
 

 

 كالج تربیت تكنسین كلمبو

Colombo Plan Staff College 

پیشینة کالج تربیت تکنسین کلمبو به  رهرک کلمبهو بها اهجا    ها        
اا ی بر ی  قتصا ی مجرن و پا ج ر  رکشوراای آسیا و  قیانوسی  و  پا  

گهر    رهرور      افتة غربهی برمهی   با  لگوبر  ری  ز کشوراای توسع 
اای عضو   ن رهرک  اهج ا  یهلی   هن     وجو ی ررک کلمبو و کشور

 ی بهر ی و کهاوی سهارتار سهازمانی      کنهج و زمینه    ررک ر  آشکار می
کلمبو  ةبرنام ی عضو ر کشوراا ینآموزش تکنساای کالج و  آموزش
  ست  

 تدری   یمیشد، ازجمله قدد  یمتنظم  1950طرح کلمبو، که در 
 ,Chandrakant) اسد   یاقتصداد  هدای  یمؤسسات همکدار 

 یشنهادپآن را  یاییاسترال یئتیهنخس ، که ای  طرح  (.1976
. نخسد ،  دهدد  مدی را مورد بحث قرار  یاصل ةکرد، سه حوز

 یبدرا ، و توسدهه  یبازساز المللی ی بانک ب امکان اخذ وام از
 یافد  جه  درای  حوزه  ؛توسهه درحال یکمک به کشورها
ظر ید درنتول های کاالها و مشوق یمال ی تأم یاعتبار الزم برا
کده   یریتیو دانش مدد  یفنّ های . دوم، ارائه مشاورهگرفته شد

 هتوسده  یخود را برا های نقشه ،ها بتوانند آن دول   یجةدر نت
 یوندد پ یجادکار منوط به ا ی و اجرا کنند. تحقق ا یهته ید،تول

 یشدرف  کمدک بده پ   یعضو بدرا  یکشورها یانم یو همکار
 یگدذار  یهسدرما  دوجانبده و  یهدا  نامده  توافق ی تدو ی،فناور

بود. سوم، مسداعدت در رابهده بدا     لمنافعا مشترک یکشورها
 یو اجدرا  یمنظدور سدازمانده   بده  یه؛سدرما  ةتوسه های مهبرنا

 یجداد ا یشدنهاد پاسدترالیایی   یئد  جانبده، ه  دو هدای  نامه توافق
 «یاآسد  شرقی المنافع جنوب و جنوب مشترک یمشورت یتةکم»
ترتیب طرح کلمبدو، کده    ای  . به(Auletta, 2000داد )ارائه را 

های مشترک در  اجتماعی و همکاری و  برای توسهة اقتصادی 
دنبال برگزاری کنفرانس  شده بود، به بینی آسیا و اقیانوسیه پیش
المنافع در کلمبدو پایتخد  کشدور سدی ن      کشورهای مشترک

 Theانددازی شدد )   راهم  1951النکدای امدروزی( در    )سری

Colombo Plan, N.D.) 
 لوحة کار خود قرار داد: ای  طرح دو هدف اساسی را سر 

 یگدذار  یهکده سدرما   یهتوسدهه و رشدد سدرما    ةبرنام ،نخس 
و  یدرو ، نیکشداورز  ینةدر زم یربناییز ییها در پروژه یعموم

کده   یفنّد  یطرح همکارها ،گرف . دوم یم ارتباطات را دربر
 یانو آمدوز  دانشدجو   یمتخصصان فنّ یازو ن یفنّ یزاتتجه
(. در Auletta, 2000رد )کد  یعضو را فراهم مد  ایر کشورهد

 یجداد ا منظدور  بده  یاسد آطرح کلمبو نظدارت بدر   اصل، هدف 
از  یبدردار  و الگدو  یددار مددرن و پا  یاقتصداد  یبرا ییها یهپا

را  یاآس یافتگین توسهه ،برنامه ی بود. ا یمدرن غرب یکشورها
و  سدی یاسیرغ یحدل علمد   راه یدک به  یازکه ن یمشکل منزله به

. (Oakman, 2010: 88)دارد، ارائده داد   یاص حات اجتمداع 
بنابرای ، در راستای رسیدن به اقتصاد مدرن، نیداز بده بهبدود    

های عملدی و تربید  متخصصدان محسدو       کیفی  آموز 
بددود. در پاسدد  بدده نیدداز بدده بهبددود کیفیدد  آمددوز  عملددی 

هدایی را در   عضو طرح کلمبو، توصدیه  های  ها، دول تکنسی 
در سنگاپور ارائده دادندد کده بده موجدب آن مرکدز       م  1969
ای برای آموز  مربی تکنسی  ایجاد شود. متهاقب آن،  منهقه

