
 

 

کیارردیی یر  -های علمی   تاریخچة آموزش

 ایدان 

TET History in the Iran  

در ایران، از دارالفنوون   کاربردی–علمی های مروری بر پیشینة آموزش
و بررسوی رونو ، مسستوات، تربیو       کاربردی-علمی تا دانشگاه جامع

 مربی و م رس در آنها.

یاان  کاربردي در جهان به زماان پا -هاي علمی پیشینة آموزش
هایی بود که  رسد که پیامد آن ناهنجاري جنگ دوم جهانی می
هاا نستات    ها پدید آمده بود. این آموزش در جامعه و دولت

لهتاتان و بریای از    ،مجارستان ،در آلمان و سپس در روسیه
ها با تماام   کشورهاي اروپایی رواج یافت و هریک از مهارت

ار این باود کاه   یش یک پودمان نامیده شدند. نتیجة کها مؤلفه
گرفات بففالاله در ی ای از     هر مهارتی را که فرد فارا مای  

شاد و مهاارت    کاار گرفتاه مای    هاي اجرایی کشور به دستگاه
اماا ازآنجاکاه نیااز    ؛ بارد  مای   کاار  آمده را در عمل باه  دست به

هااي بیشاتر و ارتءاا      جوانان جویاي کار باه کتام مهاارت   
یة نظام ارشدیت سطح علمی و مهارتی و قرار گرفتن در چر

راه ادامة تحصیل  ،شد با گذراندن تنها یک پودمان مرتفع نمی
هااي   هاي پودمانی و کارجویان به دوره آمویتگان دوره دانش

باالتر نیز باز شد و اکنون شیوة پودمانی در اغلم کشاورهاي  
شاود   اي نامیده می اروپایی تا باالترین سطح که دکتراي حرفه

 (. 1388سلتله،  ادامه دارد )یرقانی و
 زمان از حداقل کاربردي-هاي علمی آموزش ایران نیز در 

امیرکبیر، که ف ر دارالفناون و ناه دارالعلاوم را مطارد کارد،      
 ها آموزش این اللی محور. (2: 1381زاده،  سابءه دارد )مءنی

معاین   ةیروي انتانی کارآمد براي احراز شغل و حرفن تربیت
کااربردي، مامن توجاه باه     -است. در نظام آموزشی علمای 

آموزش الول و مبانی علمی مرتبط با شغل، تأکید اللی بار  
هااي   بناابراین آماوزش   ،هااي شاغلی اسات    آموزش مهاارت 

اي و  حرفاه و  یهااي فن ا   با آموزش سو یککاربردي از-علمی
 فصال مشاترد دارد   نظري هاي عالی ، با آموزشدیگر سوياز
-جاامع علمای   (. دانشاگاه 1383و سعیدي رموانی،  بینءی)

-عنوان تنهاا متاولی نظاام آماوزش عاالی علمای       کاربردي به

زیرنظر وزارت علوم، تحءیءات  13۷3در  کاربردي در کشور،
و همچناان در حاال فعالیات اسات.      و فناوري تأسیس شاد 

هاادا ایاان دانشااگاه، فااراهم آوردن موجبااات مشااارکت    
هاي اجرایای دولتای و غیردولتای باراي      ها و دستگاه سازمان

هااي   زش نیاروي انتاانی متسصا  و موردنیااز بساش     آمو
ی کشااور اساات،  فرهنگاامستلااا اقتصااادي، اجتماااعی و  

آمویتگان آن بتوانند براي فعالیتی که به آنها  که دانش نحوي به
شود دانش و مهارت الزم را کتم کنند )قهرماانی   محول می
 (. 248: 1395و تءوایی، 

 
 نایرا در کاربردي-علمی هايآموزش تاریخچة

-هااي علمای   در این بسش، باه بررسای تاریسچاة آماوزش    
کاربردي در ایران از زمان تأسیس دارالفنون و تغییرات پاس  
از آن، تحوالت پاس از انءافا اسافمی، تأسایس دانشاگاه      

کاربردي و ومعیت فعلی این دانشگاه پردایتاه  -جامع علمی
 شود. می

دارالفنون الف(مدرسة

ا تأسایس اولاین مدرساه باه     تاریخ آموزش عالی در ایران با 
 ةمدرسا شود.  آغاز می« دارالفنونمدرسة »سبک جدید، یعنی 

دارالفنااون هفاات شااعبه داشاات و در آن الااول مهندساای،  
. این مدرساه  شد پزش ی و علمی به جوانان آموزش داده می

روز قبل از قتل امیرکبیر تأسایس شاد.    13 باًیتءر و 1230 در
 1308الیات کارد و در   ساال فع  80 حادود دارالفنون  ةمدرس

باه کاار یاود     135۷شاد. دارالفناون تاا     تسریم و بازسازي
ولای باا پیاروزي انءافا      ،عنوان یک دبیرساتان اداماه داد   به

 .تبدیل شد معلم  تیاسفمی تغییر کاربري دارد و به مرکز ترب
 پاااس از مااادتی باااه مرکاااز آماااوزش مااامن یااادمت   

 136۷در و در نهایات  پارورش تغییار کااربري داد     و  آموزش
و  ۷0: 13۷8، براهامیااان)آ عناوان میاارال ملای شباات شاد    باه 

 (.61-59: 13۷6 یغمایی،
ب(مدارسومؤسساتآموزشعالیپسازدارالفنون

بااه فالاالة کماای بعااد از دارالفنااون، ماادار  و مؤستااات  
 میارزا،  کاامران برجتتة آموزش عالی دیگر نیز تأسیس شدند. 

