
 

 

 کاربردی-علمی های شآموز توسعه

TET Development 

در علومي همچون اقتصادد  علاوس سسدساي     مفهومي است كه  توسعه
و اندیشمندان  بررسي شده استشندسي  و جدمعه   آموزشامور فرهنگي

. اند توسعه پرداختهموضوع به  هد بند به رویکرد خود هركداس از این حوزه
حوزه آموزش هم توسعه را مورد توجاه  نظران در  افزون بر این صدحب

منزلاه   كادربردی باه   –هدی علماي   اند. بر این اسدس آموزش قرار داده
رود كااه نسدزمنااد توجااه بااه   شاامدر مااي مسااسری باارای توسااعه بااه 

 هدی ویژه و همدهنگي بد بدزار كدر است. ریزی برندمه

  دی توسهه   پایهاای  كسه  ابهزای  بهیا     منزله   آموزش به  
آمهوزش بهیا    توان گفه،    د. بیاین اساس ميیو شمای مي ب 

تبهای    المللهي  جهاني دی سطح بین ب  كوششي توسه  پایاای
صهوی    ب  سازمان مل  متحا ازسو  شاه اس،  تا جایي ك 

تهییه  یونسه و    منتشی شهاه اسه،. بیاسهاس    دستویالهم 
آموزشهي یها ایاینها      یوی ید «آموزش بیا  توسه  پایاای»

اصول توسه  پایاای اس، كه  بها تمهامي     با دیپیونایادگیی  
سطوح و انواع یادگیی  میتبط اس، و قصا داید آموزش بها  

دگیی    یها یابي ب  توسه  انساني پایهاای  دس، بیا كیفیتي یا 
  زناگي جمهي  اقهاا   )ب  مهنا  وجود داشتن(دانستن  بودن

دی نظها    ا.یا اهیام  كنه   كیدن و تحول اهید  و اجتمها ي  
كایبید   ضمن توج  ب  آموزش اصهول و   - آموزشي  لمي

مبههاني  لمههي مههیتبط بهها شهها   تبكیهها اصههلي بههی آمههوزش  
 (.1383)بینقي   ما  شالي اس، مهای 

 

 توسعه و آموزش

كه   بهی ایهن بهاوی اسه،       پای  ل  ماییی، نوین پیتی دیاكی
یشا  آموزش و توسه  اس، كه  دی    تیین صنه، یوب سییع
محوی یو   تي با كایكنان دانشجایگزیني كایكنان صنه  نتیج 

توسه  صادق  كشویما  دیحال بایهداده اس،. ممین اص  دی
اس،. بیا  مثال دی ژاپن با اازایش تهااد زناني ك  ب  مشاغ  

مها     تنها بیا  ااهزودن مههای    پیونانا  آموزش ن   میدان  مي
اایاد بهیا  مشهاغ     كیدن  بل   بیا  آماده اس،  شالي الز 
توسهه  بهیف      یهیو  جسهماني نیهز الز  اسه،.    نیازمنا ن

متمیكهز اسه،  بیشهتی مهامیتي      كنهوني آموزش كه  بیشها    
مها     نگی داید. توسه  ممچنهین به  گزینه      بلناما  یا آیناه

شالي دی سازمان اهلي محاود نیس، بل   مم ن اسه، بهی   
 (.1397)توكلي   سایی جوان  توسه  نیز تمیكز كنا

مشهي   مم  كشویما ب  یك فطبیاساس توصی  یونس و   
مههایتي   مها   ك  دی آن آمهوزش نیازمنانا   منسج  آموزشي

ا ی پایچ  دیاه شاه باشن نظا اساسي از این  ي نوان بخش ب 
(. 1395یاد و كاووسهي    ؛ ب  نقه  از حسهیني  1999)یونس و 

مها    آمهوزش دی    جمله  مشه    این دیحالي اس، كه  از 
نتیجه  نامشهخ     دی و الگو  توسهه   مهایتي   ا  شفاای،

ما دی كشوی اسه،   آموزشاین نوع گیی  مناس   بودن جه،
یاد و  ؛ به  نقه  از حسهیني   1378سازمان بینامه  و بودجه     )

 (. 1395كاووسي  
 

های  اای م مرای تم و ب ت ای  اای سای          آموزش
 هی  توسعه زمینه

توسه  دی زمین  آموزش م  از قا اه توسهه  به  مهنهي  ها      
مم  زمین  ما از جمل  ایمنگي  اجتمها ي و   یهني توسه  دی

مها از نهوع    ویههه این ه  آمهوزش    اقتصاد  مستثني نیس،  به  
كایبید  باشا. بستی توسهه  دی ایهن نهوع     -مهایتي و  لمي 

 ما  توانا  ایمنگ  قوانین و مقییا   زییساف، ما مي آموزش
 ییز   ما   لمي و  ملي  بینام    دانایي  تجیب منهابع انساني

ما  نو و ... باشا. اسناد باالدستي ایهن   نظا  آموزشي  اناوی 
مها  مههایتي دی ابههاد     دما تا توسهه  آمهوزش   ام ان یا مي

گوناگون ایمنگي  اجتما ي  اقتصهاد   ویزشهي  انهاوی  و    
تهیین بینامه     حاضی  مه  دیحالما صوی  پذیید.  سایی حوزه

ي اییان ااق سال   یهن 20انااز  كشوی اجیایي كیدن سنا چش 
بایها دی منطقه     ایهیان اس، ك  بهی اسهاس آن كشهوی     1404

)ابیامیمي   ما دایا  یتب  ممتاز باشا فاویمیان  دی تما  زمین 
ما و نهادمها  متههالي و    . این امی جز با ایجاد سازمان(1384

ی سه مها  مواهق مسهتنا  می    از انسهان  يمای  مواق ك  مجمو 
مها  انسهان توانمنها      هگهي تیین وی نخواما بود. ی ي از مه 

مها    داشتن دانش و مهای  اس،. مهای  شام  كلی  توانایي
شهاه   ابتاایي الز  اس، كه  انجها  كهای یا دی شهیایط تهیهین     

سه  حهوز     كليطهوی  به   (.1384)مییسپاسهي   كنا   ملي مي
مهای  اني  مهای  انساني و مهای  ادیاكي بیا  مهاییان و  

منا  نییوما  كلیها  از   بهیه .شود كایكنان دی نظی گیات  مي
تهیین نیهاز    ما  گونهاگون  مهه    مهای  و تخص  دی زمین 
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 (.Klagge, 1996آیا ) ما ب  حساب مي سازمان
تنیاگي  اقتصاد  مواق  دیم   ما  مه  می نظا  از ویهگي 