سدومی  نشسد  کمیتدة     و نظر در بیسد   پس از بحث و تبادل
در ولینگتدون نیوزلندد، تأسدیس    م  1973مشورتی در دسامبر 

ای با هددف ارتقداک کیفید  آمدوز  عملدی       یک مرکز منهقه
ها در کشورهای عضو طرح کلمبو مورد توافق قدرار   تکنسی 

گرف ، که پیامد آن تأسیس کالج تربی  تکنسی  کلمبو برای 
سدرع  در حدال    تربی  تکنسی  بود. سازگار با نیازهدای بده  

ای بددرای  تغییددر کشددورهای عضددو، کددالج از مرکددزی منهقدده
ها به یک مرکدز عدالی بدرای توسدهة      آموز  عملی تکنسی 

ای تکامدل   حرفده  و  ازطریق آموز  عملی فنّدی   منابع انسانی
(. Colombo Plan Staff College. N.Dیافتدده اسدد  ) 

 یبدرا  ییها ، برنامهیمشورت یتةکم یةدر جلسات اولهمچنی ، 
 یجددادعضددو، ا یکشددورها ةکننددد نقددش هماهندد  یدد تقو

الزم در  یهدا  ارائده کمدک   یبرا یو ادار یریتیمد سازوکاری
 .  (Auletta, 2000شد ) یهه تهچارچوب توافقات دوجانب

، اص حات یمال یها یاس س ةگو دربارو گف  یاندر جر 
 ید  برنامده، ا  ید  در ا و تخصد   یاورند و فقدان ف یبهداشت
عوامدل   ی،بر عوامل اقتصاد مهرح شد که ع وه یاصل یةفرض
بده   یاییسد آ یرا در کشدورها  یشدرف  پ یو اجتماع یفرهنگ

هدا قدرار    هرض ظهور انق بها را در م انداخته و مل  یرخأت
رو توجده بده عوامدل     اید   . از(Oakman, 2010: 89) دهد یم

فرهنگی و اجتمداعی نیدز در طدرح کلمبدو موردتوجده قدرار       
طدرح کلمبدو بدرای    »نام طرح کلمبدو بده    1977گرف  و در 
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« توسهة اقتصادی و اجتمداعی تهداونی در آسدیا و اقیانوسدیه    
 (.The Colombo Plan, N.Dتغییر یاف  )

 
ضرورت وجودي  رورك مبو ود يورش  ماودر         

 ي فته  تدسعه

دسد    بده  یدد هدد جد دو بُ «توسهه»مفهوم  ،های اخیر در سال
دوسدوم جهدان مراحدل     تقریبدی   طور به، نخس آورده اس . 

ها  که قرن ،کشورها ی کنند. تمام ا یم یتوسهه را ط گوناگون
 یبدرا  اند، امروز مسدتقل هسدتند و   بوده یگانهتح  استهمار ب

نظر از  سرنوش  خود آزاد هستند. صرف بارهدر یریگ یمتصم
ایدد  کشددورها آنهددا،  یاسددیو س یاجتمدداع یهددا یلوژیدددئوا
بده   یشدتر بهتدر و ب  یغدذا  یدة آور مشغول ته ای حیرت گونه به
 یشدتر بهتر، مسک  و آموز  ب یها نفر از مردم، س مت یلیونم

 یزنددگ  ید  یفک منجر به بهبود ینها درنهای ا ةهستند که هم
جهدان   ینددة هدا بده ابدات آ    تد    ی ا ی موفقالبته . شود می
 یشدرف  های گذشته شاهد پ جهان در سال دوم، دارد. یبستگ
 یشدرف  پ ید  ا یدای مزا ؛بوده اس  یدر علم و فناور یمیعظ

شود. آنهدا   یاصه ح اروتمند محدود نم به یفقط به کشورها
ستند. امدا  جهان هکشورهای  یردر دستر  سا یطور مساو به

طدور   هتوسدهه بد   ،شدود  ینمد  سبب یوراتنها وجود علم و فن
در ی فندداور وعلددم خواسددتار ورود  خودکددار رد دهددد. اگددر

اید   تدا   ،ینندد آمدوز  بب  یدبا باشیم، افراد یدیتول ایندهایفر
 یدد ابهداد جد  ای . یرندکار گ هگسترده ب های عرصهرا در علم 
تدا داندش،    ،واداشدته اسد    یجهان را بده همکدار   یها مل 

 ةتوسده  بدرای اروتمندد را   یکشورها یگرها و منابع د مهارت
و  یدر فق یگدران اگدر د » کده  ای  رهنمدون با . کار گیرند خود به

 یمد  مرفده و ا  ،تواند یاز جهان نم یبخش یچه «گرسنه باشند
گونه که اشاره شدد،   همان (.Chandrakant,1976بماند ) یباق