شااه کاه وزارت جناگ     ینو فرزند دوم نالرالد التلطنه مینا
 را« نظاام  ةمدرسا » .ه.ق 1303عهاده داشات، در    ایران را باه 
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این مدرسه تا اوایل انءافا مشاروتیت فعاال    تأسیس کرد. 
: 13۷2، سارمد ) تبدیل شد« کادت» ةبود و سرانجام به مدرس

باراي فرزنادان    يا شاه، مدرساه  مظفرالدین ة. در دور(80-85
 هباال ب ةشعب :شد میتءتیم  افتران تش یل شد که به دو شعبه

داران  فرزناادان درجااه هپااایین باا ةفرزناادان افتااران و شااعب
 ة، ژناارال وادبولتاا ی مدرساا 1289. در داشااتایتصااا  

هاا تأسایس    براي فرزندان قزاق« افراد ةمدرس»دیگري به نام 
گروهباانی در   ةآمویتگان این آموزشگاه باا درجا   کرد. دانش

کردناد. در ساازمان    ییدمت ما « لا»ها در قتمت  پادگان
« اوچینای کاماان  »آموزشگاه دیگري تأسیس شد به نام  ،قزاق

ها، افرادي را کاه مستصار ساوادي     بر فرزندان قزاق که افزون
: 1384، ی رنگیاان ) دادناد  و آموزش مای  ندپذیرفت میداشتند 

83-84.) 
نام داشت  «کاندیدا افیتیه»نستتین آموزشگاه ژاندارمري  

گشایش یافت. در اولاین دوره، از باین    1290آبان  13که در 
کااه داوتلاام یاادمت در   ،افتااران ژاناادارمري و نظمیااه 

نفر ازتریق آزمون پذیرفته شدند.  30ژاندارمري شده بودند، 
مااه   چهارآموزشی آن  ةروزي بود و دور این آموزشگاه شبانه

تعیین شده باود. اساتادان یاارجی و ایرانای در آن تادریس      
 آساپیرانی  ةن هنگام ورود به مدرسه با درجکردند. داوتلبا می

نایام   ةشدند و در پایان دوره با درجا  )استواري( پذیرفته می
 )سااتوان ی اام( یااا ساالطان )سااتوان دوم( یااا نایاام اول دوم

، 1291در . شادند  )سروان( به محل یدمت یود منتءال مای  
مباشاارت و  ةمدرساا»یااا  «آنتاناادانس»اي بااه نااام   مدرسااه

باود و   دوماهاه آن آموزشی  ةد که دورتأسیس ش «کارپردازي
کرد. در هماین   را ارائه میکارپردازي و انبارداري  مهارتدو 

 ةتأسیس شد که دور «بندي آموزش نعل»اي براي  سال مدرسه
« بیطااري  ةمدرسا »اولاین   ،1292در . ماه بود سهآموزشی آن 

)دامپزش ی( به ریاست افتران سوئدي تأسیس شد. پاس از  
اي باا هماین ناام باا ریاسات       نیاز مدرساه  جنگ جهانی اول 

یاان مشایرالدوله    میارزا حتان  . افتران ایرانی تأسایس شاد  
عهده داشت، تصامیم   وزارت جنگ را به 1293که در  هنگامی

سایر فرانتاه را در ایاران     نظام سن ةاي از مدرس گرفت نمونه
گشایش یافت و ابتدا به  همان سال در ایجاد کند. این مدرسه

تدریج  هنامیده شد ولی ب «نظام احمدي ةمدرس»نام احمدشاه، 
-221)هماان:   شاهرت یافات   «نظام مشایرالدوله  ةمدرس»به 
231 .) 
نهادي بود که زیرنظار وزارت   نیز« مدرسة علوم سیاسی» 

 مدرساة  یاا  سیاسای  شد. مدرساة  امور یارجه وقت اداره می
 در و قاجاار  شااه  مظفرالادین  فرمان به12۷8 در سیاسی علوم
 منظاور  باه  مشیرالدوله یان نصراهلل میرزا یارجة رتوزا زمان
: 13۷5 شاد )یغماایی،   افتتااد  تهاران  در سیاسای  علوم تعلیم
مدرسة ففحات،  »(. پس از آن نیز، مدار  متعددي نظیر 86

تأسیس « هنرستان لنعتی تهران»و « تجارت، لنایع متتظرفه
کاربردي داشاتند. مدرساة ففحات    -شد که روی ردي علمی

 12۷9در بااود کااه کشاااورزي در ایااران  ةدرساانستااتین م

 چهاردانگه قریة در مظفري ففحت مدرسة نام به یورشیدي
د و مجدداً شتعطیل  1285تأسیس شد. این مدرسه در  تهران
زیرنظار وزارت فوایاد    «دبتتان برزگاران »عنوان  با 1296در 

عامه، در ارامی کاخ سالیمانیه کارج )محال فعلای پاردیس      
کار کرد. این  ( آغاز بهدانشگاه تهران تبیعی کشاورزي و منابع

به محل ژاندارمري در ییابان مولوي تهران  1301دبتتان در 
. در هماین ساال،   شاد منتءل و پس از مدت کوتاهی تعطیال  

آغاز باه کاار    «ففحت ةمدرس»مجدداً این مجموعه با عنوان 
عااالی ففحاات و لاانایع    ةمدرساا»بااه  1302کاارد و در 
هااي کشااورزي،    هاي آموزشی ماشین گروه که به ،«روستایی

شد، تغییر ناام داد.   کاري تءتیم می دامپزش ی، نوغان و چاي
دامپزش ی به این مدرساه ملحاق شاد و     ةدانش د ،1313در 

باه فعالیات    «هاي علمی ففحتی کارج  بنگاه»عنوان  بااین دو 
 ةبااه دانشاا د 1319فااوق در  ةیااود ادامااه دادنااد. مجموعاا

از وزارت کشاورزي منتاز    1328د و در کشاورزي تبدیل ش
هااي دانشاگاه تهاران باه ایان       عنوان ی ای از دانشا ده   و به