سافتایما  آموزش و اشتاال اس،  به  بیهان دیگهی  ایتبها      
ما  اقتصهاد    ییز  م ایگانیك كای و آموزش مموایه دی بینا
مها     نهوان ی هي از یاه   و اجتما ي كشویما موید توج  و ب 
 (. 1391  چهایبناكامش بی ای  مطیح بوده اس،)

 سهازمان  ایمنگي و  لمي آموزشي  سازمان آمایاساس  بی 
 شههاه  منتشهی    2016 سهال  دی كه  و( یونسه  ) متحها  مله  

 توسهه   یكمته  كشهویما   دی ویهه  ب) جوانان بی ای  اازایش
 مشهه     تهیین  مهه   از ی هي   ( توسههه  دیحههال  و یااته 

 گهزایش  ایهن  دی. اسهه،  جهههان  امههیوز  جوامهع اقتصهاد 
 475 حهااق   بایهها  آینههاه   دمهه   طههول  دی كه   اس، آماه

 كهه  جههوان میلیههون 73 جههذب بههیا  جایهها شهها  میلیههون
 نفهی   میلیههون  40 بهیا   نیهز  و مستنا بی های حاضهی دیحهال
 آوید وجههود بهه  كههای بههازای دی جایهها سههاالن مهها    ویود

(Unesco, 2016).  كهایگیی    ما و به   توج  ب  آموزش مهای
شهمای   به   جوامهع ي توسهه   اساسه مها    پای از  جوانانشالي 
 ی،صه شخ و نهوآوی   انهیژ    بها  سهو  ازیكجوانان  ؛یود مي

 و كننها  مهي  تهییه   یاكامه    امنیتي و توسه  اضها   فهود
    فودكای و ینیه و فه ق ما  اسهتهااد هاب دیگی  ازسو 
 سیاسهي  اماا  ب  یابي دس، و اقتصاد  ما  پیشیا، ضامن

 (. Olori and Olori, 2018ا )شون مي جامه  اجتما ي و

 كایگیی  ب  اس،. دانهایي ما  توسه   ی ي دیگی از زمین  
 ممه  دستیسي ب  آموزش دی   انهاوی  اط  ا  و ایتباطا 

 و میزمهها یا از میههان بیداشههت    ؛داده سههتیشگسهههطوح یا 
امیوزه  انهاوی    داده اس،.ما  آموزشهي یا اازایش  ایص،

جایهها دی یابطهه  بهها     انااز  چش اط  ها  و ایتباطها  
طهوی  اسه، و بایها به  كیدهتولیها و  یضه  اط  ا  ایائ  

ایاگیهههی  و ایجهههاد  بههیا زمهههان ام انهها  موجههود یا  مهه 
تولیهها دانههش   میان   توان گف، . ميكید زماناميدانهش  سا

 (.1383ای   )كبیی  توسهه  ایتباطي مهستقی  وجهود داید. با
توان به    ميما  توسه  ایمنگ اس،.  ی ي دیگی از زمین  

ی هي  ما  مه  توسه  و  از زمین ك  ایمنگ بیان كید  جیئ،
از  وام  اصلي دی ایاینا توسه  اس،. توسهه  و یوابهط آن  

دی دم  افیی اسه، كه  توجه    مه  جمل  مسائ   با ایمنگ از

(. 1376ااضلي و ااض   جههاني به  آن جله  شهاه اسه،)
 ممه  مگهی آن    شا نخوامها  محققتوسه  بایهي اس، ك  

ایمنگ آن جامههه  یا   وا ی    اجتما ي  تاییخي ما  باا،
توجه  بهه  ایمنهگ دی یامبیدمها     از این یو شهام  شهود. 

ما امهی  غیههی  هاد  و فه   قا هاه      وسه  ك  تها مها ت
المللهي   اكنون دی دسهتوی كهای جامهه  بهین     شا محسوب مي

 ممان(.) اس،
 

 کی ا د  د  دبنشگیه-هی  المم توسعه آموزش

فود ب  این نتیج  یسیا كه    ما  پهومشسایجی، سینگ دی 
: دایدیابطهه  میههان دانشههگاه و توسههه  از دو بههها اممیهه،    

سو  یابط  متقاب  میان  ل   اناوی  و ایمنگ جامه  و  ازیك
 له  و   نوینما   دیگی  التزا  دانشگاه ب  اشا   ایزش ازسو 

كنها   اناوی  موید نیاز جامه . و  بی این ن ت  نیز تبكیا مهي 
ك  ایمنگ مناس  و مسا ا توسه   ل  و دانهش   ك  تا زماني

و  نهااید  بيمطلهو دی جامه  ایجاد نشود   ل  و دانش بهازای  
و اساسههي جامههه   نگشهها  مشهه    بنیههادی یاه توانهها نمههي
دیگهی    . ازسو (1395؛ ب  نق  از بوذی   Singh, 3003)باشا

مها بها نیازمها  اقتصهاد        ناممخواني و ناممامنگي دانشگاه
. نتایجي نافوشاینا ب  ممیاه دایداجتما ي و ایمنگي جوامع 

دادن این دو مؤلف  مه  یا دانشگاه بایا توانایي آشتي بنابیاین 
صهوی   دچهای تههای  و بحهیان      داشت  باشا  دیغیهی ایهن  

؛ ب  نقه  از بهوذی     Raufi, 1995شود ) ميدیوني و بییوني 
1395.) 
توسه  منابع كهایدان دی كشهویما  یو به  یشها سهب        

شههود.  ااههزایش یشهها اقتصههاد  و یاههاه شهههیوناان مههي    
   بایهها دی كههایبید  بهه  دالیهه  ذیهه -مهها   لمههي  آمههوزش
ما دی یاستا  یسیان ب  توسه   ما  آموزشي و بینام  سیاس،

 (. 1382لحاظ شونا )جوامی  و مسهود   
تاییی دی تیكی  جمهی، و نییو  انساني و یشها شهتابان     -

 جمهی،؛

 ما  نزدیك دی اقتصاد جهاني؛ یقاب، -

 كنتیل اقی و بی ای ؛ -

 بع طبیهي؛جلوگیی  از تخیی  محیط زیس، و كامش منا -
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ایتقاء سطح كیفهي زنهاگي و كهامش ااصهل  اقیهی  غنهي        -

 )ممان(.
كهایبید  توسهه  دی دو بهها     -دی دانشگاه جامع  لمي  
گیهید.   صوی  مي« توسه  دستگاه متقاضي»و « توسه  دویه»

نیهاز  دیفواسه، و  بههیاساس  دی این دانشگاه دویه آموزشي 
زای كهای نیهز   نیاز و تقاضا  بها و  متقاضي تهیی ما   دستگاه
و متناسه  بها    كایبید  ما اصوالً محتوا  دویهشود.  دیاه مي