 ةجلسد  ی در چهارمایی یاسترال یئتیه ،در راستای ای  نگر 
را بدا عندوان    یا نامه تفاهم (1950 یهژانو 11ساالنه ) کنفرانس

ارائده داد.   «یاآس یشرق در جنوب و جنوب یاقتصاد یاس س»
اقتصاد  ینةدر زم یکمک ةبرنام یک یبرا ینامه طرح تفاهم ی ا

 ةالمنافع بود و در مقدمد  مشترک یکشورها یاندر م یو فناور
در  یآشدکار و قددرت   یددی تهد مثابده  به  یچ یسمکمون هآن ب

 یجداد ا یبدرا  یالمللد  ی ب یها به ت   ی حال ظهور و همچن
اشداره شدده اسد .     یاقتصاد یطشرا هبودابات در منهقه و ب

در  یاقتصداد  ةتوسده  ی ، در ای  طرح اشاره شدده کده  درنها
 یی،و مدواد غدذا   یده مدواد اول  یدد تول یشمنهقه با هددف افدزا  
 کشورهای پیشدرفته اسد    به سود جامسرانمسیری اس  که 

(Auletta, 2000)  . 
دهددد کدده  یانددداز طددرح کلمبددو نشددان مدد چشددم یددابیارز 
هدا و تفکدرات    و نگدر   یورادر فند  یشدرف  به پ یابی دس 
اسد .   یاییسآجوامع  یانارتباط م یجادا یازمندن ی،دار یهسرما
آمددوز  و  یدد ، طرفددداران توسددهه بددر اهمسددبب ی همدد بدده

و  یفرهنگد  یها یژگیدر کمک به انتشار و یجمه یها رسانه
بدود،   یضدرور  یتهبه مدرن یابی دس  یکه برا ی،غرب ینگرش
کده   ی، هنگدام م 1952مثدال، در دسدامبر    رایکردند. بد  یدتأک

توافدق   یاکلمبو شد، استرال ةبه برنام یوست خواهان پ یاندونز
 یهدا  یلم، فد یدرسد  یهدا  ، کتداب یارسد  ینمایکرد که شش س

، یا دو مرکدز آمدوز  حرفده    یرا بدرا  یدزات هو تج یآموزش
 یدة نقل یلو وسدا  یدایی در یونقل، موتورها حمل یها اتوبو 
 .  (Oakman, 2010کشور قرار دهد ) ی ا یاردر اخت یکشاورز

 
 ی ررك مبو دش دشف شصب

 ند از:ا طرح کلمبو عبارت یاصل اهداف
و  یادر آسد  یو اجتماع یاقتصاد ةاز توسه ی حما یشافزا -

 سیه؛یانواق
و انتقدال   یمو کمدک بده تسده    یفنّد  یهدا یارتقاک همکدار  -

 ؛عضو یکشورها میان یتکنولوژ
 میددان یفنّدد هدداییاط عددات مربددوط بدده همکددار یبررسدد -

 یرچندجانبدده و سددا هددایعضددو، سددازمان هددایدولدد 
اقدددامات  بدداتوسددهه  دهددی بدده شددتاب بددرایمؤسسددات 

 ی؛مشارکت
 میدان  ایتوسدهه  تجارب گذاری انتقال و به اشتراک یلتسه -

 یبر مفهوم همکدار  یدکأعضو درون منهقه با ت یکشورها
 .(The Colombo Plan, N.D) جنوب - جنوب

 
 مادر    عضد
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 ی نکاندادا، سد   یا،نخس  با هف  کشدور: اسدترال   طرح کلمبو
به همراه  یسپاکستان و انگل یوزلند،(، هند، نی نکا)اکنون سر

فدراهم   و بدود منهقده   ییازهان بررسی ،آغاز شد. هدف یاماال
 یالمللد  ی تد   بد   یدک توان  یکه در آن م یچارچوب آوردن

 در توسددهه درحددال یکمددک بدده اقتصددادها یرا بددرا مشددترک
 ید  طدرح ندوعی   ظهور آغاز کدرد. در اصدل، ا   تازه یکشورها
بدرای   (.Chandrakant,1976ارتقاک کمک به خود بود ) ةآموز
مشدارک  خدود    ازی گزارش اسپندر یپرسم  1969در نمونه 
گدزار  بده    ید  در ا یو .منتشر کردرا  طرح کلمبو یجاددر ا
شدرک  در طدرح    یبدرا  یااسدترال  دول  یها یاس س یبررس

 ییدر طدرح کمدک بده تغ    ی ف ااهدیکی از اپردازد.  یکلمبو م
دپارتمدان   همچندی  . ی بیدان شدده اسد    اجتماع یها نگر 