 (.110-99: 13۷۷محمدي،  )ملک دانشگاه پیوست
محمد غفااري معاروا باه    را  «متتظرفه لنایع مدرسة» 
 ،موسیءی ةمدرس . در ادامهدکرتأسیس  1289الملک در  کمال
هنرساتان عاالی    ،سایءی( عالی موسیءار )هنرساتان مو  ةمدرس

موسایءی شاهنازي در    ةپس از تأسایس مدرسا   ،هنرهاي زیبا
شااالودة و تصااویم آن در شااوراي عااالی معااارا،    1308
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در کشااور شااد  آمااوزش نااوین هنرهاااي زیبااا   تاااریسی 
 ایران فرهنگی هاي هم اري (. مؤسته5: 1386نژاد،  )زرگري

 عنااوان را بااا «تهااران لاانعتی هنرسااتان» 1285 آلمااان در و
 ناام  با ابتدا هنرستان این. کرد تأسیس آلمان و ایران دبیرستان
 و انادازي  راه فعلای  تیار  30 ییاباان  در ایران و آلمان مدرسة
 و تهاران  لانعتی  هنرساتان  مانناد  دیگاري  هاي نام به سپس

 در کاه  مؤستااتی  اولاین . شاد  نامیده بهشتی شهید هنرستان
 کردناد  فعالیات  باه  شارو   کااربردي -علمی روی رد با ایران

  باه  ت نی اوم . بودناد  «تهاران  ت نی اوم » و «نفیتی ت نی وم»
 در کاه  شاود  مای  گفته اي حرفه و فن ی آموزش مؤستة نوعی

ناژاد،   کاشاانی و یراري  ) بود متداول شرق بلود کشورهاي
1394 :2.) 
 دو باا  دولتی لنعتی مدرسة اساسنامة که زمانی ،1303 در 
 رسید، مجلس صویمت به شد و تدوین فن ی و اي حرفه شعبة
 دایر «لنعتی مدرسة» عنوان با اي مدرسه تا شد م لا دولت
 نجااري،  آهنگري، براي ماهر کارگران تربیت به آن در و کند
 و آلی شیمی سازي، چینی بلورسازي، داروسازي، سازي، چرم
 ایان  باا  ارتباا   در جالام  اساناد  از ی ای . بپاردازد  آن امثال

 معلمی براي آلمانی مایرِ هلمویل متیو استسدام اجازة مدرسه
 1304مااه   بهمان  اول مصاوا   دولتی لنعتی مدرسة نجاري
 جلتاة  در اسات،  مااده  چهاار  بر مشتمل که قانون، این . است
 و رساید  ملی شوراي مجلس تصویم به 1304ماه  بهمن اول
 تادین، آن را  محماد  ساید  ملی، شوراي مجلس وقت سییر 

 اسات  مجااز  دولات  قانون، این اول مادة  براسا . کرد ابفغ
 ورماهیشاهر  15 از را آلماان  دولات  تبعاة  ماایر  ویلهلم متیو
 لانعتی  مدرسة نجاري معلمی براي سال سه مدت به 1304
ي مجلاس شاوراي   هاا  پاژوهش کناد )مرکاز    استسدام دولتی

 ،130۷در « مدرسة تم»دنبال این موارد،  (. به1398اسفمی، 
مدرسااة » ،1309در اردیبهشاات « مدرسااة علااوم قرااایی  »

 23در « يسااز  دندانمدرسة عالی » ،1309در مهر « دواسازي
مدرسااة » ،1309در بهماان « مدرسااة قااابلگی» ،1309مهاار 
 ،پارورش تیاور   ،شامل شاعم پارورش حیواناات   « ففحت
 ،غار  اشاجار   ،آفاات نبااتی   ،شناسای  گیااه  ،نوغان ،باغبانی
 ،1312مااه   در بهمان « معرفاه الجاو  » ،کاري کاري و گل سبزي

در « مدرساة تجاارت  »و  1313تیرماه  در« موسیءی رستانهن»
 (.13۷0مرجانی، تأسیس شدند ) 1313مرداد 

هاوتأثیرآنج(تأسیسدانشگاهتهرانودیگردانشگاه
کاربردي-علمی هايبرآموزش

 در یورشاایدي 1305 در «تهااران دانشااگاه» تأساایس ف اار
 تادین  محماد  ساید  باا  مجلاس  نمایندة سنک دکتر مذاکرات
 عبدالحتااین وقاات دربااار، وزیاار ،1310 در. شااد پدیاادار

 لادیق ) لادیق  عیتای  دکتار  رماشاه، ازترا تیمورتاش،
 و کناد  سافر  آمری اا  متحده ایاالت به تا کرد مأمور را( اعلم
 ترحای  ،«جدیاد  دنیااي  علمی تأسیتات» در مطالعه از پس
 تارد . کناد  تءادیم  دولت به کشور در دانشگاه تأسیس براي
دکتار   وقات،  معاارا  وزارت کفالات  ردقبولمو لدیق دکتر
 او، پیگیاري  باا  سارانجام  و گرفات  قارار  ح مت، الغر علی
 هشاتم  در تهاران  دانشاگاه  دیگاران،  و حتاابی  محمود دکتر

 در و رساید  ملای  شوراي مجلس تصویم به 1313 یردادماه
 ادغاام  باا  دانشگاه این. شد تأسیس 1313 ماه بهمن در نهایت

