب بر يكل بيكاري نرخ

  جنسيت

 تكميل )برحسب خطر در جوانان

 پايه( -مدرسه

 جنسيت و آموزش حسب بر درآمد

 جنسيت و شغل برحسب درآمد

 درآمدي نابرابري

 فقر ميزان

 وي آي اچ شيوع تكميلي: شاخص

 جنسيت و آموزش برحسب

 رب نوزادان مير و مرگ تكميلي: شاخص

 مادران تحصيالت حسب
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 اروپا(: اتحاديه ايحرفه و فني مركز ) العمر مادام يادگيري و ايحرفه و فني تربيت و زشآمو هايشاخص

 طراحي 3-3 شكل بصورت را اروپا ايحرفه و فني آموزش هاي نشانگر سيستمي رويكردي با اروپا ايحرفه و فني مركز

 است. نموده

 اي زمينه نشانگرهاي

 

 اروپا( )اتحاديه سيستمي رويكرد با اي حرفه و فني تتربي و آموزش نظام هاي نشانگر -6-6 شكل

 

 اي: حرفه تربيت و آموزش و العمر مادام يادگيري با مرتبط ورودي هاي نشانگر

 العمرمادام يادگيري در بزرگساالن مشاركت

 عمومي و ايحرفه آموزش هايبرنامه در مشاركت

 وقت( پاره و وقت )تمام ايحرفه و فني طهمتوس آموزش و عمومي متوسطه آموزش در آموزاندانش تعداد

 اقتصادي هاي بنگاه در مداوم اي حرفه و فني آموزش هاي برنامه در مشاركت

 شغل با مرتبط و كارفرما بوسيله شده ارائه رسمي غير يادگيري هايفعاليت

 اي: حرفه تربيت و آموزش و العمر مادام يادگيري با مرتبط فرآيندي هاي نشانگر

 اندازه برحسب اقتصادي( بنگاههاي )همه شاغل هر براي مداوم اي حرفه و فني آموزش در شده گذرانده زشيآمو ساعت

 اقتصادي بنگاه

 آموزي مهارت نوع بزحسب مداوم اي حرفه آموزش اشكال و انواع ديگر در كنندگان مشاركت

 دستيابي سطح حسي بر اينترنت از استفاده

 اي: حرفه تربيت و آموزش و العمر مادام دگيرييا با مرتبط بروندادي هاي نشانگر

 متوسطه آموزش دوم دوره تكميل

 جمعيت در تحصيالت سطح و دستيابي

 فناوري و علوم رياضي، در عالي آموزش التحصيالن فارغ

 هنگام( )زود مدرسه تحصيالن ترك

 اي حرفه و فني آموزش دوره و عمومي آموزش متوسطه دوم دوره التحصيالن فارغ

نشانگرهاي 
ورودي

نشانگرهاي 
فرآيندي

نشانگرهاي 
بروندادي

نشانگرهاي 
پيامدي
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 اي: حرفه تربيت و آموزش و العمر مادام يادگيري با مرتبط پيامدي هاي گرنشان

 تحصيالت سطح به نسب اشتغال نرخ

 جوانان بيكاري

 تحصيالت سطح و سني گروه حسب بر بيكاري

 اي: حرفه تربيت و آموزش و العمر مادام يادگيري با مرتبط اي زمينه هاي نشانگر

 يسن گروه برحسب آنها سهم و جمعيت كل

 داخلي ناخالص توليد واقعي رشد نرخ

 اشتغال رشد

  كار و كسب گذاري سرمايه

 كشور در اصلي هاي چالش اساس بر تربيت و آموزش هاي شاخص

 تدوين و طراحي حوزه اين در اصلي هاي چالش اساس بر توان مي را اي حرفه و فني تربيت و آموزش هاي نشانگر

 زگاريسا و العمر مادام يادگيري و پذيري استخدام بين ارتباط جايگاه، و منزلت ،جذابيت از عبارتند هاچالش اين نمود.

 باشند. مي كار بازار با

 

 ها چالش بر مبتني اي حرفه و فني تربيت و آموزش نظام هاي نشانگر چهارچوب -4-6 شكل
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 چهارم فصل

 

تحلیل و تجزهی
 اه داده 
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 مقدمه 1-1

 امهبرن بر مبتني ايحرفه و فني شاخه در درسي هايبرنامه مفهومي طراحي زمينه در حاضر پژوهش اينكه به توجه با

 رساي و ايران كشور به مربوط مستند گزارشات و اطالعات مقاالت، اسناد، را پژوهش اين آماري جامعه است، ملي درسي

 ...( و مدارس هنرآموزان، ويان،هنرج ها،رشته درسي هاي)برنامه ايحرفه و فني هايآموزش درباره جهان كشورهاي

 اساس بر و دوم فصل در موجود اطالعات از استفاده با و ترتيب به پژوهش سواالت بخش اين در است. داده تشكيل

 شود.مي داده پاسخ و گرفته قرار بررسي مورد شده بندي طبقه و شده گردآوري منابع
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 ياحرفه و فني آموزش براي ملي درسيرنامهب و پرورش و آموزش تحول سند باالدستي، اسناد 1-2

 دارد؟ هاييداللت چه

 وناگونگ بادالدستي اسناد در آن اهميت بدليل فناوري و كار يادگيري و تربيت حوزه و اي حرفه و فني تربيت و آموزش

 است. گرفته قرار تاكيد مورد

  6610 - رانيا اشتغال كلي هاي سياست

 گيريبهره اب ملي و اسالمي ارزش عنوان به داخلي توليدات از استفاده و كارآفريني توليد، كار، فرهنگ تقويت و ترويجـ 1

  .كشور تبليغي و آموزشي نظام از

 با نيكارآفري توان ارتقاء و آتي( و كار)فعلي بازار نيازهاي با متناسب كارآمد و ماهر متخصص، انساني نيروي آموزش ـ2

 مهارت و آموزش كردن توأم و عالي( آموزش و اي حرفه و فني آموزش پرورش، و كشور)آموزش آموزشي نظام مسؤوليت

  .آنها ظرفيت از استفاده جهت اقتصادي هاي بنگاه همكاري جلب و

 به نسبت نگري آينده و بنيان دانش اقتصاد و فناوري توسعه از استفاده بر تأكيد با پايدار شغلي هاي فرصت ايجاد ـ3

  .جهاني و يمل سطح در آنها تحوالت

  .كشور متوسط از باالتر هاي استان بيكاري نرخ كاهش به ويژه توجه ـ12

  6661 - پرورش و آموزش در تحول كلي هاي سياست

 .اي حرفه و فني آموزشهاي تقويت  4-8-

  6661 - ايراني سرمايه و كار از حمايت كلي هاي سياست

 موزشيآ مراكز بين تناسب ايجاد و خالقيت و مهارت انگيزه، افزايش اب كار نيروي وري بهره ارتقاء و سازي توانمند -12

 .كار بازار نيازهاي با پژوهشي و

  2661 - مقاومتي اقتصاد كلي هاي سياست

 ارآفرينيك توسعه منظور به كشور علمي و انساني هايسرمايه و مالي منابع و امكانات كليه سازيفعال و شرايط تأمين - 1

 بر تأكيد و جمعي هايهمكاري تشويق و تسهيل با اقتصادي هايفعاليت در جامعه آحاد مشاركت اندنرس حداكثر به و

  متوسط. و درآمدكم طبقات نقش و درآمد ارتقاء

 منظور هب نوآوري ملي نظام ساماندهي و كشور علمي جامع نقشه اجراي و سازيپياده بنيان، دانش اقتصاد پيشتازي - 2

 ولا رتبه به دستيابي و بنياندانش خدمات و محصوالت صادرات و توليد سهم افزايش و كشور نيجها جايگاه ارتقاء

  منطقه. در بنياندانش اقتصاد
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 اقتصاد، پذيريرقابت تقويتِ كار، نيروي توانمندسازي توليد، عوامل تقويت با اقتصاد در وريبهره رشد قراردادن محور -3

 اطقمن هايمزيت جغرافياي در متنوع هايقابليت و ظرفيت كارگيري به و ستانهاا و مناطق بين رقابت بستر ايجاد

  كشور.

 رمايهس سهم افزايش با بويژه ارزش، ايجاد در آنها نقش با متناسب مصرف تا توليد زنجيره در عوامل عادالنه بريسهم -5

  تجربه. و كارآفريني خالقيت، مهارت، آموزش، ارتقاء طريق از انساني

 دماتخ و محصوالت توليد به دادن اولويت و وارداتي(، اقالم در اساسي)بويژه كاالهاي و هانهاده داخلي توليد افزايش -6

  خاص. و محدود كشورهاي به وابستگي كاهش هدف با وارداتي كاالهاي تأمين مبادي در تنوع ايجاد و راهبردي

 با همراه داخلي كاالهاي مصرف ترويج و مصرف الگوي حاصال كلي هايسياست اجراي بر تأكيد با مصرف مديريت -8

  توليد. در پذيريرقابت و كيفيت ارتقاء براي ريزي برنامه

  6616- جمعيت كلي هاي سياست

 ايهآموزش و تربيتي نظامات كردن سازگار و تقويت اصالح، و سازي فرهنگ با كار سن در جمعيّت توانمندسازي -8

 ثرمؤ اشتغال ايجاد جهت در آنان عاليق و استعدادها و جامعه نيازهاي با تخصصي و ايحرفه ـ فني كارآفريني، عمومي،

 مولّد. و

 كشور علمي جامع نقشه در فناوري و كار يادگيري و تربيت حوزه

 شامل: نقشه يالگو و نياديبن يارزشها بخش

 تقويت و فناوري، و علم وزهح در مستضعفان خصوص به همگان دستيابي و ها استعداد پرورش محوري، عدالت 

 علم در پذيري خطر و نوآوري خالقيت،

 جسمي و معنوي سالمت و زيست محيط با هماهنگ و آفرين ثروت ساز، توانمند آفرين، كمال فناوري و علم 

 جامعه آحاد رواني و

 پايدار و بهجان همه پيشرفت عامل توامان، عمل و علم كه آنجا مهارت:از و پژوهش و تربيت با آموزش تلفيق 

 تحول تلفيقي الگوي جهت در سرعت به فناوري و علم فعلي نظام بر حاكم تفكيكي الگوي بايد است، كشور

 هنتيج در و يابد ادامه آموزشي هاي دوره تمام در و آغاز ابتدايي آموزش از بايد تلفيق اين منظور بدين يابد.

 ورشپر و ها انسان تربيت همراه به دانش يادگيري بر مبتني الگوي به را خود جاي مدار حافظه آموزشي الگوي

  بدهد. پژوهش و ها مهارت
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 شامل: نقشه يالگو و نياديبن يهاارزش بخش

 شور،ك نسبي هاي مزيت و نيازها و هاي اولويت با متناسب نافع، و نوين هاي فناوري و علوم توسعه به دستيابي 

 خدماتي و صنعي آموزشي، مختلف نهادهاي در آنها گيري بكار و انتشار و

 جهت: در آموزان دانش هدايت براي مناسب آموزشي نظام ايجاد 

 جامعه نيازهاي برآورده براي شغلي آينده آوردن پديد و شغلي هاي استعداد پرورش 

 اجتماعي نظام در موثر و مسئوالنه حضور 

 ازهايني به پاسخگويي جهت در و جهاني معيار با متناسب كشور نيرويكار مهارت و دانش سطح به دستيابي 

  المللي بين و داخلي كار بازار و جامعه

 اسالم جهان در فناوري و علم حوزه در اول جايگاه كسب منظور به اطالعات فناوري در كشور: جايگاه تثبيت 

 اي حرفه اخالق رعايت ميزان اهم: مطلوب هاي كميت 

 كشور: يفناور و علم يها تيالو بخش

 و نانو فناوري اي، هسته فناوري اطالعات، و ارتباطات فناوري هوافضا، فناوري : فناوري در الف هاي اولويت 

 نرم و فرهنگي فناوري محيطي، زيست فناوري زيستي، فناوري گاز، و نفت هاي فناوري ميكرو،

 و ازيس خودكار مكاترونيك، شيميايي، حسگرهاي حسگرها، زيست ليزر،فوتونيك، فناوري: در ب هاي اولويت 

 استخراج و اكتشاف ژني، ذخاير و حفظ )پليمرها(، بسپارها نوتركيب، مواد سازي، كشتي ها، رسانا نيم روباتيك،

 عامل غير پدافند و سيل و زلزله، با مقابله و بيني پيش معدني، مواد

 ي،سمغناطي فلزي،مواد آلياژهاي پزشكي، مهندسي ها، كاتاليست اپتوالكترونيك، فناوري: در ج هاي اولويت 

 و مراتع احياي مقاوم، و سبك ساختماني مصالح شهرسازي، و ترافيك ريلي، نقل و حمل دريايي، هاي سازه

 بومي فناوري آنها، از برداري بهره و ها جنگل

 

 كشور: در فناوري و علم توسعه براي ملي اقدامات و راهبردها بخش

 مولد و شكوفا مساعد، فضاي ايجاد و جامعه اصلي گفتمان از يكي به آن تبديل و علم به توجه : 2 كالن راهبرد 

 ماعياجت فرهنگي، هاي مولفه گيري بكار و تعميق و توسعه طريق از اسالمي هاي آموزه مبناي بر فناوري و علم

 سياسي و

 و آموزش در بخصوص درسي متون تدوين و تربيت و تعليم هاي روش در خالقانه و علمي فنون گيري بكار 

 سنين ترين پايين از علمي خالق تفكر ترويج منظور به پرورش

 اقتصاد در موثر نقش ايفاي به نوآوري و فناوري و علم چرخه به دادن جهت :3 كالن راهبرد 

 فرادا مهارتي و فناوري و علمي توانايي ارتقاي و آفريني كار فرهنگ و بنيان دانش كار و كسب فرهنگ ترويج 

  شغلي مسئوليت پذيرش جهت آمادگي ايجاد و جامعه هاي نياز بر تاكيد با
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 بنيان دانش و متقن كار و كسب بودن فريضه و قداست خصوص در ديني هاي آموزه ترويج و تبين 

 از كشور سهم از افزايش منظور به خصوصي بخش مشاركت با پيشرفته مهارتي هاي آموزش توسعه از حمايت 

  المللي بين بازارهاي

 الگوهاي اساس بر دانش و اخالق بر جامعه مديريت ابتناي و دانش مديريت نكرد نهادينه : 4 كالن راهبردهاي 

 امنيتي-دفاعي و فرهنگي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، علمي، نهادهاي  در اسالمي-ايراني

 از ادهاستف و انتشار و صريح دانش به ضمني دانش تبديل كارهاي سازو تقويت و دانش مديريت نظام استقرار 

  اطالعات و ارتباطات فناوري هاي ساخت زير قويتت با بويژه آن

 منظور به كشور عالي آموزش و پرورش و آموزش از اعم تربيت و تعليم نظام نوسازي و تحول :6 كالن راهبرد 

 نقشه كالن اهداف تحقق و اسالمي تربيت و تعليم مباني با انطباق

 آموزش و عالي آموزش حوزه در اطالعات و اتارتباط فناوري هاي ساخت زير و الكترونيك آموزش نظام توسعه 

 پروش و

 هآيند و حال نيازهاي به پرورش و آموزش پوياي و پيوسته پاسخگوي منظور به محيطي شرايط دائمي رصد 

 جامعه

 دانش و اطالعات ارائه كنار در ها مهارت و ها بينش اصالح بر تمركز با آموزشي هاي روش و محتوا در بازنگري 

 توانمند و خودباوري روحيه ايجاد ، علم به آموزان دانش ي عالقمندساز علمي، پايه مفاهيم قالانت منظور به

 ايشان سازي

 مشاركت تقويت همراه نظارت و گذاري سياست در تمركز طريق از مهارتي هاي آموزش از حمايت و تقويت 

  دولتي غير بخش هاي

 و كارافرين و متقي هاي انسان پرورش بر تاكيد با يانسان سرمايه ي ساز توانمند و تربيت :8 كالن راهبرد 

 جامعه نيازهاي و اسالمي هاي ارزش با متناسب نوآوري و فناوري و علم توليد در توانا نوآورو و خالق و خودباور

 سوي به دانشجويان و آموزان دانش منظور به هدايت و يابي استعداد و مشاوره جامع نظام اسقرار و طراحي 

 هاي اولويت و آنها توانايي و مندي عالقه و استعداد اساس بر كشور هاي الويت با متناسب لميع هاي رشته

 كشور

  قوانين در فناوري و كار يادگيري و تربيت حوزه

 :پرورش و آموزش وزارت وظايف و اهداف قانون

 عملي كارهاي ممارست، ضمن آموزاندانش كه شود اجرا و ريزيبرنامه نحوي به بايد نظري آموزشهاي - 6 ماده 

 اقلحد بومي شرايط و ايمنطقه هاياولويت رعايت با آنها تحصيلي رشتهو جنس و سن با متناسب تجربي و

 نمايند. كسب را جامعه نياز مورد مهارت يك
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  الف بند61 ماده كشور: توسعه پنجم برنامه قانون

 طتوس ايراني فرد نياز مورد هايشايستگي كسب جهت درسي و پرورشي و آموزشي هايبرنامه در تحول -1جزء 

 ريكارگي به و سنجينياز و اسالمي تربيت و تعليم فلسفه بر مبتني عمومي آموزش دوره آموختگان دانش

 فناوري

 مورد انساني سرمايه و ايحرفه توسعه آموزان، دانش هاي ويژگي و عاليق اساس بر تحصيلي هدايت -2جزء 

 كشور نياز

 هاينياز با متناسب تحصيلي مختلف هاي رشته در آموزان دانش تعداد بين توازن برقراري براي ريزيبرنامه 

 برنامه پايان تا توازن برقراري و  برنامه طول در و تدريج به جامعه

 برنامه پايان تا كار بازار نياز به توجه با مهارت و شايستگي يك حداقل كسب براي مناسب بسترسازي -6جزء 

 نظري متوسطه دوره آموزان دانش تمامي براي

 تسهيل و آموزشي عدالت تحقق جهت فرآيندها كليه در اطالعات و ارتباطات فناوري كارگيريبه -14 جزء 

 الكترونيكي صورت به تحصيلي هايدوره دروس و آموزشي هايبرنامه ارائه و موجود فرآيندهاي

 توسعه پنجم برنامه قانون 26 ماده

 واقعي كار انجام به نگرش با مهارت و دانش افزايش طريق از ايحرفه شايستگي گسترش منظور به است مكلف دولت 

 تگيشايس سطح فاصله كاهش انساني، هايسرمايه توانمندسازي و ارتقاء و كار نيروي تحصيلي هرم اصالح محيط، در

 جايگاه وارتقاء جوانان يبرا ايحرفه و شغلي جديد فرصتهاي ايجاد و جهاني استاندارد سطح با كشور كار نيروي

 و غيررسمي رسمي، از اعم كشور كاربردي - علمي و ايحرفه و فني آموزش نظام براي ايحرفه و فني هايآموزش

 يبينپيش با و تهيه را الزم سازوكارهاي زير محورهاي در قانون اين تصويب تاريخ از يكسال ظرف نايافته، سازمان

 كند: اجراء مناسب الزامات

 - علمي و ايحرفه و فني غيررسمي عالي، و متوسطه رسمي آموزشهاي در كارورزي و كارآموزي نظام استمرار -الف

  كاربردي

 و فيزيكي فضاهاي تأمين و ترجيحي نرخ با مالي تسهيالت اعطاء طريق از كشور در مهارت ارتقاء سازيفراهم - ب

 غيررسمي و رسمي آموزشهاي توسعه در غيردولتي بخش مؤثر و فعال حضور سازيزمينه و سهل شرايط با كالبدي

 كشور كاربردي - علمي و مهارتي

 غيردولتي و دولتي بخشهاي در ايحرفه و فني آموزش از بردارانبهره مشاركت تسهيل و افزايش - ج

 و منسجم امنظ يك عنوانبه كشور ايحرفه و فني آموزشهاي ريزيبرنامه در مديريت و سياستگذاري در هماهنگي - د

  كشور نياز با متناسب پويا



224 

 رد هاگواهينامه و مدارك صالحيتها، ارتباط براي منسجم صورت به ملي ايحرفه صالحيتهاي چهارچوب كاربست - هـ

 هايشايستگي تعيين و العمرمادام يادگيري شناختن رسميت به جهت در شغل و حرفه حوزه در مختلف انواع و سطوح

 يمهارت مختلف سطوح

 راكزم توسعه و تأسيس منظور به حمايت و الزم مجوز صدور و نياز مورد كارداني انساني نيروي برآورد و نيازسنجي -و

  برنامه چهارم سال تا موردنياز ظرفيتهاي ايجاد و تعاوني و خصوصي بخش در كارداني هايدوره آموزش

 هييادد فرآيند اجرائي، مديريت شاخصهاي براساس غيررسمي و رسمي ايحرفه و فني آموزشهاي مراكز بنديرتبه -ز

  فراگيران پشتيباني شاخص و منابع توسعه و تحقيق انساني، نيروي يادگيري، -

  پرورش و آموزش نياديبن تحول سند  در فناوري و كار يادگيري و تربيت حوزه

 ها ارزش هيانيب در

 8-4-و ميتعل اخالقي، و عبادي اعتقادي، تربيت و ميتعل شامل 3 ها ساحت تمام در تربيت و ميتعل نديفرآ 

 تربيت و ميتعل ،يهنر و يباشناختيز تربيت و ميتعل بدني، و زيستي تربيت و ميتعل سياسي، و اجتماعي تربيت

 رگرفتهب شهاي ارز و مباني) اسالم معيار نظام بر منطبق فناورانه و علمي تربيت و ميتعل اي، حرفه و اقتصادي

 در ياخالق و عبادي اعتقادي، تربيت و ميتعل كه (عقل و(السالم هميعل( معصومين حضرات سنت م،يكر قرآن از

  دارد محوريت آن

 24 –مولدّ  كار ساز زمينه هنري و مهارتي و هاي حرف عام يهاي شايستگ ،كسب كارآفريني روحيه 

 6-كالن هدف در

 ندگيز به ورود ي آماده رويپذ نظم و مدار ،قانون بانشاط و لمسا ماهر، و مقتصد و نيكارآفر و خالق .......... انساني تربيت

 ياسالم معيار نظام اساس بر اجتماعي و خانوادگي فردي، شايسته

 1 كالن راهبرد در

 هايهدف(اسالمي معيار نظام بر مبتني عمومي رسمي تربيت و ميتعل نظام در نوين هايفناوري از هوشمندانه مندي بهره

 (7و 5 ،4 ،3 ،2 ،1 كالن

 :6 ياتيعمل هدف ليذ در

 و تعليم رسمي نظام از جدايي صورت در كه اي بگونه باشند حالل معاش تأمين براي مفيد مهارت يك حداقل داراي

 باشند داشته را خانواده ادارة و خود زندگي تأمين توانايي مرحله هر در تربيت
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 6/1 – راهكار در

 دور همۀ در آن شدة ريزي برنامه و متناسب تعليم و جامعه نياز مورد هاي مهارت و حِرَف به دادن تنوع و گسترش

 آموزان دانش همۀ براي و تحصيلي ههاي

 4/1 – راهكار در

 و ها رشته يتمام در متوسطه دوره يدرس ي برنامه جدول به خانواده مناسب سلوك و تيريمد درس نمودن اضافه

 آموزان دانش تمام يبرا

 1/1 -  كارراه در

 و آيين ، ،جغرافيا هنرها ها، حرفه معرفي به آموزشي هاي برنامه از درصد 21 حداكثر و درصد 11 حداقل صاصاخت -

 رتقايا استانداردهاي رعايت با وعشايري روستايي مناطق ويژه به استانها وجغرافيايي اقليمي شرايط و ازهاين و رسوم

 ملي هويت تقويت و كارآمدي ايجاد ارچوبچ در آموزان دانش ايراني – اسالمي هويت تقويت و كيفيت

  1/6 -راهكار در

 مفراه منظور به كشور، توسعه ششم برنامه پايان تا ها شهرستان از يك هر در فناوري و علم نمايشگاه و موزه ايجاد

 درسي كتب آموزشي محتواي كردن تر عيني و آموزان دانش تر فزون تجربه و مشاهده زمينۀ آوردن

  1/1 -راهكار در

 دورة آموزان شندا ويژه به تحصيلي هاي ه دور تمام براي يآموز مهارت و ينيكارآفر جامع برنامۀ اجراي و تنظيم

 آموزشي و درسي برنامه در توسعه پنجم برنامه انيپا تا متوسطه

  1/1 -راهكار در

 عمومي، هاي كتابخانه نگ،فره هاي خانه ها، اردوگاه سراها، پژوهش مانند يادگيري هايمحيط از اي شبكه ايجاد

 تعامل برقراري و مشابه مراكز ساير و ها ورزشگاه كارآفريني، مراكز فناوري، و علوم تخصصي هايموزه و هانمايشگاه

 ها دستگاه ساير همكاري با مدرسه محيط سازي غني اصل رعايت با ها، محيط اين با مدارس اثربخش

  61/2 -راهكار در

 يردولتيغ و يدولت بخش مشاركت با مدارس و آموزان دانش ازين با متناسب ييك الكترون يتوامح يريكارگ به و ديتول

 )يارسانه چند تيظرف از استفاده بر تاكيد با( يمل يدرس برنامه اساس بر يدرس يها كتاب يمحتوا كردن ييكالكترون و

 كشور توسعه پنجم برنامه انيپا تا
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 61/4 – راهكار در

 معلمان، ژهيو تربيتي و آموزشي هاي برنامه در يمجاز و يرحضوريغ يها آموزش تيظرف از يبردار بهره گسترش

 طريق از تربيتي اصول رعايت با و ياسالم اريمع نظام اساس بر كشور از خارج در يرانيا يها خانواده و آموزان دانش

 ارتباطات و اطالعات ملي شبكه

  26/6 -راهكار در

 حِرَف و ها رشته يسو به آموزان دانش تيهدا منظور به يابياستعداد و يليتحص تيهدا جامع نظام استقرار و يطراح

 آنان يها ييتوانا و يمند عالقه استعدادها، با متناسب كشور ندهيآ و حال ازين مورد هاي مهارت و

 ملي درسي برنامه در فناوري و كار يادگيري و تربيت حوزه بيانيه

 با مرتبط يهاييستگشا كسب و ورهبهر و كارآمد يزندگ يبرا عملي يهامهارت كسب شامل يآورفن و كار حوزه

 مختلف يهابخش در شغل و حرفه به ورود يآمادگ جهت ارتباطات، و اطالعات فناوري ويژه به وابسته، علوم و يفنّاور

  است. اجتماعي زندگي و ياقتصاد

 قطري از انسان و است برخوردار تربيتي ارزش از اشتغال و كار مي،اسال هايآموزه به توجه باحوزه: كاركرد و ضرورت

 اءارتق زمينه و كرده تثبيت را خويش هويت داده، صيقل را خويش وجودي شخصيت و كرده رام را سركش نفس كار،

 ّناوري،ف آموزش آورد. يم فراهم را جامعه يها ازين به ييپاسخگو و حالل يروز كسب امكان و مهيا را خويش وجودي

 فقر، كاهش اقتصادي، و اجتماعي زندگي در مشاركت وري،بهره افزايش فردي، پيشرفت باعث آموزي، مهارت و كار

  شد. خواهد يافتگي توسعه و درآمد افزايش

 است: شايستگي دسته چهار شامل حوزه اين قلمرو حوزه: قلمرو

  كار؛ دنياي فني غير محوري هايشايستگي(1 

 گوناگون؛ مشاغل و حرف كار نيروي نياز مورد فني پايه يهاشايستگي (2

 ارتباطات؛ و اطالعات فناوري به مربوط هاي(شايستگي (3 

 اي.حرفه و فني العمرمادام يادگيري به مربوط هايشايستگي (4 

 عمومي آموزش دوره در حوزه نيا يها شايستگي :حوزه آموزش و محتوا سازماندهي در كلي هايگيريجهت

 هاييطمح در تجربه كسب طريق از و يادگيري و تيترب هايحوزه ديگر با تنيده هم عمدتادر و تجربي عيني، صورتبه

 در يشانهاتوانايي و عاليق به توجه با را آموزان دانش هدايت زمينه و شد خواهد كسب متنوع و واقعي يادگيري

   كند.مي فراهم شغلي و ايحرفه تحصيلي، مسيرهاي
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 هايپايه در بود. خواهد حاكم آورانهفن ديدگاه تحصيلي هايدوره كليه در حوزه نيا يادگيري هايفعاليت تدوين رد

 هايايهپ در شود.مي ارائه يادگيري هايحوزه ساير با تلفيقي صورت به كار به مربوط هايمهارت ييابتدا دوره سوم تا اول

 استعدادها، نيازها، اساس بر و پروژه قالب در كار به مربوط هايمهارت اول وسطهمت دوره و ابتدايي دوره ششم تا چهارم

 اب تلفيق بر عالوه ارتباطات و اطالعات فناوري شد. خواهد اجرا عملي صورت به و تعريف محلي هايموقعيت و عاليق

 شود. ارائه مستقل صورت به تواند يم يادگيري هايحوزه ساير

 بود: خواهد زير صورت به دوم متوسطه ورهد در محتوا سازماندهي

 هايحرفه شوند. كار دنياي جذب  متوسطه دوره پايان از پس بود خواهند قادر آموزانً دانش گروه نيا ل:دراو گروه

 اجراي در يادگيري مراكز شوند. يم فيتعر 1مهارتي دو يا يك سطوح در عوامل ديگر و آموزش زمان به توجه با انتخابي

 دياب ايمنطقه نيازهاي شوند. ليتشك يدولت ريغ و يدولت بخش مشاركت با و مدرسه از خارج توانندمي هاموزشآ اين

 شوند. لحاظ درسي برنامه تدوين و طراحي در

 هايحرفه شوند. كار دنياي جذب يكاردان دوره پايان از پس بود خواهند قادر آموزان دانش گروه نيا در دوم: گروه

 بين گروه اين در شوند. يم فيتعر مهارتي سه يا دو سطوح در عوامل، ديگر و آموزش زمان به توجه با انتخابي

 رد يادگيري مراكز است. برقرار تعادل شده، انتخاب هايحرفه هايشايستگي و حرفه اصلي هاي گروه هايشايستگي

 ،علوم وزارت و پرورش و آموزش مشاركت با آن ياجرا و گروه نيا يدرس يزير برنامه است. متنوع هاآموزش نوع اين

 شود. يم انجام يفناور و قاتيتحق

 آموزدانش هر كه شود طراحي ايگونهبه بايد ينظر متوسطه دوره آموزان دانش درسي برنامه گروه، نيا در سوم: گروه

 كافي مهارت خود عاليق و هانياز با متناسب ساده ايحرفه و فني هايفعاليت از يكي در ،متوسطه دوم دوره پايان در

 هايحرفه بزرگ گروه گردد. لحاظ اريمع كي عنوان به يليتحص شرفتيپ يابيارزش در امر نيا باشدو كرده كسب را عملي

  دارند. قرار مهارتي چهار يا سه سطوح در عوامل ديگر و آموزش زمان به توجه با انتخابي

  

                                                      
 است.  ايهاي فني و حرفهسطوح مهارتي در اين حوزه بر اساس استانداردهاي آموزش -6
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 مختلف هاي بخش در نظام كلي هاي سياست تحليل 1 -1

 است. شده داده نشان زير جدول در ايحرفه و فني هايآموزش حوزه به نظام كلي هايسياست توجه ميزان

 اي حرفه و فني آموزش هاي شاخص و اي مولفه به نظام كلي هاي سياست توجه -6-4 جدول

ت ها سياست
تربي

و 
 

ش
آموز

 

ي
نيرو

 
ي/كار

سان
ان

 

اشتغال
ي 

كارآفرين
 

بازار
 

كار
 

ت
مهار

ت 
شرف

پي
 

ي
فن

 و 
حرفه

 
ي

ا
 

رفع
 

فقر
 

ي
فناور

 

 بخش در كلي هايسياست

 انرژي
          

 در نظام كلي هاي سياست

 اقتصادي امنيت بخش
          

 در نظام كلي هاي سياست

 طبيعي منابع بخش
          

 در نظام كلي هاي سياست

 آب منابع بخش
          

 در نظام كلي هاي سياست

 معدن بخش
          

 در نظام كلي سياستهاي

 نقل و حمل بخش
          

 در نظام كلي سياستهاي

 .)شهرسازي بخش
          

 در نظام كلي سياستهاي

 مسكن بخش
          

 در نظام كلي سياستهاي

 و مخابراتي ارتباطات بخش

 پستي

          

 اسالمي جمهوري اندازچشم

 هجري 1414 افق در ايران

 مسيش
          

 در نظام كلي سياستهاي

 سرمايه تشويق خصوص

 گذاري

          

 در نظام كلي سياستهاي

 قانون 44 اصل خصوص

 اسالمي جمهوري اساسي

 ايران
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ت ها سياست
تربي

 و 
ش

آموز
 

ي
نيرو

 
ي/كار

سان
ان

 

اشتغال
ي 

كارآفرين
 

بازار
 

كار
 

ت
مهار

ت 
شرف

پي
 

ي
فن

 و 
حرفه

 
ي

ا
 

رفع
 

فقر
 

ي
فناور

 

 در نظام كلي هايسياست

 كشاورزي بخش
          

 در نظام كلي هايسياست

 صنعت بخش
          

 «ج » بند كلي هاي سياست

 قانون چهار و چهل اصل
          

 اصالح كلي سياستهاي

 مصرف الگوي
          

 بخش در كلي هاي سياست

 لتباد و توليد فضاي امنيت

 اطالعات
          

           اشتغال كلي سياستهاي

 آمايش كلي هاي سياست

 سرزمين
          

 نظام كلي هاي سياست

 دفاعي خودكفايي درخصوص

 امنيتي و
          

 ي،مل توليد كلي سياستهاي

 سرمايه و كار از حمايت

 ايراني
          

 لتحو ايجاد كلي سياستهاي

 پرورش و آموزش نظام در

 كشور
          

 اقتصاد كلي سياستهاي

 مقاومتي
          

           سالمت كلي سياستهاي
           جمعيت كلي سياستهاي

 و علم كلي سياستهاي

 فناوري
          

 برنامه كلي هايسياست

 توسعه ششم
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 :كلي هاي سياست تحليل

 است. شده برده بكار گوناگون هاي بخش در كشور كلي سياست 21 در تربيت و آموزش واژه 

 آموزش در تحول سرزميني، آمايش اشتغال، اساسي، قانون 44 اصل كلي هاي ياستس در اي حرفه و فني واژه 

 است. شده استفاده جمعيتي كلي هاي سياست و پرورش و

 شآموز و كارآفريني مهارت، اشتغال، موضوع به توجه بيشترين اخير هاي سال در ابالغي كلي هاي سياست در 

 است. دهش توجه تر قبل هاي سال به نسبت اي حرفه و فني

 وسعهت ششم برنامه و سرمايه و كار از حمايت ملي، توليد مقاومتي، اقتصاد اشتغال، جمعيت، كلي هاي سياست 

 است. شده استفاده بررسي مورد  واژگان بيشترين از

 است. شده گرفته قرار توجه مورد كشور كلي سياست 7 در كار بازار و انساني نيروي به توجه موضوع 

 است. گرفته قرار توجه مورد  كشور كلي سياست 5 در كار بازار موضوع 

 است. شده توجه فناوري موضوع به اخير هاي سال در كشور كلي هاي سياست اكثر در 

 است. شده استفاده كشور كلي سياست 4 در فقر از دوري و فقر رفع واژه 

 

 انتو مي يكديگر با مقايسه در متوسطه دوره اي حرفه و فني آموزش نظام ضعف و قوت چگونه 1-1

 ساخت؟ آشكار

 رتقاءا و نگهداشت آمادگي4 سازي4 زمينه براي كار دنياي قلمرو در تربيت و آموزش به اي وحرفه فني تربيت و آموزش

 آموزشي فرآيند از هايي وجنبه است جامع اي واژه اي وحرفه فني تربيت و آموزش شود. مي اطالق اي حرفه و شغلي

 بطمرت دانش و فهم و باشد عملي هاي مهارت و ها نگرش كسب وابسته، علوم و ها فناوري همطالع دربرگيرنده كه است

 از اعم واژه اين .گيرد مي بر در عمومي، آموزش بر عالوه اجتماعي، و اقتصادي گوناگون هاي بخش در را ها حرفه با

 است. نايافته سازمان و رسمي غير رسمي، اي حرفه و فني تربيت و آموزش

 هسته از و است اي رشته چند و اي رشته بين ساختار يك يادار (TVET) اي حرفه و فني تربيت و آموزش در پژوهش

 با و است همراه اي حرفه و فني تربيت و آموزش هاي نظام توسعه با اغلب كه ها، سيستم پژوهش يعني آن، اصلي

 رايندف با مرتبط هاي پژوهش از همچنين است. رفرات ،دارد ارتباط اي حرفه و فني آموزش توجيه و فلسفي بندي طبقه

 ايه صالحيت ها، حرفه با اي حرفه و فني آموزش در پژوهش باشد. ترمي گسترده نيز حوزه اين در يادگيري و ياددهي

 ميعمو هاي صالحيت كسب پيامدهاي و فرآيندها شرايط، بررسي دارد. مستقيم ارتباط كاري هاي فعاليت و اي حرفه
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 رسمي هاي آموزش در آن از پس و اشتغال از قبل هاي آموزش در اجتماعي و شخصي هاي گيري جهت اي، حرفه و

 .باشد مي اي حرفه و فني تربيت و آموزش در پژوهش اهداف جمله از نايافته سازمان و رسمي غير ،

 هاي جنبه از يا حرفه و فني تربيت و آموزش حوزه در پژوهش از قلمروي عنوان (بهتطبيقي) اي مقايسه پژوهش

 و اقتصادي هاي بحران كار، دنياي هاي پيچيدگي فناوري، و علمي تحوالت است. سودمندي و فايده داراي گوناگون

 ها همكاري و تبادل از استفاده است. كرده ناپذير اجتناب را كشورها بين تجارب و اطالعات تبادل بيكاري، هاي بحران

 فائق لملليا بين حتي و اي منطقه ملي، مشكالت بر بتوانند كشورها ، يكديگر همكاري و افزايي هم با تا شود مي سبب

  آيند.

 و ها طرح از آگاهي و اطالع سبب گوناگون، كشورهاي اي حرفه و فني هاي آموزش در پژوهش از نوع اين همچنين

 اي شيوه به تجارب از توان مي مناسب رويكردي و روش با كه شد خواهد اي حرفه و فني آموزش حوزه در ها نوآوري

  نمود. استفاده مدبرانه و عاقالنه عالمانه،

 نظام توانند مي كشورها اي حرفه و فني آموزش مسئوالن كه است اين اي، مقايسه هاي پژوهش هاي كاركرد ديگر از

 ازند.س مشخص المللي بين سطح در را خود موفقيت و جايگاه و كنند مقايسه كشورها ساير در ها نظام ديگر با را خود

  باشد. مي وكليدي مهم بسيار پژوهش، انجام جهت اي، مقايسه هاي شاخص تعيين ميان اين در

 شمچ سند ، اشتغال كلي هاي سياست كشور، توسعه پنجم برنامه قانون وجود دليل به ايران اسالمي جمهوري كشور

 آموزش به جدي توجه آستانه در پرورش، و آموزش بنيادين تحول وسند كشور علمي جامع نقشه ،1414 درافق انداز

 اييه پژوهش است. پژوهش انجام نيازمند تبع به كه دارد قرار كليدي آموزش يك عنوان به اي حرفه و فني تربيت و

 ايه آرمان و ها واقعيت به جدي توجه با و كند استفاده كشورها ديگر ابتكارات از محض تقليد از دور به بتواند كه

 آورد. فراهم آموزشي مسئولين براي سازي تصميم و پژوهش كيفيت ارتقاء جهت مناسب بستري داخلي،

 هاي شاخص سنجش و اقتباس اي حرفه و فني آموزش هاي نظام قوت و ضعف نقاط مقايسه تعيين در قدم مهمترين

 باشد. مي متوسطه دوره در بويژه اي حرفه و فني آموزش نظام موقعيت و وضعيت تعيين حياتي

 گرفت: نظر در زير بصورت را مقايسه هاي شاخص توان مي نمونه براي

 دادي درون هاي شاخص

 آموزي مهارت و تحصيلي پوشش 

 مالي منابع 

 انساني نيروي  

 تجهيزات و فضا 
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 پژوهش و تحقيق 

 ريزي برنامه و مديريت 

 ها رشته توسعه و توزيع 

 نفعان ذي مشاركت  

 آموزشي دهندگان ارائه سازي شبكه 

 رآينديف هاي شاخص

 درسي برنامه  

 يادگيري-ياددهي هاي روش  

 كيفيت تضميين و آموزشي موسسات كيفيت 

 العمر مادام يادگيري و اي حرفه صالحيت استقرار 

 شايستگي بر مبتني آموزش 

 آموزي مهارت وري بهره 

 و اي حرفه كارآفريني،اخالق فناوري، آموزش ... 