دیصهها آن  ملههي   70شههود و بههیش از  شهها  طیاحههي مههي
 مها  محیط اجههیا  كایگامي و آزمایشگامي اس، و مشخص 

. دستگاه متقاضي نیهز  زایي اس، اشتاالدی یاستا  مایسان و 
  كای دی ممه   ما طویكلي محیط ما و ب  ما  سازمان ب  دستگاه

شهاه دی ی هي از    ما  شالي  با مویه، حقهوقي تبه،    حوزه
میاجع قانوني كشوی )دولتي و غییدولتي( ك  نیاز به  نیهیو    
انساني مامی و متخص  شا  میتبط بها آن دسهتگاه داینها     

 –شود. بها توجه  به  این ه  دانشهگاه جهامع  لمهي         گفت  مي
اهالیه،  گونه    كایبید   دانشگامي ستاد  اسه، و دی مهی   

شود؛ بنهابیاین سیاسهتگذای     طوی مستقی  واید نمي اجیایي ب 
كهه ن توسههه  دی دانشههگاه بهها دییااهه، اط  هها  و نیههاز از 

سهاز  آن دی قاله     شهود و پیهاده   دستگاه متقاضي انجا  مهي 
شاه ازسو   ما  كای  مهیاي و تبییا دویه دی میاكز و محیط

 (. 1395گیید )بوذی    دستگاه متقاضي صوی  مي
توسه  بایا بیپای  اط  ا  اولی  و بیاساس نیهاز واقههي    

دستگاه متقاضي باشا. اما ممیش  نیاز واقهي ممهان تقاضها    

بازای كای نیس،  بنابیاین شناسهایي و تهاوین مسهیی دیسه،     
كایبید  ب   وام  دیگی  وابست  -ما   لمي توسه  آموزش

 شود. اس،  ك  دی زیی ب  آن پیدافت  مي
 

پژوهم و مد   ت  سنجم، آ نده ، نییزسنجم، بمکینآمی ش
 ا ضه و تقیضی

 هالي  دستیسهي منهاطق به       با اازایش تهااد میاكز آمهوزش 
اقتصهاد  و ایمنگهي    - مها  شههی   اجتمها ي    زییساف،

یااتگي بیشتی  بیفویدای  بیشتی شاه اس، و مناطق از توسه 
دی كه ن  مها  آمایشهي    ییهز   دلی  نبود بینام  انا. اما ب  شاه

 ههالي   مههاتاً   فصههود دی نظهها  آمههوزش   كشههوی و بهه 
 -مها  اجتمها ي   خهش بما   اهالی، با ما كایكیدما  دانشگاه
انها دی   و آنها نتوانست ممامنگي نااشت  اقتصاد  مناطق بوده 

ما  مختله    انساني متخص  شاغ  دی بخش تبمین نییو 
داشهت    كایسهاز  ينقشه   ویهه بخهش كشهاویز     اقتصاد   ب

 (.1395)بوذی    شنابا
وضههی،  بها  و مقایس  آن  وضهی، موجود كشوی بییسي 

كشهویما  صهاح  سهبك    ما  مههایتي دی  ماییی، آموزش
مها    دمها  میهزان حاكمیه،  افتیهایا  و دفاله،      نشان مي
كه  بسهیای    اس، بخش فصوصي حااكثی   دی مقاب  دول،
ایهن وضههی، نشهان     .كشوی ایانس  شهبی  اسه،   وضهی، ب 

 تعید  مری   د  س   ای  

 هی ا ضه و تقیضی  مری  
 کم ودهی  مری تم

  م ار  هاتعاد  م ار  در س    ا    عر ه   ت ا ای هی بضی ه اودن مری  

 ا ضه مری  

 تقیضی  مری  

 
 (1398های مجلس شورای اسالمی،  ی  )مرکز پژوهشمهارتهای   آموزشرابطه متعادل ميان عرضه و تقاضای . 1شکل 
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دی  «تقاضها »اصه  تبكیها بهی      «ض  ی»تبكیا بی با  ك  دما مي
ایهن نهوع   ك  الزم  بقا و كایآما  ) مهایتيما   ایائ  آموزش

حاصه  آن بی های  ااسهای     و شاهایاموش  ( ماس، آموزش
مها  مجلهش شهویا      )میكز پههومش  اس، كنونيگسیخت  
 (.1398اس مي  

بههیا   وجههود یابطهه  متهههادل میههان  یضهه  و تقاضهها    
یا كهامش  آمهوز    مها  مههای    مزینه  ي مههایت   ما آموزش

كیفیه،   ءام هان ایتقها    ما جویي دی این مزین  صیا  دما. مي
( به  یابطه    1شه   ) كنها.   ما  مهایتي یا ایام  مي آموزش

مها  مههایتي اشهایه     متهادل میان  یض  و تقاضا  آمهوزش 
وقتي میزان تقاضا دی جامه  دی سطح پهایین اسه، و    كنا. مي

تهادلي دی حوزه  یض    اس، ك  متناس  با آن میزان  یض 
ممچنین وقتي میهزان تقاضها  بهازای     .شود و تقاضا ایجاد مي

ایهن تههادل    باالسه،   متناس  با آنم  مهای  و  یض   كای
 )ممان(. وجود فواما داش،

 
 پژوهم   ز  آموزشم ا  م نی  آ نده ا نیمه

 و انهاوی   انقه ب  اقتصهاد    ما  بحیان كای  بازایا  تاییی
 محتهوا   دی بهازنگی  لهزو  توجه  به      مها  دگیگهوني  بسیای 
یا  كهایبید   –  لمهي   الي ما  آموزش كیفی، و ما سیاص 
 مها   آمهوزش  اتیبخشهي  و كهایایي دمها. ممچنهین    نشان مي
اممیه، یااته  اسه،. ایهن      پهیش  از بهیش  كایبید  -  لمي

 دی شهالي  انهاازما   چشه  شهود    تایییا  ب  نو ي سب  مي
 یضههای، جلهه و  الز  مهها  مهههای بههیا  كسهه   جامههه 

 نظههی بهه  یو  ایههن ازشههود.  اههیام  كههای بههازای دی كایایمایهان 
 دیبیشهتی   كهایبید   -  لمهي  مها   آموزش جایگاه  یسا مي

 نیازما  ب  گویي پاسخبیا   شالي انااز چش  كیدن تی یوشن
بسهتگي   شهالي ء ایتقها  و تحیك بیا  زمین  ایجاد و ا  حیا 
 (.1393  مم ایان و منفید) داید
ییههز   كههایبید  دی بینامهه -دی دانشههگاه جههامع  لمههي  

بینهي   آموزشي موضوع توسهه  اممیه، داید. ممچنهین پهیش    
نگهای  از موضهو ا     پهومهي و آینهاه   آیناه و موضوع آیناه

مها  كنهوني و موجهود و     مه  دانشگاه اس،. توج  ب  شها  
ز بهه  تثبیه، آنهها بسهیای مهه  اسه، و پهیدافتن به  آن  نیها        

مها    ییز  دقیق و فهای  از جییهان میسهو  دانشهگاه     بینام 

زمان بتوانا فود یا با تاییهیا  شهتابان    كشوی یا داید؛ ك  م 
تی از حیك، به  سهم، آینهاه      اناوی  ممامنگ كنا. اما مه 

كه  ممهان مهنهي واقههي توسهه  یا      « حیك، دی آیناه اس،»
وجهود   مها  آینهاه كه  منهوز     بیني شها   دما. پیش نشان مي

صهوی    ساز ظهوی مشهاغ  جایها به     توانا زمین  نااینا  مي
تصا ا  شود و تابو  آینهاه شهالي كشهوی یا اهیو ییهزد.      