 عاالی  مدرساة  تم، مدرسة سیاسی، علوم مدرسة دارالفنون،
 اولاین ) مظفاري  ففحات  مدرسة روستایی، لنایع و ففحت
 تأسایس ) هنار  و لنایع مدرسة ،(ایران در کشاورزي مدرسه
 عاالی  مدرساة  معمااري،  عاالی  مدرسة ،(الملک کمال توسط
 در پردیتی در تهران دیگر عالی آموزش مرکز چند و حءوق
 آموزش مؤستات از رداريالگوب با و فعلی الله پارد جنوا
 کمی فاللة به(. 13۷1 آقا، آل و مؤمنی) شد دایر فرانته عالی
 تام،  هاي دانش ده تأسیس تهران، به دانشگاه تأسیس بعد از
 ترتیام،  ایان  باه  و پردایته شد آن نظایر و ادبیات علوم، فن ی،
 لانعتی  هاي دوره دیگر عبارت به و کاربردي-علمی هاي دوره

 مؤسته) گرفت قرار انحطا  و ترعیا روند در اي، حرفه و
 (.13۷6 عالی، آموزش ریزي برنامه و پژوهش

البتااه توسااعة لاانعت در کشااور و تأساایس واحاادهاي   
تولیدي مرتبط با لنایع بزرگ نفت، پتروشیمی و کشااورزي  
در قبل و بعد از انءفا، مرورت ارتبا  هرچه بیشاتر نظاام   

وجاود   انشاگاه باه  کاربردي را با لانعت و د -آموزشی علمی
 دانشاگاه  نستاتین  «تهاران  ت نیاک  پلای »اساا ،   آورد. براین

 ایاران  عالی آموزش مؤستات ترین باسابءه از و ایران لنعتی



 یراندر ا یکاربرد-یعلم یها آموزش یخچةتار

 4 

تأسایس   1335مااه   است که در آبان مهندسی و فن ی زمینة در
ازتریاق   1336شد. اولین دوره دانشجویان ایان دانشاگاه در   

 تاور  به آن، آموزشی الیتفع 133۷ از آزمون پذیرفته شدند و
 مهندسای  ال ترونیاک،  و بارق  مهندسای  رشاتة  پنج با رسمی

 و راه مهندسای  و شیمی مهندسی نتاجی، مهندسی م انیک،
نیز، این مجموعاة آموزشای باه     135۷از  .شد آغاز سایتمان

و  زاده مهرعلاایتغییاار نااام داد )« دانشااگاه لاانعتی امیرکبیاار»
 (.40: 1395هم اران، 
پسازپیرروزيانالر بکاربردي-علمی يهاد(آموزش
اس می

ویژه پس از فرمان امام یمینای   با پیروزي انءفا اسفمی، به
باار انءاافا فرهنگاای و عاادم تمایاال کشااورهاي  )ره( مبناای

هاااي روز و  پیشاارفته بااه در ایتیااار قاارار دادن فناااوري    
هاي اقتصادي ایجادشده بر اشر جنگ تحمیلی، نیاز  محدودیت

؛ هاااي کاااربردي الزاماای شااد اجااراي آمااوزش بااه توسااعه و
هااایی کااه از دو جنبااة علماای و   بنااابراین، توسااعة آمااوزش

هااي   ها و رشته کند، در دانشگاه نیتأمکاربردي نیاز کشور را 
متاووالن قارار گرفات )دانشاگاه      ماوردنظر تحصیلی مجدداً 

 (.1398کاربردي، -جامع علمی
گروه »که  وريت بیشتر شد به 60این توجه، در اوایر دهة  

هااي   باه جماع ساایر گاروه    « کااربردي -هاي علمای  آموزش
امافه شاد  « گروه هشت»ریزي، با عنوان  شوراي عالی برنامه

« کااربردي -هااي علمای   شوراي عالی آماوزش »، 1369و در 
توسط شوراي عالی انءفا فرهنگای تشا یل شاد. تأسایس     

در نستتین جلتاة شاوراي   « کاربردي-دانشگاه جامع علمی»
بینی  پیش 13۷0ماه  کاربردي در آبان-هاي علمی ی آموزشعال

در تاااریخ  تبصااره پاانجماااده و  18در شااد و اساساانامة آن 
 تصویم شوراي گتترش آموزش عالی رسیده ب 18/۷/13۷1
کااربردي(  -)علمای « دانشگاه جامع ت نولوژي»دنبال آن  و به
ذیاال وزارت فرهنااگ و آمااوزش عااالی وقاات، در  13۷1در 

هاي اجرایای و   ت نیروي انتانی موردنیاز دستگاهراستاي تربی
منزلة یک مارورت در نظاام آموزشای     هاي اقتصادي به بنگاه

   .(1388کشور تأسیس شد )یرقانی و سلتله، 
هااي   نامة شاوراي عاالی آماوزش    به استناد مادة یک آیین 

مااورخ  23۷و  234کاااربردي مصااوا جلتااات   -علماای

هااي   ی، آماوزش شوراي عاالی انءافا فرهنگا    9/11/1369
ارتءاا    قصد بههایی اتفق شد که  کاربردي به آموزش-علمی

دانااش افااراد و ایجاااد مهااارت الزم و بااه فعلیاات درآوردن  
شاااود و  اسااتعدادهاي نهفتاااه در ایشاااان تعلاایم داده مااای  

در  وکاار  کتام آمویتگان را براي احراز شغل، حرفه و  دانش
ا باراي انجاام   کند و توانایی آنان ر مشاغل گوناگون آماده می

کاري که به آنان محول شده است تا سطح مطلاوا افازایش   
ها تربیت افرادي کاه در   گونه آموزش بسشد. هدا از این می

هاي مستلاا لانعت، کشااورزي و     کلیة سطود براي بسش
 انءافا  عاالی  شاوراي  دبیریانهیدمات به آنان نیاز است )

نتین (، الفد هرم شغلی کشور و تربیت ت 13۷3فرهنگی، 
هااي تولیادي و یادماتی     ازتریق آموزش شااغفن دساتگاه  