 كارورزي و آموزي كار 

 

 بروندادي هاي شاخص

 مهارتي مختلف سطوح آموختگان مهارت تعداد 

 آموختگان مهارت كيفيت  

 آموزي مهارت تنوع 

 مهارتي سطح ارتقاء 

 كيفيت تضميين و آموزش اهداف تحقق 

 ،اي حرفه و شغلي هدايت و راهنمايي مشاوره 

 

 پيامدي هاي شاخص

 آموختگان مهارت اشتغال ميزان 

 آموزي مهارت با مرتبط اشتغال ميزان  

 آموختگان مهارت درآمد افزايش 

 بيكاري كاهش 

 ثروت افزايش 
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 مخترعان و كارآفرينان تعداد 

 كار دنياي به آموزش دنياي از گذر زمان كاهش 

 كيفيت تضميين و آموزش اهداف تحقق 

 اجتماعي انسجام 

 ملي امنيت افزايش 

 

 ولط در نظام خود با مقايسه در متوسطه دوره اي حرفه و فني آموزش نظام ضعف و قوت چگونه 1-1

 ساخت؟ آشكار توان مي زمان

 هنگام و زمان طول در بايستي گردد مي طراحي خاص اهدافي اساس بر اي حرفه و فني آموزش نظام يك كه زماني

 انحراف حتي و اجرا ضعف و قوت نقاط و داد قرار پايش مورد اهداف تحقق هاي شاخص اساس بر آن تثيبت و استقرار

 ايه سنجه و ها شاخص توان مي باالدستي اسناد به به توجه با ايران كشور در داد. ارقر بررسي مورد را اهداف تحقق از

 :نمود بيان زير بصورت را اي حرفه و فني تربيت و آموزش درسي هاي برنامه تطابق و كيفيت كنترل

 كار بازار يآت و يفعل يازن بر يمبتن يزير برنامه 

 پژوهش و مطالعه بر يمبتن يزير برنامه 

 ينيكارآفر وانت ارتقا 

 عمل و علم يقتلف 

 يآموز مهارت به توجه  

 آموزش و كار يايدن يالملل ينب يها استاندارد به توجه 

 يمل يا حرفه يتصالح چهارچوب كاربست 

 حرفه آموزش به يشغل آموزش از يكردرو ييرتغ 

 آموزش در يريپذ تحرك يشافزا 

 يا حرفه يستگيشا بر يمبتن آموزش 

 يا حرفه و يفن العمر مادام گيريياد يها يستگيشا آموزش 

 استاندارد بر يمبتن آموزش 

 يا حرفه يها يستگيشا سطوح به توجه 

 دروس ينعناو كاهش 

 يدرس يها كتاب حجم كاهش 

 متوسطه دوم دوره در يجيتدر اي حرفه – يليتحص يتهدا و ييراهنما 



264 

 كار بازار در يشغل متنوع يها فرصت يجادا 

 ا حرفه يتصالح سطوح و ركا يايدن يمهارت سطوح به توجه 

 يزندگ طول در يا حرفه توسعه يريپذ امكان 

 كار يايدن منظر از يليتحص يها يهپا يدار يمعن 

 سنجش و يابيارزش در آموزان دانش اضطراب كاهش 

 (يفن يرغ و يفن يستگيشا شاغل، و شغل ) نگر كل يكردرو ييرتغ 

 يدرس برنامه در فناورانه يكردرو يتحاكم 

 ها هنرستان موجود يترفظ از استفاده 

 يكارورز و يكارآموز نظام استمرار 

 يادگيري در فعال يها روش يريبكارگ 

 يطيمح و يفرد يها تفاوت به توجه 

 اطالعات و ارتباطات يفناور يقتلف 

 ينيكارآفر و ينوآور يقيتلف آموزش 

 يادگيري يها بسته يتظرف از استفاده 

 يدرس يزير برنامه در نفعان يذ مشاركت 

 آموزش ياجرا در نفعان يذ مشاركت نامكا 

 هفته( در ساعت 41) يهپا هر در ساعت 1481 آموزش 

 (يابيارزش با )همراه هفته 37 در آموزش يعتوز 

 يتيشخص يها يپت و يا حرفه يتهو به توجه 

 ( و ها يستگيشا يتوال ي،عمود و يافق )ارتباط يدرس برنامه يدرون انسجام... 

 يدجد ساله7 يعموم آموزش نظام با تطابق 

 درصد( 81-51) آموزش زمان كل به يعمل آموزش زمان نسبت 

 درصد( 81-71) آموزش زمان كل به يا حرفه آموزش زمان نسبت  

 آموزش در يفن يرغ يها يستگيشا يقتلف 

 آموزش در يا حرفه اخالق يقتلف 

 يمقاومت اقتصاد و يانبن دانش اقتصاد به توجه 

 آموزش در يدارپا توسعه يقتلف 

 كار بازار يازن با يدرس برنامه يمحتوا بتناس 

 يستگيشا يابيارزش يساز استاندارد 
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 يدرس برنامه ياجرا الزامات يهته 

 مولّد و مؤثر اشتغال ايجاد جهت آموزش  

 مهارت و پژوهش و يتترب با آموزش يقتلف 

 عناصر و عرصه اساس بر يگذار هدف يالگو تطابق 

 يهپا يها يستگيشا به توجه  

 ها استان به آموزشي هاي برنامه از درصد 21 حداكثر و درصد 11 لحداق اختصاص 

 يمل يدرس برنامه در يدرس يها برنامه اصول به يبنديپا 

 كار بازار يازن مورد حرفه آموزش به يبخش تنوع و گسترش 

 ها يستگيشا و دروس تطابق 

 يمحور حافظه يكردرو از يزپره 

 حرفه يادگيري مراكز يساز تنوع  

 مشترك و يعموم دروس با يا حرفه آموزش يمنطق ارتباط  

 كاردانش و يا حرفه و يفن يها شاخه وجود 

 مولد اشتغال تحقق يبرا اجرا يريپذ امكان 

 يا حرفه و يفن يتترب و آموزش در تحول يجادا 

 يا حرفه و يفن يتترب و آموزش يتجذاب يشافزا 

 يا حرفه و يفن يتترب و آموزش يفيتك يشافزا 

 يا حرفه و يفن آموزش در اول رتبه كسب جهت كشور انداز چشم سند به توجه 

 

 كدامند؟ متوسطه آموزش دوره در سازي شفاف ابزار 1-1

 و آموزش تطبيقي و اي مقايسه هاي پژوهش معموال اسالمي شوراي مجلس هاي پژوهش مركز گزارش به توجه با

 نوبه هب موضوع اين  .است مواجه بيشتري التمشك و ها دشوراي با ها پژوهش ديگر به نسبت اي حرفه و فني تربيت

 : از عبارتند ها دشواري اين از برخي سازد. مي مشكل را سازي شفاف نيز آموزشي نظام يك وضعيت تعيين در خود

 " در ... و آموزي حرفه اي، حرفه و فني تربيت و آموزش مانند مفاهيم برخي از ) "واژگان و مفهومي مشكل 

 شود( مي مختلف هاي اشتبرد گوناگون كشورهاي

 ( اي حرفه و فني آموزش نظام پيشرفت بررسي )جهت شاخص انتخاب 

 هب دسترسي امكان آنها هاي سياست و مسئولين هاي گيري جهت دليل )به پژوهشي هاي داده سنجي اعتبار 

 ( شود نمي فراهم  معتبر و صحيح آمار
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 اي حرفه و فني تربيت و آموزش بودن اي رشته بين 

 هب توجه و نياز موجب )كه كشور هر اختصاصي بافت و اقتصادي نظام با آموزشي نظام اين مستقيم ارتباط 

 اهميت از موضوع اين زماني شود. مي فرهنگي هاي شاخص و بازاركار هاي شاخص اقتصادي، هاي شاخص

 از هدف و دشو گفته نظر در اي مقايسه و تطبيقي مطالعه براي اي توسعه روش كه است برخوردار اي ويژه

   ( باشد. خاص كشور يك براي حل راه ارائه و اخذ كشورها، اي مقايسه تحقيق

 هاكشور اي مقايسه مطالعه در رو پيش هاي چالش )يونيوك( يونسكو اي حرفه و فني تربيت و آموزش المللي بين مركز

 است: دانسته زير موارد را

 نايافته سازمان و رسمي غير رسمي، شآموز قبيل از اي حرفه و فني آموزش انواع دهي پوشش 

 عمومي آموزش و اي حرفه و فني پيش آموزش جمله از آموزش انواع ديگر از اي حرفه و فني آموزش تشخيص 

 آنها سطوح و اي حرفه و فني آموزش هاي برنامه انواع بندي دسته و بندي تقسيم  

 وقت ارهپ و وقت نيمه وقت، تمام قبيل از آنها متفاوت ارائه هاي شيوه 

 اي حرفه و فني آموزش در المللي بين و ملي هاي شاخص توسعه 

 

 دهند يم ارائه كه آموزشي كيفيت برابر در مدارس بودن پاسخگو و آموزشي نظام كيفي بررسي 1-1

 ؟ بود خواهد چگونه

 از هك اند. هنمود طراحي خود فرهنگ و شرايط نياز، به توجه با را متفاوتي كيفيت تضميين نظام مختلف كشورهاي

 كرد: اشاره زير موارد به توان مي اقدامات مهمترين

 كشور در آموزي مهارت و وتالش كار فرهنگ جايگاه ارتقاء -1

 متوسطه دوره اي حرفه و فني آموزش اطالعاتي سيستم طراحي -2

 يكپارچه كيفيت تضميين سيستم طراحي -3

 ملي اي حرفه صالحيت نظام استقرار -4

 كيفيت ضميينت در اصلي نفعان ذي مشاركت -5

 كيفيت هاي شاخص اساس بر اي حرفه و فني هاي هنرستان بندي رتبه -6

 محلي كار بازار با ها هنرستان ارتباط -7

  آموزشي پيامدهاي و بروندادها بر تاكيد با هنرآموزان و مربيان ارتقاء نظام طراحي -8
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 مقدمه 5-1

 اساس بر متوسطه دوره ای حرفه و فنی آموزش نظام قوت و ضعف نقاط مقایسه نظیر سواالتی به پاسخ در پنجم فصل

 اسناد هایداللت همچنین ،آموزشی نظام کیفی بررسی با پیامدی و روندادیب ،فرآیندی ،دروندادی هایشاخص

 اب حاضر حال در که اساسی مشکالت وجود با آموزش نوع این دهند می نشان ،ایحرفه و فنی آموزش برای باالدستی

 ات و زندگی مدت تمام در اجتماعی و زندگی کاری هایمسئولیت و هانقش برای را فراگیران بایستمی است مواجه آن

 انداز شمچ ترینضروری و ترینمهم ،است شده تاکید بدان نیز باالدستی اسناد در همچنانکه .کند آماده بزرگسالی آخر

 واعان به مسلح و اجتماعی و فردی ابعاد تمامی در شایسته و ماهر انسانی نیروی تربیت مهارتی و فنی آموزش برای

 .است کار بازار نیاز مورد هایمهارت

 رسیدن برای اکنون هم و دارد را تنوعیم و ویژه های مزیت و منابع ها، ظرفیت ایران اسالمی جمهوری کشور آنجاکه از

 و حرف تمامی در ور بهره کار نیروی نیازمند 4141 افق در پایدار( و جانبه همه )توسعه کشور آینده و حال اهداف به

 هحوز در اثربخش و کارا کیفیت، با آموزش باشد. می فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی مختلف های بخش برای مشاغل

 موزشیآ فرهنگی، شرایط به توجه با که است مهم این برای اصلی های گزینه از یکی فناوری، و کار یادگیری و تربیت

 ابتدایی سطوح مشاغل و حرف به ورود جهت کار نیروی یها صالحیت ایجاد و ها شایستگی سبک کشور، اجتماعی و

 شاخه و ای حرفه و فنی )شاخه تیمهار و فنی آموزش موضوع، این تحقق برای نمود. خواهد پذیر امکان را میانی و

  نماید. می ایفا را مهمی نقش دوم متوسطه دوره در کاردانش(

 باالدستی اسناد شده مطرح مباحث به توجه با دوره این این در مهارتی و فنی های آموزش مطلوب نقطه تعیین جهت

 است. گرفته قرار استفاده مورد ذیل

 اصل و ام سی اصل هشتم، و بیست اصل (،41 و 41 های )بند سوم اصل ایران: اسالمی جمهوری اساسی قانون 

 (9 و 1 )بندهای سوم و چهل

 (1 و 4 )بندهای اشتغال بخش در کشور ابالغی کلی های سیاست 

 (8-1 )بند کشور پرورش و آموزش نظام در تحول ایجاد در کشور ابالغی کلی های سیاست 

 (41 )بند ایرانی سرمایه و کار از ایتحم ملی، تولید در کشور ابالغی کلی های سیاست 

 (8 )بند جمعیت کلی های سیاست 

 (0،14 ،1 )بندهای مقاومتی اقتصاد کلی های سیاست 

 خیصتش مجمع به رهبری معظم مقام طرف از ارسالی کشور توسعه ششم برنامه کلی های سیاست نویس پیش 

 (99 )بند نظام مصلحت

 9و 1 دموا پرورش و آموزش وظایف و اهداف قانون  
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 هدف ،0-0 راهکار 0 عملیاتی هدف ،4-9 راهکار 4عملیاتی )هدف پرورش و آموزش بنیادین تحول سند 

 (14-1 راهکار 14 عملیاتی هدف و 9-0 راهکار 9 عملیاتی

 فناوری( و کار یادگیری حوزه )بیانیه ایران ملی درسی برنامه 

 در شده اتخاذ راهکارها و کاربردی های سیاست تدوین رد المللی بین های توصیه و تجارب شده ذکر موارد بر عالوه

 نمود: اشاره زیر موارد به توان می آنها بین از که است گرفته قرار توجه مورد فصل این

 کار جهانی سازمان و متحد ملل سازمان فرهنگی و علمی آموزشی، سازمان المللی بین های نامه توصیه 

 (490 و مشترک نامه)توصیه

 4989 ای حرفه و فنی آموزش المللی بین نامه پیمان 

  دوم کنگره برلین، 4998 اول )کنگره متحد ملل سازمان فرهنگی و علمی آموزشی، سازمان های کنگره نتایج 

 ( شانگهای 1441 سوم کنگره و سئول 4999

 1444-اقتصادی همکاری توسعه سازمان -مشاغل برای یادگیری 

 کاردانش( شاخه و ای حرفه و فنی شاخه از )اعم ای حرفه و فنی های موزشآ مطلوب های شاخص تعیین به ادامه در

  شود. می پرداخته است شده استخراج باالدستی اسناد بر تکیه با متمرکز های گروه روش از استفاده با که

  مطلوب نظري مباني تعيين 5-2

 سند ،تربیت و تعلیم فلسفه مبانی از استفاده با ضروریست مهارتی و فنی های آموزش در مطلوب نقطه تعیین جهت

 روقلم و ابعاد ،)تعاریف( شناسی اصطالح اصول، کلی، اهداف چیستی، ملی، درسی برنامه و پرورش و آموزش در تحول

 گردد. استخراج های آموزش این

 باالدستي اسناد از برگرفته اصطالحات و تعاريف

 ها فناوری مطالعه که شود می اطالق تربیتی و آموزشی یندفرآ از هایی جنبه به اي: حرفه و فني تربيت و آموزش

 اقتصادی گوناگون های بخش مشاغل و حرف با مرتبط دانش و فهم عملی، های مهارت ها، نگرش کسب وابسته، علوم و

 وسازمان رسمی غیر رسمی، بصورت های آموزش این گیرد. می بر در را عمومی آموزش همراه به اجتماعی، زندگی و

 شود، می ارائه رسمی بصورت که پرورش و آموزش وزارت در ای حرفه و فنی تربیت و آموزش گردد. می ارائه افتهنای

 باشد: می زیر بخش سه دارای و است فناوری و کار یادگیری و تربیت حوزه از اعم

 عمومی آموزش از بخشی عنوان به ای حرفه و فنی تربیت و آموزش 

 مهارتی و فنی شاخه در ای حرفه و فنی تربیت و آموزش 

 نظری شاخه در ای حرفه و فنی تربیت و آموزش 
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 زا کار دنیای است. اجتماعی زندگی های جنبه همه در زندگی در شغل و حرفه پیگیری مزدی، کار شامل كار: دنياي

 ایه بنگاه و کار واقعی محیط کار، بازار شغلی، زندگی از اعم کار دنیای است. متمایز شخصی زندگی و آموزش دنیای

 است. اقتصادی

 املش را بزرگ کارخانه تا خانه از ها فضا از وسیع ای گستره و کنند می کار آن در افراد که است موقعیتی كار: محيط

  شود. می

 قتصادیا های فعالیت بندی طبقه ملی استاندارد بر مبتنی اقتصادی های فعالیت آن در که محلی اقتصادي: بنگاه

  گیرد. می صورت

 است. تربیتی رعناص از یافته نظام ترکیبی شایستگی شود. می گفته استاندارد برابر کار انجام توانائی به شايستگي:

 سطوح به آنها وسعت و نوع سطح، به توجه با که است ای حرفه های شایستگی از ای مجموعه اي: حرفه صالحيت

 شد. خواهند تقسیم دیگر

 بدلیل بنابراین است. حرفه مورد در فرد صفات و اعمال ها، گرایش باورها، زا ای مجموعه برآیند اي: حرفه هويت

 دارد. را تعالی مسیر در تکوین قابلیت ای حرفه هویت ای، حرفه زندگی طول در مجموعه این تغییرات

 رارق هم کنار در که ای حرفه – تحصیلی رشته چند ای(: حرفه-تحصیلی ای رشته )چند اي حرفه-تحصيلي گروه

 با زندگی رمسی در حرکت و استعداد اساس بر موقعیت در تصحیح عالئق، بر مبتنی انتخاب برای را فراگیر تا گیرند یم

 نممک ها ای رشته چند رساند. می یاری منطقی بصورت ای حرفه-تحصیلی هدایت و راهنمایی استانداردهای به توجه

 یها گروه بر مبتنی بزرگ های شایستگی خانواده، هم غیر خانواده، هم ای منطقه امکانات و شرایط به توجه با است

 تهوی دهی شکل باعث ای حرفه -تحصیلی بندی گروه باشد. کار کسب برای طولی های شایستگی و حرفه فرعی

 شد. خواهد زندگی طول در آن تکوین و ایحرفه

 آن اساس بر تربیت و وزشآم که است عمومی و ای حرفه های صالحیت از ای مجموعه اي: حرفه-تحصيلي رشته

 گردد. می ارزشیابی و اجرا

 نظر از زیادی حدود تا آنها کاری تکالیف و وظایف که است کار دنیای در خانواده هم مشاغل از ای مجموعه حرفه:

 است. مشترک فنی دانش و مهارت
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 ملي درسيمهبرنا از متوسطه)برگرفته دوم دورهدر مهارتيوفني هايآموزش هايارزش و مباني 5-3

 ايران(

 شناختي هستي مباني -2/2

 نیز و آن کلی احکام و وجود حقیقت درباره تبیینی – توصیفی هایگزاره ترینمهم شناختی،هستی مبانی از مقصود

 مطرح مبرهن و مدلل طور به اسالمی، فلسفه دانش حوزه در یا اسالمی بینیجهان مباحث در که است جهان واقعیات

 اند.گرفته قرار فروضم یا شده

 است؛ هستی غایت و مبدأ خداوند – 4/4/4

 است؛ عالم موجودات همه حقیقی رب   و مدبر مالك، و جهان خالق خداوند - 1/4/4

 کند؛می هدایت هاآن شایسته کمال سوی به را عالم موجودات همه و است خیر بنیاد و بنیادین خیر خداوند – 1/4/4

 دارد؛ واقعیت هستی - 1/4/4

 است؛ برخوردار هماهنگی و مندیهدف مندی،قانون شعور، حیات، از آفرینش نظام - 0/4/4

 است؛ مراتبی دارای نیز خود مراتب این از یك هر و است غیب و شهود مراتب دارای آفرینش نظام – 9/4/4 

 حدت(؛و در کثرت و کثرت در )وحدت دارد وجود کثرت وحدت، عین در هستی جهان در – 9/4/4

 دارد؛ العالمینرب به تعلقی هویتی بلکه نداشته، مستقل وجودی آفرینش نظام - 8/4/4

 دارد؛ خدا سوی به و پیوسته صیرورتی آفرینش، نظام - 9/4/4

 است؛ خداوند «آیت» و «فعل» آفرینش، نظام - 44/4/4

 ت؛اس متعال پروردگار آن مربی و است انسان تربیت عرصه آفرینش نظام -44/4/4

 است؛ جاودان و ناپذیرپایان نامحدود، دنیوی حیات با مقایسه در آن هایواقعیت همه و اخروی حیات -41/4/4

 است؛ مداوم حرکت و دگرگونی و شدن حالِ در طبیعت جهان – 41/4/4

 شود؛نمی خالصه طبیعت به آفرینش نظام – 41/4/4

 شناختيانسان مباني -7/2

 از هک است انسان وجود واقعیت درباره مدل ل تبیینی – توصیفی هایگزاره از دسته آن ی،شناختانسان مبانی از مراد

 لسفی(ف النفس )علم اسالمی فلسفه در انسان تربیت به مربوط مباحث از یا اسالمی اصیل معارف یا اسالمی تعالیم

 سنگ یت،ترب فلسفی نظریه هر در نسانا سیمای ترسیم و تبیین محوری نقش لحاظ به را هاآن باید و اندشده استخراج

 دانست. اسالمی رویکرد با تربیت فلسفه از تبیینی و توصیف هرگونه اصلی بنای

 باشند؛می یکدیگر با تعامل در و شده تنیده یکدیگر به که روح و جسم از مرکب است موجودی انسان - 4/1/4
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 شود؛می مربوط روح بقای و کمال به آدمی جاودانگی و کمال و اوست روح انسان، حقیقت - 1/1/4

 است؛ شدن فراموش یا شکوفایی و یافتن فعلیت قابل که دارد الهی فطرتی انسان - 1/1/4

 هستند؛ برخوردار یکسان شأن و الهی کرامت از آفرینش نظام در هاانسان – 1/1/4

 و محیط چون عواملی از مستقل تواندمی که است خویش سرنوشت تعیین در اختیار صاحب موجودی انسان - 0/1/4

 تواندمی خویش انتخاب اساس بر و است عمل در مختار و اختیار در مجبور انسان بزند. رقم را خویش هویت وراثت،

 کند؛ تعریف را خویش هویت

 است؛ هستی غایت با کامل هماهنگی در و مندهدف انسان، آفرینش – 9/1/4

 است؛ دگرگونی و حرکت ،شدن حال در همواره انسان وجود – 9/1/4

 دارد؛ مداوم تعالی و رشد قابل متنوع، استعدادهای که است موجودی انسان - 8/1/4

 است؛ نهایت(بی حد )تا کمال مراتب همه جویای خویش، آفرینش و فطرت حسب بر انسان - 9/1/4

 ؛ است آن بر تأثیرگذار و جامعه از تأثیرپذیر اجتماعی، موجودی انسان -44/1/4

 است؛ خلقت و خلق خدا، خویشتن، با او ارتباط نوع برایند انسان، هویت –44/1/4

 دارد؛ اساسی نقش خود، هویت تحول و تکوین در انسان -41/1/4

 یابد؛می تحقق مختلف هایجنبه و انواع در که دارد جمعی و فردی وجه دو آدمی هویت - 41/1/4

 انسان هویت ارتقاء و دهیشکل اصلی عناصر مداوم، عمل و اخالق معرفت، و علم باور، و ایمان تعقل، و تفکر -4 /41/1

 باشند؛می

 به را موجود موقعیت خویش احسن انتخاب با و کند درک را آن تواند می و است موقعیت در همواره انسان - 40/1/4

 دهد؛ تغییر مطلوب موقعیت سوی

 است؛ الهی هدایت نیازمند خویش یتهو ارتقاء و تحول روند در توفیق برای انسان - 49/1/4

 راندیگ برابر در آن تبع به و خداوند برابر در اصالتاً خود، تکالیف به نسبت و است مکلف موجودی انسان - 49/1/4

 دارد؛ مسئولیت

 است؛ حاکم انسان زندگی بر الهی های سنت - 48/1/4

 ارد؛د بستگی دنیا در او هویت و انتخاب به او، اخروی حیات در کسهر سرنوشت و دارد پایانبی حیاتی انسان - 49/1/4

 برخوردارند؛ برابر ذاتی حقوق از ها انسان همه - 14/1/4

 فردی، جنسیتی، متفاوت خصوصیات دارای دارند، مشترک فطرت و طبیعت کهاین ضمن هاانسان – 14/1/4

 باشند؛می فرهنگیوقومی
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 دنیا؛ و امار هنفس قبیل از درونی و بیرونی تهدیدهای و موانع و مخاطرات اعانو معرض در استموجودی آدمی – 11/1/4

 دارد؛ او به تعلقی هویتی و است محض فقر العالمینرب برابر در انسان وجود – 11/1/4

 است؛ برخوردار طیبه حیات و عبودیت از مراتبی به رسیدن برای نامحدودی توان و استعداد از انسان – 11/1/4

 است؛ مربی به نیازمند کمال، از مرتبه هر طی برای آفرینش نظام در انسان -10/1/4

 یابندگی؛ رشد نامتناهی ظرفیت از برخوردار و پذیرتربیت یادگیرنده، است موجودی انسان – 19/1/4

 با دتوانمی هاویژگی این که باشدمی خود نفس در …و عجله بخل، حرص، چون هاییویژگی دارای انسان – 19/1/4

 شود؛ او تعالی و رشد ساززمینه توحیدی تربیت

 خود این و هاستراحتی و هادشواری با مواجهه و ابتال و آزمایش معرض در دائمی و مستمر صورت به انسان – 18/1/4

 است؛ قیامت در آن تجلی که اوست انحطاط و سقوط یا تعالی و رشد ساززمینه

 با انانس برخورد نوع اثر بر رذائل دیگر و نفاق شرک، کفر، و است آفریده «پاک فطرت بر » را انسان خداوند، -19/1/4

 شود؛می عارض وی بر خلقت و خلق خدا، خود، با او غلط ارتباط و نادرست انتخاب محیط،

 و منسجم ایگونه به او تربیت در باید که است معنوی( )مادی، متنوعی و گسترده نیازهای دارای انسان -14/1/4

 گیرد؛ قرار توجه مورد عادلمت

 سانان باشد، منطبق و هماهنگ او فطرت با آدمی شخصیت اگر اوست. تربیت حاصل )شاکله( آدمی شخصیت -14/1/4

 در آدمی فطرت با اگر چنینهم است. نامتعادل شخصیتی دارای باشد، نداشته انطباق او فطرت با اگر و است متعادل

 گردد؛می طرازهم هاآن از تر پست و حیوانات با و شودمی خارج آدمی صیتشخ از انسان باشد، تقابل و تضاد

  شیطان. و دنیاطلبی اماره، نفس از: اندعبارت انسان متعالی حرکت اصلی موانع -11/1/4

 شناختيمعرفت مباني -3/2

 ستا آن ثغور و حدود و آدمی شناخت درباره تبیینی و توصیفی هایگزاره ترینمهم شناختی معرفت مبانی از منظور

 لسفهف تبیین در شناسیمعرفت عرصه بسیار اهمیت به توجه با و معاصر فلسفی مباحث در متعارف سنت بر بنا که

  است. گشته متمایز شناختیانسان عام مبانی از عرصه این به مربوط مبانی تربیت،

 ؛دارد توانایی آن در دیگران و خود موقعیت درک و هستی شناخت در انسان -4/1/4

 ؛ است اعتباری واقسام حقیقی اقسام دارای علم -1/1/4

 ؛است طبیعت( و تاریخ )جامعه،تجربه قلب، عقل، عترت(، و وحی)قرآن شامل و است متعدد آدمی شناخت منابع -1/1/4

 دارد؛ ورزی()عقل تعقل توانایی عمل، هم و نظر مقام در هم انسان -1/1/4

 دارد؛ محوری نقش جاوید سعادت وکسب هستی حقیقت شناخت در تعقل - 0/1/4
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 است؛ عالم( منظر )از ابداع محصول معلوم(، منظر واقع)از کشف عین در علم - 9/1/4

 است؛ االمر()نفس واقعیت گوناگون مراتب با مطابقت علم، اعتبار معیار - 9/1/4

 است؛ عالم( منظر از) پویایی ویژگی دارای معلوم(، منظر )از ثبات عین در علم - 8/1/4

 خودباختگی نیاکان، غلط هایسنت و عادات به التزام نفس، هوای از پیروی قبیل از موانعی با آدمی شناخت - 9/1/4

 از یبخش درک به نسبت عقل ناتوانی و فرد توان و ظرفیت میزان چون هاییمحدودیت نیز و هاقدرت و بزرگان برابر در

 است؛ همراه هستی حقایق

 دارد؛ مختلف سطوح و مراتب انسان علم - 44/1/4

 رد که است ذکر شایان )قلب(. مکاشفه و شهود عقل، فکر، خیال، حواس، از: اندعبارت معرفت و شناخت ابزار -44/1/4

 دارد؛ جاوید سعادت و هستی حقیقت شناخت در اساسی نقش تعقل و تفکر میان، این

 است؛ دینی خدا، فعل کشف مثابه به علم -41/1/4

 ندارد. زمانی محدودیت معرفت تحصیل -41/1/4

 شناختي ارزش مباني -4/2

 دا،خ چهارگانه هاعرصه با ارتباط در هاارزش مصادیق و هاویژگی منابع، درباره هاییگزاره شناختیارزش مبانی از مقصود

 است. خلقت و خلق خود،

 

 هاارزش ويژگي و منابع

 کند؛می اعتبار کسب آن از هاارزش سایر و هاستارزش همه منبع سنت( و قرآن فطرت، و )عقل دین -4/1/4

 ن،آ نتایج و آدمی عمل به مربوط هایواقعیت بر تکیه با که اندهاییگزاره و مفاهیم حقیقی)معتبر( هایارزش -1/1/4

 اند؛شده گذاریارزش

 شود؛می محقق او گذاریارزش پرتو در همواره آدمی انتخاب و عمل - 1/1/4

 متغیر(؛ و )مشروط غیرثابت و )مطلق( ثابت اند:دسته دو هاارزش – 1/1/4

 فرد؛ ادراک به وابسته هم و است عینی هایواقعیت به ناظر هم زیباشناختی ارزش - 0/1/4

 است؛ فاعلی حسن هم و فعلی حسن هم تابع ها،ارزش به التزام کامل تأثیر - 9/1/4

  دارند؛ ارتباط طیبه( )حیات زندگی غایت با هاارزش مراتب سلسله - 9/1/4

 ولمقب هایارزش که معیار نظام به آگاهانه و آزادانه التزام و انتخاب اساس بر تنها طیبه حیات به یابیدست – 8/1/4

 باشد؛می پذیرامکان است، حق دین
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 دالاعت و توازن رعایت جمله از انسان یزندگ جمعی و فردی ابعاد همه یکپارچه، ایگونه به طیبه حیات تحقق – 9/1/4

 شود؛می شامل ابعاد همه در را

 تالش و كار هاي ارزش و مباني

 نیست. چیزی مالك خویش کوشش محصول جزء انسان -

 .کند می تعیین کار با را خود حقیقی ارزش و نمایاند می تالش و سعی با را خویش وجودی جوهره انسان-

 است. جهاد باالترین و عبادت جزء بهترین حالل رزق طلب-

 .است مطرح وجود حکمت و آفرینش راز عنوان به اسالم ارزشی نظام در کار، -

 است. تضاد در تنبلی و بیکاری با اسالم دین-

 .باشد نیز فاعلی حسن دارای فعلی حسن بر افزون که یابد می ارزش زمانی کار -

 تثبیت را خویش هویت و داده صیقل را خویش وجودی خصیتش و کرده رام را سرکش نفس کار، طریق از انسان -

 کند.می

 د.دار قرار شئون دیگر با توازن و تعامل و ارتباط در که است طیبه حیات شئون از یکی ایحرفه و اقتصادی شان -

 دهد. بهبود و تغییر درک، را آن تواند می و دارد قرار کاری موقعیت در همواره انسان -

 دارد. اساسی نقش شغل و حرفه در خود پویای و تمام نا هویت تحول و ینتکو در انسان -

 است. واراست اسالم دین بستر در انسان ارادی و میلی معرفتی، مبادی با آموزی حرفه معنادار ارتباط بر ایحرفه تربیت -

 

 مهارتي و فني آموزش در تربيت و آموزش مطلوب اصول 5-4

 ملی، هویت تقویت محوری، دین اصول بر عالوه شده مطرح باالدستی اسناد و مبانی به توجه با مهارتی و فنی شاخه در

 ها، وتتفا به توجه جامعیت، خانواده، ای پایه نقش اعتبار )مربی(، معلم مرجعیت نقش اعتبار یادگیرنده، نقش اعتبار

 و آموزش درسی برنامه در نیز زیر اصول فراگیری، و یکپارچگی تعامل، و مشارکت جلب العمر، مادم یادگیری تعادل،

 گیرد: می قرار توجه مورد ای وحرفه فنی تربیت

 ی راب الزم های ساخت زیر و دهد قرار پوشش تحت را افراد کلیه باید ای حرفه و فنی تربیت و آموزش :بخشي تنوع

 این نماید. فراهم را ای حرفه و شغلی گوناگون های حوزه در کارآفرینی توسعه و اشتغالی خود اشتغال، به کمك

 شناسد. رسمیت به را وآن نماید فراهم حرفه و شغل حوزه در را جامعه افراد العمر مادام یادگیری زمینه باید هاآموزش
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 شغلی های حوزه مقتضیات با متناسب الزم پویایی و انعطاف از باید ای حرفه و فنی تربیت و آموزش پذيري: انعطاف

 نوعت و آینده و حل امکانات فناوری، متقاضیان، عالیق و استعداد سرزمینی، آمایش بومی، محیطی، شرایط ای، حرفه و

 طشرای در مرتبط حرفه به شغل از فراگیران برای حرکت امکان که طریقی به باشد. برخوردار نوآوری و اجرا های روش

 آورد. فراهم آموزش دنیای و کار دنیای در دیگر ای حرفه-تحصیلی های گروه و ها رشته به رشته از و پایدار

 ظارتن گسترش، ریزی،برنامه گذاری،سیاست در باید ای وحرفه فنی تربیت و آموزش كار: بازار نياز براساس آموزش

  د.باش انسجام و جامعیت دارای کار بازار انسانی نیروی نیاز نمودن برآورده جهت آموزش سطوح تمام در پشتیبانی و

 امنظ و اسالمی ی ها ارزش اساس بر را انسانی نیروی تربیت باید ای وحرفه فنی تربیت و آموزش اي: حرفه اخالق

 نماید. می فراهم را حالل کسب و تالش و کار فرهنگ برای را زمینه دهد.و انجام ای حرفه اخالق بر تأکید با معیار

 و اقتصادی محیطی، زیست انبهج همه پایدار توسعه زمینه باید ای حرفه و فنی تربیت و آموزش :پايدار توسعه

 نماید. فراهم کشور در را اجتماعی

 پیشرفت و هتوسع به نیاز مورد انسانی نیروی تربیت با باید ای وحرفه فنی تربیت و آموزش ثروت: توليد و فقر كاهش

 فقر، اهشک ساز زمینه و نماید کمك کشور در ابتکار و شایستگی افزایش شاغلین، کارایی کشور، اقتصادی و اجتماعی

 باشد. اجتماعی رفاه و ثروت تولید وری، بهره افزایش

 را یا حرفه هویت گیری شکل زمینه باید ای حرفه و فنی تربیت و آموزش اي: حرفه هويت تدريجي گيري شكل

 یقطر از را ای حرفه مسیر آگاهانه انتخاب بتواند فرد تا کند فراهم طریقی به آموزش اجرای و درسی های برنامه در

 باشد. داشته کشور نیازهای به توجه با خود های استعداد و باور گرایش، اساس بر آموزش جریان در گرفتن قرار

 برای مداوم عمل ای، حرفه موقعیت از درست درک موجب موقعیت عناصر با انسان فعال تعامل اي: حرفه موقعيت

 کوینت موجب پذیرد انجام شایسته بصورت تعامل این اگر شود. می ای حرفه جدید های موقعیت ایجاد و موقعیت بهبود

 شد. خواهد طیبه حیات از مراتبی به دستیابی جهت انسان جمعی و فردی ای حرفه هویت پیوسته تعالی و

 صورتی به انمتربی هویت پیوسته تعالی و تکوین ساز زمینه تعاملی فرآیند پایه بر ای حرفه تربیت اي: حرفه تربيت

 اختیاری و آگاهانه تحقق جهت شدن آماده مسیر در آنان هدایت منظور به اسالمی معیار نظام بر نیمبت و پارچه یك

 پذیرد. می انجام زندگی طول در شغل و حرفه در ابعاد همه در طیبه حیات مراتب
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 کاردانش و ايحرفه و فني هاي شاخه مطلوب اهداف 5-5

 ايحرفه و فني شاخه

 و سیاسی بینش و اخالقی فضائل و ملکات پرورش و عمومی پایه های شایستگی و فرهنگ سطح اعتالی 

 4آموز دانش اخالقی و عملی – ایمانی – عقلی یکپارچه تربیت و اجتماعی

 1 کشور در کارآفرینی و 1نوآوری ،1تولید کار، فرهنگ تقویت و ترویج 

 ابتدایی سطوح در 0 (آتی و فعلی) کار بازار نیازهای با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انسانی نیروی تربیت 

 9 آموزشی عدالت و ملی ای حرفه صالحیت چارچوب بر مبتنی مهارت میانی و

 ایحرفه صالحیت باالتر سطوح برای 9 هنرجویان تحصیلی – ایحرفه راهنمایی و هدایت شرایط کردن فراهم 

 

 كاردانش شاخه

 و سیاسی بینش و اخالقی فضائل و کاتمل پرورش و عمومی پایه های شایستگی و فرهنگ سطح اعتالی 

 آموز دانش اخالقی و عملی – ایمانی – عقلی یکپارچه تربیت و اجتماعی

 کشور در کارآفرینی و نوآوری تولید، کار، فرهنگ تقویت و ترویج  

 سطح های حرفه در 8 (آتی و فعلی) کار بازار نیازهای با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انسانی نیروی تربیت 

 9 آموزشی عدالت و ملی ای حرفه صالحیت چارچوب بر مبتنی ماهر کارگر

 44کار دنیای و اقتصادی بنگاههای مشارکت طریق از ای حرفه و فنی تربیت و آموزش کیفی ارتقاء 

 

 ایهشاخه اهداف پژوهشی های یافته و ایحرفه و فنی تربیت و آموزش بر حاکم اصول اساس بر و اهداف تحقق منظور به

 تنیدگی هم در این بود، خواهد پارچه یك و تنیده هم در صورت به ابتدایی های پایه در کاردانش و ای حرفه و نیف

                                                      

 هدف کلی برنامه های درسی و تربیتی -برنامه درسی ملی ایران  - 4

 14و  0،1صاد مقاومتی بندهای و سیاست های کلی اقت 8، سیاست های کلی جمعیت بند 4بند -ابالغی در بخش اشتغال  کلی های سیاست - 1

 48-0 راهکار -تحول بنیادین آموزش و پرورش  سند - 1

 9-0 راهکار -تحول بنیادین آموزش و پرورش  سند - 1

 4بند -ابالغی در بخش اشتغال  کلی های سیاست - 0

 14ماده  –قانون برنامه پنجم توسعه کشور  - 9

  14-1 رراهکا -سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  - 9

 14و  0،1و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بندهای  8، سیاست های کلی جمعیت بند 4بند -ابالغی در بخش اشتغال  کلی های سیاست - 8

 14ماده  –قانون برنامه پنجم توسعه کشور  - 9

 18/9/4194ه مورخ 111/ت19991آموزش در شاخه کاردانش –آئین نامه مصوب هیات وزیران  - 44
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 لتبدی مهارتی و فنی تحصیلی شاخه به را گانه دو ای حرفه-تحصیلی های شاخه عنوان ابتدایی، های پایه در اهداف

 کیکیتف الگوی ای منطقه نیازهای به پاسخگویی و تحصیل ادامه گیری جهت با بعدی های پایه در همچنین نماید. می

 گیرد. می قرار توجه مورد

 درسي برنامه در مطلوب گيري جهت

 آموزش مستلزم رویکرد این تحقق که است "توحیدی گرایی فطرت" مهارتی و فنی شاخه در درسی برنامه رویکرد

 واهدخ زیر جدول صورتبه مهارتی و فنی شاخه در اءاجز و ها مولفه از تلقی اساس این بر است. شایستگی بر مبتنی

 بود.
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 مهارتي و فني تربيت و آموزش در مطلوب گيرهاي جهت -2-5جدول

 درسي برنامه اجزاء و مؤلفه

 ملي
 كاردانش و اي حرفه و فني هاي شاخه در تلقي

 اجتماعی( های ل)حداق عمومی کار، دنیای غیرفنی و فنی های شایستگی اکتساب 22تربيتي هاي آرمان-2

 فرآيند به نسبت تلقي -7

  27يادگيري
  آموزشی استانداردهای براساس ها شایستگی سطوح تحقق

 فرآيند به نسبت تلقي -3

  23آموزشي

 کاری لیفتک هر در عملکرد استاندارد براساس آن تحقق از اطمینان و شایستگی بر مبتنی آموزش فرآیند