گهذایان كشهوی اشهتاال     نگیاني بهزی  مسهلولین و سیاسه،   
توانها  ایهن    پهومهي شهالي مهي    جوانان دی آیناه اس،. آیناه

 نگیاني یا از میان بیداید. بنهابیاین ضهیوی  تیبیه، نیهیو     
مها  آینهاه    انساني مهامی بایها بهیا  بی ههاه گهیاتن شها       

ییز  آموزشي دی آینهاه   محسوس اس،  ك  این ممان بینام 
ما  دیسي بایا بیا  آینهاه نوشهت  شهود.     اس،. یهني بینام 

انهااز    پهومهي  یاه  ی ي از اقااما  دانشگاه بیا  امی آینهاه 
آینهاه   مها    ما  ایشا و دكتی  اس، ك  دی آن اناوی  دویه
بینام   50شونا. تهی  و اجیا   نویسي مي ییز  و بینام  بینام 

دیسي دویه ایشا و دكتی   مم  نشهان از حیكه، دانشهگاه    
مها    پهومهي دی بینامه    كایبید  ب  سم، آیناه-جامع  لمي

 دیسي داید )ممان(.
كایبید  بینام  توسهه  فهود یا دی   -دانشگاه جامع  لمي 
گونه  یقه  زده    (  ایهن 2س شه   ) ییز  دیسي بیاسها  بینام 

مها    ما  ك ن كشوی دی ایجاد یشهت   اس،: توج  ب  سیاس،
كهایبید  و ممهامنگي و تهامه  بها متولیهان       -جایا  لمي 

تیبی، نییو  انساني؛ تبكیا به  شناسهایي نیازمها  آموزشهي     
مها    ا  دستگاه ما  توسه  ما  شالي متناس  با بینام  حوزه

كایبید  دی تهام   -ما   لمي  یشت بخشي ب   اجیایي؛ تنوع
مها    بهیدایان متناسه  بها ظیایه،     مستقی  با بازای كای و بهیه

ا  )نهویوززاده    شالي و بازای كهای محلهي  اسهتاني و منطقه     
1397.) 

 صنعت 

 مدیریت
وخدمات 
 اجتماعی

 فرهنگ
 و هنر

 جمع کشاورزی

 459 58 74 151 176 كایداني  

 321 40 96 101 84 كایشناسي  

 68 6 1 17 44 ایشا
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 728 115 207 251 155 ما    كوتاه

 1576 219 378 520 459 جمع

کاربردی -ریزی درسی دانشگاه جامع علمی آمار برنامه .2شکل 
 (.1397)نوروززاده، 

 همیهنگم میین بستیندب دهی  شغلم و آموزش

نظها  اشهتاال    میهان  كمي و كیفي بیا  ایجاد ممامنگي كام 
اتیبخشهي و    ش و نظا  آمهوزش  هالي و توسهه    بی دان مبتني

نخسههه، تهییههه  : آن  دو شهههی  الز  اسههه، تمیبخشههي 
استاناایدما  آموزش  الي بی اساس اسهتاناایدما  شهالي    

مها  اسهتانااید    دو  پذییش دانشجو بی اساس تقاضا  شا 
مستلز  نیازسنجي كیفهي   نخس، انش. تحقق شی  بی د مبتني

شی  دو  نیز با نیازسنجي كمي و  سیمای  انساني  الي اس،
)مهصهومیان كلشهتی      شهود  سیمای  انساني  الي محقق مهي 

 سنجي كیفي و كمهي سهیمای  انسهاني  هالي دی     . نیاز(1398
 شود.  انجا  مي شش میحل  ب  شیح زیی

 ؛تهیی  استاناایدما  شالي -
 ؛تهیی  استاناایدما  ایزشیابي شالي -
اسهههاس  بهههی تهییههه  اسهههتاناایدما  آمهههوزش  هههالي -

 ؛استاناایدما  شالي
اساس اسهتاناایدما  آمهوزش    ما  دیسي بی توسه  بینام  -

 ؛ الي
 ؛ما  استانااید نیازسنجي كمي نییو  انساني بیا  شا  -
 ؛استاناایدساز  پذییش دانشجو -
 ما )ممان(. گستیش دویه -

ما  بایا بهی   دی یك نظا  مطلوب آموزشي  گستیش دویه 
. آموزشهي باشها  نظا  آن دادما   بي بیونیصا و ایزیا اساس

مهها  مهههایتي   آیهها منیجویههان و یهها دانشههجویان دانشههگاه  
یها  آ استاناایدما  الز  یا بیا  كای دی محیط واقههي داینها   

واجهها ام انهها  موجههود اضههاما  آموزشههي  تجهیههزا  و 
آمهوزش   نظها  استاناایدما  الز  مستنا  آیها مزینه  اایهاه    

آیها میهان  یضه  و تقاضها       كشوی منطقهي اسه،    مهایتي
بیفهي از سهؤاال     مهای  دی بازای كای تهادل بیقیای اسه،  

آوی  اط  ا  بازای  جمعنیز بایا از بازای كای استخیا  شود. 
ما  زیهاد  از جامهه  نیهاز به       بیمم ای  بخش اازون  كای

مها  گونهاگون دوله، داید.     تهام  و مم ای  میهان بخهش  
شهاه و دی دسه، اقهاا  دیحهوزه      ما  انجها   ازجمل  اهالی،

كایبید  بیا  یسیان ب  یهك  -گستیش دانشگاه جامع  لمي
ییهز    توان  ب  این مواید اشایه كید: بینامه   توسه  پایاای مي

شاه بهیا  دانشهگاه جهامع     بیني یابي ب  سه  پیش بیا  دس،
كایبید  دی بینام  شش  توسه  اقتصاد   اجتمها ي   - لمي 

مها    مها بها نیازسهنجي    واسه، دویه و ایمنگي؛ تطبیهق دیف 
شههاه ازسههو  دسههتگاه مهها  متقاضههي؛ سههامانامي     انجهها 