کشااور و پاار کااردن یاان کااارگران ماااهر و مهندسااان و    
کارشناسان در ترکیم نیروي انتانی شاغل کشور اعفم شاد  

 (.  4: 1381زاده،  )مءنی
عناوان   باه کااربردي  -دانشگاه جاامع علمای  اسا ،  براین 

متاوولیت   کاه  ،کااربردي -متولی نظام آموزش عاالی علمای  
ی، پشاتیبانی کارشناسای، عملیااتی،    دها  ساازمان ریزي،  برنامه

هاي کفن و نیز نظارت و ارزشیابی  اتفعاتی و سیاستگذاري
 13۷3در دارد،  برعهدهکاربردي را -مؤستات و مراکز علمی

زیرنظر وزارت علوم، تحءیءات و فنااوري فعالیات یاود را    
فراهم آن مه، هدا اساسنا 3 ةبراسا  مادکه  آغاز کرد رسماً

هااي   ها و دساتگاه  آوردن موجباتی است که مشارکت سازمان
اجرایی دولتی و غیردولتی را باراي آماوزش نیاروي انتاانی     

هاي مستلا اقتصادي، اجتمااعی   متسص  و موردنیاز بسش
ن آمویتگاا  داناش کاه   نحوي و فرهنگی کشور مم ن سازد به

ه این دانشگاه بتوانند براي کاري هریک از مؤستات وابتته ب
 نندکدانش و مهارت الزم را کتم  ،شود که به آنها محول می

در ماامن، شااوراي گتااترش  .(1388)یرقااانی و سلتااله، 
یود باا تغییار ناام     29/10/۷5آموزش عالی در جلتة مورخ 

کااربردي  -دانشگاه جامع ت نولوژي به دانشگاه جامع علمای 
(. ایان  13۷5کااربردي،  -علمای موافءت کرد )دانشگاه جامع 

دومین آزمون سراساري   13۷6اولین و در  13۷5دانشگاه در 
کاااربردي را از متاایر سااازمان ساانجش  -هاااي علماای دوره
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نفر در ایان دو ساال در    ۷892آموزش کشور برگزار کرد که 
 (. 5و  3: 1381زاده،  این دانشگاه پذیرفتة نهایی شدند )مءنی

کاربردي–میعل هايه(وضعیتفعلیآموزش

 10۷0، داراي 1395تاا ساال   کاربردي -دانشگاه جامع علمی
مرکاز   500مرکز یصولای،   316مرکز بود که از این تعداد، 

مرکز نیاز عماومی بودناد کاه حاوزة فعالیات        254دولتی و 
درلاد   2/9درلد کشااورزي،   05/8درلد لنعت،  36/19

درلااد نیااز ماادیریت و یاادمات  39/63فرهنااگ و هناار و 
ایان  (. 1398کااربردي،  -)دانشگاه جامع علمای ی بود اجتماع

مراکاز   ،شاوراي عاالی   ةمصوب، که براسا  1396دانشگاه تا 
را منحال اعافم   کاربردي تحت حمایت بسش دولتی -علمی

باه   آمویتاه  هازار داناش   ۷00یاک میلیاون و   کرد، بایش از  
نیاز   1398تاا   هاي مستلا کشور تحویال داده اسات.   بسش
رشته در مءاتع کااردانی و   800جو در هزار دانش 350حدود 

اناد. مامن    شاغل به تحصیل بودهدانشگاه در این کارشناسی 
هاازار ماادر  در ایاان  35حاماار در حاادود  این ااه درحااال

 ،تاا چناد ساال پایش    دانشگاه مشغول فعالیت هتاتند. البتاه   
کااربردي  -هازار مادر  در ساطح مراکاز علمای      92حدود 

هاي  دهی با توجه به سامانکردند، اما اکنون  کشور تدریس می
 کاهش یافته است )همان(. شده این میزان انجام

 

-علمری هرايهرايآمروزشهاونارسراییچالش
 کاربردي

در ایران، با وجود این ه اولین مؤستات آماوزش رسامی در   
-اي و علمای  حرفه وی سطود متوسطه و عالی با روی رد فن 

 متعاادد علال  هاا باه   ، ایان آماوزش  ندکااربردي تأسایس شاد   
کمای و   فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي از رشاد چشامگیري  

هاااي  نتااایج پااژوهشبریااوردار نبااوده اساات.   کیفاای الزم
دهد  کاربردي نشان می-هاي علمی شده از ارزیابی دوره انجام

ها در حد موردانتظار نباوده و اهاداا    که اشربسشی این دوره
ریشاه   درستی محءق نشده است. این نارسایی این دانشگاه به

گذاري در زمینة گتترش و  مشی در این واقعیت دارد که یط
اي  گذاري لنعتی و توسعه مشی ها با یط تءویت این آموزش

هاي دورة  کشور متناسم نبوده است. این نارسایی در آموزش

ها  آمویتگان این دوره کاردانی بیشتر بروز کرده است و دانش
ازار کاار، باه   جاي کتم مهارت الزم و قدرت جذا در ب به

اناد   هاي کارشناسی ناپیوسته تبدیل شده ییل متءامیان آزمون
که سیر افزایشی این تءاماا رو باه افازایش رفات و      توري به
  آمویتگاان  بسشی از این داوتلباان را داناش   138۷ویژه از  به

: 1393اناد )قاارون،    کااربردي تشا یل داده  -هاي علمی دوره
10.) 
-هااي علمای   ه ارزیاابی دوره دیگر، با وجود این  ازسوي 

هاا در حاد انتظاار     دهد اشربسشای ایان دوره   کاربرد نشان می
نبوده است، توسعة این دانشگاه ادامه یافت و باا این اه بایاد    

کاربردي براسا  –هاي علمی هاي درسی دوره تراحی برنامه
مارور   الگوي علمی و روی رد پودمانی لورت پذیرد، اما باه 