  آن تداوم برای شرایط ایجاد و

 محيط به نسبت تلقي -4

 24يادگيري

 شایستگی    

 شاخه 
 عمومی شایستگی کار دنیای غیرفنی شایستگی فنی شایستگی

 ای مدرسه مشارکتی 40مشارکتی ای وحرفه فنی

 کار واقعی محیط کاردانش
 واقعی محیط + ایمدرسه

 کار
  ایمدرسه

 

 22هنرجو به نسبت تلقي -5
 بر نیمبت شایستگی واحدهای همه کسب در فعال نقشی گوناگون های توانایی و ها ظرفیت با هنرجویان

 دارند. خویش های موقعیت به توجه با و عملکرد استاندارد

 یادگیرندگان در ای حرفه های صالحیت تحقق منظور به 48یادگیری محیط سازماندهی 22 هنرآموز به نسبت تلقي -2

 فرآيند به نسبت تلقي-2

 22 ارزشيابي

  آموزشی استانداردهای بر مبتنی تحصیلی پیشرفت ارزشیابی
 کار دنیای ای حرفه های صالحیت استانداردهای براساس نهایی ارزشیابی

                                                      

 4-1-1-9-9نامه درسی ملی بندهای بر 44

 9برنامه درسی ملی بند  41

 44-41-41برنامه درسی ملی بندهای  41

 1برنامه درسی ملی بند  41

 استفاده از ظرفیت های محیط کار 40

 1برنامه درسی ملی بند  49

 1برنامه درسی ملی بند  49

، تهیه طرح درس، چیدمان محیط فیزیکی یادگیری، چیدمان محیط روانی سازماندهی محیط یادگیری شامل : طراحی آموزش مبتنی بر شایستگی ها 48

 یادگیری و اجرای آموزشی

 44برنامه درسی ملی بند  49
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  کاردانش و اي حرفه و فني هاي شاخه در آموزش مطلوب هاي ويژگي 5-6

 آمده زیر جدول در تفکیك به که است هاییتشابه و هاتفاوت دارای مهارتی و فنی شاخه در آموزش اهداف، اساس بر

 .*است

 كاردانش و اي حرفه و فني شاخه ي ها مولفه در مطلوب هاي ويژگي -7-5 جدول

 ها شاخه

 ها مؤلفه
 كاردانش شاخه اي حرفه و فني شاخه

 کار دنیای کار دنیای و پرورش و آموزش وزارت ار(ك استاد و آموز )هنر انساني نيروي تامين

 درسي برنامه تهيه

 کار دنیای  کار دنیای  72حرفه استاندارد

 کار دنیای کار دنیای و علوم وزارت پرورش، و آموزش وزارت آموزشي استاندارد

 کار دنیای + پرورش و آموزش کار دنیای و علوم وزارت پرورش، و آموزش وزارت دروس جدول

 کار دنیای پرورش و آموزش وزارت آموزشي نيازسنجي

  اي حرفه صالحيت سطوح
 لمللیابین )استاندارد تکنیسین و ماهرکارگر سطح

 حرف( و مشاغل بندی طبقه

 ندیب طبقه المللی بین )استاندارد کارگرماهر سطح

 حرف( و مشاغل

 کار واقعی محیط آموزی مهارت کار+مراکز محیط + مدرسه آموزشي محيط

  تحصيلي مدرك ارائه
 نامه گواهی ارائه از قبل دیپلم مدرک ارائه

  یا حرفه صالحیت

 ارائه از قبل ای حرفه صالحیت نامه گواهی ارائه

 دیپلم مدرک

 اجراي مسئوليت

  آموزشي برنامه

 پرورش و آموزش وزارت و کار دنیای پرورش و آموزش وزارت اي حرفه شايستگي

 پرورش و آموزش وزارت پرورش و آموزش وزارت عمومي شايستگي

 **پسر و دختر پسر و دختر پذيرش جنسيت

 مهارتی و فنی هنرستان مهارتی و فنی هنرستان  نام بتث محل

 کار قانون و پرورش و آموزش وظایف و اهداف قانون پرورش و آموزش وظایف و اهداف قانون  قانون شمول

 دولت پرورش و آموزش وزارت اي حرفه دروس آموزشي بسته

 دولت پرورش و آموزش وزارت اي حرفه آموزش اجراي هزينه

  دولت و اقتصادی های بنگاه پرورش و آموزش وزارت اي حرفه آموزش فضاي و يزاتتجه تامين

 شود. می گرفته نظر در ای حرفه و فنی شاخه همانند 41 و 44 پایه در مهارتی و فنی شاخه های مولفه-*

 بود. خواهد کار واقعی محیط در آموزش اجرای شرط به کاردانش شاخه در دختران و پسران پذیرش -**

                                                      

 شامل استاندارد های شایستگی و ارزشیابی 14
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  تحصيلي هدايت و راهنمايي و متوسطه دوم دوره مطلوب ساختار 5-7

 از: عبارتند مهارتی و ای حرفه و فنی تربیت و آموزش قلمرو در دوم متوسطه دوره پیشنهادی های ساختار و الگو

 نشکاردا و ای حرفه و فنی شاخه تفکیك و دهم سال در عمومی پایه یك وجود شامل موجود وضع استمرار -4الگوی

 یك ای حرفه -تحصیلی )هدایت دهم سال پایان در آموزان دانش توسط شاخه و رشته انتخاب و یازدهم در نظری و

 ای(. مرحله

 دوره پایان در آموزان دانش توسط شاخه و رشته انتخاب و دوم متوسطه دوره در ها شاخه کامل تفکیك -1الگوی

 ای(. مرحله یك ای حرفه تحصیلی هدایت و نهم سال )پایان عمومی آموزش

 و کاردانش شاخه برای ای مرحله یك تحصیلی هدایت و دهم پایه در متوسطه دوره در ها شاخه تفکیك -1 الگوی

 دهم( سال پایان و نهم سال ای)پایان حرفه و فنی شاخه برای ای مرحله دو ای حرفه تحصیلی هدایت و نظری شاخه

 و کاردانش شاخه برای ای مرحله یك تحصیلی هدایت و دهم پایه در متوسطه دوره در ها شاخه تفکیك -1 الگوی

 دهم( سال پایان و نهم سال )پایان نظری شاخه و ای حرفه و فنی شاخه برای ای مرحله دو ای حرفه تحصیلی هدایت

 ملاش موجود وضع پایه این برای نظری شاخه تفکیك و دهم پایه در کاردانش و ای حرفه و فنی شاخه تلفیق -0الگوی

 حلهمر دو ای حرفه تحصیلی هدایت و کاردانش دهم پایه در متوسطه دوره در کاردانش و ای حرفه و فنی شاخه تفکیك

 دهم( سال پایان و نهم سال )پایان ها شاخه کلیه برای ای

 هدایت و متوسطه دوم دوره کل در مهارتی( و فنی )شاخه کاردانش و ای حرفه و فنی شاخه کامل تلفیق -9 الگوی

 دهم( سال پایان و نهم سال )پایان نظری شاخه و مهارتی و فنی شاخه برای ای مرحله دو ای حرفه تحصیلی

 هدایت و متوسطه دوم دوره کل در مهارتی( و فنی )شاخه کاردانش و ای حرفه و فنی شاخه کامل تلفیق -9 الگوی

 نظری شاخه برای یا مرحله یك و مهارتی و فنی شاخه برای ای مرحله دو ای حرفه تحصیلی

 تحصیلی هدایت و دوازدهم و یازدهم های پایه در ها شاخه تفکیك و دهم پایه در ها شاخه کلیه تلفیق -8 الگوی

 ها شاخه کلیه برای ای مرحله دو ایحرفه

 برای ای مرحله دو ای حرفه تحصیلی هدایت و دهم و نهم پایه در کاردانش و ای حرفه و فنی شاخه تلفیق -9 الگوی

 واقعی محیط در مدرسه از خارج کاردانش شاخه اجرای محیط دوازدهم پایه در ) مهارتی و ای حرفه و فنی های شاخه

 .باشد( می کار
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  تحصيلي هدايت و راهنمايي و متوسطه دوم دوره ساختار 2 الگوي -2-5 شكل
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  تحصيلي هدايت و راهنمايي و متوسطه دوم دوره ساختار 7 الگوي -7-5 شكل



754 

 

  تحصيلي هدايت و راهنمايي و متوسطه دوم دوره ساختار 3 الگوي -3-5 شكل



755 

 

  تحصيلي هدايت و راهنمايي و متوسطه دوم دوره مطلوب 4 الگوي -4-5 شكل



752 

 

  تحصيلي هدايت و راهنمايي و متوسطه دوم دوره ساختار 5 الگوي -5-5 شكل



752 

 

  تحصيلي هدايت و اييراهنم و متوسطه دوم دوره ساختار 2 الگوي -2-5 شكل



752 

 

  تحصيلي هدايت و راهنمايي و متوسطه دوم دوره ساختار 2 الگوي -2-5 شكل



752 

 

  تحصيلي هدايت و راهنمايي و متوسطه دوم دوره ساختار 2 الگوي -2-5 شكل
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  تحصيلي هدايت و راهنمايي و متوسطه دوم دوره ساختار 2 الگوي -2-5 شكل
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شاخه فني و مهارتي

گروه
(رشته بزرگ) 

مسیرهای های آموزش در گروه ، رشته و شاخه های تحصیلی در دوره دوم متوسطه 

رشته رشته رشته
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 9الگوی شماره 
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 نمودند: ارزیابی را پیشنهادی الگوهای ذیل های شاخص و ها معیار ساسا بر خبرگان متمرکز گروه

 شاخه و رشته انتخاب در آموزان دانش شخصیتی رشد به توجه میزان .4

 حرف و مشاغل تنوع به کار بازار و جامعه نیاز به توجه میزان .1

 آموزشی مسیر هر در موجود مشاغل و حرف تعداد بودن همگن .1

 آموزش اجرای در پذیری امکان میزان .1

 کشور آموزشی نظام در ای حرفه -تحصیلی هدایت مراحل تعداد .0

 باالدستی اسناد به پایبندی میزان .9

 آموزان دانش های انتخاب تعداد و آموزشی پذیری تحرک میزان .9

 آموزش المللی بین های استاندارد با انطباق میزان .8

 عمومی آموزش اهداف تحقق به کمك و تسهیل میزان .9

 عالی آموزش اهداف تحقق به کمك و تسهیل میزان .44

 آموزان دانش های استعداد و عالیق به توجه میزان .44

 کشور در آبی سفید/یقه یقه کار نیروی فرهنگ اصالح به توجه میزان .41

 

 انتخاب 9و 9و 1 الگوهای گانه دوازده های شاخص و معیارها اساس بر خبرگان گروه اولیه تحلیل و ارزیابی از پس

 گردیدند.

 است. شده آورده مذکور الگوی سه نهایی ارزیابی 1-0 رهشما جدول در
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  متوسطه دوم دوره در ها شاخه و ها رشته ساختار الگوي سه نهايي ارزيابي -3-5 شماره جدول

 2 الگو 2 الگو 3 الگو ها شاخص رديف

 متوسط زیاد کم شاخه و رشته انتخاب در آموزان دانش شخصیتی رشد به توجه میزان  4

 متوسط زیاد زیاد خیلی حرف و مشاغل تنوع به کار بازار و جامعه نیاز به توجه نمیزا  1

 زیاد زیاد زیاد آموزشی مسیر هر در موجود مشاغل و حرف تعداد بودن همگن  1

 زیاد زیاد خیلی کم آموزش اجرای در پذیری امکان میزان  1

 زیاد متوسط کم رکشو آموزشی نظام در ای حرفه -تحصیلی هدایت مراحل تعداد  0

 متوسط زیاد زیاد باالدستی اسناد به پایبندی میزان  9

 زیاد خیلی زیاد کم آموزان دانش های انتخاب تعداد و آموزشی پذیری تحرک میزان  9

 متوسط زیاد کم آموزش المللی بین های استاندارد با انطباق میزان  8

 زیاد زیاد خیلی کم یعموم آموزش اهداف تحقق به کمك و تسهیل میزان  9

 متوسط زیاد متوسط عالی آموزش اهداف تحقق به کمك و تسهیل میزان  44

 زیاد زیاد متوسط آموزان دانش های استعداد و عالیق به توجه میزان 44

 متوسط زیاد کم کشور در آبی سفید/یقه یقه کار نیروی فرهنگ اصالح به توجه میزان  41

 

 و فنی های شاخه متوسطه دوم دوره آموزش نظام طراحی در بهینه الگوی عنوان به 9 الگوی ینهای ارزیابی به توجه با

 (.44-0 )شکل گردد می پیشنهاد کاردانش و ای حرفه

 

 

 كاردانش و اي حرفه و فني هاي شاخه متوسطه دوم دوره آموزش نظام طراحي در مطلوب الگوي -22-5 شكل
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7الگوي 
(اجراي آموزش در هنرستان و محيط واقعي كار)شاخه فني و حرفه اي و مهارتي



 مطلوب رويكرد عنوان به شايستگي بر مبتني وتربيت آموزش 5-8

 عناصر از یترکیب شایستگی است. شایستگی بر مبتنی تربیت و آموزش مهارتی و ای حرفه و فنی آموزش نظام مطلوب

 تکلیف یك انجام توانائی به ایحرفه شایستگی باشد. می هنرجویان و شاغلین تعاملی مختلف های عرصه در تربیتی

 هارتم دانش، از نظامی شایستگی، شود.می گفته محصول یك تولید جهت ای(شده توافق حداقل یك )براساس کاری

 آگاهی، ،سطح چهار به ایحرفه اخالق کارگیریبه نحوه و عملکرد استاندارد نوع به توجه با که است ایمان و

 یشترب هاییمتغیر ایمان و مهارت اما کم ی بیشتر متغیری دانش شود.می بندیتقسیم احسن و خبرگی تبحر)مهارت(،

 دارد. تگیبس کار دنیای خبرگان نظر مورد ترکیب به عملکردی اهداف با اجزاء ارتباط و شایستگی سطح هستند. کیفی

 دیگر سطوح به هاآن وسعت و نوع سطح، به توجه با که است ایحرفه هاشایستگی از ایمجموعه ای،حرفه صالحیت

 در نیبیرو علت از منفی یا مثبت ثیرأت مداخله است. عام مفهوم به خدمات و کاال شامل محصول گشت. خواهند تقسیم

  است. شایستگی چرخه بر مبتنی شایستگی تربیت و توسعه است. فرآیند یك انجام

 

 
 

 آن اجزاء شامل شايستگي چرخه -22-5 شكل

  

عملگر(ماشین)ابزار 
-دقت-اجرای مستقل-تقلید

عادت

محصول 
موجود

مداخله

محصول 
مطلوب

مداخله

(دریافت و پایش)حسگر 
تشخیص -دقت -توجه

مداخله

(ذخیره دانش)حافظه 
-الگوریتم-مفاهیم-حقایق
(کیفیت)استاندارد -قواعد

مداخله

پردازشگر 
ارزشیابی-ترکیب-تجزیه و تحلیل

مداخله

مهار گر
فرعی-اصلی

مداخله

مهارت

دانش

ايمان

  يشايستگ

محيط كاري

محیط کار
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 ها شايستگي مطلوب بندي دسته 9 -5

 زیر ولجد شرح به اسناد به توجه با مهارتی و فنی شاخه رسید های برنامه در نوع اساس بر ها شایستگی بندی دسته

  است:

  مهارتي و اي حرفه و فني هاي شاخه در شايستگي مختلف هاي بندي دسته -4-5 جدول

 بندي گروه

 2-ها شايستگي

 بندي گروه

 7-ها شايستگي

  بندي گروه

 3-ها شايستگي

 بندي گروه

 4-ها شايستگي

 بندي گروه

 5-ها شايستگي

 عمومی های تگیشایس
 های شایستگی

 عمومی

 رد پایه های شایستگی

 ملی درسی برنامه
 پایه های شایستگی

 ملی درسی برنامه در
 پایه های شایستگی

 ملی درسی برنامه در

 عمومی های شایستگی

 و تربیت های حوزه

 یادگیری

 عمومی های شایستگی

 و تربیت های حوزه

 یادگیری

 های حوزه عمومی های شایستگی

 یادگیری و تربیت

  ایحرفه هایشایستگی

 غیر های شایستگی

 حوزه های شایستگی کار دنیای فنی

 و کار یادگیری و تربیت

 فناوری

 فنی غیر های شایستگی

 کار دنیای

 محوری فنی غیر های شایستگی

 کار دنیای

 مادام یادگیری های شایستگی

 ای حرفه و فنی العمر
 فنی های شایستگی

 ارک دنیای
 فنی های شایستگی

 ارک دنیای فنی پایه های شایستگی کار دنیای

 

 مطلوب نگاه عنوان به ها شايستگي کسب در نگر کل نگاه و يكپارچه تربيت 5-11

 یکپارچه و پیوسته هم به بصورت هنرجویان تمام برای باید مهارتی و ای حرفه و فنی آموزش تربیتی و درسی های برنامه

 آمایش و هنرجویان های گروه از هریك نیازهای با پذیری، انعطاف رعایت با باید ها برنامه این شود. دوینت و طراحی

 افراط از زپرهی و تعادل رعایت به باید تربیتی و درسی یهابرنامه شود. داده سازگاری و انطباق کار بازار نیاز و سرزمینی

 اوتمتف هایروش از گیریبهره و ومحتوا هدف تربیت، و تعلیم هایتساح به توجه در توازن و تناسب رعایت و تفریط و

 القی،اخ و عبادی اعتقادی، تربیت و تعلیم شامل ها ساحت باشد. پایبند هابرنامه از ارزشیابی و اجرا تولید، طراحی، در

 تربیت و تعلیم ری،هن و یشناخت زیبا تربیت و تعلیم بدنی، و زیستی تربیت و تعلیم سیاسی، و اجتماعی تربیت و تعلیم

 الیع شورای مصوب پرورش و آموزش بنیادین تحول است.)سند فناورانه و علمی تربیت و تعلیم ای، حرفه و اقتصادی

 .(4194 ماه آذر -فرهنگی انقالب

 ،تجامعی طیبه، حیات مختلف شئون به دستیابی و فطرت شکوفایی تربیتی، و درسی های برنامه گذاری هدف در

 فهومیم چارچوب قالب در که است گرفته قرار مبنا تربیت و تعلیم گانه شش های ساحت به متوازن توجه و گییکپارچ
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 راهنمای ،کاردانش و ای حرفه و فنی شاخه متوسطه دوم دوره های شایستگی و اهداف تدوین در ای یکپارچه و منسجم

 .بود خواهد مجریان و ریزان برنامه عمل

 با نگر لک رویکرد یك عمومی و فنی و غیر فنی، های شایستگی از اعم های شایستگی یصیتخص رویکرد منظور بدین

 هاگیشایست تخصیص مفهومی الگوی زیر شکل در بود. خواهد شغلی و اجتماعی فردی، زندگی شئونات تمام به توجه

 ایهشایستگی ها، شایستگی آموزش زمانی سهم است. شده داده نشان متوسطه دوم دوره تحصیلی مختلف شاخه در

 حیطرا عمومی آموزش دوره به توجه با هاشایستگی دیگر و شاخه دو در مشترک هایشایستگی شاخه، سه در مشترک

 گردد.می

 

  متوسطه دوم دوره تحصيلي مختلف شاخه در ها شايستگي تخصيص مفهومي الگوي - 27-5 شكل

 

 کاردانش و اي حرفه و فني شاخه مشترك و مطلوب هاي شايستگي 5-11

 آن ارتباط و متوسطه دوم دوره در کاردانش و ای حرفه و فنی شاخه در مشترک های شایستگی و اهداف تحقق جهت

 برای شده گرفته نظر در سطوح است. گردیده طراحی آن سطوح همراه به ها شایستگی جدول قبلی های دوره با

 هاشایستگی سطوح از برخی است. شده گرفته نظر در 1 سطح حداکثر آموزشی نظام ساله 41 دوره در های شایستگی

 گردد. می محقق عمومی آموزش دوره در

 

مشترك ملي در رشته 

مشترك ملي در شاخه

مشترك استاني در حوزه

مدرسه در حوزه /مشترك منطقه

سه  زماني آموزش شايستگي ها در 
شاخه هاي دوره دوم متوسطه
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 كاردانش و اي حرفه و فني شاخه مشترك و مطلوب هاي شايستگي -5-5 جدول

 



722 

 مهارتي و فني شاخه در آموزشي و درسي ريزي برنامه مطلوب فرآيند 5-12

 تنیده هم در بصورت حوزه این در درسی های برنامه طراحی نظری مبانی و آموزشی دنیای کار، دنیای اقتضائات اساس بر شاخه این در آموزشی و درسی ریزی برنامه

 گردد. می تدوین و تهیه مراحل این مطابق اصالح و اجرا یادگیری، های رسانه و منابع درسی، برنامه درسی، برنامه راهنمای بود. خواهد

 

 مهارتي و فني شاخه در آموزشي و درسي ريزي مهبرنا مطلوب فرآيند -23-5 شكل

طراحی مفهومی برنامه های درسی    

...(اهداف دوره ، چهارچوب راهنما و )
حرفه ها، )نیازسنجی آموزشی 

.(..مشاغل، شایستگی عمومی و 

/                     انتخاب حرفه 

وظایف و کارها
ی طراحی گروه و رشته تحصیل

(بارشته و گروه تحصیلی)
یتهیه و تدوین راهنمای برنامه درس

زء شایستگی های ج/ تعیین اهداف

دروس/ پیمانه ها

مانه تعیین رئوس محتوا و الزامات پی

دروس/ ها 

طراحی فعالیت ها و تجارب 

یادگیری

مانه تدوین استاندارد ارزشیابی پی

دروس/ ها 

ی تهیه و تدوین برنامه درس

رشته تحصیلی

یتهیه مواد و رسانه های یادگیر
ت تهیه و اجرای برنامه جامع فعالی

های بخش ها
اصالح و بهبودارزشیابی برنامه درسیآموزش و اجرای برنامه درسی

 )دنياي آموزش(
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 کاردانش و اي حرفه و فني شاخه در شايستگي اساس بر گذاري هدف مطلوب الگوي 5-13

 و فنی هشاخ در آموزش های ویژگی و درسی های برنامه تهیه فرایند و ملی درسی برنامه در گذاری هدف الگوی استناد به ای حرفه و فنی های شاخه اهداف تحقی جهت

  است. زیر نمایه با مطابق آموزش این در گذاری هدف الگوی کاردانش و ای حرفه

 

 كاردانش و اي حرفه و فني شاخه در هدف الگوي - 24-5 شكل
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 اي حرفه-تحصيلي هاي رشته و ها گروه مطلوب طراحي 5-14

 در ای رفهح توسعه مسیر ملی، درسی برنامه در فناوری و کار یادگیری و تربیت حوزه بیانیه بنیادین، تحول سند اساس بر

 های رشته و ها گروه ساختار و طراحی کشور، آموزشی نظام ساختار ملی، ای حرفه صالحیت سطوح و شغلی نیازسنجی

 است: استوار زیر معیارهای بر (ای حرفه-تحصیلی های گرایش و ها رشته عناوین با یا) ای حرفه-تحصیلی

 

 نمایند. می نام ثبت تحصیلی گروه در دهم پایه در ارتیمه و فنی شاخه هنرجویان

 است. ای حرفه-تحصیلی رشته چندین شامل ای حرفه تحصیلی گروه هر مهارتی و فنی شاخه در

 گردد. می ارائه تحصیلی گروه و ها رشته مشترک و پایه های شایستگی مهارتی و فنی شاخه دهم پایه در

 شامل را مهارتی( 1 و 1 ،4) مهارت میانی و ابتدایی سطوح در حرفه 14 حداقل تیمهار و فنی شاخه در تحصیلی گروه هر

  دارد. بستگی شاخه این به شده داده اختصاص ای حرفه آموزش زمان به تعداد این شود. می

 لیلید هر هب دارد. بستگی شاخه این در فنی های شایستگی به یافته اختصاص زمان به تحصیلی های رشته هاو گروه تعداد

 بود. خواهد همراه تحصیلی های رشته ها، گروه تعداد افزایش با زمان این کاهش

 نماید. می تعیین را خود تحصیلی رشته یازدهم، پایه ابتدای در مهارتی و فنی شاخه هنرجویان

  اشت.د خواهند رو پیش رشته انتخاب در گزینه 1 حداقل ای حرفه و فنی شاخه هنرجویان عمودی، پذیری تحرک جهت

 کامل بطور ها صالحیت ملی، ای حرفه صالحیت چارچوب اساس بر متوسطه دوره رسمی ای حرفه و فنی تربیت و آموزش

 گردد. می ارائه

 هر هستند. دار معنا کار دنیای در که هستند شغلی های پودمان از ای مجموعه شاخه دو مختلف های پایه در ها درس

 ای حرفه شایستگی های پودمان اساس بر ها درس لذا و شود می شامل را ای حرفه های شایستگی از ای مجموعه پودمان

 گردند. می طراحی

 تلفیقی بصورت فناورانه شایستگی و نوآوری منابع، مدیریت کارآفرینی، بهداشت، و ایمنی ای، حرفه اخالق های شایستگی

  شد. خواهد داده آموزش مستقل، بصورت ارائه بر عالوه دروس کلیه در

 کند. می پیدا کاهش گذشته نظام به نسب پایه هر در فنی شایستگی دروس عناوین تعداد

 بود خواهد شایستگی آموزش واحد 414 معادل دیپلم مدرک اخذ جهت شده کسب واحدهای تعداد
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 باشد. می آموزشی ساعت 19 معادل شایستگی واحد هر

 شایستگی آن آموزش زمان کل درصد 84 الی 94 بین ای حرفه شایستگی یك در عملی( )آموزش آموزی مهارت زمان

 بود. خواهد

 شود. می داده اختصاص ها استان به مشاغل آموزش برای ای حرفه و فنی شاخه در آموزش کل زمان درصد 14 الی 44

 یابد. می تخصیص سوم سال در متمرکز بطور زمان این

 شود. می اجرا سال دو یا یك در متمرکز رتبصو که است ساعت 114 مهارتی و فنی شاخه در کارآموزی زمان

 ینا شد. خواهد انتخاب زیر جداول در پیشنهادی الگوهای از یکی اساس بر ای حرفه-تحصیلی های گروه بندی دسته نوع

 هایرشته افزایی هم ای، حرفه-تحصیلی هدایت و راهنمایی پذیری، انعطاف اجرا، پذیری امکان های شاخص اساس بر انتخاب

 باشد. می 4 الگوی پیشنهادی الویت گردد. می تعیین المللی بین های بندی تقسیم به پایبندی و ای حرفه – یتحصیل
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 اي حرفه و تحصيلي هاي رشته مطلوب بندي گروه 5-15

 حرفه تحصیلی های رشته بندی گروه روش سه 1441 و 1444 )آیسکد( آیسید آموزش المللی بین استاندارد اساس بر

  گردد. می دپیشنها ای

  از: عبارتند پیشنهادی روش چهار

 

 موجود وضع اساس بر شده بهینه عناوین بصورت ای حرفه -تحصیلی های رشته بندی گروه اول روش

 فناوری و کار یادگیری حوزه بیانیه مبانی اساس بر ای حرفه -تحصیلی های رشته بندی گروه دوم روش

 ای حرفه-تحصیلی بزرگ های گروه اساس بر ای هحرف -تحصیلی های رشته بندی گروه سوم روش

 ای* حرفه-تحصیلی وسیع های گروه اساس بر ای حرفه -تحصیلی های رشته بندی گروه چهارم روش

 

 گردد: لحاظ بایستی زیر موارد مطلوب بندی دسته ها روش انتخاب در

 است. استوار مهارتی و نیف شاخه مفهومی طراحی سند اساس بر ای حرفه-تحصیلی رشته و گروه طراحی اصول

 زمان سهم تخصیص و آموزشی سنجی نیاز از پس شده ارائه ایحرفه -تحصیلی های رشته و ها گروه تعداد و عناوین

 کرد. خواهند تغییر و اصالح تعدیل، دوم متوسطه دوره در ای حرفه آموزش

 توجه با جدول این در شده مطرح ای حرفه-تحصیلی های رشته عناوین با مرتبط کاردانش شاخه های رشته عناوین

 گردید. خواهند تعریف کار دنیای امکانات و آموز دانش عالئق و کار بازار نیاز اقتضائات، به

 گردید. خواهد تعریف ای حرفه-تحصیلی گرایش پیوسته کاردانی دوره در

 تباطار آموزشی های برنامه بندی دسته سطوح به را حرف بندی دسته سطوح ،آموزش دنیای-کار دنیای ارتباطی جدول

 دهد. می

 در ریپذی امکان و پذیری انعطاف و ای رشته چند ،بودن ای رشته بین بدلیل ای حرفه -تحصیلی های رشته از برخی

 است. شده تکرار گروه دو
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   موجود وضع اساس بر شده بهينه عناوين بصورت اي حرفه -تحصيلي هاي رشته بندي گروه اول روش- 2-5 جدول

 ايحرفه -تحصيلي هاي رشته  ايحرفه-تحصيلي گروه رديف

 498844مکاترونیك-494144الکترونیك-494144 الکتروتکنیك-498844 ای رایانه افزار نرم و شبکه رایانه و برق 4

  فراوری و مواد 1
 -491444غذایی فناوری-494444 شیمیایی هایفرایند فناوری-491144استخراج-و معدن فناوری -491144سرامیك-491144پوشاک اولیه مواد فراوری

 144940 متالورژی

 494014 صنعتی هایماشین فناوری-494914کشاورزی های ماشین فناوری-494944 خودرو فناوری آالت ماشین نگهداری و تعمیر 1

 مکانیك 1
 و سرمایشی تاسیسات فناوری-491114ذکاغ و چوب فناوری-494014فلزی فناوری-494014 متالورژی-494044 افزار های ماشین فناوری

 418814 چاپ فناوری –498844مکاترونیك-494114گرمایشی

 494114گرمایشی و سرمایشی تاسیسات فناوری-491114عمران-414144داخلی( )تزئینات داخلی دکوراسیون طراحی-491144 ساختمان ساختمان و معماری 0

 هنر 9

 هنرهای و موسیقی-418844گرافیك-فتو -414144زیبا هنرهای-414144داخلی( داخلی)تزئینات کوراسیوند طراحی-418844 تلویزیونی برنامه تولید

 صنایع-414141(سفال)دستی صنایع-414141(چوبی هنرهای) دستی صنایع -414144 دستی)فرش( صنایع -414114 لباس و الگو طراحی-414044نمایشی

 418814 چاپ فناوری –414444 شنیداری-دیداری های رسانه -414140(ریگ شیشه) دستی صنایع -414141 (جواهر و طال) دستی

 غذا و کشاورزی 9
 منابع -491444غذایی فناوری-494914کشاورزی های ماشین فناوری-481444امورشیالت -484414زراعی امور-484144امورباغی-484444 اموردامی

 481444 طبیعی

 444144بدنی تربیت-444144پیرایشی و آرایشی خدمات-491144 کودک تربیت-491444تواناننا و بزرگساالن از مراقبت سالمت و بهداشت 8

 444144بدنی تربیت-441144امداد و حفاظتی امور-441444 نقل و حمل-444044 گردشگری-444144 داری هتل خدمات 9

 414944 فروش امور-414144تبلیغات و بازاریابی-414044اداری امور-414144بیمه و بانکداری مالی، امور -414444 مالیات و حسابداری اداری امور و بازرگانی 44

 است. استوار مهارتی و فنی شاخه مفهومی طراحی سند اساس بر ای حرفه-تحصیلی رشته و گروه طراحی اصول*

 کرد. خواهند تغییر و اصالح تعدیل، دوم متوسطه دوره در ای حرفه آموزش زمان سهم تخصیص و آموزشی سنجی نیاز از پس شده ارائه ایحرفه -تحصیلی های رشته و ها گروه تعداد و عناوین٭

 گردید. خواهند تعریف کار دنیای امکانات و آموز دانش عالئق و کار بازار نیاز اقتضائات، به توجه با جدول این در شده مطرح ای حرفه-تحصیلی های رشته عناوین با مرتبط کاردانش شاخه های رشته *عناوین

 گردید. خواهد تعریف ای حرفه-تحصیلی گرایش پیوسته کاردانی دوره در *

 دهد. می ارتباط آموزشی های برنامه بندی دسته سطوح به را حرف بندی دسته سطوح ،آموزش دنیای-کار دنیای ارتباطی *جدول

است.. شده تکرار گروه دو در پذیری امکان و پذیری انعطاف و ای رشته چند ،بودن ای رشته بین بدلیل ای حرفه -تحصیلی های رشته از برخی *
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 فناوري  و كار يادگيري حوزه بيانيه مباني اساس بر اي حرفه -تحصيلي هاي رشته بندي گروه دوم روش -2-5 جدول

 ايحرفه -تحصيلي هاي رشته ايحرفه -تحصيلي گروه رديف

 498844اترونیكمک -494144الکترونیك– 494144الکتروتکنیك اتوماسیون و برق 4

 418814 چاپ فناوری –491114کاغذ و چوب فناوری -498844مکاترونیك -494014 متالورژی –494044افزار های ماشین فناوری صنعتی تولید 1

 414144داخلی( )تزئینات داخلی دکوراسیون طراحی - 494114گرمایشی و سرمایشی تاسیسات فناوری -491114عمران- 491144 ساختمان ساختمان و معماری 1

 494114وگرمایشی سرمایشی تاسیسات فناوری -494014 صنعتی هایماشین فناوری -494914کشاورزی ماشینهای فناوری -494944 خودرو فناوری  نگهداری و تعمیر 1

 (491144پوشاک اولیه ادمو )فراوری -494444 شیمیایی فرایندهای فناوری -491144واستخراج معدن فناوری-491144سرامیك فراوری و مواد 0

 418844گرافیك-فتو -414114 لباس و الگو طراحی -414144داخلی( داخلی)تزئینات دکوراسیون طراحی هنری طراحی 9

  دستی صنایع 9
 (اهرجو و طال )دستی صنایع-414141(سفال)دستی صنایع-414141(چوبی هنرهای) دستی صنایع -414144 دستی)فرش( صنایع -414144 زیبا هنرهای

 414140(گری شیشه) دستی صنایع -414141

  شنیداری- دیداری هنرهای 8
 فناوری –418844گرافیك-فتو -414444 شنیداری-دیداری های رسانه -414014موسیقی -414044نمایشی هنرهای -418844 تلویزیونی برنامه تولید

 418814 چاپ

 491444 غذایی ادمو فراوری-481444 شیالت امور -484444 یدام امور  غذا 9

 481444 طبیعی منابع – 484144امورباغی– 484414امورزراعی کشاورزی 44

 498844مکاترونیك -494144افزار نرم-494144ها داده پایگاه طراحی و شبکه ارتباطات و اطالعات فناوری 44

 441144امداد و حفاظتی امور-441444 نقل و امورحمل -444144 داری هتل خدمات 41

  414044اداری امور -414144بورس و بیمه بانکداری، -414444 مالی حسابداری اداری و مالی امور 41

 444144پیرایشی و آرایشی خدمات -444144بدنی تربیت- 4911 44کودک تربیت سالمت و بهداشت 41

 414144تبلیغات و بازاریابی -444149فروش امور -444044 گردشگری بازاریابی و تجارت 40

 است. استوار مهارتی و فنی شاخه مفهومی طراحی سند اساس بر ای حرفه-تحصیلی رشته و گروه طراحی صول*ا

 د.کر خواهند تغییر و اصالح تعدیل، دوم متوسطه دوره در ای حرفه آموزش زمان سهم تخصیص و آموزشی سنجی نیاز از پس شده ارائه ایحرفه -تحصیلی های رشته و ها گروه تعداد و عناوین٭

 گردید. هندخوا تعریف کار دنیای امکانات و آموزدانش عالئق و کار بازار نیاز اقتضائات، به توجه با جدول این در شده مطرح ای حرفه-تحصیلی هایرشته عناوین با مرتبط کاردانش شاخه هایرشته *عناوین

 گردید. خواهد تعریف ای حرفه-تحصیلی گرایش پیوسته کاردانی دوره در *

 دهد. می ارتباط آموزشی های برنامه بندی دسته سطوح به را حرف بندی دسته سطوح ،آموزش دنیای-کار دنیای ارتباطی ول*جد

 است. شده تکرار گروه دو در پذیری امکان و پذیری انعطاف و ای رشته چند ،بودن ای رشته بین بدلیل ای حرفه -تحصیلی های رشته از برخی *
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 اي  حرفه-تحصيلي بزرگ هاي گروه اساس بر اي حرفه -تحصيلي هاي رشته بندي گروه سوم روش– 2-5 جدول

 
-حرفه-تحصيلي گروه

 بزرگ( هاي )رشته اي
 ايحرفه -تحصيلي هاي رشته

 تولید و ساخت 4

 و یشیسرما تاسیسات فناوری -491114کاغذ و چوب فناوری -494014فلزی فناوری -494014 متالورژی-494044افزار های ماشین فناوری

-494144الکتروتکنیك-498844ای رایانه افزار نرم و شبکه -491114عمران- -491144 ساختمان-498844مکاترونیك-494114گرمایشی

 418814 چاپ فناوری –4940 14صنعتی هایماشین فناوری -494914کشاورزی های ماشین فناوری -494944 خودرو فناوری -494144الکترونیك

 وتولید فراوری 1
 فناوری -494014 متالورژی -494444 شیمیایی فرایندهای فناوری-491144استخراج و معدن فناوری -491144سرامیك -491144پوشاک اولیه مواد وریفرا

 491444غذایی

 غذا و کشاورزی 1
 های ماشین فناوری -481444 طبیعی منابع -491444غذایی فناوری -481444امورشیالت – 484414زراعی امور-484144امورباغی-484444 اموردامی

 494914کشاورزی

 هنر و فرهنگ 1

 طراحی -414044نمایشی هنرهای و موسیقی -414144زیبا هنرهای-414144داخلی( داخلی)تزئینات دکوراسیون طراحی- 418844 تلویزیونی برنامه تولید

 صنایع-414141(سفال)دستی صنایع-414141(چوبی هنرهای) دستی صنایع -414144 دستی)فرش( صنایع -414444 گرافیك-فتو -414114 لباس و الگو

 418814 چاپ فناوری – 414444 شنیداری-دیداری های رسانه -414140(گری شیشه) دستی صنایع -414141 (جواهر و طال )دستی

  بازرگانی و خدمات 0

 کودک تربیت -491444ناتوانان و بزرگساالن از بتمراق-441144امداد و حفاظتی امور-441444 نقل و حمل-444044 گردشگری-444144 داری هتل

-414044اداری امور-414144بیمه و بانکداری مالی، امور -414444 مالیات و حسابداری- 444144بدنی تربیت -414444پیرایشی و آرایشی خدمات-491144

 414944 فروش امور-414144تبلیغات و بازاریابی

 است. استوار مهارتی و فنی شاخه مفهومی طراحی سند اصول اساس بر ایحرفه -تحصیلی رشته و گروه طراحی *

 کرد. خواهند تغییر و اصالح تعدیل، متوسطه دوم دوره در ای حرفه آموزش زمان سهم تخصیص و آموزشی نیازسنجی از پس شده ارائه ایحرفه -تحصیلی هایرشته و هاگروه تعداد و *عناوین

 گردید. ندخواه تعریف کار دنیای امکانات و آموزاندانش عالئق و بازارکار نیاز اقتضائات، به توجه با جدول این در شده مطرح ایحرفه-تحصیلی هایرشته عناوین با مزتبط کاردانش شاخه هایرشته *عناوین

 دهد. می طارتبا آموزشی های برنامه بندی دسته سطوح به را حرف بندیدسته سطوح آموزش، دنیای-کار دنیای ارتباطی *جدول

 گردید. خواهد تعریف ای حرفه-تحصیلی گرایش پیوسته کاردانی دوره در *

 است. شده تکرار گروه دو در پذیری امکان و پذیریانعطاف و ایرشته چند بودن، ایرشته بین بدلیل ایحرفه -تحصیلی هایرشته از برخی *
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 اي  حرفه-تحصيلي وسيع هاي گروه اساس بر اي حرفه -تحصيلي هايرشته بندي گروه چهارم روش -2-5 جدول

 رديف
 ايحرفه-تحصيلي گروه

 وسيع( هاي )رشته 
 ايحرفه -تحصيلي هاي رشته

 صنعت 4

 و سرمایشی تاسیسات فناوری -491114کاغذ و چوب فناوری -494014فلزی فناوری -494014 متالورژی-494044افزار های ماشین فناوری

-494144الکتروتکنیك-498844ای رایانه افزار نرم و شبکه -491114عمران- -491144 ساختمان-498844مکاترونیك-494114گرمایشی

 اولیه مواد فراوری -4940 14صنعتی هایماشین فناوری -494914کشاورزی های ماشین فناوری -494944 خودرو فناوری -494144الکترونیك

 فناوری –491444غذایی فناوری -494444 شیمیایی فرایندهای فناوری-491144استخراج و معدن فناوری -491144سرامیك -491144پوشاک

 418814 چاپ

  کشاورزی 1
 فناوری -481444 طبیعی منابع -491444غذایی فناوری -481444امورشیالت – 484414زراعی امور-484144امورباغی-484444 اموردامی