 -میاكهز آمهوزش  لمهي     سهاز   گیایي و تخصصي مبمویی،
وكایمها و   بنا  تلفیقي كسه   طیح طبق كایبید  با توج  ب  
ما  شالي(؛ حذ  تقاضاما  كهاذب و   مشاغ  اییان )فوش 

، پهذییش مقهاطع   ما  ااقها بهازای كهای  اصه ح نسهب      دویه
دیصها(؛ گسهتیش    30دیصا( به  كایشناسهي )   70كایداني )

ما  ك ن كشوی  ما   توج  ب  سیاس، ما   الي كوتاه دویه
مهها( دی  فانهه  مهها و وزای  ا  دسههتگاه مهها  توسههه  )بینامهه 

مهها  جایهها؛ شناسههایي نیازمهها  آموزشههي  بیگههزای  یشههت 
ا    مها  توسهه   ما  شالي اسهتان متناسه  بها بینامه      حوزه
 ما  استاني)ممان(. ما  اجیایي و ظیای، دستگاه
كایبید  گستیش كیفهي   -ممچنین دانشگاه جامع  لمي  

گیایي تهیی  و  ما  شالي و مبمویی، یا دیچایچوب حوزه
كهایبید  دی   - لمهي  ما   كنا. گستیش دویه ساز  مي پیاده

 يقیتلف  بنا طبق »  بی اساس كایبید -ي دانشگاه جامع  لم
مها و تجیبیها     كه  حاصه  پههومش   « كای و مشهاغ   و كس 

شههود. دی ایههن  كایشناسههان ایههن دانشههگاه اسهه،  انجهها  مههي
 ( استانااید شاه اس،.  3   تهایی  بی اساس ش   )بنا طبق 

 شا 
ما  میتبط ك  ب   مجمو   وظای  و مسلولی،

 شود.  نوان كای واحا شنافت  مي

حوزه 
 شالي

ما  شالي  یناما و اهالی،وسیهي از ایا  گیوه
متناظی و ممگون ك  مبمویی، مهیني یا دنبال 

 كننا مي

فوش  
 شالي

مایي با  وكایما یا سازمان ا  از كس  مجمو  
محصوال  یا فاما  مشاب   ك  بی اساس اشتاال 

ما  كای  متجانش دی نظی گیات   دی محیط
 شونا. مي

ب  مهای   طیفي از مشاغ  ممگون ك  با توج  یشت  
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دانش  مسلولی، و وظیف  دی یك مجمو   قیای  شالي
 گیینا مي

  کار و مشاغل و کسب یقيتلف یبند طبقه. 3شکل 
  .(1389)شجاعی و همکاران، 

ما  شهالي   دی چایچوب حوزهبنا   استفاده از این طبق  
گیههی  از ایههن سههافتای دی  )فوشهه  و یشههت  شههالي( و بهههیه

كهای دیگهی ایهن       یاهزشهي گیایي میاكهز آمو  تهیی  مبمویی،
ما  مهایتي اسه،.   دانشگاه دی تضمین توسه  پایاای آموزش

بنا  از تجیب  كشهویما  مختله   منهابع      دی تهی  این طبق 
مهها و اسههتاناایدما  موجههود و یایهی دی دنیهها بهها نگههاه   مهال 
ساز  استفاده شاه اس، كه  به  بیفهي از آنهها اشهایه       بومي
 شود: مي

 سوتا آمیی ا؛ لي دانشگاه مین بنا  شا نظا  طبق  -

 شب   اط  ا  شالي؛ -

 المللي كای؛ سازمان بین -

 ؛1378میكز آمای اییان  -بنا  مشاغ  اییان طبق  -
بنهها  و ایزشههیابي مشههاغ  مسههتخامین     طههیح طبقهه   -

 ؛1391ما  اجیایي  دستگاه
 (؛س ویمشاغ  )ا يالملل نیب  بنا استانااید طبق  -
  اقتصهاد   مها ،یه اهال يالملله نیبه   بنها  استانااید طبقه   -

 .(1398)مهصومیان كلشتی    (كیسی)آ
 نهوان   به    ایاستانااید اسهتیال  يشال  بنا طبق بیا  مثال  

  بهیا  ایاسهتیال . مهای  اسهتوای اسه،    یبی پاي  استانااید مل
و  يمنهابع انسهان   ،یییو مها   كهایگی   یویه ن  آمای  یتحل
مشهاغ    كایگیی  ب   مشاغ  گوناگون بنا  اهیس، ،یدینها
آنههها  يمهههایت  مههايهگههیبههی اسههاس سههطح مهههای  و و یا

بها شهناف،    ي اط  ها  شهال    ما شب  . كنايم  بنا طبق 
وجودآماه دی اط  ها    ب  یا ییتا مه  مشاغ  ماین  اجزا
 ممچنین .دما ما یا نشان مي پهومش نیبی اساس آفی يشال

كه  نقهش     كنها  يمه  یهییا ذف  اشاهیوز  اط  ا  مه  و ب 
مشهاویه و اسهتخاا        یدی آمهوزش  تحصه   يمهمه  اییبس

 یيمحتوا  بی الگو يمبتندیواقع شب   اط  ا  شالي  .داینا
و  مها  يهگه یو ؛مشهاغ   فا یتوصه  ،یه مامشهام   كه    اس،

  مها  ط یمه  شاغ  و شا  اس، و آنها یا دی ح ا یفصوص
الزامها     الزامها  شهاغ     مها  شهاغ    ویهگهي )گانه    شش

 اط  ها    فهاد شها      اط  ها  الزاما  شها  ي  جیبت
  بنهها طبقهه  نیهه. اكنهها يمهه  بنهها سههت د  (حیاهه  شههالي

 سه، ایدی دن  بنا طبق  نییوزتی و ب   بنا طبق  نیپیكایبیدتی
 .(1389)شجا ي و مم ایان  

 کی ا د -المم هی  آموزش توسعه ض و  

نظا  آموزشي دی جمهوی  اس مي اییان تمای  بیشهتی  بهی   
ما   مهومي و دانشهگامي داشهت  اسه، و      ستیش آموزشگ

كه    ما  مهایتي توج  كهیده اسه،. دیحهالي    كمتی ب  آموزش
دیصها   70نظا  آموزش  هالي كشهویما  پیشهیات   حهاود     

مها    دیصا آموزش 30ما  آنان مهایتي بوده و اقط  آموزش
آنان نظهی  و دی میزمها  تولیها  له  و دانهش اسه، كه         

مؤسسه   یان این موضوع بی  ش اس، )متبسفان  دی كشوی ای
 (.1395  يآموزش  ال ییز  پهومش و بینام  