هااي تحصایلی کااردانی و     زاري دورهزمان این مراکز به برگ
اند )هماان:   کارشناسی و در ادامه تحصیفت ت میلی پردایته

(. در واقع، تبعیات ن اردن مجریاان از الگوهااي واقعای      11
روز  هااا و تاادوین اهااداا بااه نیازساانجی در شناسااایی دوره

ریازان باه الگوهااي تراحای      توجهی برنامه آموزشی و نیز کم
هااي نظاري    ور باه چیرگای جنباه   محا  برنامة درسی مهاارت 

جاي عملی و پودمانی منجر شاد. تراحای یاک     ها به آموزش
پوشاد کاه    برنامة درسی پودمانی موفق زمانی جامه عمل مای 

درستی و با دقت  وتحلیل نیازها )نیازسنجی( به هاي تجزیه گام
ها ازجمله تدوین اهاداا، انتسااا و    انجام گیرد تا سایر گام

درساتی انجاام    ها به اجراي مناسم دوره دهی محتوا و سازمان
انادوزي منجار شاود     شود تا به ارتءا  شغلی و کتم مهارت

 (.29: 1394)محمدي و هم اران، 
کاربردي و نظري در کشور نشاان  -مءایتة دانشگاه علمی 
هاي مهمی چون ماهیت آماوزش )اولویات    دهد که مؤلفه می

حیط کار فناوري در مءابل آموزش نظري(، محیط آموزشی )م
در مءابل محایط فیزی ای دانشاگاه(، مدرساان )یبرگاان در      

وقات(، دانشاجو )ورودي    علمای تماام   مءابل اعراي هیوات  
محاوري   بر مهارت یا  در مءابل ورودي عام(، برنامة مبتنی

محوري، ارزشیابی )عملی و بسشی نظاري در   در مءابل دانش
ءابل مءابل اندکی نیز عملی(، شرایط اجرا )هدا یا  در م

عام( و متءامیان )متغیر و منعطا در مءابل ایتتا و ی تاان(  
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شود، رعایت نشده است  که موجم تمایز این دو دانشگاه می
که این دانشگاه را از مأموریت اللی یود یاارج کارد و در   

تاأشیر   هاي نظري آمیسته و تحت عمل مأموریت آن با دانشگاه
و  زاده مهرعلاای)ساانت و نظااام دانشااگاهی نظااري درآمااد   

 (.51: 1395هم اران، 
ساو و   یصلت وارداتی و تءلیادي باودن فنااوري ازیاک     

ترین عوامل عادم   اي دیگر ی ی از ریشه آموزش عالی ازسوي
رود  شمار مای  کاربردي در ایران به-هاي علمی توسعة آموزش

هاي فناوري از هویت  که این امر باعث شده است تا آموزش
هاي لنعتی و نیز  ند با بسشمشسصی بریوردار نشود و نتوا

 اي برقرار کند.  آموزش عالی کشور تعامل سازنده

کاااربردي در ایااران و بتاایاري از -هاااي علماای آمااوزش 
کشورهاي جهان سوم از منزلات اجتمااعی کاافی بریاوردار     
نیتتند؛ این امر ناشی از مومع منفی آحاد جامعه نتابت باه   

شغل، درآماد  مشاغل یدي است. بین چهار متغیر تحصیفت، 
و اعتبار اجتماعی رابطة متتءیمی وجود دارد و بدیهی اسات  

دنبال تحصیفتی باشند که هم درآمد یوبی داشاته   که افراد به
معماوالً انتسااا ایان ناو  از       قبول که باشد و هم اعتبار قابل

 ها، آیرین گزینة داوتلبان است. آموزش

نظاري    يهاا  در نظام آموزش رسمی ایران از دیرباز جنبه 
هاا برتاري داشاته اسات و لاذا       هاي عملای آماوزش   بر جنبه
کاربردي نتوانتته است باه توساعة   -هاي عالی علمی آموزش

هاا نتابت باه     کمی و کیفی الزم دسات یاباد. ایان آماوزش    
تر است و نیااز باه حمایات دولات      هاي نظري گران آموزش

تور کاافی لاورت نگرفتاه اسات و      دارد که این حمایت به
هااي   ها بر دوش متءامایان و ساازمان   ینة این دورهعمدة هز

هاي اولیه، مءرر بوده است  ها است. مطابق برنامه مجري دوره
کااربردي باه داوتلباان    -هاي علمای  درلد ظرفیت دوره ۷0

شاغل ایتصا  یابد، اما در عمل ایان نتابت ع اس شاده     
 (.8-۷: 1388است )یرقانی و سلتله، 

 

 اربرديک-علمی هايآموزش هايموفالیت

هایی هماراه باوده    ها و کاستی ها با چالش اگرچه این آموزش
هایی مانناد   است، این دانشگاه در محیط دایلی یود توانایی

بار   اندوزي، آماوزش مبتنای   ها، مهارت کاربردي بودن آموزش
ها براسا  نیازسنجی دارد )محمادي و   شغل و ارائة آموزش

د کاه تأسایس آن   توان ادعا کار  ( و می193: 1395هم اران، 
هاااي آموزشاای و  تاار شاادن محاایط سااوي نزدیااک گااامی بااه

مؤستات مولد اشتغال است، زیرا ایان یصولایت موجام    
آمویتگااان بااراي  افاازایش سااطح دانااش و مهااارت دانااش 

بریورداري از توان و قدرت ف اري متناسام باا باازار کاار      
  دیگر ترا و باال رفتن سرمایة معنوي و عءفنی ازترا ازیک
 (.29: 1394)محمدي و هم اران،  شود می
راستا، این دانشگاه دساتاوردهاي نتابتاً یاوبی در     دراین 