 494914کشاورزی هایماشین

 هنر 1

 -414044نمایشی هنرهای و موسیقی -414144زیبا هنرهای-414144داخلی( داخلی)تزئینات دکوراسیون طراحی- 418814 تلویزیونی برنامه تولید

 صنایع -414141(چوبی هنرهای) دستی صنایع -414144 دستی)فرش( صنایع -414444 گرافیك-فتو -414114 لباس و الگو طراحی

 –414444 شنیداری-دیداری های رسانه -414140(گری شیشه) دستی ایعصن -414141 (جواهر و طال )دستی صنایع-414141(سفال)دستی

 418814 چاپ فناوری

  خدمات 1

 تربیت -491444ناتوانان و بزرگساالن از مراقبت-441144امداد و حفاظتی امور-441444 نقل و حمل-444044 گردشگری-444144 داری هتل

-414144بیمه و بانکداری مالی، امور -414444 مالیات و حسابداری- 444144نیبد تربیت -414444پیرایشی و آرایشی خدمات-491144 کودک

 414944 فروش امور-414144تبلیغات و بازاریابی-414044اداری امور

 است. استوار مهارتی و فنی شاخه مفهومی طراحی سند اصول اساس بر ای حرفه-تحصیلی رشته و گروه طراحی *

 کرد. خواهند تغییر و اصالح تعدیل، دوم متوسطه دوره در ای حرفه آموزش زمان سهم تخصیص و آموزشی سنجی نیاز از پس شده ارائه ایحرفه -تحصیلی های رشته و ها گروه تعداد و *عناوین

 گردید. ندخواه تعریف کار دنیای امکانات و آموزاندانش عالئق و ارکارباز نیاز اقتضائات، به توجه با جدول این در شده مطرح ایحرفه-تحصیلی هایرشته عناوین با مرتبط کاردانش شاخه هایرشته *عناوین

 دهد. می ارتباط آموزشی های برنامه بندی دسته سطوح به را حرف بندی دسته سطوح ،آموزش دنیای-کار دنیای ارتباطی *جدول

 گردید. خواهد تعریف ای حرفه-تحصیلی گرایش پیوسته کاردانی دوره در *

 است. شده تکرار گروه دو در پذیری امکان و پذیری انعطاف و ای رشته چند ،بودن ای رشته بین بدلیل ای حرفه -تحصیلی های رشته از برخی *
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 اي حرفه-تحصيلي رشته و گروه درسي برنامه و درسي برنامه راهنماي مطلوب يها مولفه 5-16

 درسي برنامه و درسي برنامه راهنماي مطلوب هاي مولفه -22-5 جدول

 درسي برنامه اجزاء و ها ولفهم

 اي حرفه-تحصيلي رشته و گروه

 درسي برنامه راهنماي اجزاء و ها مولفه

 اي حرفه-تحصيلي رشته و گروه

 حرفه شایستگی استاندارد .4

 حرفه ارزشیابی استاندارد .1

 رشته و گروه درسی برنامه راهنمای های مولفه .1

 دروس تجهیزات فضا، استانداردهای .1

 دروس انسانی وینیر استانداردهای .0

 فنی ها شایستگی توالی و وسعت .9

 فنی غیر های شایستگی توالی و وسعت .9

 عمومی های شایستگی توالی و وسعت .8

 و کار حوزه های شایستگی اساس بر دروس تفصیلی اهداف .9

 فناوری

 دروس پیشرفت ارزشیابی شیوه .44

 یادگیری های رسانه و مواد منابع، .44

 دروس محتوای-هدف جدول .41

 ها شایستگی یادگیری-دهییاد های فعالیت .41

  درسی های برنامه بهبود و اصالح فرآیند .41

 آموزشی منابع تهیه فرآیند تدوین .40

 تحصیلی رشته و گروه ضرورت و اهمیت .4

 آموزش کلی کمیت و مدت آموزشی، نیازسنجی .1

 تحصیلی دوره رویکرد و اهداف .1

 تحصیلی رشته و گروه هدف .1

 رشته و گروه به ورودی آموزان دانش ویژگی .0

 متوسطه دوره )در گروه و رشته در تحصیلی هدایت هایمسیر .9

 کاردانی( و

 رشته و گروه در احراز قابل مشاغل و ها حرفه .9

 رشته ای حرفه توسعه مسیرهای .8

 جهت انتظار مورد سطوح و عمومی و ای حرفه های شایستگی .9

  رشته دستیابی

 دروس سازماندهی و طراحی .44

 رشته ها پودمان و دروس کلی اهداف .44

 رشته ها شایستگی -دروس یقتطب جدول .41

 در) سالیانه کالسی غیر و کالسی جلسات مجموع جدول توزیع .41

 رشته مدرسه/منطقه/استان( اختیار

 تربیتی و درسی مواد تدریس زمان توزیع نحوه رسمی جدول .41

 رشته کالسی( )کالسی/غیر

 رشته یادگیری-یاددهی کلی راهبردهای .40

 رشته ارزشیابی های شیوه .49

 رشته یادگیری های محیط .49

 رشته مربیان عمومی های صالحیت .48

 رشته آموزشی بسته اجزای .49

 رشته و گروه درسی برنامه اجرای کلی الزامات .14

 هرشت و گروه درسی برنامه اصالح و بهبود ارزشیابی، فرآیند .14
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 کاردانش و اي حرفه و فني مطلوب هاي شاخص 5-17

 هایسیاست و انداز چشم سند توسعه، ششم برنامه جمله از باالدستی اسناد و المللی بین ای کتابخانه مطالعات اساس بر

 است. شده داده نشان 44-0 جدول در 4141 افق در مطلوب های شاخص نظام کلی

 

 كاردانش و اي حرفه و فني هاي شاخص مطلوب هاي شاخص -22-5 جدول

 2424 افق در كمي هدف واحد شاخص عنوان رديف

 94-04 درصد متوسطه آموزش کل به عملی آموزش زمان سهم 4

 94-94 درصد کل به کاردانش و ای حرفه و فنی شاخه آموزان دانش سهم 1

 90-94 درصد آموزش زمان کل به ای حرفه آموزش زمانی سهم 1

 14-40 درصد کشور دربازارکار تکنسین سهم 1

 صفر حدود در درصد جوانان اشتغال 0

 04 درصد  کل به ای حرفه آموزش عنو هر دهنده ارائه اقتصادی های بنگاه سهم 9

9 
 آموزان دانش کل به اولیه ای حرفه تربیت و آموزش در دختر آموزان دانش سهم

  دوم متوسطه دختر
 14 درصد

8 
 دتولی به کاردانی و دوم متوسطه ای حرفه تربیت و آموزش عمومی های هزینه سهم

  داخلی ناخالص
 4.9 درصد

9 
-14 ینسن در متوسطه یا حرفه یتترب و آموزش آموختگان مهارت اشتغال نرخ

 یسالگ 11
 94 درصد

44 
 هب نسبت متوسطه یا حرفه یتترب و آموزش آموختگان دانش اشتغال نرخ تفاوت

 یکاردان و دوم متوسطه دوره ینظر یها رشته
 14 درصد

 94 درصد  دارند یشغل یفوظا با یمهارت یسازگار که ماهر کارگران سهم 44

41 
 شده یلتحص فارغ یراخ سال سه در که ساله 11-14 آموختگان مهارت غالاشت نرخ

  اند
 90 درصد

 1 حداقل درصد  زندگی طول در حرفه تعیین در تحصیلی هدایت و راهنمایی مراحل تعداد 41

41 
 متوسطه دوره در ای حرفه تربیت و آموزش آموختگان دانش اشتغال نرخ تفاوت

 عمومی آموزش دوره به نسبت کاردانی و دوم
 14 درصد

 41   هنرآموزان به هنرجویان نسبت 40

 444 درصد دوم متوسطه در ملی ای حرفه صالحیت چهارچوب کاربست میزان 49
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 مطلوب وضع تحقق 5-18

 موارد این گردد. می پیشنهاد ذیل راهبردهای مهارتی و فنی شاخه تربیت و آموزش در مطلوب وضع تحقق جهت

 از: عبارتند

 

 پرورش و آموزش بنیادین تحول سند اهداف تحقق در کالن راهبردهای رایاج -

 بنیادین تحول سند های نظام زیر تعامالت طراحی -

 پرورش و آموزش بنیادین تحول سند کارهایراه اجرای -

 ملی درسی برنامه اجرایی الزامات و ها سیاست اجرای -

 پرورش و آموزش در تحول سند اجرایی الزامات اجرای -

 مهارتی و ای حرفه و فنی شاخه های ویژگی با متناسب اجرایی الزامات تحقق -

 پرورش و آموزش بنیادین تحول سند اهداف تحقق در کالن راهبردهای اجرای -

 توسعه ششم برنامه در کشور ای حرفه و فنی آموزش نظام با مرتبط راهبردها اقدامات اجرای -

 

 پرورش و آموزش بنيادين تحول دسن اهداف تحقق در کالن راهبردهاي اجراي 5-19

 هایهدف )تمام اسالمی تربیت و تعلیم فلسفه و نظری مبانی براساس عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام استقرار ـ4

 کالن(.

 تربیت و تعلیم نظام هایمؤلفه کلیه در بخشیتعالی رویکرد با تربیت و تعلیم فرآیند به یکپارچه نگاه کردن نهادینه ـ1

 (.9 و 0 ،1 ،1 ،4 کالن های)هدف ومیعم رسمی

 منابع تأمین و معلم تربیت ملی، درسی برنامه )شامل هانظام زیر تحولی اسناد اجرای و تدوین طراحی، فرایند ابتناء ـ1

 و ارزشیابی( و پژوهش ـ فناوری و تجهیزات فضا، تأمین مالی، منابع تخصیص و تأمین مدیریت، و راهبری انسانی،

 ظامن راهبردی تحول سند مفاد و اسالمی تربیت و تعلیم فلسفه و نظری مبانی بر مدتمیان و مدتکوتاه هایبرنامه

 (.0 ،9 ،1 ،1 ،1 ،4 کالن های)هدف عمومی رسمی تربیت و تعلیم

 رزیم مناطق پرورش و آموزش تقویت و کشور مختلف مناطق در تربیتی و آموزشی عدالت کردن نهادینه و توسعه ـ1

 نظام اب هماهنگ تربیتی هایفرصت کیفیت بر تمرکز با مناطق این آموزاندانش و معلمان توانمندسازی بر کیدتأ با

 (.1 ،1 ،0 کالن، )هدف اسالمی معیار
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 و شهری مدیریت اقتصادی، نهادهای و خانواده مردم، پذیریمسئولیت و اثربخش مشارکت سازینهادینه و تقویت ـ0

 (.9 و 1 ،1 ،0 کالن، های)هدف عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام در المنفعهعام بنیادهای و روستایی

 ـ یعلم تجربیات مستندسازی و پردازینظریه نوآوری، و خالقیت ارزشیابی، و پژوهش فرهنگ تعمیق و گسترش ـ9

 (.8 و 1 ،4 ،1 کالن های)هدف عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام در بومی تربیتی

 اسالمی معیار نظام بر مبتنی عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام در نوین هایفناوری از وشمندانهه مندیبهره ـ9

 (.9 و 0 ،4 ،1 ،1 کالن، های)هدف

 انوادهخ نهاد ویژه به مرتبط هایدستگاه و نهادها سایر با عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام فعال و اثربخش تعامل ـ8

 (.1 ،4 ،1 و 9 کالن، های)هدف غیررسمی و رسمی تربیت و تعلیم هایمرز کاهش بر تأکید با رسانه و

 و نابعم کارآمد نظام استقرار برای بسترسازی و پاسخگو و پذیرمسئولیت کارآمد، اثربخش، مدیریت نظام استقرار ـ9

 (.9 و 1 ،9 ،1 کالن های)هدف عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام در مصارف

 و جتماعیا سرمایه مولد و انسانی نیروی تربیت نهاد مهمترین عنوان به کشور تربیت و تعلیم نظام جایگاه ارتقای ـ44

 توسعه با حاکمیتی امر عنوان به دانشگاه تا دبستانی پیش از آن، بر نظارت و هدایت و مصوب هایسیاست اعمال

 (.0 و 1،1 کالن )هدف همگانی مشارکت

 و آموزاندانش و معلمان اخالقی و معنوی تعالی و رشد برای سیاسی و یانقالب دینی، بصیرت و معرفت ارتقاء ـ44

 (.4 ،1 ،1 و 0 کالن های)هدف خانواده معنوی ارتقاء برای مشارکت

 و 9 ،0 ،1 ،1 ،4 کالن های)هدف عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام در هارویه و ساختارها بازسازی و بازنگری ـ41

9.) 

 ،9 و 9 کالن های)هدف فرهنگیان ایحرفه و علمی تربیتی، اعتقادی، هایتوانمندی و هایشایستگ مستمر توسعه ـ41

0، 1.) 

 و المللیبین هایصحنه در سازنده و فعال حضور برای پرورشی و آموزشی هایتوانمندی و هاظرفیت توسعه ـ41

 مقام کلی هایسیاست و اندازچشم ندس و اساسی قانون در مندرج هایمأموریت و اهداف تحقق راستای در ایمنطقه

 (.1 ،8 ،9 های)هدف ساله پنج هایبرنامه و رهبری معظم

 و اشفیتک حیثیت بر تأکید با طیبه حیات به دستیابی در مؤثر عاملی عنوان به آموزیعلم و علم جایگاه ارتقای ـ40

 (.8 و 4 ،1 ،9 کالن، های)هدف علم مطلوبیت
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 بنيادين تحول سند هاي نظام زير تعامالت طراحي 5-21

 اسناد شده مطرح مباحث به توجه با متوسطه دوم دوره در مهارتی و فنی های آموزش مطلوب وضع تحقق جهت

 سیستمی رویکرد اساس بر کار بازار و اقتصادی نظام با ارتباط و آموزشی های نظام زیر بین تعامالت بایستی باالدستی

 (.48-0 ،49-0 ،49-0 ،40-0 )شکل گردد طراحی

 

 مهارتي و فني شاخه مطلوب وضع تحقق براي تحول سند هاي نظام زير تعامالت طراحي -25-5 شكل
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تعامل و تبادل زير نظام هاي نظام تربيت رسمي و عمومي بر اساس مباني نظري سند تحول بنيادين آموزش و پرورش جهت تحقق اهداف نظام
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 و شزومآ همانرب یحارط
تیبرت

 یاهزاین یفیک لیلحت
تیبرت و شزومآ

 دانسا و داوم دیلوت
نابیتشپ یشزومآ

يشزومآ همانرب نيودت

 یسرد همانرب نیودت
 

تیبرت و شزومآ یزکرم تیریدم  تاداهنشیپ یارب یزیر همانرب
 همانرب

 شزومآ ماظن یبایشزرا و شیاپ
 یتیبرت و

 تیبرت و شزومآ یهد نامزاس
یلم حطس رد

راک رازاب لیلحت

 
 

 ،تلود یاه یریگ تهج
اهراتخاس و اه تسایس

 تادهعت و اه تیولا  داجیا
یعامتجا-یسایس

 اه تیلوئسم ،اه شقن فیرعت
یلم و یلحم نایلوتم و

ییارجا تیریدم هاگتسد داجیا

تاررقم و نیناوق رد یرگنزاب
 

 

روحم هدنریگارف درکیور

رتشیب یتیریدم لالقتسا

 و تکراشم رب دیکات
موادم شزومآ

 ياه همانرب يارجا
يشزومآ

تاناکما و تازیهجت
 

 ايوحرفهفني تربيت و شآموز نظام هايمؤلفه مهندسي -22-5 شكل
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 ايوحرفهفني آموزش نظام هايمؤلفه ارتباط مفهومي الگوي -22-5 شكل
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 ايوحرفهفني آموزش نظام درون در هامؤلفه بين ارتباط مفهومي الگوي -22-5 شكل
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 پرورش و آموزش بنيادين تحول سند كارهايراه اجراي 5-21

 موارد به توان می جمله آن از که دارد وجود مهارتی و ای حرفه و فنی آموزش اهداف تحقق برای متعددی راهکارهای

 کرد: اشاره زیر

 

 ویژه به تحصیلی هایدوره تمام برای آموزی مهارت و کارآفرینی جامع برنامه اجرای و تنظیم ـ0/9 راهکار -

 شی.آموز و درسی برنامه در توسعه پنجم برنامه پایان تا متوسطه دوره آموزاندانش

 هایکتابخانه فرهنگ، هایخانه ها،اردوگاه پژوهشسراها، مانند یادگیری هایمحیط از ایشبکه ایجادـ 9/9 راهکار -

 ریبرقرا و مشابه مراکز سایر و هاورزشگاه کارآفرینی، مراکز فناوری، و علوم تخصصی هایموزه و هانمایشگاه عمومی،

 ها.دستگاه سایر همکاری با مدرسه محیط سازیغنی اصل عایتر با ها،محیط این با مدارس اثربخش تعامل

 شده ریزیبرنامه و متناسب تعلیم و جامعه نیاز مورد هایمهارت و حِرَف به دادن تنوع و گسترش ـ9/4 راهکار -

 آموزان.دانش همه برای و تحصیلی هایدوره همه در آن

 معنوی بالندگی و جامعه تربیت راستای در پرورش و آموزش در نوآوری و خالقیت نظام استقرار ـ0/48 راهکار -

 کارآفرین و نوآور و خالق آموزاندانش و مربیان مدیران، از معنوی و مادی حمایت و اخالقی و

 

 پرورش و آموزش در تحول سند اجرايي الزامات اجراي 5-22

 تمسئولی کشور امکانات و نهادها سایر و پرورش و آموزش ظرفیت همه از استفاده با پرورش و آموزش عالی شورایـ  الف

 روزآوری به مربوط، فرایندهای و ساختارها اهداف، تحقق سازکار طراحی اجرایی، هایسیاست ابالغ و تصویب بررسی،

 برعهده را راهبردی تحول هایبرنامه اجرای حسن بر نظارت و هابرنامه و هاسیاست در انسجام و هماهنگی ترمیم، و

 عالی شورای به ساالنه صورت به را پرورش و آموزش وزارت عملکرد چگونگی و سند اجرای پیشرفت گزارش و دارد

 دهد.می ارائه فرهنگی انقالب

 و سازی نهادینه مسئولیت پرورش و آموزش ملی سند اجرای و سازینهادینه مسئولیت پرورش و آموزش وزارت ـ ب

 اجرایی هایبرنامه تدوین و طراحی و راهبردی( تحول سند و نظری هایبنیان )شامل پرورش و آموزش ملی سند اجرای

 ویژه )به خود هایبرنامه سند، این تصویب از پس سال یك مدت ظرف حداکثر و دارد برعهده را راهبردی تحول سند

 رساند.می پرورش و آموزش عالی شورای تصویب به را اصلی( هاینظام زیر هایبرنامه
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 و تامین شرایط، واجد و توانمند نیروهای ساماندهی و کارگیری به تربیت، با است موظف رورشپ و آموزش وزارت ـ ج

 مقررات و قوانین اصالح استانی، و ملی سطح در مدتمیان و مدتکوتاه اجرایی هایبرنامه تدوین منابع، و امکانات بسیج

 دارد. معمول را سند مفاد تحقق یبرا الزم اقدامات نهادها و هادستگاه سایر همکاری و مشارکت جلب و

 تربیت و تعلیم نظام با الزم همکاری سند، این چارچوب در موظفند ملی، رسانه ویژه به نهادها، و هادستگاه تمام ـ د

 همکاری میزان و نحوه گزارش دارند. معمول پرورش و آموزش بنیادین تحول اهداف تحقق برای را عمومی رسمی

 شد. خواهد ارائه فرهنگی انقالب عالی شورای به پرورش و آموزش وزیر توسط نهساال صورت به هادستگاه

 ملي درسي برنامه اجرايي الزامات و ها سياست اجراي 5-23

 

 در و پرورش و آموزش بنیادین تحول سند تحقق در موثر های نظام زیر از یکی عنوان به ملی درسی برنامه اجرای

 بخش، اثر آمدو کار های سیاست اتخاذ مستلزم پرورش و آموزش بنیادین تحول سند های راهکار و مفاهیم چارچوب

 اتالزام و ها سیاست  این اهم از برخی باشد. می تخصصی و فنی های ساخت زیر و منابع امکانات، شرایط، آوردن فراهم

 از: عبارتند

 روند مختلف های بخش نیاز مورد یها فعالیت و اقدامات کلیه بر مشتمل مدت بلند و فراگیر جامع، برنامه تهیه 

  پرورش؛ و آموزش وزیر توسط آن ابالغ و تایید و پرورش و آموزش

 هکلی مشارکت افزایش ملی، مصالح حفظ استانداردها، رعایت با تربیتی و آموزشی های برنامه اجرای و طراحی 

  تمرکز؛ کاهش بر تاکید با مختلف سطوح در مجریان

 و مشاوران کارشناسان، از اعم متخصص انسانی نیروی ارتقای و نگهداشت ، تامین رد موثر های روش بکارگیری 

 ؛ یادگیری و تربیت های حوزه درسی برنامه راهنمای تدوین و طراحی منظور به علمی ناظران

 های برنامه اجرای حسن بر نظارت و اجرا برای اداری و حقوقی های حمایت و مناسب مالی منابع اختصاص 

  مصوب؛

 از استفاده با آن کردن نهادینه و سازی فرهنگ ، ملی درسی برنامه اشاعه در بخش اثر های روش کارگیریب 

  پرورش؛ و آموزش بیرون و درون های ظرفیت

 جامان و آن بهبود و ملی درسی برنامه مستمر پایش برای مناسب سازمانی ساختار و اداری استلزامات آوردن فراهم 

 نیاز؛ وردم های پژوهش و مطالعات

 و معلمان بویژه ذینفعان های توانمندی ارتقای برای بخش اثر راهکارهای بکارگیری و متنوع های فرصت ایجاد 

 ملی؛ درسی برنامه اجرای در مدارس عملکرد سطح ارتقای جهت مدیران

 ای. حرفه و فنی های کارگاه و نوین،کتابخانه،آزمایشگاه های فناوری به مدارس تجهیز 
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 مهارتي و اي حرفه و فني شاخه هاي ويژگي با متناسب اجرايي الزامات تحقق 5-24

 بری،راه و مدیریت انسانی، نیروی قبیل از آموزشی های نظام دیگر کنار در مهارتی و فنی شاخه در درسی برنامه اجرای

 ایط،شر آوردن فراهم ،بخش اثر و کارآمد های سیاست و اتخاذ مستلزم ارزشیابی و پژوهش و مالی منابع فضا، تجهیزات،

 است: زیر قرار به ها سیاست این اهم باشد. می مهارتی و فنی شاخه های ساخت زیر و امکانات

 كاران واستاد آموزان هنر اي حرفه صالحيت -2

 کاران استاد و آموزان هنر ای حرفه های صالحیت تعیین

 کاران استاد و آموزان هنر تخصصی های صالحیت تعیین

  آموزان هنر توسط شده اخذ های گواهینامه و مدارک و تجربه های دارداستان تعیین

 آموزان هنر و مديران ارتقاء - 7

 تخصصی و ای حرفه های شایستگی به دستیابی جهت قبل یکسال از آموزان هنر و مدیران آموزش

  آموزان هنر و مدیران خدمت ضمن آموزش دوره اجرای الزامات تعیین

 ای حرفه و فنی مراکز و ها هنرستان ظرفیت از استفاده با کاران واستاد آموزان هنر ازآموزیب برای شرایط تعیین

 تجهيزات و ابزار - 3

 تحصیلی دوره با متناسب ابزارها های استاندارد تعیین

  تجهیرات های استاندارد تعیین

 آموزشی سازی شبکه امکان و ها هنرستان امکانات از استفاده شرایط تعیین

 ضاف – 4

 فضا استاندارد تعیین

 چیدمان های استاندارد تعیین

 مجريان كليه مشاركت-5

 فناوری و کار ی یادگیر حوزه اهداف تحقق جهت پرورش و آموزش های بخش دیگر نقش تعیین

 آموزشی بسته تهیه و درسی برنامه تدوین و طراحی فرآیند در نفعان ذی مشارکت و بکارگیری

 جامع برنامه تهيه - 2

 روزی توسط آن وابالغ پژوهش سازمان توسط جامع برنامه هتهی
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 برنامه اشاعه - 2

 برنامه اشاعه فرآیند تهیه

 ها بخش و معاونت دیگر در فناوری و کار یادگیری حوزه تبیین و ارائه چگونگی تعیین

  مناطق و کل مدیران به اشاعه و ارائه چگونگی تعیین

 ها هنرستان مدیران به اشاعه و ارائه چگونگی تعیین

 هااستان یامحتو لیلتح کارشناس و آموزشی های گروه،هااستان ای وحرفه فنی کارشناسان گیری بکار چگونگی تعیین

 اداري استلزامات - 2

  نیاز مورد های پست و اداری استلزامات تعیین

 پرورش و آموزش وزارت پرسنل دیگر مشارکت استلزامات تعیین

 مالي منابع -2

 مدیران ،کاران استاد و هنرآموزان آموزش جهت مالی منابع زاماتاستل تعیین

 ها هنرستان تجهیز جهت مالی منابع استلزامات تعیین

 آموزشی بسته توزیع و تهیه جهت مالی منابع استلزامات تعیین

 مصرفی مواد توزیع و تهیه جهت مالی منابع استلزامات تهیه

 برنامه پايش -22

 شیبخ اعتبار وکار ساز تهیه

 استانها از بازدید وکار ساز تهیه

 یادگیری های رسانه و مواد و درسی برنامه اصالح و ارزشیابی کار و ساز تهیه

 هتوسع ششم برنامه در کشور اي حرفه و فني آموزش نظام با مرتبط راهبردها و اقدامات اجراي 5-25

 )پيشنهادي(

 کنندههماهنگ نهاد عنوان به را آموزی مهارت و ای حرفه و فنی تربیت و آموزش ملی مرجع است مکلف دولت -

 حهالی اساس بر برنامه اول سال پایان تا جمهور رئیس اول معاون ریاست با مهارت ملی و کالن هایبرنامه و هاسیاست

  دهد. تشکیل اسالمی شورای مجلس به دولت تقدیمی

 ظامن برنامه دوم سال پایان تا اجرایی هایگاهدست سایر همکاری با است مکلف اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت -

 .نماید مستقر و طراحی را آن تحقق برای الزم الکترونیکی هایسامانه و کار بازار اطالعات جامع
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 و تحقیقات علوم، پرورش، و آموزش های وزارتخانه ای،حرفه هایآموزش کیفیت تضمین و توسعه منظوربه -

 هایصالحیت چهارچوب مبنای بر موظفند اجتماعی رفاه و تعاون کار، پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، فناوری،

 اعتباربخشی تحصیلی، های رشته محتوای در بازنگری به نسبت کار، بازار اطالعات جامع نظام و مشاغل ایحرفه

 اتیداس و مربیان ابیارزی و ارتقاء نامه آیین در بازنگری یا تدوین و تابعه، آموزشی مؤسسات و ها نامه گواهی مدارک،

 .نمایند اقدام خود فعالیت حوزه با مرتبط

 ملی مرجع ای،حرفه هایشایستگی گسترش بر تاکید با انسانی هایسرمایه توانمندسازی و ارتقاء منظور به -

 تشکیل از پس ماه 9 حداکثر که اینامه آیین براساس است مکلف آموزی مهارت و ای حرفه و فنی تربیت و آموزش

 براساس نماید. مدیریت را آن استقرار و طراحی را مشاغل ایحرفه هایصالحیت چهارچوب رساند، خواهد تدوین راشو

 سنجش مجری مراکز شوند، می موظف صنفی و ای حرفه های سازمان و اجرائی های دستگاه شورا، این تشخیص

 چارچوب در استانی یا ملی صورت به وزشآم مجری مراکز از مستقل و شورا این مجوز با را ای حرفه های صالحیت

 برنامه اجرای دوم سال پایان تا آموزی مهارت و ای حرفه و فنی تربیت و آموزش ملی مرجع مقررات و استانداردها

 شاغلین از اعم شاغلین فعالیت مشاغل، از گروه هر در ای حرفه هایصالحیت چهارچوب استقرار از نمایند.پس ایجاد

 هایگاهدست توسط آنها فعالیت پروانه که حقیقی شاغلین نیز و غیردولتی و دولتی هایشرکت و هاسازمان موسسات،

  باشد.می ای حرفه های صالحیت گواهی کسب به منوط شودمی صادر اجرایی
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 .ودش محقق برنامه انتهای تا زیر جدول در مندرج کمی اهداف که نماید ریزیبرنامه ایگونه به است مکلف دولت -

 

 رديف
 )شاخص( كمي هدف

 معيار
 زمان حداكثر

 واحد عنوان كمي هدف تحقق

4 
 آموزش نظام در برنامه پایان تا ای حرفه و فنی های آموزش سهم

 نظام این هایآموزش کل از متوسطه رسمی
 4199 00 حداقل درصد

1 

 العمر،مادام یادگیری کارآفرینی، ای،حرفه اخالق آموزش سهم

 هایدوره محتوای در فناورانه سواد و محصول تا ایده چرخه

 نظری عالی آموزش

 4199 44 حداقل عدد

1 
 آموزش زمان و محتوی از کار بازار نیاز مورد آموزی مهارت سهم

 نظری شاخه دوم متوسطه آموزان دانش
 4199 40 حداقل درصد

1 
 مشارکت با مهارتی متوسطه دوره ی هاآموزش سپاریبرون

 ارک واقعی دنیای

 از درصد

 آموزش زمان
 4199 04 حداقل

 4199 10 حداقل درصد  عالی آموزش از مهارتی و ای حرفه و فنی آموزش سهم 0

9 
 رسمی مهارتی و ای حرفه و فنی تربیت و آموزش بودجه سهم

 ساالنه داخلی ناخالص تولید از
 4199 4.9 حداقل درصد

9 
 آموزشی رهدو از پس مرتبط شغل در آموختگان مهارت اشتغال

 مهارتی و ای حرفه و فنی
 4199 4.9 حداقل درصد

 

 اي حرفه و فني آموزش مفهومي طراحي سند اعتباربخشي 5-26

 رد ای حرفه و فنی های آموزش شاخه بود الزم باالدستی اسناد و ملی درسی برنامه و بنیادین تحول سند اساس بر

 سند جلسه 14 حدود برگزاری از بعد و تشکیل دفتر در فهومیم طراحی گروه منظور این به شود. طراحی جدید شرایط

 یادگیری، محیط عملکرد، حوزه تعاریف، حاوی سند این شد. آماده ای حرفه و فنی آموزش شاخه مفهومی طراحی

 فنی خبرگان از نفر 40 مذکور سند اعتباربخشی منظور این به بود. اجرایی الزامات و درسی برنامه راهنمای چهارچوب

 امهپرسشن دلفی روش به و انتخاب بودند پژوهش گذاری، سیاست آموزش، مدیریت، سابقه دارای که کشور ای حرفه و

 شد. ارسال اینمره 44 طیف با مثبت گزاره 19 حاوی

 0 از باالتر های پاسخ ارزیابی اساس بر باقیمانده نفر 44 تعداد از اند. نداده نظری ها گزاره از برخی تعداد این از نفر 1

 اعتباربخشی این بر عالوه است ذکر به الزم اند. کرده تأیید را آن 91 % حدود 9 و 8 اجماعی گذاری نمره در توافق و
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 دیگری رجعم عنوان به باالدستی اسناد با مغایرت عدم و ملی درسی برنامه و بنیادین تحول سند انطباق با محتوا تطبیق

 گردید. منظور اعتباربخشی در

 صویبت منظور به پرورش و آموزش عالی شورای برای نشده تایید و اعتباربخشی منبع دو این به استناد با مذکور سند

 بر که آنها تصویب و شورا آن در ای حرفه -تحصیلی های رشته درسی های برنامه پذیرش به توجه با که گرفت قرار

 عالی مراجع سوی از نظر اعالم عدم اصل اساس بر دفتر دیدگاه از مذکور سند بود، مفهومی طراحی سند همین اساس

 شد. تلقی مصوب

 پيشنهادات 5-27

 رهایکشو که دهدمی نشان رسمی آموزش در کشورها ایحرفه و فنی آموزش نظام ایمقایسه و تطبیقی مطالعه و بررسی

 مسیست یك ایحرفه و فنی آموزش اهداف به رسیدن برای ولی هستند برخوردار آموزشی متفاوت هایسیستم از جهان

 پایبند آن به و دهندمی قرار نظر مد را هاییشاخص سیستم، این کارایی برای و نمایندمی طراحی کارآمد و منسجم

 ملی، ایرفهح هایصالحیت نظام کاربست کیفیت، تضمین قبیل از هاییشاخص آمده بدست نتایج تحلیل در شوند. می

 اند. تهپرداخ آنها به هاکشور که است مواردی جمله از آموزشی سنجی نیاز از هاستفاد فنی، غیر هایشایستگی کاربست

 گردد:می پیشنهاد ایران کشور برای ذیل موارد شده انجام مقایسه به توجه با

 شایستگی بر مبتنی آموزش رویکرد کاربست -4

 ملی ایحرفه صالحیت چارچوب کاربست -1

 وعن اساس بر سیستمی و متعادل صورتهب ایحرفه و فنی آموزش کالن هایشاخص و کیفیت هایشاخص تعیین -1

 پیامد و خروجی فرایندی، ورودی،

 بعد( صفحه )جدول هاشاخص این اساس بر منابع تخصیص -1

 ایحرفه و فنی هایهنرستان و مراکز بندی رتبه -0

 ایحرفه و فنی هایآموزش در فنی غیر هایشایستگی کاربست -9

 آموزشی نفعان ذی دهیمشارکت -9

 کشورها ایحرفه و فنی آموزشی های نظام در عمیق ایمقایسه و تطبیقی هایپژوهش جامان -8

 هارشته توسعه و اجرا جهت آموزشی نیازسنجی فرآیند تدوین و طراحی -9

 توسعه پنجم برنامه قانون 49 ماده اساس بر ایحرفه و فنی آموزش المللی بین هاینهاد با مستمر ارتباط -44

 کشور

 نیازمند ایحرفه تربیت و آموزش معلمان و مربیان شود. توجه هنرآموزان و معلمان ای رفهح هایصالحیت به -44

  هستند. کار مدرن هایمحل با آشنایی
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  ایحرفه و فنی تحصیلی های شاخه تلفیق -41

 ایحرفه و فنی آموزش در آموزشی پذیری تحرک امکان -41

  متوسطه دوم دوره در بویژه حرف و مشاغل از طیفی ارائه -41

 کار محیط به مدرسه از گذر فرآیند یلتسه -40

 شایستگی بر مبتنی ارزشیابی و سنجش -49

 العمر مادام ای حرفه-تحصیلی هدایت و راهنمایی -49

 جدید هایحلراه ارائه به منجر هاسختی این است. وردهآ وجود به را جدیدی هایسختی اقتصادی هایبحران -48

  شود.می

 ارمغان به را خوبی اقتصادی بازخوردهای تواندمی اولیه ایفهحر تربیت و آموزش در عمومی گذاریسرمایه -49

 بیاورد.

 تریوسیع هایشایستگی به نیاز ایحرفه تربیت و آموزش در هنرجویان ،شغلی ضروری هایمهارت کنار در -14

  دارند. ایحرفه توسعه حفظ برای

 آماده مشاغل برای که همانقدر را آموزاندانش که هستند این نیازمند اغلب ایحرفه متوسطه هایبرنامه -14

 کنند. آماده نیز بعدی تحصیل برای کنندمی

 آنها هب که کسانی برای تا هستند سیستماتیك سنجش نیازمند نوشتن، و خواندن و کردن حساب هایمهارت -11

  کنند. فراهم پشتیبانی دارند نیاز

ایحرفه و فنی هایآموزش در کار محیط در یادگیری از کامل استفاده -11
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 اشتغال کلي هايسياست و توسعه قوانين ـ 1 پيوست

 كشور توسعه اول سالهپنج برنامه قانون

 برای الزم قانونی اختیارات و تسهیالت با کارآ و متمرکز نهاد یك ایجاد به نسبت است موظف دولت «74» تبصره

 زمینه در آموزشی مؤسسات و اجرایی واحدهای به عمل آزادی تفویض و ریزیبرنامه و سیاستگذاری امور تمرکز

 دایابت از تحصیلی سطوح تمام در کشور نیاز مورد ایوحرفهفنی هایرشته تمام برای و اقدام ایوحرفهفنی یهاآموزش

 .نماید فراهم آموزشی هایرشته سایر کنار در را الزم هایبرنامه دانشگاهی تحصیالت مراحل آخرین تا راهنمایی دوره

 (2-5) مواد ـ كشور توسعه دوم سالهپنج برنامه قانون

 :طریق از نیاز مورد انسانی نیروی تربیت .0

 مورد مفقود یهاحلقه تکمیل و ماهرنیمه و ماهر انسانی نیروی تربیت و ایوحرفهفنی یهاآموزش به دادن بها .0-9

 .انسانی نیروی زمینه در گوناگون یهابخش نیاز

 و ایوحرفهفنی پرورشی، و آموزشی هایبخش اعتبارات سهم درصد افزایش و وکیفیکم ی یهاخصشا بهبود .0-44

 .عالی آموزش

 دولتی. بخش پرسنلی هایسیاست .9

 و مهارت فاقد افراد برای امکانات از کامل برداریبهره و ایوحرفهفنی آموزشی مراکز تقویت و توسعه ایجاد، .9-41

  .غیرماهر کار جویندگان

 و هاسازمان دولتی، یهاسازمان تولیدی، واحدهای وسیلهبه ایوحرفهفنی یهاآموزش و کارآموزی امکان ایجاد .9-40

 .واحدها آن منابع از استفاده با تعاونی و خصوصی یهاتشکل

 (252) ماده كشور توسعه سوم سالهپنج برنامه

 و کاردانی یهاآموزش شامل غیررسمی و رسمی از اعم ایهوحرففنی یهاآموزش سیاستگذاری امر هماهنگی منظوربه

 یهاآموزش و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت آن متولی که کاربردی ـ علمی

 هک مدتکوتاه ایوحرفهفنی یهاآموزش و پرورش و آموزش وزارت آن متولی که دانش کار و متوسطه ایوحرفهفنی

 متولی که تخصصی ایحرفه مدیریت و دولت کارکنان خدمت ضمن یهاآموزش و اجتماعی امور و کار وزارت آن متولی

 کارآموزی قانون (9) و (9) ،(0) مواد] آموزیکار عالی شورای باشند،می کشور استخدامی و اداری امور سازمان آن

 مصوب) کشور ایوحرفهفنی آموزش هماهنگی عالی شورای و [سابق ملی شورای و سنا مجلسین 4119 سال مصوب

 4199 سال مصوب) کاربردی ـ علمی یهاآموزش عالی شورای و (ایران اسالمی جمهوری انقالب شورای 4109 سال
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 و جمهوررئیس اول معاون ریاست به ایوحرفهفنی هایآموزش هماهنگی ستاد و منحل (فرهنگی انقالب عالی شورای

 پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، اجتماعی، امور و کار پرورش، و آموزش وزرای تعضوی

 رئیس و کشور استخدامی و اداری امور سازمان کل دبیر و بودجه و برنامه سازمان رئیس و سازندگی جهاد و کشاورزی

 رکتش جلسات در ستاد رئیس دعوت و تشخیص به و ردمو حسب وزرا سایر .گرددمی تشکیل زنان مشارکت امور مرکز

 به مذکور شوراهای اختیارات و وظایف سایر .باشدمی ستاد دبیر بودجه و برنامه سازمان رئیس .نمود خواهند

 شوراها و هاوزارتخانه کلیه برای وزیران هیئت تأیید از پس ستاد این تصمیمات .گرددمی تفویض ربطذی هایوزارتخانه

 .بود خواهد االجراالزم مذکور امور در

 خواهد وزیران هیئت تصویب به ستاد پیشنهاد به قانون این تصویب از پس ماهسه مدت طی ماده این اجرایی نامهآیین

 .رسید

 

  (55) ماده ـ كشور توسعه چهارم سالهپنج برنامه

 هایهسرمای توانمندسازی و ارتقا و کار یروین تحصیلی هرم اصالح مهارت، و دانش گسترش منظوربه است مکلف دولت

 جدید یهافرصت ایجاد و جهانی استانداردهای سطح با کشور کار نیروی مهارت و دانش سطح فاصله کاهش انسانی،

 تصویب تاریخ از سال یك مدت ظرف کشور، کاربردی ـ علمی و ایوحرفهفنی آموزش نظام برای جوانان، برای شغلی

 :نماید اجرا مناسب الزامات بینیپیش با و تهیه را الزم سازوکارهای زیر، محورهای رد قانون این

 وجهت با کاربردی، ـ علمی و ایوحرفهفنی آموزش در سیاستگذار نهاد برپایی منظوربه الزم قانونی اقدامات انجام الف(

 زمان تا و بخش کالن یهاسیاست و اهبردهار اندازها،چشم تصویب اصلی مرجع عنوانبه داخلی و جهانی تجربیات به

 اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون (404) ماده موضوع ایوحرفهفنی یهاآموزش هماهنگی ستاد نهاد گیریشکل

 .داد خواهد ادامه خود کاربه 49/4/4199 مصوب ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

 و ایوحرفهفنی غیررسمی ،(عالی و متوسطه) رسمی یهاآموزش تمام برای کارورزی و کارآموزی نظام استمرار ب(

 .کاربردی ـ علمی

 .المللیبین رویکرد با کشور کار نیروی مهارت ارزیابی و استاندارد نظام تدوین ج(

 و بهسازی آموزش، شغلی، ارتقای انگیزش، جذب، شامل؛ بخش این نیاز مورد انسانی منابع توسعه جامع طرح د(

 .انسانی نیروی نگهداشت

 ـ علمی و ایوحرفهفنی یهاآموزش توسعه در غیردولتی، بخش و دولتی یهابنگاه و مؤسسات از حمایت نظام هـ(

 .یافتهکمترتوسعه مناطق در ویژهبه کاربردی
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 کزمرا توسعه و اربردیک ـ علمی و ایوحرفهفنی یهاآموزش کیفیت ارتقای و امکانات ساختارها، بازسازی و نوسازی و(

 از گیریبهره و تعاونی و خصوصی بخش مشارکت حداکثر با ارتباطات و اطالعات فناوری ،ایوحرفهفنی آموزش

 .المللیبین یهاهمکاری

 .کاربردی ـ علمی و ایوحرفهفنی یهاآموزش توسعه در غیردولتی، و دولتی یهابخش امکانات و توان از استفاده ز(

 راکزم توسعه و تأسیس منظوربه حمایت و الزم مجوز صدور و نیاز مورد کاردانی انسانی نیروی برآورد و زسنجینیا ح(

 ایجاد نیاز مورد هایظرفیت برنامه، چهارم سال تا که نحوی به تعاونی، و خصوصی بخش در کاردانی هایدوره آموزش

 .گردد

 كشور توسعه پنج  سالهپنج برنامه

 انجام هب نگرش با مهارت و دانش افزایش طریق از ایحرفه شایستگی گسترش منظوربه است مکلف دولت ـ (72) ماده

 طحس فاصله کاهش انسانی، هایسرمایه توانمندسازی و ارتقا و کار نیروی تحصیلی هرم اصالح محیط، در واقعی کار

 رتقایا و جوانان برای ایحرفه و شغلی دیدج یهافرصت ایجاد و جهانی استاندارد سطح با کشور کار نیروی شایستگی

 و غیررسمی رسمی، از اعم کشور کاربردی ـ علمی و ایوحرفهفنی آموزش نظام برای ایوحرفهفنی یهاآموزش جایگاه

 نیبیپیش با و تهیه را الزم سازوکارهای زیر محورهای در قانون این تصویب تاریخ از سال یك ظرف نایافته،سازمان

 :کند اجرا مناسب الزامات

 ـ علمی و ایوحرفهفنی غیررسمی عالی، و متوسطه رسمی یهاآموزش در کارورزی و کارآموزی نظام استمرار الف(

  کاربردی.