ش   1393آموزش  الي ایهیان  دی سهال    آمایبیاسههاس  
 737 703 كهایبید  دی كشهوی   - دانشجویان دانشگاه  لمهي 

ش 1394انا  ممچنین بی اساس آمای موجود دی سهال   نفیبوده
ز آمهوزش  لمهي   میك 1011كایبید   -دانشگاه جامع  لمي 

دیصا از ك  میاكهز و مؤسسها     4/35كایبید  داشت  ك   -
 620 816آموزش  الي كشوی یا ب  فهود افتصهاد داده و   

دیصا از ك  دانشجویان دی كشوی  17دانشجو بوده داشت  ك  
ا  بها   یا دیبی داش،. دی ممان سهال دانشهگاه انهي و حیاه     

شهجویان  دیصها از كه  دان   8/3دانشجو بوده كه    179 184
ما  اني و  ما نیز یشت  كشوی یا دیبی داش،. دی سایی دانشگاه

شهونا و   مهناسي دی سطوح كایشناسي تا دكتی  تیبی، مهي 
طهویكلي   ما  مهایتي دی آنها بسیای اناك بوده اس،. ب  یشت 

دیصا از جمهی، دانشهجویي دی   25ش  حاود  94دی سال 
كه  طهي   انها   ه ما  مههایتي مشهاول به  تحصهی  بهود      یشت 
 نحهو  كه  متبسهفان     ما  آتي كمتی م  شهاه اسه، به     سال

 12حهاود  ما  مهایتي دی ایهیان   آموزشحاضی سه   دیحال
 .)ممان( دیصا اس،

بینامه  ششه    ما  دول، دی  بیا  توسه  این نوع آموزش 
 30تها سهق     یا مها  مههایتي   سه  آمهوزش   توسه  كشوی

بینهي   شپهی  .ااهزایش داده اسه،  دیصا از ك  آموزش  هالي  
 4 ش  جمهی، دانشجویي كشوی به   1400دی سال   شود مي
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 200یهك میلیهون و   بایها    ك  از این تهااد بیسا نفیمیلیون 
داد. مههایتي افتصهاد    هالي  مها    به  آمهوزش  یا مزای نفی 

دیصها دانشهجویان    60حاود  حاضی باتوج  ب  این   دیحال
 اسه،  كهایبید    -متهلق ب  دانشهگاه  لمهي   كشوی مهایتي 
 720حهاود  ش  1400دی سهال  سه  ایهن دانشهگاه    بنابیاین

حاضی دانشگاه  لمي  حال دیاز آنجا ك   .فواما بودمزای نفی 
بهها وضهههی، و تههوان  مههزای دانشههجو داید  260كههایبید   -

  كای سال آتي چنا مزای دانشجو تا 720یسیان ب  موجود  
  )ممان(. س،نیام ان پذیی  بسیای مش   اس، و  م ً

نیز بیهانگی وضههی،    ما  مهایتي از بودج    آموزشسه 
 (.4ما دی كشوی اس،)ش    نگیان كنناه این نوع آموزش

 

 
 

. سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزش عالی کشور تا 4شکل 
آموزش  ریزی برنامهمؤسسه پژوهش و پایان برنامه ششم توسعه )

 (1395ی، عال

 
 58مهزای و  19  دوله،  شمسي 99دی الیح  بودج  سال  

میلیاید تومان بودج  بیا  وزای   لو   تحقیقا  و انهاوی   
 567میلیهاید و  20دی نظی گیات  اس، ك  از این میزان مهادل 
مها  مههایتي و    میلیون تومان ب  بینام  توسه  اموی آمهوزش 

میلیون تومهان از آن به  بینامه  آمهوزش      230میلیاید و  795
صهاد داید. دیواقهع   نییو  انسهاني متخصه  مههایتي افت   

چهای دیصا از بودج  وزای   لو  ب  بینام  آموزش نیهیو   
انساني متخص  مههایتي و كمتهی از یهك دیصها از آن به       

تهلهق گیاته  اسه،؛ یهنهي      ما  مهایتي توسه  اموی آموزش
دیصااز سه  بودجه  وزای  مطبهوع به  نظها       5دیمجموع 

لي ایهن دیحها   افتصهاد داید. آموزش  الي مهایتي كشهوی  

كایبید  ب  دوله، پیشهنهاد    - اس، ك  دانشگاه جامع  لمي
دیصها   30دی یاستا  مهایتي كیدن دانشجویان    كیده اس،
دی  وما  مهوید نیهاز    یا دی بیفي یشت دانشجویان از شهیی  

 )میكهز  شهود پیدافه،  كشوی ازسو  دول، بهضي از مناطق 
 .(1399ي  اس م  مجلش شویا ما  پهمش

 

 ی  بصلمه موبنع و چی ش

  يشناسه   یآسه »( دی پهومشي با  نوان 1393صالحي  میان)
 ا  »بیشتیین آسی  یا « كشوی  يمهایت    ما آموزش  ،یییما

فهاما  آمهوزش     كننها  مختله  ایائه     نهادمها  يممامنگ
  نظهی  ينبهود مبهان  »و كمتیین آسهی  یا  « دی جامه  يمهایت

ي بها  دانها. یهنه   مي« يمهایت  آموزش ما  توسه  یوشن بیا
ما دی كشوی  بهازدمي و اتیگهذای     وجود توسه  این آموزش

 ما ك  بوده اس،. این نوع آموزش
اهال دی حهوزه مههایتي   ما  آموزشي   ظاحاضی ن لدیحا 

یك نظا  آموزشي ما   از مشخص  یك می   كشویدی موجود 
ي انسهاني مبهادی    لب  تولیا محصهو  و صیااًمواق یا نااینا 

ز  المها    و ااقها قابلیه،   یا نااشت ز  الك  مهای   كننا مي
و  ابعنه م  . نتیج  ایهن امهی اته    اس،  اش دای   هاهبیا  
كیفیه، به     غوب و بهي یما  و تولیاا  نهام فا  ایائ  انیژ 
  و دینهایه، كهامش یشها اقتصهاد  و ااهزایش نهی        هجام

مها     ظاوني ننكای تولیاا  ك  ب لاامیزان اشت،. بی ای  اس
 چشهمگیی ا توج  ب  حجه   ملیها  آنهها    نیز ب قآموزشي او

از ا اسه،.  نه نیس، و سی ، كامش نهی  بی های  بسهیای ك   
وی  موید نیهاز نیهز ایجهاد نشهاه اسه، و نظها         بهیهطیاي 

مه   هلا   هش     و بازایهنیاز جام اس  باند متوآموزشي موج
 (.5: 1387  و مم ایان نهاد تاب،) دما اس  نشان نمينم

وپهیویش دی   آمهوزش  ممچنین كهامش شهمای فیوجهي    
ما  غییپزش ي چالش قابه  توجه  دیگهی  اسه،. دی      یشت 