هاي برتر کشاور   بُعد اشتغال داشته است و به ی ی از دانشگاه
در مءولة کارآفرینی و اشتغال تبدیل شده است )جوالیی کلی 

حامر، دانشجویان ایان دانشاگاه    (. درحال1396و مهرادفرد، 
هااي مهاارتی مسات ِ ایان دانشاگاه و       آماوزش با توجه باه  

توانناد   آماویتگی مای   ام انات آموزش عملی، پس از داناش 
: 1395تر جذا بازار کار شوند )محمدي و هم اران،  راحت
محور کاردن آن اسات    انداز این دانشگاه، شغل ( و چشم193
درلاد از   ۷5کاه باه گفتاة رئایس ایان دانشاگاه،        تاوري  به

درلد از این تعداد،  25بماند که  رندآمویتگان شغل دا دانش
 .دانشجویانی هتتند که قبل از ورود به دانشگاه شغل دارند

 

 کاربردي-علمی هايرويآموزشپیش اندازچشم

کااربردي  -هاي علمی آموزش ةدهد توسع ها نشان می بررسی
، قبل از هر اقدام، نیازمند ت اوین یاک دیادگاه    کشورماندر 

کنناده و کتام اعتباار و منزلات      تاجتماعی حمایا  -فلتفی
ها از  آموزش این لورت است که اجتماعی است. تنها در این

آماوزش   تمجااور در آموزشای   ینظاام یعنی  ،حالت کنونی
ی ای از ارکاان الالی     مثاباه  به دتوان مید و وش میرها  ،عالی

-)دانشاگاه جاامع علمای    آماوزش عاالی ایفااي نءاش کناد     
ي رشااد و بالناادگی مراکااز بنااابراین، باارا(. 1398کاااربردي، 

تااور متاتمر متااائل و   کاااربردي بایاد باه  -آموزشای علمای  
جاویی کارد.    مش فت آنها را تحلیل و براي رفع آنهاا چااره  

هاي پایش   براي این منظور باید عوامل تهدیدکننده و فرلت
درساتی شانایته شاوند )محمادي و هم ااران،       روي آنها به
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1395 :193 .) 
تواناد   کاربردي می-هاي علمی تحلیل و ارزشیابی آموزش 

ها و عوامل مستلا برنامه ازجمله نااظر   شامل ارزشیابی جنبه
ها، یعنی میازان سانجش کااربرد     دادهاي این آموزش بر برون
آمویتگان در شرایط واقعی کار، و نیز ناظر  هاي دانش آمویته

هاي آموزشی باشد. باا توجاه باه     بر چگونگی تراحی برنامه
بار داناش    عالی در راهبرد توساعة مبتنای   این ه نءش آموزش

کلیدي و محوري است، تربیت نیروي انتانی متسص  اگار  
ساز رشد  متناسم با نیازهاي اقتصادي و اجتماعی باشد، زمینه

هایی کاه   ها و ایده و توسعه یواهد شد و همة اقدامات، ترد
هااي   هااي گذشاته تااکنون باراي گتاترش آماوزش       از سال
شده، براي نزدیک کردن علام و عمال    ه کاربردي ارائ-علمی

بااوده اساات چاارا کااه هاادا نظااام آموزشاای در کشااوري   
تواناد باشاد،    توسعه لرفاً تربیت انتانی فرهیسته نمی درحال

اي  هااي توساعه   بل ه نظام آموزشی باید جوابگوي نیازمنادي 
راساتا   جامعه باشد که نظام آموزش عالی کشاور بایاد درایان   

-32: 1394رد )محمدي و هم اران، هاي استوارتري بردا گام
(. در نهایت، مروري است این دانشگاه باراي پویاایی و   33

انعطاا در پاسخ باه نیااز باازار کاار، مادام در حاال تغییار        
هاي زیار   هایش باشد و نظامی تدوین کند که توانایی سیاست

 را داشته باشد:
هاي اولیه تا چاه انادازه قاادر باه      مشس  کند که سیاست -

 ش فت هتتند؛حل م
تأشیرگااذاري ارتءااا  تجربااه و مهااارت سیاسااتگذاران باار   -

 هاي کنونی دانشگاه و بازار آموزش مهارتی؛ سیاست
عوامل ناشنایته و مبهمی که تی اجاراي سیاسات مم ان     -

 است به وقو  بپیوندند؛ و
نفعااان از دانشااگاه   تغییاار قاادرت و میاازان آگاااهی ذي   -

 (.52 :1395و هم اران،  زاده مهرعلی)

 
 شناسیکتاب

 سیاسی شناسی جامعه بر درآمدي: انءفا دو بین ایران(. 13۷8ي. ) براهامیان،آ

چاا    محمادي(.  گال  فتااحی و احماد   ابراهیم . )ترجمةمعالر ایران
 .نشر نی :تهران چهارم،
کااربردي در  -آماوزش علمای   (.1383). و سعیدي رموانی، م .بینءی، ت

، جلاد دوم، تهاران: بنیااد    زش عاالی المعاارا آماو   دایرهآموزش عالی. 
 دانشنامه بزرگ فارسی.