 و فیزیکی فضاهای تأمین و ترجیحی نرخ با مالی تسهیالت اعطای طریق از کشور در مهارت ارتقای سازیفراهم ب(

 غیررسمی و رسمی یهاآموزش توسعه در غیردولتی بخش مؤثر و فعال حضور ازیسزمینه و سهل شرایط با کالبدی

 کشور. کاربردی ـ علمی و مهارتی

 غیردولتی. و دولتی یهابخش در ایوحرفهفنی آموزش از بردارانبهره مشارکت تسهیل و افزایش ج(

 و منسجم نظام یك عنوانبه کشور ایوحرفهفنی یهاآموزش ریزیبرنامه در مدیریت و سیاستگذاری در هماهنگی د(

  کشور. نیاز با متناسب پویا

 در هاگواهینامه و مدارک ،هاصالحیت ارتباط برای منسجم صورتبه ملی ایحرفه یهاصالحیت چارچوب کاربست هـ(

 هایگیشایست تعیین و العمرمادام یادگیری شناختن رسمیت به جهت در شغل و حرفه حوزه در مختلف انواع و سطوح

 مهارتی. مختلف سطوح
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 راکزم توسعه و تأسیس منظوربه حمایت و الزم مجوز صدور و نیاز مورد کاردانی انسانی نیروی برآورد و نیازسنجی و(

  برنامه. چهارم سال تا نیاز مورد یهاظرفیت ایجاد و تعاونی و خصوصی بخش در کاردانی هایدوره آموزش

 یاددهی فرآیند اجرایی، مدیریت یهاشاخص براساس غیررسمی و رسمی ایوحرفهفنی یهاآموزش مراکز بندیرتبه ز(

  فراگیران. پشتیبانی شاخص و منابع توسعه و تحقیق انسانی، نیروی یادگیری، ـ

 اموال امکانات، کلیه با پرورش و آموزش وزارت ایوحرفهفنی هایآموزشکده و هادانشکده برنامه ابتدای از ـ (73) ماده

 یقاتتحق علوم، وزارت به و منتزع مذکور وزارت از هامسئولیت و تعهدات و هادارایی و انسانی نیروی و غیرمنقول و منقول

 .گرددمی ملحق فناوری و

 در شجودان پذیرش به ناپیوسته کارشناسی و پیوسته کاردانی مقاطع در است مکلف فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 .نماید اقدام هازشکدهآمو و هادانشکده این

 4188-4189 تحصیلی سال در که است ایحرفه فنی هایآموزشکده و هادانشکده انتقال، و انتزاع مبنای ـ تبصره

 .اندداشته مجوز یا بوده فعال

 تعادل عدم کاهش کارآفرینی، توسعه پایدار، اشتغال ایجاد راستای در شودمی داده اجازه دولت به ـ (22) ماده

 :دهد انجام را زیر یهااقدام نو مشاغل توسعه و ایهمنطق

 و ایوحرفهفنی کارآفرینی، وکار،کسب یهاآموزش گسترش و توسعه منظوربه غیردولتی بخش از مالی حمایت هـ(

 کاربردی ـ علمی

 ظارتن اهبری،ر ریزی،برنامه سیاستگذاری، زمینه در روستاها وضعیت بهبود منظوربه است مکلف دولت ـ (224) ماده

 هایرینابراب کاهش و کشاورزان و روستاییان زندگی کیفیت و درآمد سطح ارتقای اجرایی، یهادستگاه بین هماهنگی و

 :آورد عملبه زیر اقدامات از را الزم حمایت شهری، جامعه و عشایری روستایی، جامعه بین موجود

 رد مشارکت و نوین خدمات از استفاده و ارائه برای ندسازیتوانم هدف با روستاییان مستمر ایوحرفهفنی آموزش و(

 تولیدات. کیفیت بهبود و صنعتی یهافعالیت

  (225) ماده

 هجامع اجتماعی منزلت ارتقای مهارت، دانش، ارتقای برای عمومی وظیفه خدمت فرصت از بهینه گیریبهره ـ «3» بند

 مقام و (ره) خمینی امام حضرت سیره و هادیدگاه بر ویژه کیهت با انقالب و اسالم یهاارزش و مبانی درخصوص هدف

 ظرفیت افزایش و ایحرفه یهامهارت و سازنده تعامالت تقویت اجتماعی، انضباط معنویت، ارتقای رهبری، معظم

 هینهب دهاستفا نیز و آنان اجتماعی منزلت و معیشت ارتقای و شغلی سازیغنی و وظیفه سربازان تخصصی کارگیریبه

 کشور. سازندگی در مشموالن از
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  2322 سال بودجه قانون

 افزایش و تشکیالت اصالح بدون و جدید مالی بار بدون است موظف فناوری و تحقیقات علوم، وزارت ـ (222) ماده

 و هادهکدانش کلیه و دهد تشکیل را ایوحرفهفنی دانشگاه موجود انسانی نیروی و امکانات از استفاده با سازمانی پست

  .نماید منتقل شده یاد شرایط با دانشگاه این به پرورش و آموزش از را کشور ایوحرفهفنی هایآموزشکده

 اشتغال كلي هايسياست

 گیریبهره اب ملی و اسالمی ارزش عنوانبه داخلی تولیدات از استفاده و کارآفرینی تولید، کار، فرهنگ تقویت و ترویج .4

  .کشور بلیغیت و آموزشی نظام از

 ینیکارآفر توان ارتقای و (آتی و فعلی) کار بازار نیازهای با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انسانی نیروی آموزش .1

 مهارت و آموزش کردن توأم و (عالی آموزش و ایوحرفهفنی آموزش پرورش، و آموزش) کشور آموزشی نظام مسئولیت با

 .آنها ظرفیت از استفاده هتج اقتصادی یهابنگاه همکاری جلب و

 مقاومتی، اقتصاد کلی هایسیاست .4

 جمعیت، کلی هایسیاست .1

 فناوری، و علم کلی سیاست .1

 تقویت...(. بخش «1» )بند پرورش و آموزش در تحول کلی سیاست .1

 2322 ـ پرورش و آموزش در تحول كلي هايسياست

 ایوحرفهفنی هایآموزش تقویت .1-8

 2327 ـ مقاومتي اقتصاد كلي هايسياست

 ارآفرینیک توسعه منظوربه کشور علمی و انسانی هایسرمایه و مالی منابع و امکانات کلیه سازیفعال و شرایط تأمین .4

 بر تأکید و جمعی هایهمکاری تشویق و تسهیل با اقتصادی هایفعالیت در جامعه آحاد مشارکت رساندن حداکثر به و

 متوسط. و درآمدکم طبقات شنق و درآمد ارتقای

 2323 ـ جمعيت كلي هايسياست

 هایآموزش و تربیتی نظامات کردن سازگار و تقویت اصالح، و سازیفرهنگ با کار سن در جمعیت توانمندسازی .8

 ثرؤم اشتغال ایجاد جهت در آنان عالئق و استعدادها و جامعه نیازهای با تخصصی و ایحرفه ـ فنی کارآفرینی، عمومی،

  مولد. و
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 اسالمي شوراي مجلس مصوب ـ پرورش و آموزش وزارت وظايف و اهداف قانون ـ 2 پيوست

5/11/1366 

 پرورش و آموزش وزارت کلی محدوده ـ دوم فصل

 و شودمی تقسیم زیر شرح به تخصصینیمه آموزش و عمومی آموزش کلی بخش دو به پرورش و آموزش ـ (1) ماده

 بود: خواهد آن اجرای دارعهده شدمی نامیده وزارت پس این از که پرورش و آموزش وزارت

 اخالقی، اعتقادی، مبانی آموزش نوشتن، و خواندن امر در الزم مهارت ایجاد شامل عمومی: آموزش (الف 

 دارد. احتیاج آن به عام طوربه فرد هر که حدی در هنری و علمی اجتماعی،

 شود:می تقسیم ذیل شرح به ای(حرفه و فنی) عملی ـ علمی و لمیع بخش دو به تخصصینیمه آموزش (ب

 هایآموزش تکمیل ضمن متوسطه دوره هایآموزش اهداف به توجه با که هاییآموزش از است عبارتـ  علمی آموزش .4

 مبادی اب تفکر و استدالل روحیه تقویت طریق از را فرد نظری، علوم فراگیری هایزمینه و مبانی آوردن فراهم با عمومی

 سازد.می آماده عالیه مدارج طی برای را او و آشنا فنون و علوم

 هجنب که هاییمهارت تعلیم برمبنای را فرد که هاییآموزش از است عبارت ـ ای(حرفه و فنی) عملی ـ علمی آموزش .1

 و نفنو به شاغل افراد توانایی و کارآیی بر یا و سازدمی آماده معینی حرفه یا و شغل احراز جهت دارد عملی و کاربردی

 افزاید.می رفحِ

 امکان هاآموزش این به ورود برای جاذبه ایجاد و ای(حرفه و فنی) عملی ـ علمی هایآموزش اشاعه جهت ـ «4» تبصره

 گردد. فراهم باید آموزشی سطوح ترینعالی تا بخش این التحصیالنفارغ تحصیل ادامه

 کلی ضوابط چارچوب در ماده این مفاد تأمین جهت در موظفند دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه یهکل ـ «1» تبصره

 نمایند. همکاری وزارت با کشور آموزشی

 پرورش و آموزش وزارت کلی مشیخط و مبانی و اصول ـ سوم فصل

 و عملی کارهای ممارست، ضمن آموزاندانش که شود اجرا و ریزیبرنامه نحوی به باید نظری هایآموزش ـ (9) ماده

 هارتم یك حداقل بومی شرایط و ایمنطقه هایاولویت رعایت با آنها تحصیلی رشته و جنس و سن با متناسب تجربی

 نمایند. کسب را جامعه نیاز مورد
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 28/2/1349 مصوب ـ کارآموزي قانون ـ 3 پيوست

 رد مهارت افزایش یا فراگرفتن برای کارآموزی قرارداد طبق بر که است شخصی کارآموز قانون این موجببه ـ (4) ماده

 شودیم تأسیس قانون این موجببه صنایع صاحبان وسیلهبه که کارآموزی مراکز یا هاکارگاه در صنایع از معینی رشته

 گردد. مشغول دهد تشخیص مذکور وزارتخانه که کارآموزی مراکز سایر در یا و اجتماعی امور و کار وزارت مراکز در یا

 انونق این مقررات مشمول باشندمی استخدامی مقررات و قوانین سایر یا کشوری استخدام قانون مشمول که اشخاصی

 بود. نخواهند

 گردد.می تنظیم کارآموزی منظوربه کارآموز و کارفرما رابطه آن در که است قراردادی کارآموزی قرارداد ـ (1) ماده

 اجتماعی امور و کار وزیر تصویب با کند پیدا ضرورت که خاص موارد در کار قانون (1) ماده در مقرر نس و مدتـ  تبصره

 بود. خواهد تغییر قابل

 یابد:می انجام ذیل افراد مورد در کارآموزی ـ (1) ماده

 وند.شمی کار بازار وارد ایحرفه تحصیالت اتمام بدون اینکه یا و تخصص داشتن بدون که جوانانی .4

 مهارت. افزایش و نیاز مورد هایتخصص فراگرفتن برای شاغل کارگران .1

 کنند. کسب جدیدی مهارت باید لزوماً  خود کار رشته تغییر منظوربه که کارگرانی .1

 یمتعل منظوربه اجتماعی امور و کار وزارت وسیلهبه یا کارفرمایان وسیلهبه که است محلی کارآموزی مرکز ـ (1) ماده

 دد.گرمی تعیین یا و تأسیس کنند کسب جدیدی مهارت یا شود افزوده آنان مهارت باید که کارگرانی یا کارآموزان

 بود. خواهد کارآموزی قرارداد انعقاد از پس موارد کلیه در کارآموزی شروع ـ تبصره

 

 كارآموزي عالي شوراي

 و ارک وزرای از مرکب کارآموزی عالی شورای نام به شورایی کشور کارآموزی کلی مشیخط تعیین منظوربه ـ (0) ماده

 و بازرگانی اتاق یسئر ـ برنامه سازمان مدیرعامل ـ عالی آموزش و علوم ـ پرورش و آموزش ـ اقتصاد ـ اجتماعی امور

 و ایعصن و ازرگانیب اتاق انتخاب به ایحرفه تعلیمات امور مطلعین از نفر دو و آنان معاونین یا و ایران معادن و صنایع

 و کار وزیر با شورا ریاست شود.می تشکیل اجتماعی امور و کار وزیر انتخاب به مطلع کارگران از نفر یك و ایران معادن

 بود. خواهد پرورش و آموزش وزیر با مشارالیه غیاب در و اجتماعی امور

 شود.می تشکیل اجتماعی امور و کار توزار در که بود خواهد ایدبیرخانه دارای عالی شورای ـ «4» تبصره
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 به که اینامهآیین وسیلهبه کارآموزی عالی شورای دبیرخانه داخلی تشکیالت و جلسات تشکیل طرز ـ «1» تبصره

 شود.می تعیین رسید خواهد مذکور عالی شورای تصویب

 از: است عبارت کارآموزی عالی شورای وظایف ـ «9» ماده

 نتعیی ـ قانون این اجرای از حاصله درآمد مصرف نحوه بر نظارت و کشور در کارآموزی کلی نامهبر و مشیخط تعیین

 کارآموزی قرارداد به مربوط هاینامهآیین و مقررات تصویب و تهیه ـ کارآموزی هایکمیته وظایف و اختیارات حدود

 کارآموزی. ورام به مربوط مسائل سایر و کارآموزان دستمزد ـ کارآموزی نحوه و مدت

 فیوظا از قسمتی اجتماعی امور و کار وزارت پیشنهاد به قانون این اجرای در تواندمی کارآموزی عالی شورای ـ تبصره

 نماید. تفویض کارآموزی کمیته به را خود

 رد باید که را یمناطق و هاحرفه تدریجبه اجتماعی امور و کار وزارت پیشنهاد به بنا کارآموزی عالی شورای ـ (9) ماده

 رد با و آموزشی استانداردهای و مشاغل بندیطبقه به توجه با را قانون این مشمول صنایع و شود انجام کارآموزی آن

 کرد. خواهد اعالم و تعیین آموزشی موجبات بودن فراهم و صنایع و حرف نوع گرفتن نظر

 

 كارآموزي صندوق

 شخصیت دارای مزبور صندوق شود.می ایجاد کارآموزی صندوق نام به صندوقی قانون این اجرای منظوربه ـ (8) ماده

 اساسنامه و قانون این طبق منحصراً و بازرگانی اصول براساس آن امور اداره و بوده اداری و مالی استقالل و حقوقی

 حسابرس. و مدیرعامل ،آموزیکار عالی شورای :از عبارتند صندوق ارکان گیرد.می انجام مربوط هاینامهآیین و صندوق

 و ارک وزیر پیشنهاد به بنا که بود خواهد ایاساسنامه طبق مزبور ارکان هایمسئولیت و اختیارات حدود انتخاب نحوه

 رسید. خواهد مجلسین اجتماعی امور و کار کمیسیون تصویب به اجتماعی امور

 

 كارآموزي كميته

 دباش فراهم کارآموزی موجبات که هاییحرفه یا صنایع از معینی رشته هر برای ای و منطقه هر در تدریجبه ـ (9) ماده

 تشکیل کارآموزی عالی شورای تصویب و اجتماعی امور و کار وزارت پیشنهاد به کارآموزی کمیته نام به ایکمیته

 شود.می

 ره به ولی شد خواهند تعیین لیعا شورای تصویب و اجتماعی امور و کار وزیر پیشنهاد به کارآموزی کمیته اعضای

 داشت. خواهند شرکت آن در مربوط کارفرمایان نماینده و حرفه همان کارگران نماینده صورت
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 ظرنصاحب آن در و عالقمند کارگران ایحرفه آموزش به مربوط مسائل به که افرادی سایر از تواندمی کمیته ـ تبصره

 جویند. شرکت ارآموزیک کمیته جلسات در تا نماید دعوت باشند

 اهدخو اینامهآیین وسیلهبه قانون این حدود در کارآموزی کمیته وظایف تشکیل نحوه به مربوط مقررات ـ (44) ماده

 رسید. خواهد کارآموزی عالی شورای تصویب به و تنظیم اجتماعی امور و کار وزارت طرف از که بود

 

 كارآموزي مراكز

 ای و کارفرما توسط شودمی و شده تشکیل کارفرمایان وسیلهبه قانون این اجرای در که یمراکز کلیه ـ (44) ماده

 مراکز قبیل این در آن نحوه و مدت و کارآموزی هایبرنامه بر نظارت مورد هر در و شد خواهد اداره مربوط کارفرمایان

 و کار وزارت به کارآموزی عالیشورای در طرح برای را خود کار گزارش که بود خواهد کارآموزی هایکمیته عهدهبه

 کرد. خواهند تسلیم اجتماعی امور

 کارآموزی عالی شورای تصویب و اجتماعی امور و کار وزارت پیشنهاد به که کارآموزی مراکز از هریك در ـ (41) ماده

 انتخاب هب نفر یك و رمایانکارف نماینده نفر یك و کارگران نماینده نفر یك از مرکب امنایی تئهی شد خواهد تشکیل

 داشت. خواهند عهدهبه را مرکز مالی امور و تشکیل اجتماعی امور و کار وزارت

 چگونگی و دارد ایحرفه و عملی جنبه آنها در و آموزش که کارآموزی مؤسسات ایجاد و تشکیل نحوه ـ (41) ماده

 هب اجتماعی امور و کار وزارت پیشنهاد به بنا که بود خواهد اینامهآیین موجببه مزبور مؤسسات و امور اداره در نظارت

 رسد.می وزیران تئهی تصویب

 

 مالي مقررات

 و اقتصادی شرایط به توجه با کارآموزی عالی شورای که ضوابطی طبق صنایع صاحبان یا کارفرمایان ـ (41) ماده

 به ماهههمه که هاییصورت طبق بر را خود رانکارگ مزد درصد 1 معادل مبلغی ماهیانه کرد خواهد تعیین صنعتی

 صندوق نام به خاصی بانك حساب در قانون این در مذکور هایهزینه جهت فرستندمی اجتماعی هایبیمه سازمان

 نمایند.می واریز کارآموزی

 وزارت پیشنهاد به بود نخواهند ماده این مفاد مشمول که کارگاه هر یا صنعت هر در بگیرانحقوق صورت ـ «4» تبصره

 شد. خواهد تعیین کارآموزی عالی شورای تصویب و اجتماعی امور و کار

 و اعتراض و ماده این در مذکور مبلغ پرداخت دیرکرد یا پرداخت عدم مئجرا و درصد 1 وصول نحوه ـ «1» تبصره

 و بیمه حق وصول و احتساب حوهن مورد در اجتماعی هایبیمه قانون در که است مقرراتی تابع آن به مربوط شکایت
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 ماعیاجت هایبیمه سازمان وصول دستگاه از توانمی جوییصرفه منظوربه و است شده بینیپیش دیرکرد یا و پرداخت

 نمود. استفاده

 هاوضعیت صورت مبالغ هزار در دو ماده این در مندرج درصد 1 جایبه ساختمانی هایپیمانکاری مورد در ـ «1» تبصره

 شد. خواهد پرداخت مربوط کارفرمایان طرف از

 و پرداخت خواهند (41) ماده موجببه کارفرمایان که سهمی محل از کارآموزی به مربوط هایهزینه ـ (40) ماده

 تأمین داد خواهد قرار اجتماعی امور و کار وزارت اختیار در کمك عنوانبه منظور بدین دولت سال هر که اعتباری

 شود.می

 منحصراً  صندوق این وجوه صرف و شد خواهد متمرکز کارآموزی صندوق در فوق مواد در مذکور وجوه کلیه ـ (49) دهما

 تئهی عنوان مورد این در عالی شورای است. کارآموزی عالی شورای مصوب هاینامهآیین و قانون این مقررات تابع

 داشت. خواهد را صندوق امنای

 است. اجتماعی امور و کار وزارت عهدهبه قانون این در مذکور مقررات طبق بر عواید نای مصرف بر نظارت ـ تبصره

 تصویب و اجتماعی امور و کار وزیر پیشنهاد به که صندوق مدیرعامل وسیلهبه کارآموزی صندوق امور ـ (49) ماده

 واهدخ کارآموزی عالی شورای تصویب به که شد خواهد اداره اینامهآیین براساس شودمی تعیین کارآموزی عالی شورای

 رسید.

 اب یا و جداگانه طوربه کارآموزی عالی شورای نظر با خود کارگران کارآموزی برای که کارفرمایانی مورد در ـ (48) ماده

 میتهک پیشنهاد به بنا کنندمی آماده کارآموزی برای را خود هایکارگاه یا و نمایندمی تأسیس مراکزی یکدیگر همکاری

 بود. خواهند معاف (41) ماده در مذکور میزان از قسمتی یا تمام پرداخت از کارآموزی عالی شورای تصویب و کارآموزی

 باشد.می تمدید قابل مدت یانقضا در و بوده سال یك برای مزبور معافیت

 ایحرفه مؤسسات یا و کارآموزی کزمرا به یا و کارفرما به کارآموزان و کارگران کارآموزی هزینه پرداخت ـ (49) ماده

 ورمذک مؤسسات یا و کارآموزی مراکز یا و کارفرمایان و کارآموزان بین منعقده کارآموزی قرارداد طبق بر کشور رسمی

 باشد. رسیده کارآموزی عالی شورای تصویب به که بود خواهد اینامهآیین و ضوابط براساس

 

 متفرقه مقررات

 گردد.می قانون این مقررات مشمول کارآموزی عالی شورای تصویب شرط به کارآموزی موجود مراکز ـ (14) ماده

 ماده در مندرج اختالف حل تئهی در «کشور از خارج یا و داخل» در کارآموزی قرارداد از ناشی اختالفات ـ (14) ماده

 االجراست.الزم و قطعی مذکور تئهی رأی شد. خواهد رسیدگی کار قانون مقررات طبق بر و کار قانون (14)
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 امانج کارگران کارآموزی زمینه در که هاییفعالیت از کاملی گزارش سال هر پایان در باید کارآموزی مراکز ـ (11) ماده

 امور و کار وزارت به کارآموزی عالی شورای در طرح برای مربوط کارآموزی کمیته اظهارنظر با مالی ترازنامه و یافته

 نمایند. ارسال اجتماعی

 خواهد عمومی اموال اختالس حکم در کارآموزی صندوق وجوه از غیرمجاز برداشت و غیرقانونی تصرف ـ (11) ماده

 بود.

 در 9/1/4119 یکشنبه روز جلسه در ملی شورای مجلس تصویب از پس تبصره 44 و ماده 11 بر مشتمل فوق قانون

 رسید. سنا مجلس تصویب به 4119 ماهاردیبهشت 18 دوشنبه روز جلسه

 امامیشریف جعفر ـ سنا مجلس رئیس
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  1369 سال مصوب کار قانون ـ 4 پيوست

 اشتغال و آموزش ـ پنج  فصل

 كارآموزي مراكز و كارآموز ـ اول مبحث

 كارآموزي راكزم .2

 دانش بردن باال نیز و کار جویندگان مستمر و مولد اشتغال منظوربه و اساسی قانون اهداف اجرای در ـ (449) ماده

 .سازد فراهم را الزم آموزشی امکانات است مکلف اجتماعی امور و کار وزارت کارگران، فنی

 .باشندمی اجتماعی امور و کار وزارت با الزم هایهمکاری به موظف نفعذی هایسازمان و هاوزارتخانه ـ تبصره

 نقاط در موجود صنعت نوع استقرار به توجه با و نیاز برحسب است موظف اجتماعی امور و کار وزارت ـ (448) ماده

 .نماید اقدام مهارت مختلف سطوح در ذیل کارآموزی مراکز توسعه و ایجاد برای کشور، مختلف

 .غیرماهر کارجویان و کارگران آموزش برای پایه کارآموزی مراکز (الف

 پیشرفته هایتخصص تعلیم و مهارت یارتقا یبازآموز برای موردی هایتخصص و مهارت تکمیل کارآموزی مراکز )ب

 ای.حرفه آموزش مربیان و ماهر ماهر،نیمه کارجویان و کارگران به

 کارآموزی. مرکز و مربیان آموزش برای مربی تربیت مراکز (ج

 داشت،به وزارت مانند) ربطذی هایسازمان و هاوزارتخانه همکاری با جانبازان و معلولین خاص کارآموزی مراکز )د

 ...(و جانبازان بنیاد شهید، بنیاد پزشکی، آموزش و درمان

 عمومی محاسبات قانون رعایت با اداری و مالی نظر از قانون این (448) ماده در مذکور آموزش مرکز ـ (449) ماده

 .شد خواهد اداره اجتماعی امور و کار وزارت نظر زیر مستقل طورهب

 نیاز مورد ماهرنیمه و ماهر کارگر آموزش امر در مشارکت منظورهب خدماتی و لیدیتو صنعتی، هایواحد ـ (444) ماده

 مورا و کار وزارت با را الزم هایهمکاری کارگاهی،بین یا و کارگاه جوار کارآموزی مراکز ایجاد به نسبت مکلفند خویش،

 .آورند عملهب اجتماعی

 کارگاه جوار کارآموزی مراکز در آموزش امر به مربوط هایهجزو و هااستاندارد اجتماعی، امور و کار وزارت ـ «4» تبصره

 .نمایدمی اقدام مزبور مراکز مربیان مینأت و تعلیم مورد در و تهیه را کارگاهیبین و

 پیشنهاد به مورد برحسب کارگاهیبین و کارگاه جوار کارآموزی ایجاد به مربوط مقررات و هادستورالعمل ـ «1» تبصره

 .رسید خواهد وزیران تئهی تصویب به اجتماعی امور و کار وزیر
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 نیز آزاد ایوحرفهفنی آموزشگاه اجتماعی، امور و کار وزارت توسط کارآموزی مراکز تشکیل برعالوه ـ (444) ماده

 تماعی،اج امور و کار وزارت از پروانه کسب با حقوقی، یا حقیقی اشخاص وسیلهبه معین، حرفه یا صنعت آموزش منظوربه

 .شودمی سیسأت

 نحوه یزن و مربیان و مسئول صالحیت و آزاد کارآموزی سساتؤم و فنی صالحیت تشخیص به مربوط نامهینیآ ـ تبصره

 واهدخ وزیران تئهی تصویب به اجتماعی امور و کار وزیر پیشنهاد با سساتؤم این بر اجتماعی امور و کار وزارت نظارت

 .رسید

 

 كارآموزي دادقرار و كارآموز .2

 :شودمی اطالق ذیل افراد به کارآموز، قانون، این مقررات لحاظ از ـ (441) ماده

 یا و کارآموزی مراکز در معین مدت برای مهارت یارتقا با بازآموزی خاص، حرفه فراگرفتن برای فقط که کسانی (الف

 .بینندمی آموزش آزاد هایآموزشگاه

 اشد،نب سال سه بر دئزا که معین مدت برای خاص ایحرفه فراگرفتن منظورهب ارآموزیک قرارداد موجبهب که افرادی (ب

 سال 48 از و نبوده کمتر سال 40 از آنها سن آنکه بر مشروط دارند اشتغال کار با مأتو کارآموزی به معین کارگاهی در

 .نباشد بیشتر تمام

 راکزم به کارفرما با منعقده کتبی توافق مطابق که ندباش کارگرانی است ممکن «الف» بند کارآموزان ـ «4» تبصره

 .نمایندمی مراجعه کارآموزی مراکز به أساًر و نیستند شاغل که باشند داوطلبانی یا و شوندمی معرفی کارآموزی

 «ب» بند در مذکور داوطلبان کارآموزی دوره تکالیف و حقوق پذیرش، شرایط به مربوط هایدستورالعمل ـ «1» تبصره

 .رسدمی اجتماعی امور و کار وزیر تصویب به کار، عالی شورای پیشنهاد با

 پذیرفته کارآموزی مراکز از یکی در کارآموزی برای (441) ماده «4» تبصره مطابق که شاغلی کارگران ـ (441) ماده

 .بود خواهند برخوردار زیر حقوق از شوندمی

 محسوب کارگر سوابق جزء لحاظ هر از مدت این و شودنمی طعق کارآموزی مدت در کارگر استخدامی رابطه (الف

 .شودمی

 .بود نخواهد کمتر مبنا مزد یا و ثابت مزد از کارآموزی مدت در کارگر مزد (ب

 کارگر به خانوادگی هایمسئولیت و زندگی هزینه جبران برای که ییهاالعادهفوق و هاکمك غیرنقدی، مزایای (ج

 موجه دلیل بدون مدت، پایان از قبل کارفرما چنانچه .شد خواهد پرداخت کماکان کارآموزی رهدو در شود،می پرداخت
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 رد مندرج اختالف حل مراجع به تواندمی کارگر گردد، وارد کارگر به خسارتی طریق این از و شود کارآموزی ادامه مانع

 .نماید خسارت مطالبه و مراجعه قانون این

 شود،می پذیرفته کارآموزی مراکز از یکی در کارآموزی برای (441) ماده «4» تبصره مطابق که کارگری ـ (441) ماده

 : است مکلف

 و مقررات و نموده شرکت کارآموزی هایبرنامه در منظم طوربه و بپردازد کارآموزی به مقرر مدت پایان تا (الف

 .برساند پایان به موافقت با را کارآموزی دوره و نماید مراعات را آموزشی واحد هاینامهینیآ

 .ورزد اشتغال کاربه کارگاه همان در کارآموزی مدت دوبرابر حداقل کارآموزی، دوره طی از پس (ب

 طالبهم برای تواندمی کارفرما نباشد، کارگاه در کار ادامه به حاضر کارآموزی اتمام از پس کارآموز که صورتی در ـ تبصره

 .نماید خسارت دریافت تقاضای و مراجعه قانون این موضوع اختالف حل مراجع به موزی،کارآ قرارداد در مندرج خسارت

 (99) مواد در مذکور نوجوان کارگران به مربوط مقررات تابع (441) ماده «ب» بند در مذکور کارآموزان ـ (440) ماده

 .کرد خواهدن تجاوز روز در ساعت 9 از آنان کار ساعت ولی بود، خواهند قانون این (81) الی

 :باشد ذیل مطالب حاوی باید طرفین مشخصات برعالوه کارآموزی قرارداد ـ (449) ماده

 ،طرفین تعهدات (الف

 ،کارآموز سن (ب

 ،کارآموز مزد (ج

 ،کارآموزی محل (و

 ،شد خواهد داده تعلیم مصوب، استاندارد طبق که شغلی یا حرفه ـ(ه

 (.لزوم صورت در) قرارداد فسخ شرایط (و

 .بدانند الزم قرارداد در را آن ذکر قانونی مقررات حدود در طرفین که دیگری شرط نوع هر (ز

 مجاز صورتی در (قانون این (84) ماده موضوع) تمام سال 48 سن تا نوجوانان کار با مأتو کارآموزی مراکز ـ (449) ماده

 .نباشد مضر آنان روحی و جسمی رشد و سالمت برای و نبوده خارج آنان ییتوانا حدود از که است

 آموزشی استانداردهای مطابق را کافی تجهیزات و لیوسا کارآموز، آموزش برای موظفند کارآموزی مراکز ـ (448) ماده

 همچنین.بیاموزند او به را نظر مور حرفه کامل، و منظم طوربه و دهند قرار وی دسترس در اجتماعی امور و کار وزارت

 .آورند فراهم را الزم امکانات کارآموزی محیط در کارآموز ایمنی و سالمت مینأت برای باید مذکور مراکز
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 اشتغال ـ دوم مبحث

 .نماید اقدام کشور سراسر در غالتاش خدمات مراکز ایجاد به نسبت است موظف اجتماعی امور و کار وزارت ـ (449)ماده

 هب نسبت اشتغال هایفرصت برای ریزیبرنامه و ارک ایجاد هایزمینه ییشناسا ضمن تا موظفند مذکور خدمات مراکز

 شاورزیک صنعتی، تولیدی، مراکز به معرفی با و (آموزش به نیاز صورت در) کارآموزی مراکز به بیکاران معرفی و نامثبت

 .نمایند اقدام خدماتی و

 حمایت و ریزیبرنامه دفتر عنوان تحت دفتری ایجاد به موظف هااستان مراکز در اشتغال خدمات مراکز ـ «4» تبصره

 .باشندمی مزبور دفاتر با همکاری به موظف ماده این در مذکور سساتؤم کلیه و بود خواهند معلولین اشتغال از

 از را معلولین ،(توزیعی و صنعتی کشاورزی، تولیدی، (تعاونی هایشرکت ایجاد در تا است موظف دولت ـ «1» تبصره

 یا تولید از حمایت و کار انجام تسهیالت برقراری و الزم هایآموزش و مدتبلند سنهالحقرض هایوام اعطای طریق

 که هاتبصره و ماده این موضوع مراکز کلیه در معماری موانع رفع به نسبت و داده قرار حمایت مورد آنان خدمات

 .نماید اقدام یابند،می حضور آنها در معلولین

 مورد رفاهی تسهیالت برقراری جهت در را الزم هاینامهینیآ تا است مکلف اعیاجتم امور و کار وزارت ـ «1» تبصره

 تصویب هب و تهیه کشور بهزیستی سازمان و ایران معلولین جامعه از نظرخواهی با کار انجام مراکز در شاغل معلولین نیاز

 .برساند اجتماعی امور و کار وزیر
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 1/8/1391 وزيران هيئت مصوب ـ فناوري و مهارت آموزش نظام نامهآيين ـ 5 پيوست

 مقدمه

 ،منؤم انسانی نیروی تربیت و انسانی هایسرمایه توانمندسازی برای بنیانی عنوانبه فناوری و مهارت هایآموزش

 بومی فمختل هایبخش ظرفیت از بهینه استفاده با کار بازار نیاز و افراد هایاستعداد با متناسب کارآفرین، و متخصص

 این با ؛است جهان و منطقه در اسالمی ایران سرآمدی برای راهبردی هایاولویت از یکی غیردولتی و دولتی از اعم

 طراحی راستا این در است. شده مصوب کشور توسعه پنجم برنامه در فناوری و مهارت نظام راه نقشه تدوین رویکرد

 احراز نظام» و «ایحرفه صالحیت» ،«فناوری و رتمها آموزش» زیرنظام سه با فناوری و مهارت جامع نظام ساختار

 هب وزیران هیئت تصویب با «فناوری و مهارت آموزش» نظام نخست مرحله در که گرفت قرار کار دستور در «اشتغال

 است. مذکور نامهآیین کامل مشروح آیدمی پی در آنچه گردید. ابالغ مرتبط هایتخانهروزا

 

 تعالي بسمه

 «محمد آل و دمحم بر صلوات با»

 پرورش و آموزش وزارت ـ فناوری و تحقیقات علوم، وزارت ـ اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت

 جمهوریسئر راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت

 جمهوریسئر انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

 اصل استناد به و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت پیشنهاد به بنا 4/8/4194 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 توسعه پنجم سالهپنج برنامه قانون (14) ماده اجرای در و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون وهشتمیکصدوسی

  نمود: تصویب زیر شرحبه را فناوری و مهارت آموزش نظام نامهآیین ـ 4189 ـ مصوب ـ ایران اسالمی جمهوری

 فناوری و تمهار آموزش نظام نامهآیین

 هنگامبه فناوری، و کار دانش انتقال و ارتقا هدف با که است هاییآموزش شامل فناوری و مهارت آموزش نظامـ  (4) ماده

 صورتبه فناوری و مهارت تحصیلی سطوح تمامی در وریبهره فزاینده و مستمر افزایش و شغلی هایمهارت کردن

 و روز آموزشی هایفناوری از استفاده با و شودمی اجرا و طراحی سطوح بین تکمیلی هایآموزش و رسمی هایآموزش

 رایب ایحرفه اخالق بر کیدأت با و شغلی هایصالحیت و هااستاندارد براساس را افراد کار، محیط آموزشی هایظرفیت

 نماید.می تربیت مطلوب سطح تا کاروکسب و حرفه شغل، احراز
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 باشد:می زیر اصول برمبتنی فناوری و رتمها آموزش نظام ـ (1) ماده

 از عما تحصیلی سطوح تمام در پشتیبانی و نظارت گسترش، ریزی،برنامه سیاستگذاری، در انسجام و جامعیت (الف

 رآوردهب را کار بازار انسانی نیروی هاینیاز که ایگونهبه تحصیلی سطوح بین تکمیلی هایآموزش و رسمی هایآموزش

 ،نماید

 و اداستعد سرزمین، آمایش و بومی محیطی، شرایط شغلی، هایحوزه مقتضیات با متناسب الزم پویایی و انعطاف (ب

 ،نوآوری و اجرا هایروش تنوع و آینده و حال امکانات و فناوری متقاضیان، قئعال

 میعل جامع نقشه عه،توس سالهپنج هایبرنامه ساله،بیست اندازچشم سند کالن، هایسیاست با کامل هماهنگی (پ

 آموزشی. هاینظام سایر و کشور

 ،اجرا ضوابط تدوین و ارزیابی و نظارت استانداردسازی، ممیزی، گسترش، ریزی،برنامه در کامل استقالل (ت

 طریق از نوین فناوری و کاربردی هایپژوهش نتایج براساس فناوری و مهارت آموزش هایشیوه و محتوا بودن روزبه (ث

 ،اشتغال نظام تحوالت با متناسب المللیبین مجامع با مستمر ارتباط ضمن آموزشی دهایفرآین

 نیاز تعیین )از مراحل تمامی در اجرایی هایدستگاه آموزشی امکانات و هاظرفیت کارگیریهب تعامل، مشارکت، (ج

 ،آموزشی( هایبرنامه اجرای و طراحی تا شغلی هایحوزه

 شغلی. تخصصی هایحوزه در جامعه افراد العمرمادام وزشآم زمینه نمودن فراهم (چ

 در را دوره مهارتی بخش پایه، دانش و نظری مراحل نمودن طی از پس فناوری و مهارت آموزش متقاضیان ـ (1) ماده

 وند،شمی انتخاب کار بخش مدیران و متخصصان میان از که مدرسانی نظر زیر شده سازیشبیه یا و واقعی کار محیط

 نمایند.می طی

 شود:می تعیین زیر شرحبه فناوری و مهارت آموزش نظام اهداف ـ (1) ماده

 و اتخدم کشاورزی، صنعت، مختلف هایبخش در نیاز مورد انسانی نیروی اثربخشی و کارآیی افزایش و تربیت (الف