كهای و  »و « ا  حیاه   -انهي »مها    ما  منیسهتان  واقع دیپلم 
باون این   دویه پیش دانشگامي یا بگذیاننها  مجهاز   « دانش

ما  كایداني اقهط   طوی مستقی  بیا  گذیانان دویه بودنا  ب 
 -دانشههگاه انههي» و« كههایبید -دانشههگاه جههامع  لمههي»دی 
دیصها   60ممهین دلیه  بهیش از     پذییش شونا. ب « ا  حیا 
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مها  كهایداني ایهن دانشهگاه یا داینهاگان       ما  دویه ویود 
دادنا. اما با توج  ب  تاییهی نظها     مایك منیستاني تش ی  مي

  این اایاد مجهاز شهانا بها    6-3-3وپیویش ب  نظا   آموزش
نها  كننها    ما تبه،  اهسال  دی مم  دانشگ 12طي دویه آموزش 

(. به  نحهوه   1390)سنا تحول بنیادین آمهوزش و پهیویش    
ش   95مها    ما دی سال توزیع دانشجویان ب  تف یك دستگاه

 ( اشایه شاه اس،.   5دی ش   )
 

 
 95ها در سال  . توزیع درصد دانشجویان به تفکيک دستگاه5شکل 

 (.1395ی،آموزش عال ریزی  مؤسسه پژوهش و برنامه)

 
كهایبید    -ش  تهااد دانشجویان  لمهي   1396ی سال د 

یهنهي  نفی ك  دانشجویان كشوی  240 086 4از نفی  798 473
دیصا بوده اس،. ممچنین سه  دانشهجویان مههایتي از    12

دیصها؛ دانشهگاه جهامع     20ك  دانشهجویان آمهوزش  هالي    
ا   حیاه   -دیصها؛ دانشهگاه انهي     05/11كایبید   – لمي 
دانشگاه آزاد و موسسها  غیهی انتفها ي     دیصا؛ سما  80/4
دیصا بوده اس،. چالش مه   ت لی  قانوني ااهزایش   70/3

دیصها دی انتهها  بینامه      30ما  مههایتي به     سه  آموزش
دیصها سهه  آمهوزش     20(  5شش  اس،. بی اساس ش   )

كه  مبنها  شهیوع     95مهایتي از ك  آموزش  هالي دی مههی   
دیصها آن   12  اسه،   ش قهیای گیاته   1396بینام  دی سال 

كایبید  اس،. بهی ایهن اسهاس  ایهن      -سه  دانشگاه  لمي 
تنههایي   ش به  1400دانشگاه بایا دی انتها  بینام  یهني سال 

از كه  دانشهجویان آمهوزش  هالي كشهوی یا دایا      دیصا  25
   (.1398باشا )دانشگاه جامع  لمي كایبید   

 سال
تعداد کل 
 دانشجویان

درصد دانشجویان 
کاربردی از  -علمی 

کل دانشجویان 
 کشور

 دیصا 11/5 798 473 1395
1396 

 )شیوع بینام (
 دیصا 10 136 400

 دیصا 7/7 259 307 1397
1398 ........ ....... 
1399 ........ ........ 

 دیصا 17/25 000 690 )بینام ( 1400

کاربردی و درصد آنها از -. تعداد دانشجویان دانشگاه علمی6شکل 
 دانشجویان کشور درطول برنامه ششم توسعه کل 

 (1398)برگرفته از: دانشگاه جامع علمی کاربردی، 

 
تنههها سههه    نهه  دمهها نشههان مههي( 6مهها دی شهه   )آمای 

كایبید  مطابق بینامه  ششه  توسهه       -ما   لمي  آموزش
ااهزایش نااشهت  بل ه  یونهها نزولهي دیپهیش گیاته  اسهه،.       

ش  1400جو دیسهال  نفهی دانشه   000 690سه  دستیسي ب  
نفهی    000 400تنها غییمم ن اس،  بل   حفه  ظیایه،    ن 

ابتههاا  بینامهه  نیههز مشهه   اسهه، )دانشههگاه جههامع  لمههي  
 . (1398كایبید   

مها    شهاه دی بخهش   انجها  گین نما  سه  ن مزیبیف    
صوصي دی حوزه آموزش مهایتي اییان  انتقادما  فدولتي و 

  بهیا  تیبیه،   ظها یهن ن ا ما و دسهتاوید  مامهمي ب  كایكید
. دی ذیه  به    دی اقتصاد كشوی وجود داید مامینییو  انساني 
 -ما   لمي  ما  موجود بی سی توسه  آموزش بیفي چالش

 شود: كایبید  اشایه مي

اقاان مال ی پایچ  بینام  توسه  آمهوزش مههایتي و دی    .1
مها    ما و دستگاه اازایي بینام  نتیج   ا  ممامنگي و م 

 وزش؛مجی  آم
گیهی  اشهتاال و    ما  مشخ  بیا  جه، اقاان سیاس، .2
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ما بها نهادمها  متهولي     ما و سازمان  ا  مم ای  دستگاه
 ما  مهایتي؛ آموزش

مها  الز  بهیا  توسهه  مههای       آماده نبودن زییسهاف،  .3
 توسط نظا  آموزشي؛

پیمیهز  نیاز بازای كایو  تبكیا بی تقاضا و توجهي ب  اص  بي .6
 محوی ؛ و  یض  یياز تمیكزگیا

انااز یوشهن از توسهه  منهابع انسهاني و نیهز       اقاان چش  .7
 آموزش مهایتي دی كشوی؛

گیایي و پهایین بهوده جایگهاه ایزش كهای دی      یوا  مایك .8
التحصهی ن   ایمنگ  مومي كشوی و جایگاه پهایین اهای   

 مهایتي بیا  اشتاال؛
 بخش فصوصي و شهیكا  اجتمها ي   توجهي ب  نقش بي .9

 (.1398ما  مجلش شویا  اس مي   یكز پهومش)م
 

 شنیسم کتیب

دی   الملله    یناى و ب دی تهام  منطق  ییانا یگاهجا(. 1384ابیامیمي  س.ا. )
  مامنامه  اقتصهاد   اجتمها ي و ایمنگهي    . سهال  كشهوی   20انااز  چش 
10(182  )12-25 . 