-علمای  دانشاگاه  نءاش  (. بررسی1396کلی، ا. و مهرادفرد، د. ) جوالیی
اشاتغال.   ایجاد و در کارآفرینی دانشجویان توانمندسازي کاربردي در

چهارمین کنگاره ملای آماوزش عاالی مهاارت، فن ااوري و اشاتغال،        
 ، تهران.ماه بهمن 25و  24کاربردي، -دانشگاه جامع علمی

 کااربردي: نظاام  -(. آماوزش علماای 1388یرقاانی،  . و سلتاله، م. )  

آموزش عالی؟. کنفرانس آماوزش   در اساسی رکنی یا مجاور آموزشی
 . تهران: دانشگاه تهران، فرهنگتتان علوم.1404مهندسی در 

(. اساساانامه دانشااگاه جااامع  13۷5کاااربردي )-دانشااگاه جااامع علماای 
، وزارت فرهنااگ و آمااوزش عااالی، شااوراي گتااترش  ت نولااوژي

 .29/10/۷5آموزش عالی، یادداشت ذیل اساسنامه به تاریخ 
–دانشگاه جامع علمی با (. آشنایی1398کاربردي. )-دانشگاه جامع علمی

 https://www.uast.ac.irکاربردي، قابل دسترسی در: 
-علمی هاي آموزش (. نظام13۷3) فرهنگی انءفا عالی شوراي دبیریانه

 تهران. فرهنگی، انءفا عالی شوراي 344 جلتة مصوا کاربردي،
 هنرهااي  دانشا ده  تا متتظرفه لنایع مدرسه (. از1386نژاد، غ. ) زرگري

 .12-5، 30، نشریه هنرهاي زیبازیبا. 
: تهاران . اعزام محصل به یارج از کشور در دوره قاجاریاه  (.13۷2غ. ) سرمد،

 .بنیاد نشر

هاي اییر:  سال در عالی آموزش گتترش هاي (. سیاست1393قارون، م. )
 .28-3(، 2)2۷، فرایند مدیریت و توسعهمنابع.  اتفا یا ظرفیت توسعة

-(. ارزیابی عمل ارد دانشاگاه علمای   1395قهرمانی،  . ا. و تءوایی، ل. )
مجلاه  . EFQMکاربردي استان گیفن براسا  الگوي تعالی سازمانی 

 .260-24۷نامه(،  )ویژه 1395دوره ، مدیریت توسعه و تحول
 در انتانی منابع توسعه و (. مدیریت1394نژاد، م. )  . و یرري کاشانی،

 و مادیریت  در نوین هاي پژوهش المللی بین اسفمی، کنفرانس ایران
 لنایع. مهندسی

(. 1395ندوشان،  . و یراساانی، ا. )   محمادي، ش.، پاروین، ا.، غیااشی   
 ANP کاربردي به کمک تحلیال -علمیشناسی دانشگاه جامع  آسیم

و ارائه راهبردهااي مناسام )موردمطالعاه: مراکاز علمای       SWOT و
 .198-1۷۷(، 2)23، مجله علوم تربیتی(. کاربردي شهرستان زاهدان

(. ارزشاایابی 1394محماادي، ش.، حیاادرزادگان،  . و بفغاات،  . ر. ) 
زسنجی کاربردي براسا  نیا- علمی جامع دانشگاه پودمانی هاي دوره
-25(، 2)21، آموزش عاالی  در ریزي برنامه پژوهش و فصلنامهکار.  بازار
41. 

اي در  حرفاه  ی وعوامل مؤشر در ایجاد مادار  فن ا   .(13۷0). مرجانی، ا
: ارشاد، تهاران   ناماه کارشناسای   ایران: از دارالفنون تاا اماروز. پایاان   

 تربیتی. علوم دانش ده تهران، دانشگاه
 استسدام اجازه (. قانون1398شوراي اسفمی. )ي مجلس ها پژوهشمرکز 

دولتای،   لنعتی مدرسه نجاري معلمی براي آلمانی مایر ویلهلم متیو
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 .https:// rc. majlis، قابل دستر  در: 01/11/1304: تصویم تاریخ

Ir / fa/law/show/91129  
ها، نتایج(.  کاربردي )هدا–هاي علمی (. آموزش1381زاده، ن. د. ) مءنی

و  21ار ارائه نتایج ترد نیازسنجی نیاروي انتاانی متسصا ،    سمین
 یردادماه. 22
. جلاد  ترویج و آموزش کشاورزي و مناابع تبیعای  (. 13۷۷محمدي، ا. ) ملک

 اول: سیر ت املی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
(. 1395،  . )زاده جمااالا. و  ،نیااا همااایون.، م ،شاافیعی.، ي ،زاده مهرعلاای

هااي نظاري و    یت تحصیفت ت میلی در دانشگاهمءایته تطبیءی ماه
-36(، 1)8، آموزش عاالی ایاران   .بررسی تجربه ایران :علمی کاربردي

53. 
 جامع دانشگاه سیماي (.13۷6عالی ) آموزش ریزي برنامه و پژوهش مؤسته

 کاربردي.-علمی جامع . تهران: دانشگاهکاربردي-علمی
تأسایس و تغییار مأموریات     بررسی علل (.13۷1). آقا، ا و آل .مؤمنی، ا

 و مطالعااات ، مؤستااهمراکااز آمااوزش عااالی ت نولااوژي در ایااران 
 ایاران،  لانایع  نوساازي  و گتاترش  ساازمان  آموزشای  ریزي برنامه
 تهران.
نشار   تهران: مرکاز  .وزیران علوم و معارا فرهنگ ایران(. 13۷5. )یغمایی، ا

 .دانشگاهی
 .نشر سروا :تهران .تأسیس مدرسه دارالفنون (.13۷6ا. ) یغمایی،

 شهریور پایان تا آغاز از ایران ارتش تاریخ در سیري (.1384م. د. ) ی رنگیان،

 .یجتتهانتشارات  . چا  دوم، تهران:1320

 جیمؤسته آموزش و ترو)عرو هیوت علمی  جواد قاسمی
 ي(کشاورز جیآموزش و ترو ءات،یسازمان تحء ،يکشاورز

مؤسته آموزش و  )عرو هیوت علمی علیرما حتنی بافرانی
 ي(کشاورز جیآموزش و ترو ءات،یسازمان تحء ،يکشاورز جیترو

 )شرکت مهندسین مشاور آا یاد تهران( آزاده یدابسشی

 