 ایمنطقه بازارهای تقاضای و داخلی کار بازار نیاز و بومی ـ ارزشی فرهنگ شغلی، استانداردهای براساس هنر و فرهنگ

 کشور. اشتغال نظام با متناسب المللیبین و

 و توانایی تخصص، فناوری، مهارت، دانش، ذوق، استعداد، برمبتنی وکارکسب فرهنگ سازینهادینه و اشاعه (ب

 ای.حرفه اخالق و اسالمی هایارزش رویکرد با کارآفرینی

 شود:می تعیین زیر شرحبه فناوری و مهارت وزشآم نظام هایمأموریت ـ (0) ماده
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 از گیریبهره با سرزمین آمایش و کاربردی هایپژوهش برمبتنی فناوری و مهارت هایآموزش وکیفییکم  توسعه (الف

 و مستمر تعامل در و تقاضامحور رویکرد با خصوصی و تعاونی عمومی، دولتی، از اعم کشور مختلف هایبخش ظرفیت

 ،المللیبین نهادهای با ثرؤم

 ،تقاضامحور فناوری و مهارت هایآموزش در پذیرانعطاف هایروش و هانمونه تدوین و طراحی (ب

 و مهارت هایآموزش هدایت و سازماندهی ریزی،برنامه و سرزمین آمایش برمبتنی آموزشی مستمر نیازسنجی (پ

 ،المللیبین آموزشی هاینظام به توجه با فناوری

 و غیردولتی و دولتی بخش با تعامل طریق از کار بازار به فناوری و مهارت آموزش التحصیالنفارغ هدایت و عرفیم (ت

 ،التحصیالنفارغ هایتوانمندی و شده شناسایی شغلی هایفرصت و هاظرفیت براساس

 و فناوری تحوالت راساسب فناوری و مهارت عالی آموزش سطوح باالترین تا شغلی هایحوزه آموزشی نیاز مینأت (ث

 ،العمرمادام آموزش زمینه کردن فراهم

 رسمی. هایدوره با سازیمعادل و تحصیلی سطوح بین تکمیلی آموزش هایدوره تجمیع امکان نمودن فراهم (ج

 ملی، محلی، سطوح در و خصوصی و تعاونی عمومی، دولتی، هایبخش در فناوری و مهارت آموزش هایدوره ـ (9) ماده

 غذایی، صنایع انرژی، معدن، )نفت، صنعت هایحوزه در هاآموزش این شود.می اجرا و طراحی المللیبین و ایمنطقه

 ،دامپروری طبیعی، منابع آبزیان، و )شیالت کشاورزی مشابه(، موارد و اطالعات یرفناو و ارتباطات پزشکی، فناوری،

 و نظامی آموزش، گردشگری، تجارت، و مدیریت اقتصاد، )ورزش، تخدما مشابه(، موارد و باغبانی و زراعت دامپزشکی،

 ئاترت موسیقی، سینما، تجسمی، هنرهای دستی، صنایع رسانه، فرهنگی، )امور هنر و فرهنگ و مشابه( موارد و امنیتی

 شود.می تعریف مشابه( موارد و

 اوریفن و مهارت ملی سازمان ریزیبرنامه و یسیاستگذار شورای اجرایی، هایدستگاه بین هماهنگی منظوربهـ  (9) ماده

 شود:می تشکیل زیر ترکیب با شود.می نامیده «شورا» اختصاربه پس این از که

 ،شورا( یسئ)ر اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر .4

 ،شورا( )دبیر فناوری و مهارت ملی سازمان یسئر .1

 ،جمهوریسئر انیانس سرمایه و مدیریت توسعه معاونت ربطذی معاون .1

 ،پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزیر ربطذی معاون .1

 ،تجارت و معدن صنعت، وزیر ربطذی معاون .0

 ،کشاورزی جهاد وزیر ربطذی معاون .9

 ،اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر ربطذی معاون .9
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 ،کشور ایوحرفهفنی آموزش سازمان یسئر .8

 ،بردیکار و علمی جامع دانشگاه یسئر .9

 .ایوحرفهفنی دانشگاه یسئر .44

 هایآموزش اعتالی و هدایت سازی،یکپارچه شورا، مصوبات اجرای مسئول فناوری و مهارت ملی سازمان ـ (8) ماده

 و ایحرفه صالحیت فناوری، و مهارت آموزش زیرنظام سه طریق از فناوری و مهارت جامع نظام استقرار و مهارتی

 باشد.می اشتغال احراز شرایط

 دانشگاه کشور، ایوحرفهفنی آموزش سازمان ازجمله کشور فناوری و مهارت هایآموزش متولی هایدستگاه ـ تبصره

 .باشندمی شورا زیرنظر ،(4) ماده وظایف چارچوب در ایوحرفهفنی دانشگاه و کاربردی ـ علمی جامع

 است: ذیل فرعی یهانظام بر مشتمل فناوری و مهارت آموزش نظام ـ (9) ماده

 ،فناوری و مهارت و عالی آموزش (الف

 .تحصیلی( سطوح بین تکمیلی های)دوره ایوحرفهفنی آموزش (ب

 شود:می تعیین زیر شرحبه فناوری و مهارت عالی آموزش ارکان ـ (44) ماده

 ،ایوحرفهفنی دانشگاه و کاربردی ـ علمی جامع دانشگاه (الف

 هایبرنامه تدوین مرجع عنوانبه فناوری و مهارت عالی آموزش آموزشی و درسی ریزیمهبرنا هماهنگی کارگروه (ب

 شورای نظر زیر که فناوری و مهارت عالی آموزش نظام برای آموزشی استانداردهای و هاشیوه تعیین درسی، و آموزشی

 ،شودمی تشکیل فناوری و تحقیقات علوم، وزارت آموزشی و درسی ریزیبرنامه

 وحسط تمامی توسعه در سیاستگذاری متولی عنوانبه فناوری و مهارت و عالی آموزش گسترش هماهنگی ارگروهک (پ

 نظر زیر که فناوری و مهارت عاملی آموزش نظام برای سرزمین آمایش برمبتنی فناوری و مهارت عالی هایآموزش

 شود.می تشکیل فناوری و تحقیقات علوم، وزارت عالی آموزش گسترش شورای

 ارزیابی نظارت، هدایت، استانداردها، تدوین متولی عنوانبه فناوری و مهارت عالی آموزش ارزیابی و نظارت شورای (ت

 فناوری. و مهارت هایآموزش تحصیلی سطوح تمامی در مجری مراکز اعتباربخشی و

 تشکیالتی، امور سیاستگذاری لیمتو عنوانبه فناوری و مهارت هایآموزش مرکزی ممیزی هیئت و امنا هایهیئت (ث

 شد. خواهد خبره مدرسان از استفاده و شناسایی به را ایویژه توجه که مدرسان و علمی هایهیئت معامالتی، و مالی

 ماده، این در مذکور یهاهیئت و هاشورا ،هاکارگروه امور تمرکز از جلوگیری و بهینه سازماندهی برای ـ «4» تبصره

 یدأیت اب فناوری و مهارت ملی سازمان در انیاست و ایمنطقه ملی، تخصصی، یهاکارگروه و هاگروه ،اهکمیسیون تشکیل

 است. مجاز مربوط کارگروه یا شورا
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 صادر فناوری و تحقیقات علوم، وزیر توسط ماده این موضوع هایهیئت و کارگروه ها،شورا اعضای احکام ـ «1» تبصره

 شود.می

 شود:می تعیین زیر شرحبه فناوری و مهارت عالی آموزش نظام در هاگواهینامه و مدارک سطوح، مقاطع، ـ (44) ماده

 فناوری مهندسی فناوری، مهندسی فنی، کاردانی ترتیب به نظام این در فناوری و مهارت عالی هایدوره عناوین (الف

 رد دکتری و ارشد کارشناسی ارشناسی،ک کاردانی، سطوح ترازهم ترتیب به که است خبره فناوری مهندسی و ارشد

 است. نظری آموزش نظام

 دارش ایحرفه کارشناسی ای،حرفه کارشناسی ای،حرفه کاردانی شامل غیرفنی ماهیت با آموزشی هایدوره عناوین (ب

 بود. خواهد خبره ایحرفه کارشناس و

 آموزش نظام دانشجویان همانند فناوری و تمهار نظام تحصیلی مختلف سطوح عالی هایدوره دانشجویان ـ «4» تبصره

 هستند. برخوردار تحصیلی معافیت نظیر قانونی تحصیالت و مزایا از نظری

 برای گیرد،می شکل عملی تمرین و ممارست براساس که کار محیط در مهارتی هایآموزش سهم حداقل ـ «1» تبصره

 بود. خواهد دوره کل درصد 94 فناوری، و مهارت عالی آموزش نظام تحصیلی مختلف مقاطع

 ارزش نظر از فناوری و مهارت عالی آموزش نظام و نظری عالی آموزش نظام دو هر در تحصیلی سطوح ـ (41) ماده

 اصیاختص و عمومی شرایط براساس توانندمی نظام دو این در تحصیلی سطوح از یكهر التحصیالنفارغ و بوده ترازهم

 دهند. تحصیل ادامه نظام دو از ریكه در باالتر سطوح در پذیرش،

 اجرا ایوحرفهفنی دانشگاه و کاربردی ـ علمی جامع دانشگاه در فناوری و مهارت عالی آموزش هایدوره ـ (41) ماده

 ـ علمی جامع دانشگاه طریق از و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت توسط هادوره این تحصیلی مدارک و شد خواهد

 .شودمی صادر ایوحرفهفنی دانشگاه و کاربردی

 عالی آموزش نظام استانداردهای رعایت با توانندمی نظری آموزش نظام تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه ـ «4» تبصره

 این آموزشی هایدوره مجری فناوری، و مهارت عالی آموزش گسترش هماهنگی شورای مجوز با و فناوری و مهارت

 شوند. نظام

 دریافت و اشتغال قانونی مزایای تمامی از نظام این آموزشی هایگواهینامه و تحصیلی مدارک گاندارند ـ «1» تبصره

 هستند. برخوردار تسهیالت

 شورای مصوبات با مطابق فناوری و مهارت عالی آموزش مقاطع تمام در دانشجو پذیرش و سنجش ـ (41) ماده

 شد. خواهد انجام فناوری و تحقیقات علوم، وزارت در ذیرشپ قوانین و مهارتی عالی آموزش نظام درسی ریزیبرنامه
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 وزر فناوری با مطابق ایحرفه و شغلی ارتقای مهارت، و دانش افزایش کار، نیروی وریبهره ارتقای منظوربه ـ (40) ماده

 ائهار موزشآ مراکز یا و کارگاه کار، محیط در کار حین یا و شروع در تحصیلی سطوح بین تکمیلی آموزشی هایدوره

 اجرا و طراحی سطح، ترینعالی تا ورودی سطح هر از آموزشی هایبسته یا هاپودمان قالب در هاآموزش این شود.می

 شود.می

 شود.می منجر گواهینامه دریافت به تحصیلی سطوح بین تکمیلی هایآموزش ـ «4» تبصره

 برای گیرد،می شکل عملی تمرین و ممارست براساس که کار محیط در مهارتی هایآموزش سهم حداقل ـ «1» تبصره

 بود. خواهد دوره کل درصد 94 تحصیلی سطوح بین تکمیلی هایدوره

 با ار تحصیلی سطوح بین تکمیلی مرتبط و متوالی آموزشی هایبسته یا هاپودمان تمامی فردی چنانچه ـ (49) ماده

 آموزش نظام در آموزشی و درسی ریزیبرنامه هماهنگی کارگروه ایهنامهینیآ و مصوبات طبق تواندمی بگذراند، موفقیت

  شود. مرتبط تحصیلی مدرک اخذ به موفق و گرفته قرار ارزیابی مورد فناوری و مهارت

 نظام در آن به مدرک اعطای و ممارست و استعداد تجربه، از حاصل هایصالحیت سطوح تعیین و ارزیابی ـ «4» تبصره

 گرفت. خواهد قرار توجه ردمو ایحرفه صالحیت

 ستا شغلی حوزه یك با مرتبط تخصصی، مهارتی و پایه مهارتی صورتبه آموزشی هایبسته یا هاپودمان ـ «1» تبصره

 شود.می مهارت گواهینامه صدور به منجر آموزشی هایبسته یا هاپودمان این از هریك در موفقیت و

 در آنان مهارتی توانمندسازی و ارتقا جهت در دولت کارکنان ها،آموزش این ظرفیت از استفاده برای ـ «1» تبصره

 باشند.می اولویت

 علمی جامع دانشگاه یا و ایوحرفهفنی آموزش سازمان در تحصیلی سطوح بین تکمیلی آموزش هایدوره ـ (49) ماده

 یا هاپودمان قالب در که حصیلیت سطوح بین تکمیلی آموزش یهادوره یهاگواهینامه و شد خواهد اجرا کاربردی ـ

 یکاربرد ـ علمی جامع دانشگاه یا و ایوحرفهفنی آموزش سازمان توسط سطحی هر در شود،می ارائه آموزشی یهابسته

 .شودمی صادر

 با باشندمی آموزش عمومی شرایط دارای که تحصیلی سطوح بین تکمیلی آموزش هایدوره داوطلبان ـ (48) ماده

 نمایند. شرکت هادوره این در توانندمی مربوط آموزشی مراتبهسلسل رعایت

 ماده قالب در است شده طراحی مربوط آموزش نظام چارچوب در که دولت کارکنان آموزشی هایدوره ـ (49) ماده

 نظارت تحت ربطذی دستگاه به وابسته کاربردی ـ علمی هایآموزش مجری مراکز در و تدوین نامهآیین این (44)

 .شودمی اجرا کاربردی ـ علمی جامع دانشگاه



 

324 

 ارزش با تحصیلی مدرک اخذ به کارکنان آموزشی نظام مقررات چارچوب در که آموزشی هایدوره ـ «4» تبصره

 ارزیابی ایحرفه صالحیت نظام استانداردهای براساس شود،می منجر گواهینامه و آموزشی هایپودمان استخدامی،

 شود.می

 یمل سازمان و جمهوریسئر انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت توسط ماده این اجرای دستورالعمل ـ «1» تبصره

 رسید. خواهد شورا تصویب به و تهیه نامهآیین این ابالغ از پس ماه سه مدت ظرف فناوری و مهارت

 بمتناس باید نیاز، مورد انسانی نیروی مینأت درخصوص مختلف هایدستگاه اجرایی هایبرنامه و ضوابط ـ (14) ماده

 ری،کارگیبه شامل هابرنامه و ضوابط این شود. تدوین و تعیین ایحرفه هایصالحیت و فناوری و مهارت آموزش نظام با

  باشد.می مختلف هایحوزه در انسانی نیروی توانمندی یارتقا و خدمت ادامه خدمت، شروع در مهارتی هایآموزش

 هاپودمان مقرر، زمان یك در جدید، هایفناوری و هاسامانه اندازیراه از پیش موظفند هادستگاه وهکارگر ـ «4» تبصره

 ارائه فناوری و مهارت آموزش نظام با تعامل در نیاز، مورد انسانی نیروی آموزش جهت را مرتبط آموزشی هایبسته و

 نمایند.

 ایحرفه هایصالحیت نیاز، مورد انسانی نیروی کارگیریهب در موظفند غیردولتی و دولتی هایدستگاه ـ «1» تبصره

 خشیباولویت و تسهیالت ایجاد به مربوط ضوابط نمایند. لحاظ را ایوحرفهفنی و مهارت هایآموزش طریق از شده کسب

 اشتغال(، احراز )شرایط اشتغال نظام در فناوری و مهارت آموزش نظام آموزانمهارت و دیدگانآموزش کارگیریهب در

 شد. خواهد ارائه

 مربوط دستگاه اعتبارات محل از نیاز مورد مهارتی هایآموزش اجرای جهت الزم اعتبارات و امکانات ـ «1» تبصره

 شود.می مینأت

 و کار محیط هایفناوری توسعه و اشتغال ایجاد برای آموزش دهیجهت راستای در که ایویژه تسهیالت ـ «1» تبصره

 راشو در تصویب از پس گرفت، خواهد قرار نظام این آموزانمهارت و دانشجویان اختیار در محورتخصص داقتصا توسعه

 شد. خواهد ابالغ

 هایروش به تواندمی تحصیلی سطوح بین تکمیلی و رسمی از اعم فناوری و مهارت هایدوره هایآموزش ـ (14) ماده

 ترمی، هایآموزش شامل تواندمی هاروش این از هریك شود رااج ترکیبی یا و الکترونیکی حضوری،نیمه حضوری،

 بود. خواهد تخصصی هایدوره و پودمانتك پودمانی،

 بازار نیاز و روز هایفناوری تغییرات برمبتنی باید فناوری و مهارت آموزش هایشیوه تمام اجرای و ریزیبرنامه ـ تبصره

 طراحی مجازی، یا حقیقی فضای در سازیشبیه هایفناوری از استفاده و کار محیط در آموزش محوریت با و باشد کار

 شود. اجرا و
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 سطوح بین تکمیلی و رسمی هایدوره شهریه محل از فناوری و مهارت آموزش نظام درآمدی منابع ـ (11) ماده

 سهم فنی، نشدا حق و اموال فروش از حاصل عواید حقوقی، و حقیقی اشخاص موقوفات و هاکمك هدایا، تحصیلی،

 هیئت مصوبات براساس و شودمی مینأت اعتباری تسهیالت همچنین و وهشژپ و آموزش امر در اجرایی هایدستگاه

 نههزی قابل توسعه سالهپنج هایبرنامه قوانین و هادانشگاه معامالتی و مالی هاینامهینیآ چارچوب در و سازمان امنای

 است.
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 وزيران هيئت ـ ايرفهح صالحيت نامهآيين ـ 6 پيوست

 فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت ـ اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت ـ

 پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت ـ تجارب و معدن صنعت، وزارت ـ

 اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت ـ کشاورزی جهاد وزارت ـ پرورش و آموزش وزرات ـ

 جمهور،رئیس بردیراه نظارت و ریزیبرنامه معاونت ـ

 جمهور.رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت ـ

 اصل استناد به و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت پیشنهاد به بنا 11/9/4194 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 توسعه جمپن سالهپنج برنامه قانون (14) ماده اجرای در و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون وهشتمیکصدوسی

 نمود: تصویب زیر شرحبه را ایحرفه صالحیت نظارت نامهآیین ـ 4189 مصوب ـ ایران اسالمی جمهوری

 

 ايحرفه صالحيت نظام نامهآيين

 روند:می کاربه مربوط مشروح معانی در نامهآیین این در زیر اصطالحات ـ (2) ماده

 صالحیت فناوری، و مهارت آموزش» زیرنظام سه شامل وریفنا و مهارت جامع نظام فناوري: و مهارت نظام الف(

 ،«اشتغال احراز شرایط و ایحرفه

 ینتعی حرفه یا شغل هر تناسب به که نگرش و مهارت دانش، شامل هاشایستگی از ایمجموعه اي:حرفه صالحيت ب(

 رفتار به تبدیل و شده کسب جامعه و کاری آموزشی، هایمحیط در تجربی و آموزشی فرآیندهای در فرد تسلط و

 شود.می ایحرفه

 و هامشیخط ها،سیاست تحقق برای الزم زمینه که فرآیندها و عناصر از ایمجموعه اي:حرفه صالحيت نظام ج(

 کند.می فراهم انسانی نیروی ایحرفه صالحیت به اعتباربخشی منظوربه صالحیت استانداردهای

 انسانی نیروی ایحرفه صالحیت سطوح احراز معیارهای و هاروش شامل اي:حرفه صالحيت سطوح استاندارد د(

 باشد.می هنر و فرهنگ کشاورزی، خدمات، صنعت، مختلف هایبخش در

 کشوری. خدمات مدیریت قانون (0) ماده موضوع اجرایی هایدستگاه اجرايي: هايدستگاه هـ(

 شماره نامهتصویب (9) ماده موضوع فناوری و مهارت ملی سازمان ریزیبرنامه و سیاستگذاری شورای شورا: و(

 است. ایحرفه صالحیت نظام در گیریتصمیم مرجع ترینعالی که 40/8/4194 مورخ هـ19111 /ت491911

 باشد.می مستقر فناوری و مهارت ملی سازمان در شورا دبیرخانه ـ تبصره
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 باشد:می زیر شرحبه ایحرفه صالحیت نظام هایمأموریت و اهداف ـ (7) ماده

 انیانس هایسرمایه هایتوانمندی ارزیابی و ایحرفه هایشایستگی ارتقای و گسترش برای مناسب بستر ایجاد الف(

 شغل. احراز شایستگی کسب برای ایحرفه صالحیت مختلف سطوح در مستمر پیشرفت جهت

 مللی،البین و ملی سطوح در ایحرفه هایصالحیت انواع به بخشیرسمیت ب(

 احراز تجه مستند تجربیات و تحصیلی مدارک آموزشی، هایگواهینامه ارزیابی با مرتبط فرآیندهای استانداردسازی ج(

 ای،حرفه صالحیت

 ای،حرفه صالحیت مختلف سطوح و مهارتی و نظری آموزش مختلف سطوح بین منطقی ارتباط تعیین و انطباق د(

 ری.فناو و مهارت آموزش نظام و نظری آموزش نظام اشتغال، احراز شرایط نظام نبی اثربخش و مستمر ارتباط بهبود هـ(

 صالحیت استانداردهای تصویب و تهیه منظوربه فناوری و مهارت ملی سازمان با مختلف هایدستگاه هماهنگی و(

 مرتبط. مشاغل ایحرفه

 ای،هحرف صالحیت مختلف سطوح در کیفیت بهبود هایشاخص و معیارها تعیین ز(

 ای.حرفه صالحیت هایحوزه در فراگیران نیاز ارزیابی برای راهنما و دستورالعمل تعیین ح(

 سازمان توسط کشور مشاغل بندیطبقه نظام براساس ایحرفه صالحیت سطوح معیارهای و استانداردها ـ (3) ماده

 شود.می ابالغ و تدوین ماه 9 ظرف حداکثر فناوری و مهارت ملی

 شماره نامهتصویب موضوع فناوری و مهارت آموزش نظام درسی ریزیبرنامه و اموزش استانداردهای ـ (4) ماده

 ایحرفه صالحیت سطوح استانداردهای معیارهای و هاشاخص براساس باید 40/8/4194 هـ19111 /ت491911

 شود. تدوین نامهآیین این موضوع

 صنعت، هایبخش هایحرفه از هریك نیاز مورد نگرش و مهارت دانش، با متناسب ایحرفه هایصالحیت ـ (5) ماده

 خاص( خبرگان سطح 4 و عالی سطح 1 پایه، سطح 0) سطح 44 بر مشتمل حداکثر فرهنگ، و کشاورزی خدمات،

 هک پیوست جداول مطابق صالحیت سطح هر به دستیابی هایشاخص و ایحرفه صالحیت سطوح شود.می بندیطبقه

 باشد.می است، شده تأیید دولت تهیئ دفتر مهر به

 دستورالعمل که باشدمی احراز قابل نیز خبرگی شرایط طریق از 9 و 8 ،9 ایحرفه صالحیت سطوح ـ «2» تبصره

 شود.می ابالغ و تصویب شورا توسط آن اجرایی

 توانندمی شوندمی محسوب کشوری خدمات مدیریت در مقام عنوانبه که سیاسی مدیریت هایسمت ـ «7» تبصره

  شد. خواهد ابالغ و تصویب شورا توسط سطح این اعطای سطح دستورالعمل نمایند. کسب را 44 صالحیت سطح
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 توسط ایحرفه صالحیت سطوح استانداردهای برمبنای ایحرفه صالحیت سنجش استانداردهای ـ (2) ماده

 شد. خواهد ابالغ شورا تصویب از پس و تهیه ربطذی هایدستگاه

 صالحیت سطوح از هریك ایحرفه صالحیت سنجش استاندارد مطابق افراد ایحرفه صالحیت سنجش ـ (2) ماده

 میزان و شفاهی یا و کتبی صورتبه عملی و علمی هایآزمون معتبر، و مستند تجربی سوابق تحصیلی، سوابق براساس

 هارتم ملی سازمان توسط هاحرفه از هریك برای هک اجرایی هایدستورالعمل و هانامهآیین برمبتنی آنها تأثیرگذاری و

 شد. خواهد انجام رسد،می شورا تصویب به و تهیه ربطذی هایدستگاه همکاری با فناوری و

 هایبخش و صنفی و ایحرفه هایسازمان و اجرایی هایدستگاه در مشاغل تمامی ایحرفه صالحیت سنجش ـ تبصره

 پذیرد.می صورت ایحرفه حیتصال نظام براساس خصوصی و تعاونی

 فناوری و مهارت ملی سازمان توسط شده کسب صالحیت سطح برمبنای ایحرفه صالحیت هایگواهینامه ـ (2) ماده

 شود.می صادر

 جذب جهت موظفند خصوصی و تعاونی هایبخش و صنفی و ایحرفه هایسازمان و اجرایی هایدستگاه ـ (2) ماده

 مایند.ن استفاده اند،نموده کسب را مرتبط ایحرفه صالحیت هایگواهینامه که نیروهایی از خود زنیا مورد انسانی نیروی

 باید ایران اسالمی جمهوری هایپروژه در فعالیت جهت المللیبین و داخلی هایشرکت و پیمانکاران ـ (22) ماده

 برسانند. فناوری و هارتم ملی سازمان تأیید به را خود کار نیروی صالحیت سطوح هایگواهینامه

 کشورها سایر توسط شده صادر ایحرفه صالحیت هایگواهینامه است موظف فناوری و مهارت ملی سازمانـ  (22) ماده

 نماید. بندیسطح و ارزیابی المللیبین و ایمنطقه هاینامهمقاوله براساس را

 را الزم سازوکارهای ای،حرفه هایصالحیت سنجش و ارزیابی منظوربه فناوری و مهارت ملی سازمان ـ (27) ماده

 مراکز طریق از ملی یا و ایمنطقه صورتبه را (9) ماده موضوع صالحیت سنجش هایآزمون که نماید طراحی ایگونهبه

 نماید. فراهم اجرایی هایدستگاه در صالحیت سنجش مجری

 متناسب صنفی و ایحرفه هایسازمان و اجرایی یهادستگاه در ایحرفه صالحیت سنجش مجری مراکز ـ (23) ماده

 افراد ایحرفه صالحیت سنجش مسئولیت فناوری و مهارت ملی سازمان از مجوز کسب با هدف هایگروه و مخاطبان با

 امکانات از الزم هایهماهنگی با هاآزمون برگزاری جهت مراکز این دارند. را دستگاه با مرتبط مشاغل احراز جهت

 نمایند.می استفاده مربوط دستگاه آموزشی مراکز فضاهای و صنعتی واحدهای

 هایدوره شهریه و ایحرفه صالحیت بخش برگزاری دریافت محل از ایحرفه صالحیت نظام درآمدی منابعـ  (24) ماده

 سهم ،فنی دانش حق و اموال فروش از حاصل عواید حقوقی، و حقیقی اشخاص موقوفات و هاکمك و هدایا تحصیلی،
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 ایامن هیئت مصوبات براساس و شودمی تأمین اعتباری تسهیالت همچنین و پژوهش و آموزش در اجرایی هایدستگاه

 ابلق توسعه سالهپنج برنامه قوانین و مربوط معامالتی و مالی هاینامهآیین چارچوب در و فناوری و مهارت ملی سازمان

 است. هزینه

 هایتعرفه اساس بر ایحرفه هایگواهینامه صدور و ایحرفه صالحیت سنجش هایونآزم برگزاری هایهزینهـ  تبصره

 شد. خواهد اخذ متقاضیان از فناوری، و مهارت ملی سازمان امنای هیئت مصوب

 بیرخانهد جمهور،رئیس اول معاون دفتر قضائیه، قوه رئیس دفتر جمهور،رئیس دفتر رهبری، معظم مقام دفتر به رونوشت

 ،کشور محاسبات دیوان جمهور،رئیس مجلس امور معاونت جمهور،رئیس حقوقی معاونت نظام، مصلحت شخیصت مجمع

 مقررات و قوانین کل اداره اسالمی، شورای مجلس قوانین کل اداره کشور، کل بازرسی سازمان اداری، عدالت دیوان

 رسمی روزنامه اسالمی، انقالب هاینهاد تی،دول مؤسسات و هاسازمان ها،وزارتخانه کلیه حقوقی، کل اداره کشور،

 شود.می ابالغ دولت هیئت دفتر و دولت رسانیاطالع شواری دبیرخانه ایران، اسالمی جمهوری

  



 

372 

 سطح گواهينامه كسب شرايط غيرفني( و فني هاي)شايستگي معيارها و هاشاخص سطح
 عنوان

 گواهينامه

4 

 سطح: این در

 حرفه یك هایفعالیت از مشخصی محدوده در کردن کار برای فرد .4

 نیبیپیش قابل و تکراری اولیه هایمهارت گیرنده دربر آنها اغلب که

 دارد. آمادگی هستند

 نماید.می فعالیت سرپرست نظارت و هدایت تحت فرد .1

 سطح این شغلی عمومی شرایط برعالوه فرد سطح این در

 باشد: داشته نیز را زیر شرایط از یکی باید

 باشد. داشته را نوشتن و خواندن سواد .4

 باشد. داشته مرتبط کار سابقه .1

 باشد. گذرانده را نوین شاگردی ـ استاد نظام .1

 ساده کارگر

1 

 سطح: این در

 حرفه یك مختلف مشاغل هایفعالیت از ایمحدوده انجام برای فرد .4

 دارد. آمادگی است بینیپیش قابل و تکراری که

 هایبازه در سرپرست نظارت و هدایت تحت را هافعالیت تواندمی فرد .1

 دهد. انجام فردی پذیریمسئولیت با مشخص زمانی

 دارد. را حرفه مختلف مشاغل مختلف ابزارهای از عملی شناخت فرد

 این شغلی عمومی شرایط احراز برعالوه فرد سطح این در

 باشد: داشته نیز را زیر شرایط از یکی باید سطح

 هایدوره مهارت هایگواهینامه + ابتدایی دوره پایان .4

 ابتدایی مقطع سطوح بین تکمیلی

 فناوری و مهارت هایگواهینامه + 4 سطح گواهینامه .1

 ابتدایی مقطع سطوح بین تکمیلی هایدوره
 

 فنی/ کارگر

 کارگر

 ایحرفه

1 

 سطح: این در

 قابل اغلب که هافعالیت از مشخصی محدوده انجام برای فرد .4

 دارد. آمادگی هستند تکراری و بینیپیش

 ایحرفه وظایف انجام در را ساده فنی کارگران هدایت تواندمی فرد .1

 گیرد. عهدهبه انتظار مورد فنی و

 ارراهک انتخاب به تجهیزات میان از هافعالیت انجام برای تواندمی فرد

 بپردازد.

 این شغلی عمومی طشرای احراز برعالوه فرد سطح، این در

 باشد: داشته نیز را زیر شرایط از یکی باید سطح

 هایدوره مهارت هایگواهینامه + راهنمایی دوره پایان .4

 راهنمایی سطوح بین تکمیلی

 هایگواهینامه .1 سطح گواهینامه + ابتدایی دوره پایان .1

 تحصیلی سطوح بین تکمیلی هایدوره فناوری و مهارت

 راهنمایی

 فنی رکارگ

 ماهر/نیمه

 کارگر

 ایحرفه

 ماهرنیمه

1 

 سطح: این در

 تکراری که حرفه یك هایفعالیت از وسیعی محدوده انجام برای فرد .4

 دگیآما است شده مشخص واضح کامالً طوربه و بوده بینیپیش قابل و

 دارد.

 هایبازه در سرپرست نظارت و هدایت بدون را هافعالیت تواندمی فرد .1

 انجام در فردی پذیریمسئولیت برعالوه و دهد انجام مشخص انیزم

 بپردازد. دیگران با همکاری به کارها

 را 1 الی 4 سطوح مشاغل حوزه کارگران سرپرستی تواندمی فرد .1

 باشد. داشته

 این شغلی عمومی شرایط احراز برعالوه فرد سطح این در

 شد:با داشته نیز را زیر شرایط از یکی باید سطح

 هایدوره هایگواهینامه + متوسطه دوم سال پایان .4

 متوسطه مقطع تحصیلی سطوح بین تکمیلی

 + 1 سطح گواهینامه + راهنمایی دوره پایان .1

 بین تکمیلی هایدوره فناوری و مهارت هایگواهینامه

 متوسطه مقطع تحصیلی سطوح

 فنی کارگر

 کارگر ماهر/

 ماهر ایحرفه

0 

 سطح: این در

 و بینیپبش غیرقابل که هافعالیت از ایمجموعه انجام برای فرد .4

 دارد. هستندآمادگی غیرتکراری

 وظایف انجام در را 1 الی 4 سطوح کارگران فنی هدایت تواندمی فرد .1

 گیرد. عهدهبه انتظار مورد ایوحرفهفنی

 دارد. را محدود هایپروژه در کارگاه سرپرستی قابلیت فرد .1

 از ییک باید شغلی عمومی شرایط برعالوه فرد سطح این در

 باشد: داشته را زیر شرایط

 کاردانش یا ایوحرفهفنی هنرستان دیپلم .4

 و مهارت هایگواهینامه + نظری متوسطه دوره پایان .1

 مقطع تحصیلی سطوح بین تکمیلی هایدوره فناوری

 متوسطه

 + 1 سطح گواهینامه + متوسطه دوم سال پایان .1

 بین تکمیلی هایدوره فناوری و مهارت هایگواهینامه

 متوسطه مقطع تحصیلی سطوح
 

 استادکار

 فنی/

 استادکار

 ایحرفه
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 سطح گواهينامه كسب شرايط غيرفني( و فني هاي)شايستگي معيارها و هاشاخص سطح
 عنوان

 گواهينامه

9 

 سطح: این در

 را پروژه اجرای در نیاز مورد ابزار بکارگیری و انتخاب توانای فرد .4

 دارد.

 و بررسی به و تجهیزات نگهداری و تعمیر نصب، به تواندمی فرد .1

 نماید. اقدام مشکل رفع جهت در و پرداخته شده انجام کارهای رزیابیا

 هدایت و اجرایی فرآیندهای در همکاری و مشارکت توانایی فرد .1

 هایتفعالی فنی پشتیبانی قدرت و کوچك هایپروژه انجام برای تیمی

 دارد. را زیرمجموعه گروهی و فردی

 انجام بر کیفیت کنترل هایدستورالعمل اجرای با تواندمی فرد .1

 نماید. نظارت کیفی و فنی هایبازرسی

 هیهت را محوله هایمسئولیت درخصوص فنی مستندات تواندمی فرد .0

 نماید.

 در مختلف شرایط حسب اجرایی، فرآیندهای در تواندمی فرد .9

 کند. گیریتصمیم سرپرستی تحت محدوده

 و کار محیط بهبود تجه در کاری هایدستورالعمل تواندمی فرد .9

 نماید. اجرا را کار محیط ایمنی و شغلی بهداشت سطح ارتقای

 این شغلی عمومی شرایط احراز برعالوه فرد سطح این در

 باشد: داشته نیز را زیر شرایط از یکی باید سطح

 مرتبط ایحرفه کاردانی فنی/ کاردانی .4

 + غیرمرتبط ایوحرفهفنی کاردانی نظری/ کاردانی .1

 بین تکمیلی هایدوره فناوری و مهارت هایگواهینامه

 کاردانی مقطع تحصیلی سطوح

 + 0 سطح ایحرفه صالحیت گواهینامه + دیپلم .1

 بین تکمیلی هایدوره فناوری و مهارت هایگواهینامه

 کاردانی مقطع تحصیلی سطوح

 تکنسین

 فنی/

 تکنسین

 ایحرفه

9 

 سطح: این در

 اجرای و هدایت ارائه منابع سازماندهی و ریزینامهبر با تواندمی فرد .4

 گیرد. عهدهبه را فنی هایطرح

 ئهارا را جدید محصوالت طرح خالقیت، و عمل ابتکار با تواندمی فرد .1

 کند. طراحی را آنها تولید فرآیندهای و هاسیستم و

 سازیبهینه و ارتقا به کاربردی مطالعات انجام با تواندمی فرد .1

 و تجهیزات و آالتماشین عملکرد ارتقای محصول، تولید آیندهایفر

 بپردازد. آنها رفع و فرآیندها عیوب شناسایی

 به کار انجام فرآیندهای مستندسازی و سازیبهینه با تواندمی فرد .1

 بپردازد. عملیات کنترل و فرآیندها کیفی ارزیابی

 ـ علمی هایآموزش و فنی اطالعات تجارب، انتقال به تواندمی فرد .0

 بپردازد. خود سرپرستی تحت افراد کاربردی

 تولیدی رآثا و هاطرح تفسیر به مسائل تحلیل و تجزیه با تواندمی فرد .9

 بپردازد. خود تخصصی حوزه در آنها ارزیابی و

 و هدایت مستقل طوربه خود مهارت و دانش براساس تواندمی فرد .9

 گیرد. عهدهبه دیگران هایطرح در را دیگران هایفعالیت سرپرستی

 تآالماشین اندازیراه و تولید خطوط و هاکارگاه تجهیز توانایی فرد .8

 دارد. را پروژه اجرای در نیاز مورد ابزار کارگیریبه و

 و سرویس هایمدل سازیپیاده و انتخاب مدیریت توانایی فرد .9

 دارد. را تجهیزات تعمیرات و نگهداری

 حسط ارتقای جهت در نوین هایسیستم سازیپیاده توانایی فرد .44

 دارد. را کار محیط ایمنی و شغلی بهداشت

 از ییک باید شغلی عمومی شرایط برعالوه فرد سطح این در

 باشد: داشته را زیر شرایط

 مرتبط ایحرفه فنی/ کارشناسی .4

 تبطغیرمر ایحرفه یا فنی کارشناسی نظری/ کارشناسی .1

 بین تکمیلی هایدوره فناوری و مهارت هایهینامهگوا +

 کارشناسی مقطع تحصیلی سطوح

 + 9 سطح ایحرفه صالحیت گواهینامه + کاردانی .1

 بین تکمیلی هایدوره فناوری و مهارت هایگواهینامه

 کارشناسی مقطع تحصیلی سطوح

 مهندس

 فنی/

 کارشناس

 ایحرفه
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 سطح گواهينامه كسب شرايط غيرفني( و فني هاي)شايستگي معيارها و هاشاخص سطح
 عنوان

 گواهينامه

8 

 سطح: این در

 زیریبرنامه طراحی تحلیل بررسی به مستقل رطوبه تواندمی فرد .4

 در کار خروجی و بازده مدیریت مدیریتی، و فنی امور ارزیابی و اجرا

 بپردازد. تخصصی هایبخش و سطوح

 خصصیت دانش به دستیابی با و خالقیت و عمل ابتکار با تواندمی فرد .1

 ازد.بپرد هافناوری توسعه به خود قبلی هایمهارت و دانش براساس

 فناوری سازیبهینه فناوری توسعه هایحوزه در پژوهش توانایی فرد .1

 دارد. را آنها سازیبومی یا و فناوری سازیتجاری
 و ایحرفه هایگزارش و فنی مستندات تهیه توانایی فرد .1

 دارد. را پروژه کالن سطح در مختلف هایفناوری اجرایی هایدستورالعمل

 هایسیستم سازیپیاده بر نظارت و بررسی ییشناسا توانایی فرد .0

 د.دار را کار محیط ایمنی و شغلی بهداشت سطح ارتقای جهت در نوین

 اروککسب جدید هایعرصه اندازیراه و خلق کارآفرینی توانایی فرد .9

 دارد. را

 را خود تخصصی حوزه در جاری مسائل و مشکالت حل توانایی فرد .9

 دارد.