ی. (. آمایش آموزش  هالي دی پهنه  جایاایهایي كشهو    1395بوذی   س. )
 .75-49(  2)22  ییز  دی آموزش  الي اصلنام  پهومش و بینام 
 و وحههاتي جههو  مجیههاد ؛زاده   لییضهها حههات  ؛تابهه، نهههاد  حمیایضهها
ي و نه مها  ا  بییسي تطبیقهي آمهوزش  (. 1389) .محماماشمي  زمیا

ي و نه ا  دی كشوی ژاپن و ایهیان  پهیوژه تحقیقهاتي سهازمان ا     حیا 
 74  ون  كههای و یاههاه اجتمهها ياههها  كهه  كشههوی و وزای  ت حیاهه 
 صفح .
ما  دستیسهي   بنا  شاف  (. اولوی،1382ع. )  مسهود  .    جوامی 

 .كشهوی  كهایبید  –ما   لمي ما  بیابی دی توسه  آموزش ب  ایص،

   .16-1(، 4) 15  پهومي ماییی، آیناه
 اسههتانااید بیپایهه  پودمههاني دیسههي بینامهه  لگههو (. ا1391ا. ) چهایبنهها 

 .66-51  111  تهلی  و تیبی، استثنایي. ا   احی شایستگي
گذای  يمش فط  نهادما  بنا ی،اولو(. 1395یاد   .  و كاووسي  ا. ) حسیني

آمهوز    پنجمین ممایش مهای . ایائ  دی ییاندی ا يمهایت  ما نظا  آموزش
ا  كشهوی    سهازمان آمهوزش انهي و حیاه     ل. تهیان: سازمان و اشتاا

 . اجتما ي وزای  تهاون كای و یااه

سامان  گستیش دانشگاه جامع  لمي (. 1398دانشگاه جامع  لمي كایبید . )
 ما  تهیان.   الهم  ما و دستوی نام    آیینكایبید 

 .وپهیویش  وزای  آموزش(. 1390. )پیویش و تحول بنیادین آموزش سنا
 // :httpشهاه از:   صفح . بازیابي 36وپیویش.  شویا   الي آموزش

oerp. ir/ sites/ default/files/ sanad-tahavol.pdf 

دیآما  بهی شهب     (. 1389)  .  امییفاني ع. ی.   مقا  س. ع.؛  شجا ي
. و نقش آن دی تنظی  بازای كهای آمیی ها   (O*NET) اط  ا  مشاغ 

 .26صفح    )1389)اسفنا  12پیاپي  دومامنام  نشیی  منابع انساني
مها  مههایتي    اییی، آمهوزش شناسي م آسی (. 1393صالحي  میان  ا. )

 . 48-25(  8)2  آموز  مهای . كشوی

(. ایمنهههگ و توسههههه   1376) ن.و ااضههه     . ااضهههلي  
انتههههشایا  وزای  ایمنهههگ و ایشههاد   . تههیان: یونهههس و 
 اس مي. 

. 1390-1394 سال  پنج  توسه  جمهوی  اس مي اییان قانون بینام  پنی
 . و توسه  یامبید  ییاس، جمههوی ییز   مهاون، بینام (. 1389)

 https:// rc.majlis.ir/ fa/law/show/ 790196شاه از:  بازیابي
 تهبتیی گسهتیش انهاوی  اط  ههها  و ایتباطههها       (.1383 . )كبیی  اهی   

(ICT )پایههان نامهه  كایشناسههي ایشهها(  بههههی تحههههوال  ایمنگههي( . 
   تهیان.دانهشگاه آزاد واحها  لهو  و تحقیقها 

مها  ح میانهي    بایسهت  (. 1398مها  شهویا  اسه مي. )    ز پهومشمیك
مهاونهه، . طههیح پهومشههي. ا  دی ایههیان حیاهه  و آموزشههها  انههي

. داتی مطالها  آموزش و ایمنهگ   ایمنگي - ما  اجتما ي پهومش
 /file:/// C:/ Users/ sahar/ AppData/ Localقابلی، دستیسي دی: 

Temp/ 16752.pdf  
 توسه  انااز سنا چش  (.1399ي. )اس م  ش شویامجل ما  پهمش میكز

 .https:// rcشهاه از:   یابي. باز1404 ااق دی اییان اس مي جمهوی 

majlis. ir/ fa/law/ show/ 132295 
ممههامنگي میههان اسههتاناایدما  شههالي و (. 1398مهصههومیان كلشههتی   ع. )

مها  اسهتاني  دانشهگاه جامهه       . سخنیاني دی ممایش واحها آموزش
 لمي كایبید   شییاز. 
.   بینها   و.  ا امینهي  .    آوف یسهي  .    یاسمي .    یجببیگي .  ن منفید 
 كهایبید    لمهي   هالي  آموزش میاكز ما  آموزش یابط  بییسي (.1393)

 گهزایش . نآموفتگها  دانهش  اشهتاال  با اایس فلیی شی تي صنایع و  لو 
 جههاد  ید كهایب ي  لمه   الي آموزش مؤسس  تحقیقاتي طیح نهایي

 . تهیان كشاویز  
  هالي  آموزش آمای(. 1395لي ) ا آموزش ییز  بینام  و پهومش مؤسس 

 /https: // irphe. ac. irشاه از:  . بازیابياییان
بییسهي  (. 1391. )سهمییا   نهاییفانلو .  و    اتحهي     . ح. محما  مییزا

  اصههلنامي. آمههوز  دی توانمناسههاز  نیههیو  انسههان  نقههش مهههای 
 .103-122(  2)1. آموز   مهای

مها   لمهي    ییهز  دیسهي آمهوزش    (. نظها  بینامه   1397نویوززاده  ی. )
ییز   مؤسسه  پههومش و    كایبید . وزای   لو  تحقیقا  و بینام 

 /https:// irphe. ac. ir/ filesییهز . قابلیه، دستیسهي دی :     بینامه  

site1/ files/ Speech/ 1397. 07.24.pdf 
 توسههه   يشههنافت مههید  یااهه،ایمنههگ و توسههه  یم .(1376. )یونسهه و

: وزای   تهههیان  (.محمهها ااضههليو   اهلل ااضههلي نهمهه،)متیجمههان: 
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 هی معید 

 Education for sustainable ااییتوسه  پا  آموزش بیا
development (ESD) 

 يالملل نیب  بنا استانااید طبق 
 (كیسی)آ  اقتصاد  ما ،یاهال

International Standard 
Industrial Classification of All 
Economic Activities (ISIC) 

 يالملل نیب  بنا استانااید طبق 
 (س ویمشاغ  )ا

International Standard 
Classification of Occupations 
(ISCO) 

 Peter Drucker دیاكی تییپ

 University of Minnesota سوتا دانشگاه مین 

 Ridder-Symon مونیس اییی

 Sarjit Singh نگیس ،یسایج

و  ي لم  يسازمان آموزش
 سازمان مل  متحا يایمنگ

United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization 

 International Labor المللي كای سازمان بین
Organization (ILO) 

 Occupational Information يشب   اط  ا  شال
Network 

استانااید  يشال  بنا طبق 
 ایاستیال

Australia Standard 
classification of occupation 
(ASCO) 

 
 