 دارد. را خود تخصصی حوزه در آموزش و اطالعات انتقال توانایی فرد .8

 این شغلی عمومی شرایط احراز برعالوه فرد سطح این در

 باشد: داشته نیز را زیر شرایط از یکی باید سطح

 طمرتب ارشد ایحرفه کارشناسی ارشد/ فناوری مهندسی .4

 یا ارشد فناوری مهندسی نظری/ ارشد کارشناسی .1

 مهارت هایگواهینامه + غیرمرتبط ارشد یاحرفه کارشناس

 مقطع تحصیلی سطوح بین تکمیلی هایدوره فناوری و

 ارشد کارشناسی

 نظری کارشناسی ای/حرفه کارشناسی فناوری/ مهندس .1

 هایگواهینامه + 9 سطح ایحرفه صالحیت گواهینامه +

 تحصیلی سطوح بین تکمیلی هایدوره فناوری و مهارت

 ارشد کارشناسی مقطع

 مهندس

 فنی/ ارشد

 کارشناس

 ارشد

 ایحرفه

9 

 سطح: این در

 تخصصی هایپروژه در ابعادنگر و چندجانبه تحلیل قابلیت فرد .4

 دارد. را و...( زیست محیط اجرایی، اجتماعی، )اقتصادی،

 دانش و فناوری مرزهای در پژوهش و آموزش راهبری توانایی فرد .1

 د.دار را دانش( تولید و جدید نظریه ائه)ار مربوطه تخصص در دنیا روز

 درتق و بحران( )مدیریت خاص شرایط در گیریتصمیم توانایی فرد .1

 دارد. را قضاوت و تحلیل

 رمسی در مستقل طوربه فناوری و علمی هاییافته بر احاطه یا فرد .1

 نظرصاحب دانش و فناوری مرزهای گسترش در نوآوری و توسعه

 باشد.می

 و تخصصی سطوح در مشاوره ارائه یا و گیریتصمیم توانایی فرد .0

 خدمات سازماندهی نمودن عملیاتی و طراحی جهت تخصصیفوق

 دارد. را خود مدیریت حوزه در فرآیندها و عملکردها

 ری،فناو سازیبهینه فناوری، توسعه هایقابلیت از یکی حداقل فرد .9

 دارد. را فناوری آن معکوس مهندسی با و فناوری سازیتجاری

 در نگاریآینده و پژوهیآینده سازوکارهای از استفاده با تواندمی فرد .9

 اسناد تدوین و اندازچشم ترسیم به نسبت فناوری و مهارت هایحوزه

 کند. اقدام راهبردی

 از ییک باید شغلی عمومی شرایط برعالوه فرد سطح این در

 باشد: داشته را زیر شرایط

 طمرتب خبره ایحرفه کارشناسی خبره/ اوریفن .مهندسی4

 کارشناس یا خبره فناوری مهندسی نظری/ دکتری .1

 فناوری و مهارت هایگواهینامه + غیرمرتبط خبره ایحرفه

 دکتری مقطع تحصیلی سطوح بین تکمیلی هایدوره

 ارشد/ ایحرفه کارشناسی ارشد/ فناوری مهندسی .1

 ایحرفه صالحیت گواهینامه + نظری ارشد کارشناسی

 هایدوره فناوری و مهارت هایگواهینامه + 8 سطح

 دکتری مقطع تحصیلی سطوح بین تکمیلی

 
 

 مهندس

 فنی/ خبره

 کارشناس

 فنی خبره

 شودمی مشخص شورا توسط 44
 قانون در مقام عنوانبه که سیاسی مدیریت هایسمت

 شوند.می محسوب کشوری خدمات مدیریت
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 ايران ملي درسي برنامه در فناوري و کار يادگيري و تربيت حوزه يهبيان ـ 7 پيوست

 با مرتبط یهایستگیشا کسب و ورهبهر و کارآمد زندگی برای عملی یهامهارت کسب شامل آوریفن و کار حوزه

 مختلف یهابخش در شغل و حرفه به ورود آمادگی جهت ارتباطات، و اطالعات فناوری ویژه به وابسته، علوم و فن اوری

  است. اجتماعی زندگی و یاقتصاد

 طریق از انسان و است برخوردار تربیتی ارزش از اشتغال و کار اسالمی، هایآموزه به توجه حوزه:با کارکرد و ضرورت

 اءارتق زمینه و کرده تثبیت را خویش هویت داده، صیقل را خویش وجودی شخصیت و کرده رام را سرکش نفس کار،

 فن اوری، آموزش آورد. می فراهم را جامعه های نیاز به پاسخگویی و حالل روزی کسب امکان و مهیا را خویش وجودی

 فقر، کاهش اقتصادی، و اجتماعی زندگی در مشارکت وری،بهره افزایش فردی، پیشرفت باعث آموزی، مهارت و کار

  شد. خواهد یافتگی توسعه و درآمد افزایش

 است: شایستگی دسته چهار شامل حوزه نای قلمرو حوزه: قلمرو

  کار؛ دنیای فنی غیر محوری هایشایستگی(4 

 گوناگون؛ مشاغل و حرف کار نیروی نیاز مورد فنی پایه هایشایستگی (1

 ارتباطات؛ و اطالعات فناوری به مربوط های(شایستگی (1 

 ای.حرفه و فنی العمرمادام یادگیری به مربوط هایشایستگی (1 

 صورتبه عمومی آموزش دوره در حوزه این های شایستگی حوزه: آموزش و محتوا سازماندهی در کلی هایگیریهتج

 گیرییاد هایمحیط در تجربه کسب طریق از و ویادگیری تربیت هایحوزه دیگر با تنیده هم عمدتادر و تجربی عینی،

 مسیرهای در یشانهاتوانایی و عالیق به توجه با را آموزان دانش هدایت زمینه و شد خواهد کسب متنوع و واقعی

  کند.می فراهم شغلی و ایحرفه تحصیلی،

 هایپایه در بود. خواهد حاکم آورانهفن دیدگاه تحصیلی هایدوره کلیه در حوزه این یادگیری هایفعالیت تدوین در

 هایایهپ در شود.می ارائه یادگیری هایحوزه سایر با قیتلفی صورت به کار به مربوط هایمهارت ییابتدا دوره سوم تا اول

 استعدادها، نیازها، اساس بر و پروژه قالب در کار به مربوط هایمهارت اول متوسطه دوره و ابتدایی دوره ششم تا چهارم

 اب تلفیق بر عالوه ارتباطات و اطالعات فناوری شد. خواهد اجرا عملی صورت به و تعریف محلی هایموقعیت و عالیق

 شود. ارائه مستقل صورت به تواند می یادگیری هایحوزه سایر

 بود: خواهد زیر صورت به دوم متوسطه دوره در محتوا سازماندهی
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 هایحرفه شوند. کار دنیای جذب متوسطه دوره پایان از پس بود خواهند قادر آموزانً دانش گروه این او ل:در گروه

 اجرای در یادگیری مراکز شوند. می تعریف 14مهارتی دو یا یك سطوح در عوامل دیگر و آموزش زمان به توجه با انتخابی

 ایدب ایمنطقه نیازهای شوند. تشکیل دولتی غیر و دولتی بخش مشارکت با و مدرسه از خارج توانندمی هاآموزش این

 شوند. لحاظ درسی برنامه تدوین و طراحی در

 هایحرفه شوند. کار دنیای جذب کاردانی دوره پایان از پس بود خواهند قادر آموزان دانش گروه این در دوم: گروه

 بین گروه این در شوند. می تعریف مهارتی سه یا دو سطوح در عوامل، دیگر و آموزش زمان به توجه با انتخابی

 رد یادگیری مراکز است. برقرار تعادل شده، انتخاب هایحرفه هایشایستگی و حرفه اصلی های گروه هایشایستگی

 وزارت و پرورش و آموزش مشارکت با آن اجرای و گروه این درسی ریزی برنامه است. متنوع هاآموزش نوع این

 شود. می انجام فناوری و تحقیقات،علوم

 انشهرد که شود طراحی ایگونهبه باید نظری متوسطه دوره آموزان دانش درسی برنامه گروه، این در سوم: گروه -1

 مهارت خود عالیق و نیازها با متناسب ساده ایحرفه و فنی هایفعالیت از یکی در دوم، متوسطه دوره پایان در آموز

 بزرگ وهگر گردد. لحاظ معیار یك عنوان به تحصیلی پیشرفت ارزشیابی در امر این باشدو کرده کسب را عملی کافی

  دارند. قرار مهارتی چهار یا سه سطوح در عوامل ردیگ و آموزش زمان به توجه با انتخابی هایحرفه

                                                      
 است. ايهاي فني و حرفهسطوح مهارتي در اين حوزه بر اساس استانداردهاي آموزش -2
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 ايران ملي درسي برنامه در آموزش ساختار ـ 8 پيوست

 پرورش و آموزش نظام ساختار -23-

 ش،پرور و آموزش بنیادین تحول سند مفاد اساس بر ایران اسالمی جمهوری در پرورش و آموزش تحصیلی نظام ساختار

 ساله سه دوره دو به نیز تحصیلی دوره هر است. سال( دوازده متوسطه)جمعا دوره سال 9 و ابتدایی دوره سال 9 شامل

 ؛11شودمی تقسیم

 از )مرکب عمومی آموزش دوره شامل درسی هایبرنامه ویژگی و ماهیت به توجه با عمومی، و رسمی تحصیل دوران

 به دوم متوسطه دوره پایان در و بود هدخوا دوم( متوسطه )دوره تخصصی نیمه و اول( متوسطه دوره و ابتدایی دوره

 شود؛ می اعطا دیپلم مدرک آموزان دانش

 تحت را سال 9و 0 سنی گروه کودکان که شودمی اطالق اجباری غیر و رسمی ساله دو دوره به دبستان پیش دوره

 رد نوآموزان حضور زانمی و دوره این تربیتی و آموزشی های برنامه دهد.می قرار تربیتی و آموزشی هایبرنامه پوشش

  است. سی ال و منعطف کودکان هایویژگی به توجه با دبستانیپیش مراکز

 با منعطف صورت به ابتدایی دوره اول سال سه درسی هایبرنامه بود. خواهد تمام سال 9 ابتدایی، دوره شروع سن

 مناطق کودکان ویژه جبرانی و نیاز پیش هایآموزش آن ودر تدوین آموزان دانش های تفاوت و ها توانایی به عنایت

 شود؛می بینی پیش زبانه دو و محروم

 ایانپ در تحصیلی رشته و شاخه انتخاب است. الزامی تحصیلی هایدوره همه در تربیتی و تحصیلی هدایت و مشاوره

 گیرد؛می صورت تحصیلی دوره این طول در تربیتی و درسی عملکرد نتایج اساس بر و عمومی آموزش دوره

 دارای دوره این هایشاخه از یك هر است؛ کاردانش و ایحرفه و فنی نظری، شاخه سه دارای دوم متوسطه دوره

 شود.می تعیین آن اجرای امکان و زمان اقتضای جامعه، نیاز براساس هاآن تنوع که بود خواهد هاییرشته

  تربیت و تعلیم زمان -1-41

 داشت؛ خواهد ادامه بعد سال ماه شهریور پایان تا و شروع سال هر ماه مهر اول از تحصیلی سال

 دوم متوسطه دوره در و ساعت4444 اول متوسطه دوره ساعت، 910 ابتدایی دوره در تحصیلی پایه هر 11آموزش زمان

 هاپایه تمامی در این، بر عالوه. بود خواهد ساعت 4184 دانش کار و ای حرفه و فنی شاخه و ساعت 4190 نظری شاخه

                                                      

 (.2322ين آموزش و پرورش )مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي  . مطابق مفاد سند تحول بنياد77

اي منظور از زمان آموزش زمان اختصاص يافته به كليه فعاليت هاي رسمي آموزشي و پرورشي درون و بيرون مدرسه است كه در برنامه درسي حوزه ه 73

 يادگيري براي آنها تعيين تكليف مي شود.



 

372 

 یم اختصاص یادگیری حوزه هر درسی برنامه اقتضائات با متناسب مدرسه و کالس از خارج های فعالیت به ساعت 04

 )جمعا11گیرد می قرار مدارس و مناطق ها، استان اختیار در محیطی اقتضائات و شرایط با متناسب ساعت 04 و یابد

  ساعت(. 444

 محلی اقتضائات و نیازها به پاسخگویی ضرورت به بنا و 10پرورش و آموزش ادینبنی تحول سند 0-0 راهکار به عنایت با

 خواهد مدرسه و منطقه استان، اختیار در تربیت و تعلیم رسمی زمانِ  از بخشی محتوای تأمین و ریزیبرنامه ای،منطقه و

 شود؛ می اجرا و ریزیبرنامه ابالغی هاینامهآئین چارچوب در که بود

 و دقیقه 10 سوم و دوم اول، هایپایه در جلسه هر زمان و هاپایه کلیه در ساعت 10 ابتدایی دوره تگیهف کار ساعات

 در ساعت 14 اول متوسطه دوره هفتگی کار ساعات میانگین باشد.می دقیقه 04 ششم و پنجم چهارم، هایپایه در

 در ساعت 10 حداکثر نظری دوم متوسطه دوره هفتگی کار ساعات و باشد،می دقیقه 04 جلسه هر زمان و هاپایه کلیه

 کاردانش و ایحرفه و فنی دوم متوسطه دوره هفتگی کار ساعات و باشدمی دقیقه 04 جلسه هر زمان و هاپایه کلیه

  .19باشدمی دقیقه 04 جلسه هر زمان و هاپایه کلیه در ساعت 14 حداکثر تحصیلی های رشته با متناسب

 جلسه دو تلفیق و باشد می دقیقه 94 مجموعا آنها بین استراحت زمان و جلسه هر به افتهی اختصاص زمان تبصره:

  باشد. نمی مجاز ابتدایی دوره در بویژه درسی

 به و پیشنهاد آموزشی ریزیبرنامه و پژوهش سازمان سوی از آنها به یافته اختصاص زمان و دروس عناوین جدول

 رسید؛ هدخوا پرورش و آموزش عالی شورای تصویب

 ،خانه در تربیت تعلیم غیررسمی زمان سازیغنی و هدایت برای الزم سازی زمینه مسئولیت پرورش و آموزش وزارت

 دارد. عهده بر را مدرسه از خارج و مدرسه

 مذهبی، خدماتی، هنری، فرهنگی، هایدستگاه ها، خانواده حداکثری مشارکت از است موظف پرورش و آموزش وزارت

 که هابرنامه از بخشی خصوصبه ،مدرسه و کالس از خارج های فعالیت و هابرنامه اجرای و طراحی برای ... و تولیدی

 نماید. استفاده شودمی اجرا تابستان در

 

                                                      

ها و مراكز علمي  ها  نمايشگاهميداني و بازديد از موزه توان: مشاهده طبيعت  انجام فعاليتز كالس و مدرسه ميهاي رسمي خارج ااز نمونه فعاليت74

  نهادها و مؤسسات اجتماعي  شركت در (…ها و ها  دارالقرآن(  مذهبي )مساجد  زيارتگاه…هاي تربيتي محله و ها  كانونتوليدي  فرهنگي )موزه

 هاي علمي  اردوهاي علمي  زيارتي و سياحتي و... را نام برد؛ها و انجمنگروه شركت در فعاليتهاي ورزشي  فعاليت

درصد از برنامه هاي آموزشي به معرفي حرفه ها  هنرها  جغرافيا  آيين و رسوم  نيازها و شرايط اقليمي و  72درصد و حداكثر  22اختصاص حداقل  75

ايراني دانش آموزان در چارچوب  _ستايي و عشايري با رعايت استانداردهاي ارتقاي كيفيت و تقويت هويت اسالميجغرافيايي استان ها به ويژه مناطق رو

 ايجاد كار آمدي و تقويت هويت ملي 

  هفته از اول مهر ماه تا پايان خرداد ماه مي باشد. 32مبناي محاسبه زمان آموزش و امتحانات 72
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 در آموزشي و توليدي مراکز و سازمانها ها، وزارتخانه همكاري نامه آيين :11183 قررهم -9 پيوست

 متوسطه آموزش جديد نظام اجراي

 

 پرورش و آموزش وزارت 41/1/4194 مورخ 1991/414 شماره پیشنهاد به بنا 9/8/194 مورخ جلسه در وزیران یاته

 انقالب عالی شورای مصوبه اجرای، در ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون هشتم و سی و یکصد اصل استناد به

 دیتولی مراکز و سازمانها ها، وزارتخانه همکاری نامه آیین» متوسطه، دوره پرورش و آموزش نظام تغییر درباره فرهنگی

 نمود: تصویب زیر شرح به را « متوسطه آموزش جدید نظام اجرای در آموزشی و

  متوسطه آموزش جدید نظام اجرای در آموزشی و تولیدی مراکز و سازمانها ها، وزارتخانه همکاری نامه آیین

 ایجاد اسباب که شود می گفته آموزشهایی به دانش( - )کار طهمتوس آموز جدید نظام مشمول هایآموزش – 4 ماده

 آنان و آورده فراهم را تحصیل سن در جوانان و آموزان دانش نهفته استعدادهای درآمدن فعالیت به و الزم هایمهارت

 و مهارت یا سازد، آماده کاردانی و ماهر نیمه و ماهر کارگر سطوح در مشخص کار و کسب و حرفه شغل، احراز برای را

 بخشد. افزایش مطلوب سطوح تا است شده محول آنان به که کاری انجام برای را آنها دانش

 کار قانون مشمول هایآموزش – اول فصل

 کار قانون مشمول که مدتی کوتاه و مهارتی هایآموزش کلیه از است عبارت فصل این مشمول هایآموزش – 1 ماده

 شوند. می گذاشته اجرا به اجتماعی امور و کار وزارت نظارت با یا توسط و بوده آموزی

 باشد: زیر انواع از یکی تواند می نامه آیین این موضوع هایآموزش اجرای برای مهارت آموزش مراکز - 1 ماده

  کار. قانون (448) ماده موضوع مهارت آموزش مراکز - الف

 - کار هایآموزش مجری نامه آیین این (44) ادهم براساس که پرورش و آموزش وزارت مهارت آموزش مراکز - ب

  گردند. دانش،

  باشند. مربوط پروانه دارای که آزاد ای حرفه و فنی هایآموزشگاه و آموزی کار موسسات - ج

  آموزی. کار قانون مشمول خدماتی و تولیدی موسسات یا ها کارخانه جوار مهارت آموزش مراکز - د

 رتیبت به دیگر مناسب های شیوه یا شاگردی، ـ استاد شیوه به که خدماتی و تولیدی یواحدها و موسسات کلیه - هـ

 باشد. آنها نیاز و فعالیت با متناسب آموزشی های برنامه آنکه بر مشروط گمارند، همت آموز کار

 که اردیمو در شود. می تعیین اجتماعی امور و کار وزارت توسط مختلف سطوح در مهارت استانداردهای - 1 ماده

 در آن قانونی مرجع تصویب به و تهیه پرورش و آموزش وزارت توسط الزم استاندارد ندارد وجود مهاجرت استاندارد

 رسد. می اجتماعی امور و کار وزارت



 

372 

 وزارت که مناطقی برای شود. می برگزار اجتماعی امور و کار وزارت توسط فصل این موضوع مهارت هایآزمون – 0 ماده

 امور و کار وزارت نظارت و همکاری با وظیفه این ندارد، مهارت آزمون برگزاری برای الزم امکانات اجتماعی ورام و کار

 است. پروش و آموزش وزارت عهده به اجتماعی

 است. اجتماعی امور و کار وزارت با مهارت گواهینامه صدور - تبصره

 استانداردهای به نیل برای آموزشی کمك و آموزشی ایکتابه و مواد تعیین و آموزشی های برنامه تدوین - 9 ماده

 اقدام آموزی مهارت هایدوره اجرای به نسبت که پرورش و آموزش موسسات از گروه آن برای فصل، این موضوع مهارت

 زمال تغییرات لزوم صورت در بتوانند هادستگاه سایر آن براساس تا است، پرورش و آموزش وزارت عهده بر نمایند می

 نمایند. اعمال خود آموزشی های برنامه در ار

 برای منطقه نیازهای با متناسب روشهای انتخاب و آموزی مهارت های رشته و های زمینه انواع تعیین - 9 ماده

 هاینامهآیین و هاسیاست مقررات قوانین، چارچوب در منطقه توسعه های برنامه انسانی نیروی نیازهای به جوابگویی

 و فنی آموزش هماهنگی عالی شورای به وابسته استان ایحرفه و فنی آموزش هماهنگی کمیسیون دهعه بر مصوب

 است. کشور ای حرفه

 دانش پذیرش برای را خود تابع آموزشی مراکز ظرفیت از بخشی است موظف اجتماعی امور و کار وزارت - 8 ماده

 دهد. اختصاص آموزی مهارت جهت دانش کار شاخه آموزان

 آموزی کار مراکز توسعه برای را الزم همکای بودجه و برنامه سازمان و کشور استخدامی و اداری امور سازمان - 4 تبصره

  آورد. خواهند عمل به اجتماعی امور و کار وزارت نیاز مورد مربی ترتیب و

 کار و پرورش و آموزش های وزارتخانه توسط آموزی کار مراکز در افراد این پذیرش چگونگی العمل دستور - 1 تبصره

  گردد. می تهیه اجتماعی امور و

 مراکز توسط پرورش، و آموزش وزارت جانب از شده معرفی تحصیلی سن در آموز کار هر پذیرش ازای در - 9 ماده

 های وزارتخانه نمایندگان از مرکب کمیسیونی وسیله به که آموزش سرانه هزینه (،1) ماده )هـ( و )د( بندهای موضوع

 اجتماعی امور و کار وزارت طریق از گردد می تعیین بودجه و برنامه سازمان و اجتماعی امور و کار و پرورش و زشآمو

 شد. خواهد پرداخت الذکر فوق مراکز به

 ربوطم اعتبارات ذیل در مقتضی ترتیب به را ماده این اجرای نیاز مورد اعتبار ساله همه بودجه و برنامه سازمان - تبصره

 نماید. می منظور پرورش و زشآمو به
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 ای حرفه و فنی آموزشگاههای اداره و تشکیل نحوه نامه آیین براساس تواند می پرورش و آموزش وزارت - 44 ماده

 تسهیالت و امکانات دارای که خود تابع آموزشی واحدهای از دسته آن در آموزشگاه تاسیس پروانه اخذ به نسبت آزاد،

 نمایند. اقدام باشد، یم مذکور نامه آیین موضوع

 فصل این مقررات مفاد انجام برای را الزم اختیارات پرورش و آموزش و اجتماعی امور و کار های وزارتخانه - 44 ماده

 نمایند. می تفویض مربوط مقررات برابر کشور مناطق و استانها در ربط ذی مراجع و کل ادارات به

 آموزشها سایر - دوم فصل

  از: عبارتند فصل این مشمول ایآموزشه - 41 ماده

  .متوسطه جدید نظام پیوسته کاردانی دوره و ای حرفه و فنی متوسطه شاخه هایآموزش – 4

  نیستند. آموزی کار قانون و کار قانون مشمول که مدتی کوتاه و مهارتی هایآموزش – 1

 کار هایمحیط در دانشجویان و آموزاندانش ورزی کار برای مصوب درسی های برنامه براساس که هاییآموزش – 1

  شود. می ارائه

  شود. می برگزار دارمداران و کشاورزان روستاییان، برای که مدت کوتاه ترویجی هایآموزش – 1

  جهادسازندگی و روستایی آموزش مراکز هایآموزش – 0

 دامپروری. هایدبیرستان و کشاورزی هنرستان هایآموزش – 9

 موضوع آموزشهای مهارت استانداردهای هستند، فصل این هایآموزش متولی که هاییدستگاه یا ها خانهوزارت - 41 ماده

 را الزم استاندارد پرورش و آموزش وزارت ندارد، وجود مهارت استاندارد که مواردی در کنند. می تعیین را فصل این

 رساند. می ربط ذی مرجع تصویب به و تهیه

 هایآموزش به مربوط مهارت هایآزمون هستند، فصل این هایآموزش متولی که هاییدستگاه یا ها وزارتخانه - 41 ماده

 زاریبرگ برای را الزم امکانات شده، یاد هایدستگاه یا ها وزارتخانه که مناطقی در کنند. می برگزار را فصل این موضوع

 است. پرورش و آموزش وزارت عهده بر ط،رب ذی دستگاه نظارت و همکاری با وظیفه این ندارند، مهارت آزمون

 است. ربط ذی دستگاه عهده بر فصل این موضوع هایآموزش مهارت گواهینامه صدور - تبصره

 مقررات سایر - سوم فصل

 آموزش مراکز در مهارتی آموزشهایی کسب برای و هستند متوسطه دوره در تحصیل شرایط واجد که افرادی - 40 ماده

 وانندت می کنند، استفاده نامه آیین این دوم فصل موضوع هایآموزش از یا نمایند، ثبت نامه آیین نای (1) ماده موضوع

 در همزمان طور به را الزم درسی واحدهای دانش(، - )کار آموی مهارت شاخه نیاز مورد هایآموزش سایر کسب برای
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 واحدهای توانند می مهارت های گواهینامه دگاندارن همچنین نمایند. اخذ دوم نوبت یا روزانه هایدبیرستان از یکی

 بگیرند. دوم نوبت دبیرستانهای در را الزم درسی

 - )کار مهارت دیپلم مقررات، براساس کنند، طی موفقیت با را شده یاد واحدهای و ها دوره که کسانی به - تبصره

 گردد. می اعطا دانش(

 یا نمایند ثبت نامه آیین این (1) ماده موضوع مراکز در مهارت یلتکم یا کسب برای که آموزانی دانش کلیه - 49 ماده

 آموزان دانش سایر مشابه مزایای از آموزی مهارت مدت در کنند، استفاده نامه آیین این دوم فصل موضوع هایآموزش از

 هستند. برخودار متوسطه دوره

 پس این از که - آنها تابع خدماتی و تولیدی موسسات همچنین دولتی، هایسازمان و ها وزارتخانه کلیه - 49 ماده

 آموزش جدید نظام اجرای در همکاری برای را الزم تسهیالت و امکانات مکلفند - شوند می نامیده اجرایی دستگاه

 وظیفه دار عهده که را سازمان یا وزارت معاونان از نفر یك و کنند سازماندهی خود پوشش تحت واحدهای در متوسطه

 آموزش وزارت به نامه آیین این (14) ماده موضوع شورای مدعو عضو عنوان به است آموزشی امور اجرای و یریز برنامه

 نمایند. معرفی پرورش و

 هستند، مناسب آموزشی مشابه موسسات یا آموزشگاه ،آموزش مرکز دارای که اجرایی دستگاههای کلیه - 48 ماده

 رب را خود آموزشی ظرفیت و منطبق متوسطه جدید نظام با را طمربو دستگاه آموزشی نظام سال سه ظرف مکلفند

 دستورالعمل دهند. اختصاص متوسطه جدید نظام مشمول دانشجویان یا آموزان دانش پذیرش برای مورد حسب

 رسید. می نامه آیین این (14) ماده موضوع شورای تصویب به آموزشی موسسات در افراد این پذیرش چگونگی

 نای غیر در نماید. موکول استخدام و خدمت تعهد سپردن به را افراد این پذیرش تواند می اجرایی اهدستگ - 4 تبصره

  کرد. نخواهد ایجاد ربط ذی دستگاه برای استخدامی تعهد آموزشی واحدهای در ماده این مشمول افراد پذیرش صورت

 مجازند دستگاهها است. اجرایی دستگاه عهده رب فوق موارد آموزشی دوره اجرای برای انسانی نیروی تامین - 1 تبصره

 یاویژه امتیازات و نمایند استفاده آموزشی امور برای خود کاران استاد و مربیان کارشناسان، از موظف، ساعات طول در

  کنند. برقرار آنان برای

 التتسهی و امکانات حسب بر ،باشند می آموزشی واحد فاقد که آنها تابع واحدهای و اجرایی هایدستگاه کلیه - 49 ماده

 واحدهای در ورزی کار برای متوسطه آموزش جدید نظام مشمول آموزان دانش پذیرش به نسبت مکلفند خود موجود

 حسب طرح این مشمول آموزان دانش کارورزی انجام نمایند. سازماندهی و نظارت را آنان آموزشی امور و اقدام، مرتبط

 وسساتم تعیین گیرد. می انجام تابستان یا تحصیلی سال طی پرورش و آموزش وزارت و ربط ذی دستگاه توافق با مورد

 شود. می انجام (14) ماده موضوع شورای توسط الزم هایالعمل دستور تهیه و ماده این مشمول
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 در رشپرو و آموزش وزارت با اجرایی دستگاههای همکاری برای شرایط تسهیل و هماهنگی ایجاد منظور به - 14 ماده

 و سازندگی جهاد اجتماعی، امور و کار وزیران حضور با کاربردی و علمی شورای ،متوسطه آموزش جدید نظام اجرای

  شود: می تشکیل زیر وظایف انجام برای شهرسازی و مسکن

  .متوسطه آموزش جدید نظام اجرای برای تسهیالت و امکانات تامین - الف

 هر مشارکت میزان و سهم تعیین و طرح اجرای در مشارکت جهت دولتی غیر و دولتی هایدستگاه همکاری جلب - ب

  اجرایی. هایدستگاه از یك

 وظایف حدود و متوسطه آموزش جدید نظام اجرای مسوول نهادهای و شوراها سایر با هماهنگی های شیوه تعیین - ج

  یك. هر

 طرح. این دمفا اجرای برای نیاز مورد دستورالعلمهای تصویب و تایید - د

 جوار در آموزشگاه و آموزشی مراکز انداز راه و ایجاد امر در تسهیل و تشویقی سیاستهای اعمال منظور به - 14 ماده

 دولتی، غیر های بخش همکاری با مستقل آموزشی موسسات تاسیس یا خدماتی و تولیدی واحدهای و ها کارخانه

 پرورش و آموزش وزارت اختیار در کمك صورت به و بینی پیش را ای ویژه اعتبار سال هر در بودجه و برنامه سازمان

 نیاز مورد های موافقتنامه انعقاد و نامه آیین این (14) ماده موضوع شورای دستورالعملهای براساس تا دهد می قرار

 گردد. هزینه

 همچنین ،متوسطه آموزش جدید نظام مشمول آموزشی مراکز تجهیزات و امکانات از بهینه استفاده برای - 11 ماده

 قرار انعقاد هنگام به امکان حد تا اجرایی هایدستگاه کلیه مربوط، کاران استاد و مربیان معلمان، مهارت و دانش ارتقای

 یالتتهس کسب و بینی پیش به نسبت خارج هایشرکت و کشورهای با صنعتی و عمرانی تاسیسات ایجاد برای داد

 توسط امر این انجام برای الزم هایدستورالعمل کنند. اقدام ماهر انسانی نیروی تامین و آموزشی امور انجام برای الزم

 شود. می ابالغ تصویب از پس و تهیه (48) ماده موضوع شورای

  مکلفند: صنعتی یهاشهرک کلیه - 11 ماده

 امینت برای نیاز مورد ای حرفه و فنی آموزش واحد یا آموزشگاه ایجاد برای مناسب زمین بینی پیش به نسبت - الف

  نمایند. اقدام شهرک های برنامه تناسب به ماهر انسانی نیروی

 را مرتبط های هزینه و اقدام شهرک امور پیشرفت تناسب به آموزشگاه تجهیز و فیزیکی تاسیسات ایجاد به نسبت - ب

  نمایند. دریافت تناسب به شهرک مشاغل و حرف صاحبان و زمین خریداران از

 مرا این انجام برای نیاز مورد زمین هستند مستقل آموزشگاه ایجاد نیازمند موسسات یا ها کارخانه که مواردی در - ج

 شود. می دریافت ربط ذی کارخانه از آن هزینه و تامین شهرک توسط
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 رسید. خواهد وزیران هیات تصویب به امر این تحقق برای نیاز مورد های نامه آیین - تبصره

 که افرادی از دسته آن برای مکلفند ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانك و شهرسازی و مسکن وزارت - 11 ماده

 تسهیالت باشند، می نامه آیین این موضوع ای حرفه و فنی آموزشهای اجرای برای آموزشی موسسات ایجاد متقاضی

 این هب گیرند می نظر در آزاد وزشگاههایآم و انتفاعی غیر مدارس توسعه برای که را تسهیالتی کلیه و شده قائل ویژه

 دهند. تعمیم نیز موسسات گونه

 آموزان دانش پذیرش ظرفیت از (%10) حدود که نماید اتخاذ ترتیبی است مکلف پرورش و آموزش وزارت - 10 ماده

 بودجه و نامهبر سازمان یابد. اختصاص ای حرفه و فنی آموزشهای به پنجساله دوم برنامه پایان تا متوسطه دوره در

 مراکز سعهتو برای دولت گذاری سرمایه سهم تعیین به نسبت دولتی، غیر و دولتی دستگاههای مشارکت میزان براساس

 می نتامی را نیاز مورد منابع و اقدام برنامه این تحقق در دستگاه هر مشارکت میزان با متناسب ای حرفه و فنی آموزش

 نماید.

 کاران استاد هنرمندان، نظیر تحصیلی مدرک فاقد متخصصان از دعوت با است مجاز ورشپر و آموزش وزارت - 19 ماده

 وعموض آموزشهای انجام جهت باشند فنی آموزشی خدمات ارائه برای کافی توانایی و صالحیت دارای که مشابه افراد و

 نماید. اقدام نامه آیین این

 هتج الزم العملهای دستو تصویب به نسبت دستمزد و حقوق شورای و کشور استخدامی و اداری امور سازمان - تبصره

 نماید. می اقدام تحصیلی دارندگان با همطراز درجات براساس افراد این مزایای و حقوق پرداخت

 و تشکیالت و سازمان تامین برای الزم همکاری بودجه و برنامه سازمان و استخدامی و اداری امور سازمان - 19 ماده

  آورد. خواهند عمل به اجتماعی امور و کار و پرورش و آموزش وزارت با را نامه آیین این اجرای برای مناسب اعتبار
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  متوسطه آموزش دوم دوره در کشورها ديگر در اي حرفه و فني هاي آموزش ساختار-11 پيوست

 (1440 یونسکو از شده اخذ )اطالعات

 مدرسه نوع ها/ رشته / ها شاخه تعداد كشور نام رديف
 دوم دوره زمان مدت

 و فني متوسطه آموزش

 )شاخه( اي حرفه

 كالن سطح در اي حرفه و فني آموزش اساسي راهبردهاي

 آموزش سطوح كليه و

 سال 0 و1 و1 زمینه و گروه شش دارای شاخه یك افغانستان 4
 کار بازار راستای در و کیفیت با درسی برنامه ارائه -

 ارسمد تجهیز -

 امارات 1
 شاخه سه دارای مدرسه نوع یك

 فنی/کشاورزی/تجارت
 ساله 1

 بنیان دانش اقتصاد بر مبتنی ای حرفه و فنی درسی برنامه -

 آموزان دانش کلیه توسطه عالی آموزش دریافت -

 مدرسه کالج، : آموزش جریان دو ارمنستان 1

 در سال 1 تا ماه 9

 مدرسه

 کالج در سال 0 تا 1

 ای حرفه و فنی آموزش حاکمیت سازی بهینه -

 آموزش سازی مدرن -

 شایستگی بر مبتنی های استاندارد ارائه-

 یادگیری پیامدهای بهبود -

 دارد وجود شاخه یك استرالیا 1
  سال 1

 41 تا 44 های پایه

 کیفیت چهارچوب اجرای - 

 آموزی مهارت های بسته ارائه -

 استرالیا صالحیت چهارچوب کاربست -

 آذربایجان 0
  مدرسه نوع سه

 ای( حرفه و جامع )تخصصی،

 مدرسه در سال 1 الی 4

 تخصصی

 مدرسه در سال 1 الی 1

 ای حرفه

 آموزش با کارفرمایان ارتباط - 

 صالحیت چهارچوب استقرار -

 ای حرفه و فنی هماهنگی شورای ایجاد -

 کار بازار نیاز اساس بر بازآموزی به توجه - 

 بنین 9
 راهنمایی یاحرفه و فنی آموزش شاخه یك -

 متوسطه ایحرفه و فنی آموزش شاخه یك -
 راهنمایی دوره سال 1 

 متوسطه دوره سال 1

  کار بازار با ارتباط - 

 کار بازار های پروژه بر مبتنی آموزش -

 مربیان و مدرسین آموزش-

 متنوع آموزش ارائه -

 بالروس 9
 که ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك - 

 دارد وجود گوناگون های کالج و رسمدا

 مدارس در سال 4-1

 ای حرفه و فنی

 1 -1 : ها کالج در و

 سال

 ای حرفه و فنی آموزش جذابیت افزایش - 

 مدارس تجهیز-

  معلمان برای مزایا افزایش -

 ها صالحیت و کیفیت تضمین نظام توسعه - 

 بلیز 8
 در ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك - 

 دوم متوسطه دوره
 سال 1 الی 1 

  شوند شاغل صالحیت با مرتبط التحصیالن فارغ درصد 90 - 

 ای حرفه و فنی های آموزش دسترسی بهبود -

 ای حرفه و فنی حاکمیت و کیفیت -

 برزیل 9

 در ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك - 

 هایشیوه با کشاورزی صنعت، خدمات، زمینه

 آموزی مهارت مختلف
 سال 1 الی 1

 با همکار و ای حرفه و فنی های آموزش پیوسته ازنگریب -

 اقتصادی بخشهای

 ای حرفه و فنی آموزش نظام در دهی ارتباط و امکانات بسیج-
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 مدرسه نوع ها/ رشته / ها شاخه تعداد كشور نام رديف
 دوم دوره زمان مدت

 و فني متوسطه آموزش

 )شاخه( اي حرفه

 كالن سطح در اي حرفه و فني آموزش اساسي راهبردهاي

 آموزش سطوح كليه و

 باربادوس 44

 نظری شاخه با تلفیق -

 وجود ایحرفه موضوعات هادوره درکلیه -

 دارد

 دوم متوسطه در ایحرفه عنوان 41 الی 44 -

 دارد وجود

 1 دوم همتوسط دوره

 است ساله

 شایستگی بر مبتنی صالحیت چارچوب منسجم نظام استقرار -

 آموزی مهارت کیفیت بهبود-

 مهارتی یناسازگار کاهش-

 کارآفرینی فرهنگ ایجاد-

 بوتساوانا 44
 وظیفه و دارد ای حرفه آموزش شاخه یك -

 داراست را ماهر کارگر تربیت

 سال 1 مدت دارای -

 است

 48 تا 49 سن از-

 سالگی

 عادالنه و کیفی آموزش ارائه -

  جامع نظام یك در ای حرفه و فنی آموزش انواع تلفیق -

 سنتی اقتصاد از گذر برای ای حرفه و فنی آموزش کمك ارائه -

 صنعتی اقتصاد به کشاورزی

  ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك -  کانادا 41
 دارد وجود زمانی تنوع -

 است سال 1 حداقل ولی

 آموزشی نظام تقاءار -

 1414 در آموزی مهارت توسعه -

 دسترس قابل و متنوع یکپارچه، ای حرفه و فنی نظام ایجاد -

 شیلی 41
 41 با ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك - 

 تخصصی رشته 19 شامل اقتصادی رشته

 94 با است سال 1 -

 آموزش زمان درصد

 ای حرفه

 ای حرفه و فنی ملی شورای ایجاد -

 ای حرفه و فنی آموزش در کیفیت مینتض -

 صنعت و آموزش ارتباط بهبود -

 است سال 1- مدرسه نوع سه شامل شاخه یك - چین 41

 روستاها در ای حرفه آموزش ارتقاء-

 تدریس بهبود -

 کار بازار نیاز با ها برنامه تنظیم -

 درسی های برنامه بهبود -

 آموزش و صنعت همکاری ارتقاء-

 کلمبیا 40

 شاخه زیر پنج به و تاس شاخه یك شامل -

 ،تربیتی بازرگانی، صنعتی، آموزش قبیل از

 شود می تقسیم اجتماعی و کشاورزی

 است سال 1 الی 1 -

 کار برای ملی آموزش نظام استقرار -

 کار دنیای های شایستگی ارزشیابی -

  کار بازار و آموزش بین قوی ارتباط - 

 کاستاریکا 49

 کشاورزی، های تخصص اب است شاخه یك -

 حسابداری، گری، منشی تجارت، صنعتی،

 خانواده و دستی هنرهای

 است سال 1 -

 بخش توسط التحصیالن فارغ توانایی شناختن رسمیت به -

 آموزش و صنعت

 پایدار توسعه تقویت -

 زیرساخت و تجهیزات بهبود -

 مربیان های شایستگی تقویت -

 لمللیا بین و ملی های همکاری ارتقاء -

 چك 49

 در کارآموزی با ای حرفه آموزش شاخه یك -

 واقعی کار محیط

 عمومی دروس با فنی آموزش شاخه یك -

 درصد 04 حداقل

 1 ای حرفه آموزش -

 سال

 کار محیط در سال 1 -

  واقعی

 آموزشی نظام درون در پذیری تحرک و پذیری انتقال افزایش -

 شغلی هدایت و مشاوره بهبود-

 کار بازار و مدرسه بین کاریهم تسهیل -

 آلمان 48
  دوگانه نظام در آموزی مهارت شاخه یك -

 ای حرفه مدارس در شاخه یك -

 است سال 1 میانگین -

 باشد می متغیر ولی

 عالی آموزش و آموزی مهارت موسسات بیشتر ارتباط -

 رد ملی صالحیت چهارچوب و شایستگی بر مبتنی یادگیری -

 اروپا اتحادیه

 یقبل یادگیری شاختن رسمیت به و العمر مادام دگیرییا -
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 مدرسه نوع ها/ رشته / ها شاخه تعداد كشور نام رديف
 دوم دوره زمان مدت

 و فني متوسطه آموزش

 )شاخه( اي حرفه

 كالن سطح در اي حرفه و فني آموزش اساسي راهبردهاي

 آموزش سطوح كليه و

 مصر 49
 ای حرفه آموزش شاخه یك -

 فنی آموزش شاخه یك -

 1 ای حرفه آموزش -

 سال

  ساله 0 فنی آموزش -

 ای حرفه مدارس و فنی مدارس تلفیق -

 کیفیت تضمین و ها ساخت زیر بهبود -

 فنی همتوسط آموزش در ها تخصص تلفیق -

 آینده فنی آموزش برای هایی لمد ارائه -

 غنا 14

 تحصیل ادامه و متوسطه دوره فنی مدرسه -

 تکنیك پلی و دانشگاه در

 كتکنی پلی در تحصیل ادامه و فنی موسسه-

 کارآموزی یا

 سال 0 الی 1 متغیر -

 ای حرفه و فنی هماهنگی شورای استقرار -

 قبلی یادگیری شناختن رسمیت به-

 ملی صالحیت به توجه -

 شایستگی بر مبتنی آموزش -

 گویان 14

 وجود مستقل طور به ای حرفه و فنی شاخه

 وجود انتخابی های درس صورت به و ندارد

 دارد

- 

 کار بازار اطالعات تحلیل نظام -

 مشاغل بندی طبقه نظام استقرار -

 هارائ - اشتغال خود و اشتغال های شایستگی کسب از اطمینان -

 کار بازار به مدرسه از نیاز مورد شایستگی

 امکانات و تجهیزات بهبود-

 مجارستان 11
 همتوسط ای حرفه مدارس شاخه -

 ای حرفه مدارس شاخه -

 ای حرفه مدارس -

 است. ساله 1 همتوسط

 1 ای حرفه مدارس -

 است. ساله 1 الی

 مدرسه به نسبت کار محیط در عملی آموزی مهارت افزایش -

 یا حرفه و فنی جایگاه نگهداشت -

 کار بازار با آموزی مهارت و آموزش تنظیم -

 تقاضا راستای در عرضه ارائه -

 ها آموزش کیفیت بهبود-

 اندونزی 11
 دارای و ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك -

 رشته 10
 سال 1 مدت -

 و مدار تقاضا ای حرفه و فنی آموزش برای گذاری سرمایه -

 عمل بر مبتنی

 به 14 نسبت به ای حرفه و فنی به عمومی آموزان دانش نسبت-

 درصد 94

 عراق 11
 زمینه چهار در ای حرفه آموزش شاخه یك -

  هنرخانه و کشاورزی بازرگانی، صنعت،
 سال 1 مدت -

 جوانان بیکاری با مبارزه -

 ای حرفه و فنی آموزش نوسازی -

 ای حرفه و فنی آموزش تناسب و کیفیت بهبود -

 سال 1 یا 1 مدت - ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك - جامائیکا 10

  کار محیط با افراد ارتباط -

 دسترسی افزایش - 

 کارآفرینی آموزش-

 قبلی یادگیری سنجش -

 اردن 19

 و )آکادمیك جامع مدارس در شاخه یك -

 آموزیمهارت هایکارگاه در و ای( حرفه

 مدرسه

 طرح قالب در آموزی مهارت شاخه یك -

 کارآموزی

 سال 1 مدت -

 کارآموزان های ویژگی و کار بازار های نیاز به توجه -

 ای حرفه و فنی آموزش دهندگان ارائه سازی ظرفیت-

 ها آموزش سازی تنوع انسانی، منابع توسعه شورای ایجاد- 
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 مدرسه نوع ها/ رشته / ها شاخه تعداد كشور نام رديف
 دوم دوره زمان مدت

 و فني متوسطه آموزش

 )شاخه( اي حرفه

 كالن سطح در اي حرفه و فني آموزش اساسي راهبردهاي

 آموزش سطوح كليه و

 سال 1 یا 1 مدت - ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك - قزاقستان 19

 ای حرفه و فنی آموزش زی سا مدرن -

 ای حرفه و فنی آموزش هجایگا ارتقاء-

 کیفیت باالی سطوح به دستیابی -

 ها زیرساخت توسعه -

 العمر مادام یادگیری -

 کنیا 18

 دو در ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك -

 صنایع و هنر مدارس و فنی مدارس بخش

 دستی

 سال چهار مدت -

 نفعان ذی تمام مشارکت -

 خصوصی بخش گذاری سرمایه -

 ای حرفه و فنی برای یلیتحص بورس اعطای -

 ملی کننده هماهنگ نهاد ایجاد -

 ای حرفه و فنی تاسیسات نوسازی برای منابع بسیج -

 قرقیزستان 19
 و عمومی آموزش از ترکیبی - شاخه یك

 ای حرفه

 ساله 1 -

 ساله 1 -

 ای حرفه و فنی آموزش کیفیت ارتقاء -

 کارفرمایان با ارتباط و کار بازار نیاز به توجه -

 آموزشی محتوی رسانی روز به-

 کامبوج 14
 سه در ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك

 صالحیت و مهارت سطح یك سال هر سطح
 سال 1 -

 برابر دسترسی تضمین -

 ای حرفه و فنی آموزش سازی ظرفیت و سازی ساختار -

 آموزش کارایی و کیفیت بهبود -

 ای حرفه و فنی آموزش ساله 10 توسعه برنامه اجریا -

 جنوبی کره 14
 مدارس در ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك

 آموزی( )مهارت کارخانه جوار و صنعتی
 سال 1 -

  صنعت تقاضای با تناسب -

 دانشگاه بعد اشتغال اول برنامه -

 مهارت توسعه - 

 شایستگی بر مبتنی نظام اجرای-

 لبنان 11
 )نظام ای حرفه آموزش شامل: شاخه یك

  دوگانه(

 الهس 1 -

 ساله 1 -

  ها کتاب و ها برنامه رسانی بروز -

  هماهنگی و همکاری تقویت -

 عملی و اجرایی ساختارهای در بازنگری-

 انسانی و کالبدی و مالی منابع تهیه و ارائه -

 سریالنکا 11

 مستقل طور به ای حرفه و فنی آموزش شاخه

 انتخابی های درس صورت به و ندارد وجود

 شود. می ارائه

- 

  ها آموزش جایگاه به توجه -

 افراد پذیری اشتغال -

 ها صالحیت دهی ارتباط -

  آموزش بخشی اثر افزایش-

 منابع مدیریت -

 لیتوانی 11

 در اروپا 1 صالحیت سطح در شاخه یك -

 دوم متوسطه دوره

 در اروپا 1 صالحیت سطح در شاخه یك -

 دوم متوسطه دوره

 سطح در اول متوسطه دوره در شاخه یك -

  اروپا 1 صالحیت

 سال 1 الی 1 -

 کیفیت ارتقاء برای منابع توسعه -

 جذابیت افزایش -

 کار بازار نیازهای به پاسخگویی افزایش -
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 مدرسه نوع ها/ رشته / ها شاخه تعداد كشور نام رديف
 دوم دوره زمان مدت

 و فني متوسطه آموزش

 )شاخه( اي حرفه

 كالن سطح در اي حرفه و فني آموزش اساسي راهبردهاي

 آموزش سطوح كليه و

 لتونی 10

 شاخه 1 )شامل دوم متوسطه در شاخه 1 -

 اصلی(

 اول متوسطه در بخش دو دارای -

 سال 1 الی 4

 ها برنامه بهبود -

 یاستس در ها مشارکت ارتقاء -

 کیفیت تضمین و ها صالحیت چهارچوب اجرای -

 میانمار 19
 آموزش ،فنی آموزش شامل شاخه یك -

 ای حرفه آموزش و کشاورزی
 سال 1 مدت -

  ها خانه وزارت در تمرکز کاهش -

  دهی اعتبار نظام ایجاد - 

 العمر مادام یادگیری و محتوی اصالح -

 مهارت توسعه -

 سال 1 مدت - ای حرفه وزشآم شاخه یك - موریتوس 19

 ای حرفه و فنی آموزش در کیفیت بهبود و دسترسی افزایش-

 پذیری تحرک افزایش-

 ای حرفه و فنی برای ای منطقه هاب ایجاد -

 مالی منابع و مدیریت تقویت -

 ماالوی 18
 دارای و ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك -

 ارائه شیوه زیاد تنوع
 سال 1 -

 پودمانی نظام و شایستگی بر مبتنی حور،م تقاضا آموزش -

 مناسب های فناوری بکارگیری -

 تقاضا و عرضه پایش -

  نفعان ذی بین ارتباط -

 آفرینی کار های مهارت بهبود -

 نیجریه 19
 دارای و ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك -

  متفاوت آموزش ارائه نوع 1
 سال 1 -

 توسعه اصلی تاولوی عنوان به ای حرفه و فنی آموزش -

 اجتماعی -اقتصادی

 تاسیسات و تجهیزات توسعه -

  ها آموزش این جایگاه ارتقاء -

 مهارت و شایستگی ارزشیابی نظام تقویت -

 تجهیزات رسانی روز به- 

 هلند 14

 چهار در متوسطه دوم دوره در شاخه یك -

 اقتصادی زمینه

  اول متوسطه در شاخه یك -

 سالگی 10 الی 49 سن

 و فنی آموزش وانعن به

 و پیوسته ای حرفه

 مداوم

 جایگاه بهبود -

 آموزش بهبود -

 تحصیالن ترک کاهش -

 مربیان مهارت ارتقاء -

  نوآورانه های یادگیری ارائه جهت کار -

 کار بازار پایش -

 اروپا اتحادیه های صالحیت چهارچوب کاربست -

 سال 1 - ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك - نپال 14

 محروم آموزان دانش برای فرصت ایشافز

 کیفیت تضمین-

 همکاری ارتقاء-

 سال 1 الی 1 - ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك - نیوزلند 11

 کار بازار نیاز به پاسخگو بصورت ها مهارت توسعه -

 کار محیط به و کار انتقال برای ها مهارت بهبود -

 مهارت سنجش واحد نظام اجرای -

  مهارتی های نیاز به ارفرمایانک آگاهی افزایش -

 همگانی مهارت توسعه -
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 مدرسه نوع ها/ رشته / ها شاخه تعداد كشور نام رديف
 دوم دوره زمان مدت

 و فني متوسطه آموزش

 )شاخه( اي حرفه

 كالن سطح در اي حرفه و فني آموزش اساسي راهبردهاي

 آموزش سطوح كليه و

 سال 1 - کار( نیروی وزارت توسط )ارائه شاخه یك - عمان 11

  مدیریت تعالی به دستیابی -

 تجهیزات و منابع رسانی روز به -

  باال کیفیت با آموزان دانش همه برای آموزش -

 مالی منابع تامین - 

 عمومی و خصوصی بخش مشارکت افزایش -

 پاکستان 11

 در و ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك -

 آموزش ترکیب صورت به مدارس برخی

 ای حرفه و فنی و عمومی

 سال 1 -

 ارک بازار نیاز اساس بر ماهر و یافته تربیت انسانی نیروی ارائه -

 شایستگی بر مبتنی آموزی مهارت -

 یتکیف تضمین و پذیری اشتغال و عدالت دسترسی، بهبود-

 نفعان ذی گسترده مشارکت -

 سال دو - ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك  فلیپین 10

 مهارت توسعه طرح اجرای -

 آموزی مهارت و آموزش پاسخگویی و تناسب بهبود-

 کیفیت تضمین ایجاد -

 کیفیت با منابع بسیج -

 لهستان 19
 پایه فنی، مدرسه نوع چهار با شاخه یك

 ای حرفه عمومی و ویژه نیازهای ای، حرفه
 سال چهار الی دو -

 ای حرفه و فنی آموزش در پذیری انعطاف -

 ای حرفه و فنی نظام سازمانی تغییرات ایجاد -

 ملی های صالحیت اساس بر ها حرفه ارائه -

 ای هسته درسی برنامه در تغییرات ایجاد -

 ارزشیابی نظام در تغییرات -

  پاراگوئه 19
 رشته 11 در همتوسط آموزش در شاخه یك

 کشاورزی و خدمات صنعت، بخش سه در
 سال سه -

 ملی ای حرفه و فنی نظام تقویت -

 آموزشی های انیستیتو تعداد افزایش - 

 درسی های برنامه سازی تنوع -

 سال دو -  ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك فلسطین 18

  تناسب و کیفیت افزایش -

  ملی صالحیت چهارچوب استقرار -

 و القخ سازگار، کارآفرین، انگیزه، با ،شایسته کار نیروی بیتتر -

 نوآور

 سال سه- محدود بسیار شاخه یك  قطر 19

 و تناسب و کیفیت افزایش برای گری تنظیم چارچوب استقرار -

  مدیریت

 کار بازار با نیاز با درسی برنامه سازی همراستا -

 ای حرفه و فنی آموزش از درک بهبود -
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 مدرسه نوع ها/ رشته / ها شاخه تعداد كشور نام رديف
 دوم دوره زمان مدت

 و فني متوسطه آموزش

 )شاخه( اي حرفه

 كالن سطح در اي حرفه و فني آموزش اساسي راهبردهاي

 آموزش سطوح كليه و

 روسیه 04

 اولیه ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك -

 ای حرفه مدارس توسط

 توسط ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك -

 ها تکنیکوم و ها کالج

 سال سه تا دو -

 سال پنج تا سه -

 برابر در سازگار شایستگی بر مبتنی آموزش نظام ایجاد 4-

 تغییرات

 مستمر ای حرفه و فنی آموزش ترویج -

 بازارکار و ای حرفه و فنی آموزش بین ارتباط تقویت -

 ملی ای حرفه صالحیت چهارچوب کردن رسمی و ایجاد -

  ای حرفه و فنی آموزش کیفیت تقویت -

 مستقل کیفیت تضمین نظام ایجاد -

04 
 عربستان

 سعودی

 زمینه در ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك-

 کشاورزی و بازرگانی صنعت، های
 سال سه-

  ای حرفه و فنی آموزش در بیشتر آموزان دانش جذب -

 کار بازار نیاز بر مبتنی آموزش-

 ای حرفه و فنی تربیت و آموزش اهمیت ترویج -

 آموزشی های برنامه کیفیت افزایش -

 پژوهش اساس بر ها چالش با مقابله برای ها ظرفیت توسعه -

  کاربردی های

 سال سه الی دو - ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك سنگال 01

 بازارکار نیاز با مطابق شایسته کار نیروی توسعه -

 جوانان بین در نوآوری پذیری، اشتغال دانش، ارتقاء -

 تخصصی و فنی های صالحیت دای افراد تعداد افزایش -

 سوئد 01
 دو با ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك -

 آموزشی برنامه نوع
 سال سه -

 ای رفهح و فنی آموزشی های برنامه سازی تنوع -

 ای حرفه و فنی آموزش موضوعات به بیشتر زمان اختصاص-

  ای حرفه آموزی مهارت ساماندهی برای ها شهرداری تشویق -

 ای حرفه های صالحیت چهارچوب گیری بکار با پذیری تحرک -

 اروپا

  سال دو مدت - ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك سوازیلند 01

  ابتدایی و متوسطه سطوح در ای حرفه و فنی های مهارت ارائه -

 بخشی اثر جهت ها برنامه سازی عقالنی و های همکاری بهبود –

 کارائی و

 ای حرفه آموزش موسسات دهی اعتبار -

 صنعت با ارتباط در ی ا حرفه آموزش های دوره بازبینی -

  ای حرفه آموزش قانون تصویب -

 چاد 00
 نوع سه با ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك

 آموزش و سهمدر
 سال سه مدت -

 همه برای آموزش ملی طرح اجرای -

 فقر کاهش و رشد راهبرد اجرای -

 یا حرفه و فنی آموزش بر ویژه تاکید با انسانی منابع بهبود -

 دختران آموزش بهبود -

 آموزشی دسترسی بهبود -
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 مدرسه نوع ها/ رشته / ها شاخه تعداد كشور نام رديف
 دوم دوره زمان مدت

 و فني متوسطه آموزش

 )شاخه( اي حرفه

 كالن سطح در اي حرفه و فني آموزش اساسي راهبردهاي

 آموزش سطوح كليه و

 ترکیه 09

 91 در ای حرفه و فنی آموزش شاخه یك

 کتابچه 9444 و گرایش 118 و شغلی گروه

 پودمان

 می اعطا گواهینامه 41 و 44،44 های پایه در

 گردد.

  سال چهار مدت به

 کار بازار نیاز و تقاضا بر مبتنی ای حرفه و فنی آموزش -

 یالمالل بین پذیری اشتغال بر مبتنی ای حرفه و فنی آموزش -

 آموختگان مهارت

 ای حرفه و فنی آموزش کیفیت بهبود و مداوم توسعه -

 ای حرفه های استاندارد تهیه و شایستگی بر مبتنی آموزش -

 اوگاندا 09

 مدارس در اول متوسطه دوره در شاخه یك

 کشاورزی و فنی

 دوره فنی موسسات و ها کالج در شاخه یك

 متوسطه( دوم )دوره بیشتر آموزش

 سال دو مدت به

 هتوسع و اقتصادی رشد با متناسب ای حرفه و فنی آموزش ارائه -

 وری هبهر

 آموزی مهارت بخش کیفیت افزایش -

 برابر دسترسی افزایش -

 ای حرفه و فنی آموزش سازمان و مدیریت در کارایی بهبود -

 ای حرفه و فنی آموزش اختیار در منابع و درونی کارایی افزایش -

 ملی صالحیت چهارچوب اجرای -

08 

 ایاالت

 متحده

 آمریکا

 بترکی بصورت و ندارد مستقل ای شاخه

 است. ای حرفه آموزش و آکادمیك آموزش

 1 ها ایالت از برخی در -

 بر مبتنی آموزش سال

 گردد. می ارائه کارراهه

 کار بواسطه و کار برای کار، مورد در آموزش ارتقاء -

 دانش دهی جهت است. توجه مورد CTE راهه کار آموزش -

 ملی ای حرفه های خوشه به آموزان

  تکمیل نرخ و کیفیت ها، جکال به دسترسی افزایش -

 آکادمیك و فنی های استاندارد تولید -

 محلی و ملی پذیری انعطاف افزایش -

 ای حرفه و فنی آموزش معلمان کیفیت بهبود -

 موسسات و متوسطه مدارس بین های همکاری از پشتیبانی - 

 متوسطه از پس

 یمن 09

 متوسطه )مدرسه برنامه نوع دو در شاخه یك

 صنعت، زمینه شش در موزی(آ مهارت و

 و کشاورزی ،کار و کسب بازرگانی، مهندسی،

 دستی صنایع

 ای حرفه آموزش-

 سال 1 متوسطه

 حرفه آموزی مهارت-

 سال 1 ای

 فاز: و مرحله سه در

 ای حرفه و فنی های آموزش تقویت و مجدد دهی جهت -

 تقاضا بر مبتنی رویکرد اجرای -

 کار بازار و آموزشی موسسات ارتباط و توسعه -

 ای حرفه و فنی آموزش نظام بازنگری و ممیزی -

94 
 آفریقای

  جنوبی

 شاخه: یك

  1 سطح صالحیت 44 پایه

 1 سطح صالحیت 44 پایه

 1 سطح صالحیت 41 پایه

 سال سه مدت به

 ملی توسعه برای سازی مهارت -

 محلی -ملی رویکردهای ارائه -

 ارائه ها، انجمن ا،ه اتحادیه دولت، همکارانه عمل و مشارکت -

 ...و دهندگان

 زندگی طول در مستقل یادگیرندگان توسعه -

 کار به مدرسه از گذر جهت سازی بستر -

 ملی ای حرفه های صالحیت چهارچوب اجرای-
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 دوم دوره زمان مدت

 و فني متوسطه آموزش

 )شاخه( اي حرفه

 كالن سطح در اي حرفه و فني آموزش اساسي راهبردهاي

 آموزش سطوح كليه و

 زامبیا 94

 گواهینامه و صالحیت نوع چهار با شاخه یك

 پایان در 1 سطح صالحیت اعطای نهایت در و

 41 پایه

 سال سه مدت به

  سطوح تمامی در اقتصاد تقاضای و مهارت عرضه بین تعادل -

 بهبود برای محملی عنوان به ای حرفه و فنی آموزش از تلقی -

 درآمد تولید و وری بهره

 نابرابری کاهش برای ابزاری عنوان به ای حرفه و فنی آموزش -

 مردم بین در های

 زامبیا ملی صالحیت چارچوب اجرای-

 زیمبابوه 91
 معلم، تربیت های کالج در خهشا یك

 فنی و تکنیك پلی کشاورزی،
 سال دو مدت به

 ای حرفه و فنی های آموزش بازبینی چارچوب اجرای -

 برنامه و آموزشی های برنامه بین بیشتر های همکاری ایجاد -

 درآمد تولید های

 ملی ای حرفه صالحیت چهارچوب اجرای -

 فرانسه 91

 نوع سه با ای حرفه آموزش شاخه یك

 ای، حرفه صالحیت)گواهینامه و گواهینامه

 فنی( گواهینامه و ای حرفه باشلیه

 سال 1 الی 1 مدت به

 العمر مادام یادگیری راهبرد گیری بکار -

 1441 مدرسه بازسازی قانون اجرای -

 کلیدی های شایستگی و ها مهارت به توجه -

 کارآموزی و ای حرفه آموزی مهارت برنامه توسعه -

 اروپا صالحیت چهارچوب جرایا -

 کار بازار با ای حرفه و فنی های آموزش سازگاری -

 فنالند 91

 آموزی مهارت ارائه نوع دو با شاخه یك دارای

 محور مدرسه های برنامه و کارآموزی بر مبتن

 و گرایش 414 و تحصیلی رشته 01 )در

 برنامه(

 سال سه مدت به

 مدت بلند تقاضای کمی بینی پیش -

 مهارتی نیازهای کیفی بینی یشپ -

 کار نیروی تقاضای و عرضه سازگاری -

 و کار دنیای همکاری با ای حرفه و فنی های آموزش توسعه -

 همتوسط و کوچك اقتصادی های بنگاه نیاز مورد های شایستگی

 ای حرفه صالحیت چوب چهار توسعه و اجرا -

 شایستگی بر مبتنی آموزش -

 نروژ 90

 تولید در برنامه 9دارای و شاخه یك دارای

 و رستوران ساختمان، برق، صنعتی، و فنی

 و بهداشت کشاورزی، غذایی، مواد فراوری

 و تولید و رسانه طراحی، و هنر سالمت،

 نقل و حمل و خدمات

 سال سه مدت به

 ای حرفه و فنی آموزش در اصالحات اجرای -

 آموزی رتمها و ای مدرسه آموزش برای درسی های برنامه ارائه -

 کارآموزی

 حرفه آموزش و ای حرفه آموزش و عمومی آموزش بین زنی پل -

 کارآموزی آموزی مهارت و ای
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 مهارتي و اي حرفه و فني تربيت و آموزش نظام ها شاخص جدول

 آموزی مهارت و تحصیلی پوشش

 دادي درون هاي شاخص

 مالی منابع

  انسانی نیروی

 تجهیزات و فضا

 ژوهشپ و تحقیق

 ریزی برنامه و مدیریت

 ها رشته توسعه و توزیع

 نفعان ذی مشارکت

 آموزشی دهندگان ارائه سازی شبکه

 دسترسی

 المللی بین تعامالت

 ساختار و مقررات قوانین،

... 

  درسی برنامه کیفیت

 فرآيندي هاي شاخص

 یادگیری-یاددهی های روش

 کیفیت تضمین و آموزشی موسسات کیفیت

 العمر مادام یادگیری و ای حرفه صالحیت نظام استقرار

 شایستگی بر مبتنی آموزش

 آموزی مهارت وری بهره

 ...و ای حرفه کارآفرینی،اخالق فناوری، آموزش

 کارورزی و آموزی کار

 ای حرفه و شغلی هدایت و راهنمایی مشاوره،

 تحصیالن ترک کاهش

 ها مردودی کاهش

 شایستگی بر مبتنی جشسن

 آموزشی نظام درون هماهنگی

... 

 مهارتی مختلف سطوح آموختگان مهارت تعداد

 بروندادي هاي شاخص

  آموختگان مهارت کیفیت

 آموزی مهارت تنوع

 مهارتی سطح ارتقاء

 کیفیت تضمین و آموزش اهداف تحقق

.... 

 آموختگان مهارت اشتغال میزان

 تاثير و مديپيا هاي شاخص
  آموزی مهارت با مرتبط اشتغال میزان

 آموختگان مهارت درآمد افزایش

 بیکاری کاهش
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 ثروت افزایش

 مخترعان و کارآفرینان تعداد

 کار دنیای به آموزش دنیای از گذر زمان کاهش

 کیفیت تضمین و آموزش اهداف تحقق

 اجتماعی انسجام

 ملی امنیت افزایش

 اشتغال در مهارتی اسازگاین کاهش

.... 
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  آموزش مفهومي طراحي سند بخشي اعتبار پرسشنامه -12 پيوست

 

ف
دي
ر

 

 ها گزاره
 مقياس

22 2 2 2 2 5 4 3 7 2 

   اهداف و اصول اول: بخش 

4 

 آموزش كلي اصول
 برنامه بر حاکم اصول با کاردانش و ای حرفه و فنی های شاخه در آموزش کلی اصول اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری ملی درسی

          

1 

 ها شاخه اهداف
 9 و 1 مواد پرورش و آموزش وظایف و اهداف قانون در شده مشخص اهداف با ،اهداف اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری 99 سال مصوب

          

1 
 سازگاری فناوری و ارک تربیت حوزه ملی، درسی برنامه در شده تعیین اهداف با اهدف، اندازه چه تا

 دارد؟

          

           دارد؟ سازگاری بنیادین تحول سند در شده تعیین اهداف با ،اهداف اندازه چه تا 1

0 
  درسي برنامه رويكرد

 و فنی های شاخه درسی برنامه در شده( قید های )مؤلفه کلی گیری جهت و رویکرد اندازه چه تا

 دارد؟ تطابق مراحل ملی درسی برنامه در رویکرد های مؤلفه با کاردانش و ای حرفه

          

9 
 فنی های شاخه درسی برنامه در شده( قید های )مؤلفه کلی گیری جهت و رویکرد اندازه چه تا

 دارد؟ تطابق و سازگاری (CBT) شایستگی بر مبتنی آموزش رویکرد با کاردانش و ای وحرفه

          

9 

 آموزش ي ها ويژگي
 با شده( قید های )مؤلفه کاردانش و ای حرفه و فنی های شاخه در آموزش های ویژگی اندازه چه ات

 هماهنگی (1-4 )بند آموزش مفهومی طراحی سند در وکاردانش ای حرفه و فنی های شاخه اهداف

 دارد؟ سازگاری و

          

8 
 با شده( قید های )مؤلفه اردانشک و ای حرفه و فنی های شاخه در آموزش های ویژگی اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری و هماهنگی (1 و 4 )بندهای اشتغال بخش در کشور ابالغی کلی های سیاست

          

9 

 با شده( قید های )مؤلفه کاردانش و ای حرفه و فنی های شاخه در آموزش های ویژگی اندازه چه تا

 و هماهنگی (41 )بند ایرانی سرمایه و کار و حمایت ،ملی تولید در کشور ابالغی کلی های سیاست

 دارد؟ سازگاری

          

44 
 با شده( قید های )مؤلفه کاردانش و ای حرفه و فنی های شاخه در آموزش های ویژگی اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری و هماهنگی بنیادین تحول سند
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ف
دي
ر

 

 ها گزاره
 مقياس

22 2 2 2 2 5 4 3 7 2 

  كاردانش و اي وحرفه فني درسي برنامه راهنماي چهارچوب دوم: بخش 

44 
 شايستگي چرخه

 یفناور و کار ویادگیری تربیت حوزه،ملی درسی برنامه با ای حرفه شایستگی چرخه اندازه چه نا

 دارد؟ سازگاری

          

41 
 گذاري هدف الگوي

 برنامه سند در گذاری هدف الگوی با اندازه چه تا ای حرفه و فنی شاخه در شده گذاری هدف الگوی

 دارد؟ هماهنگی و تطابق ملی درسی

          

41 
  فناوري و كار يادگيري تربيت حوزه هاي شايستگي

 وزهح ملی درسی برنامه سند با فناوری و کار ویادگیری تربیت حوزه های شایستگی اندازه چه تا

 ؟ دارد سازگاری و هماهنگی فناوری، و کار یادگیری و تربیت

          

41 
 و نگیهماه بنیادین تحول سند با فناوری و کار ویادگیری تربیت حوزه های شایستگی اندازه چه تا

 ؟ دارد سازگاری

          

40 
  اي حرفه و فني شاخه در آموزشي و درسي ريزي برنامه فرايند

 آموزش های ویژگی با ای حرفه و فنی شاخه در آموزشی و درسی ریزی برنامه فرایند اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری آموزش( مفهومی طراحی سند 0 – 4 )بند

          

49 
 نای در نظری مبانی با ای حرفه و فنی شاخه در آموزشی و درسی ریزی برنامه فرایند اندازه چه تا

 دارد؟ تطابق و سازگاری ها آموزش

          

49 
  تحصيلي هاي رشته و ها گروه طراحي

 د؟دار سازگاری بنیادین تحول سند با تحصیلی های رشته و ها گروه طراحی معیارهای اندازه چه تا

          

48 
 و تربیت حوزه ملی، درسی برنامه با تحصیلی های رشته و ها گروه طراحی معیارهای اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری فناوری و کار یادگیری

          

49 
 بخش در ابالغی کلی های سیاست با تحصیلی های رشته و ها گروه طراحی معیارهای زهاندا چه تا

 دارد؟ سازگاری ( 1 و 4 )بندهای اشتغال

          

14 
 رد کشور ابالغی کلی های سیاست با تحصیلی های رشته و ها گروه طراحی معیارهای اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری (8 – 1 )بند کشور پرورش و آموزش نظام در تحول ایجاد

          

14 
 محتوا گيري جهت و قلمرو

 سند در مندرج اهداف با ای حرفه و فنی های شاخه در محتوا گیری جهت و قلمرو اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری آموزش مفهومی طراحی
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ف
دي
ر

 

 ها گزاره
 مقياس

22 2 2 2 2 5 4 3 7 2 

11 
 حوزه ملی درسی برنامه سند با ای حرفه و فنی های شاخه در محتوا گیری جهت و قلمرو اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری فناوری و کار یادگیری و تربیت

          

11 
 مفهومی طراحی سند در مندرج اهداف با کاردانش شاحه در محتوا گیری جهت قلمرو اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری ،آموزش

          

11 
 و تربیت ،حوزه ملی درسی برنامه سند با کاردانش شاحه در محتوا گیری جهت قلمرو ازهاند چه تا

 دارد؟ سازگاری فناوری و کار یادگیری

          

10 
  يادگيري – ياددهي راهبردهاي انتخاب بر حاك  اصول

 کاردانش و ایحرفه و فنی شاخه در یادگیری – یاددهی راهبردهای انتخاب بر حاکم اصول اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری ملی درسی برنامه سند با

          

 ؟دارد سازگاری بنیادین تحول سند با کاردانش و ای حرفه و فنی شاخه بر حاکم اصول اندازه چه تا 19
          

19 
 تحصيلي پيشرفت ارزشيابي بر حاك  اصول

 و یا حرفه و فنی های شاخه در تیتربی و تحصیلی پیشرفت ارزشیابی بر حاکم اصول اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری ملی درسی برنامه سند با کاردانش

          

18 
 و یا حرفه و فنی های شاخه در تربیتی و تحصیلی پیشرفت ارزشیابی بر حاکم اصول اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری بنیادین تحول سند با کاردانش

          

19 
 آموزش زمان و ساختار

 هدافا با کاردانش و ای حرفه و فنی در تربیت و تعلیم رسمی زمان میانگین توزیع جدول اندازه هچ تا

 دارد؟ سازگاری ،آموزش مفهومی طراحی 1 – 4 بند کاردانش و ای حرفه و فنی شاخه

          

14 
 لمروق با شکاردان و ای حرفه و فنی در تربیت و تعلیم رسمی زمان میانگین توزیع جدول اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری آموزش(، مفهومی طراحی سند 9-1 بند محتوا گیری جهت و

          

14 
 با کاردانش و ای حرفه و فنی در تربیت و تعلیم رسمی زمان میانگین توزیع جدول اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری بنیادین، سندتحول

          

11 
 ندباس کاردانش و ای حرفه و فنی در تربیت و تعلیم رسمی زمان میانگین توزیع جدول اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری ،فناوری( و کار تربیت و کار )حوزه ملی درسی برنامه

          

11 

 براساس متوسطه دوم دوره های پایه در تربیت رسمی زمان توزیع میانگین جدول اندازه چه تا

 سازگاری آموزش( مفهومی طراحی سند 1-4 )بند نشکاردا و ای حرفه و فنی شاخه اهداف با شایستگی

 دارد؟
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 ها گزاره
 مقياس

22 2 2 2 2 5 4 3 7 2 

11 
 تگیشایس براساس متوسطه دوم دوره های پایه در تربیت رسمی زمان توزیع میانگین جدول اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری آموزشی( هومیمف طراحی سند 9-1 )بند محتوای گیری جهت و قلمرو اهداف با

          

10 
 تگیشایس براساس متوسطه دوم دوره های پایه در تربیت رسمی زمان توزیع میانگین جدول اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری بنیادین تحول سند اهداف با

          

19 
 تگیشایس براساس توسطهم دوم دوره های پایه در تربیت رسمی زمان توزیع میانگین جدول اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری فناوری( و کار تربیت و کار )حوزه ملی درسی برنامه سند اهداف با

          

19 
  يادگيري هاي رسانه و مواد توليد هاي سياست

 های شاخه اهداف با ای حرفه و فنی شاخه یادگیری های رسانه و مواد تولید های سیاست اندازه چه تا

  دارد؟ سازگاری آموزش مفهومی طراحی سند 1-4 دربند مندرج ای حرفه و فنی

          

18 
 یادینبن تحول سند با ای حرفه و فنی شاخه یادگیری های رسانه و مواد تولید های سیاست اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری

          

19 
 سیدر برنامه سند با ای رفهح و فنی شاخه یادگیری های رسانه و مواد تولید های سیاست اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری ملی

          

14 
 کاردانش های شاخه اهداف با کاردانش شاخه یادگیری های رسانه و مواد تولید های سیاست اندازه چه تا

  دارد؟ سازگاری آموزش مفهومی طراحی 1-4 بند سند در مندرج

          

14 
 بنیادین تحول سند با کاردانش شاخه یادگیری های رسانه و مواد تولید های سیاست اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری

          

11 
 یمل درسی برنامه سند با کاردانش شاخه یادگیری های رسانه و مواد تولید های سیاست اندازه چه تا

 دارد؟ سازگاری

          

11 
  اجرايي الزامات

 هاشاخه اهداف با کاردانش و ای حرفه و فنی های شاخه در درسی برنامه اجرایی الزامات اندازه چه تا

  دارد؟ سازگاری آموزش مفهومی طراحی سند 1-4 بند در مندرج

          

11 

 گیریوجهت قلمرو با کاردانش و ای حرفه و فنی های شاخه در درسی برنامه اجرایی الزامات اندازه چه تا

 بند در شده ذکر محتوای

 دارد؟ سازگاری آموزش هومیمف طراحی سند در 1-9 
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 مقياس ها گزاره

22 2 2 2 2 5 4 3 7 2 

10 
 آموزشي: منابع و درسي هاي برنامه بهبود و اصالح

 های شاخه در آموزش منابع و درسی های برنامه بهبود و اصالح فرایند اندازه چه تا

 کند؟ یم کفایت اعتباربخشی برای کاردانش و ای حرفه و فنی

          

19 
  رشته درسي برنامه و درسي برنامه راهنماي اجزاء و ها مؤلفه

 درسی برنامه تدوین برای درسی برنامه راهنمای اجزا و ها مولفه این اندازه چه تا

 کند؟ می کفایت کاردانش و ای حرفه و فنی شاخه

          

19 
 بند در درسی برنامه اهنمایر محتوای دستیابی در ها مولفه این اندازه چه تا

 کند؟ می کفایت درسی( برنامه راهنمای اجزاء و ها مؤلفه 41 – 1)

          

 

 حاتصف این در استنادات ذکر با ،شود لحاظ باید که دارد وجود مواردی پرسشنامه در نظر اعالم بر عالوه چنانچه توجه:

 فرمائید. مرقوم
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 ايحرفه و فني آموزش هايهبرنام طراحي چگونگي مورد در نكاتي

 

 يونسكو -2222-اي حرفه و فني آموزش كنوانسيون-2

 1 بند

 زمینه در پذیر انعطاف و باز ساختارهای چارچوب راستای در که شود طراحی طوری باید ای حرفه و فنی آموزش. 1/1

 : کند فراهم را ذیل موارد و کرده عمل العمر مادام آموزش

 عمومی؛ آموزش در جوانان تمام برای کار دنیای و ها فناوری معرفی. الف

 استعدادی مشاوره و ای حرفه و آموزشی اطالعات دادن و راهنمایی. ب

 مهارتی حرفه یك برای نیاز مورد فنی دانش و دانش کسب برای آموزشی طراحی. پ

 وزر به و ایحرفه های حیتصال ارتقا ،ای حرفه تحرک برای که ای حرفه تربیت و آموزش برای بنیانی کردن فراهم. ث

 است. ادراک،ضروری و هامهارت ،دانش کردن

 ایه شکل یا کار محل در شکلی به را ایحرفه و فنی آموزش که کسانی برای تکمیلی عمومی آموزش کردن فراهم. ج

  کنند.می دریافت ای، حرفه و فنی های آموزشگاه از خارج هم و درون هم دیگر

 

 7222-آيلو-ونسكوي مشترك نامه توصيه-7

 منظا درون عمودی و افقی پذیری تحرک که شود شروع گسترده اساس و پایه یك با باید ایحرفه و فنی آموزش .2

 یقهسل اعمال و تفاوت و تبعیض هرگونه از بنابراین بخشد،می تسهیل را کار دنیای و مدرسه محیط بین و آموزشی

 که: دشو طراحی ایگونهبه باید و کندمی اجتناب

 کلش به که باشد فرد هر پایه آموزش و عمومی آموزش ناپذیرجدایی و الینفك بخش باید ایحرفه و فنی آموزش الف(

 است. پذیرمسئولیت شهروند استاندارد و انسانی هایارزش کار، دنیای فناوری، با آشنایی

 در حرفه یك به منجر های مهارت و عالیق ها، استعداد افراد که ای بگونه شود انتخاب مثبت و آزادانه بصورت ب(

 دهند. توسعه را عالی آموزش به منجر یا مختلف های بخش

 مؤسسات جملهاز سطوح همه در آموزش هایحوزه هایجنبه دیگر به دسترسی اجازه باید ایحرفه و فنی آموزش ب(

 )الف( «0» بند نتیجه در شود. داده تجه عالی آموزش در پیوسته و کامل جدی، طوربه باید و بدهد را عالی آموزش

 شود. تلفیق عمومی آموزش در گراییتخصص هایعرصه و مراحل تمامی برای
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 باشد. داشته وجود ایحرفه و فنی آموزش در دیگری رشته یا حوزه به خاص رشته یا حوزه یك از انتقال امکان ج(

 نظام درون مناسب تخصص نوع هر با و راحتیبه ایهحرف و فنی آموزش کشور، هر در اجباری آموزش نظام براساس د(

 باشد همه دسترس در باید آموزیمهارت موازات به یا همبسته و متصل اما رسمی نظام آن از خارج یا آموزشی رسمی

 است یعموم پایه آموزش مدنظر که پایین سنین در آموزشی و ایحرفه شغلی، تحرک و پویایی به دسترسی فرصت تا

 .شود مهیا

 وجودم شغلی هایفرصت و کاریابی و استخدام با دانشگاهی، و متوسطه مقطع در رسمی آموزش بین که تفاوتی با .74

 آموزش مفهوم و ساختار نتیجه در شود. داده ایحرفه و فنی آموزش به اولویت باالترین باید دارد، وجود دسترس در

 شود: تعدیل زیر واردم براساس باید ایحرفه و فنی یا عمومی بخش در سنتی

 و ماستخدا و کارآیی با ارتباط در بتوانند تا شود فراهم آموزشی تنوع متوسطه آموزش پایانی هایسال در باید الف(

 و نیازها با مطابق جوانان همه به طریق این به شود. ختم عالی آموزش یا استخدام به و دنبال آموزیمهارت

 شود.می داده آموزشی هایموقعیت زینشگ و انتخاب فرصت هایشانتوانمندی

 ؤسساتم بین یافتهسازمان و انعطاف قابل مبادله بر تحصیلی سطوح تمام در آموزشی ساختارهای و هابرنامه توسعه ب(

 است. شده متمرکز کار دنیای و آموزیمهارت مؤسسات ها(،دانشگاه جمله)از آموزشی

 اییه کارراهه برای بنیانی و اساس باید )رشته( ای حرفه یزمینه یك برای گیآماد عنوانبه ایحرفه و فنی آموزش .75

 باید: و کند فراهم سازنده و پربار بخش،رضایت پسند، مورد

 است مربوط زمینه یك درون حرف از تعدادی به که شود عمومی هایمهارت و جامع دانش آموزیفراهم به منجر الف(

 هرشت به )رشته( ایحرفه یك از زندگی دوره طول در باشد قادر و نباشد حرفه یك خابانت به محدود فرد که آنجا تا

 دهد. رشته تغییر و برود دیگر

 اشتغالیخود آن جملهاز کند ارائه را تخصصی و کامل دقیق، ای،حرفه آمادگی دوره استخدام، آغاز دوره برای همزمان ب(

 است. خدمت ضمن آموزش همچنین و

 کند. فراهم علمی پیشینه نگرش و مهارت دانش، لحاظ از مداوم آموزش برای فرد، کاری زندگی از لهمرح هر در ج(

 کرد: اجتناب باید موقع از قبل و زودهنگام و محدود گرایی تخصص از .72

 است. سالگی 40 گرایی تخصص شروع سن ترینپایین اصل در الف(

 باید ایحرفه وسیع بخش برای عمومی مهارت و پایه دانش ندنگذرا برای زمانی خاص، شاخه یك انتخاب از قبل ب(

 شود. گرفته نظر در
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