  ید از آمدوز  و ترب  ید  منظور حما به «یفنّ یطرح همکار»
تح  برنامه کلمبدو  نیز  یادر کشور استرال یخارج یاندانشجو
 . (Auletta, 2000شد ) یاداره م
طدور   بده  یا منهقده  یها، مفهوم همکدار  سالای  در طول  
 مبددوکل ةاعضددای برنامدد  امددروزه رشددد کددرده و  یوسددتهپ
بر هفد    که ع وهرا درگیر ساخته  وهف  کشور جهان یس ب

 ی،انددونز  ی،مالز یلیپی ،ده، فمتح یاالتشامل: ا یکشور اصل
کدامبو،،   ی،جندوب  یتندام و یالئو ، جمهور یلند،سنگاپور، تا

بنگ د ، نپال، بوتان،  یران،کره، ژاپ ، افغانستان، ا یجمهور
طدرح   ی ،. بندابرا اسد   ندو و برمده   ینهپاپوا گ یو،مالد یجی،ف

 هدای همکار یبدرا  یا نهاد منهقده  ی تر بزرگ یانگرکلمبو نما
از یدک   یشبدر میان  ای  طرح یها ی فهال و س ا یاقتصاد
 یبدا  کده تقر )نفدر از مدردم منهقده     یلیدون و دویس  م میلیارد
 یافتده گستر   (دهد یم یلجهان را تشک ی سوم از جمه یک

 (. Chandrakant, 1976اس  )
کشورهای عضو با تأسیس کالج تربی  تکنسی  کلمبو به  

رای تربید  عملدی   ای بد  ای  نتیجه رسیدند که مرکزی منهقه
تکنسی  جهد  کمدک بده کشدورهای منهقدة طدرح کلمبدو        

(. Colombo Plan Staff College.N.Dموردنیدداز اسدد  ) 
 یبدرا  یداز موردن یانسدان  یدروی مختلد  ن  یهدا  ازجمله دسته

عندوان   سهح متوسط اس  که مهمدوال  بده   یتوسهه، پرسنل فنّ
 دهدا بده مانند    . در واقدع، تکنسدی   شوند یشناخته م «ی تکنس»

سدو   یدک مهندسان و متخصصان از میان مهمی یارتباطنیروی 
 یهدا  یسدتم . سکنندد  عمدل مدی   یگدر د و کارگران ماهر ازطرف

سدهح   یانسدان  یدروی ن یدد تول ئولمسد  ی  کده آموز  تکنسد 
 یهدا  ی در برابر محددود و ، در مقاطع مختل  اس  متوسط
 یازهدای به نتا حدی ، پردازند می ی فهالبه  که در آن یدیشد
 ییهدا  یستماز کشورها س یکه برخ یاند. درحال س  دادهپا یمل

 یگدر د یاندد، برخد   کدرده  یجداد هدا ا  ی آموز  تکنس یرا برا
اند  کردهیی ها یستمس ی چن ةبه توسه آغاز آرامی تازگی و به به
(Saran & Balu, 2014: 307.) 

جندوب کده    - کشورهای یادشده تح  همکاری جنوب 
ربی  تکنسی  کلمبو بدود،  های کالج ت چارچوب اصلی برنامه

اسدا  ادامده    هدا از آغداز بدرهمی     همکاری کردند و فهالی 
شددانزده کشددور در کددالج تربیدد   م  2011داشددته اسدد . از 

اندد از: افغانسدتان،    تکنسی  کلمبو فهدال هسدتند کده عبدارت    
بنگ د ، بوتان، جزایر فیجی، هندوسدتان، مدالزی، مالددیو،    

ان، گینه جدید پداپوآ، فیلیپدی ،   میانمار، مغولستان، نپال، پاکست
 .Colombo Plan Staff Collegeسنگاپور، سری نکا، تایلند )

N.D .) 

 
  س خت ر س زم نی ررك مبو د

 گذاری یاس مرجع س ی باالتر یتهکم ی ا :یمشورت یتهكم .1
عضو اس   یکشورها نمایندگان از مرکب وطرح کلمبو 

 یورهابدار در کشد   یدک هر دو سدال   یصورت عاد هکه ب
. جلسدات مدذکور در سدهح    دهد یجلسه م یلعضو تشک

. شدود  یآنها برگزار مد  ی مهاون یاعضو  یکشورها یوزرا
نظدر در خصدو     تبدادل  یبدرا  مجمهدی  هدا  نشس  ی ا

 یورد که کشورهاآ یفراهم م یجار ای توسهه های چالش
رو هسدتند و عملکدرد طدرح کلمبدو در      هعضو با آن روب
در منهقده را مدورد    یاعو اجتمد  یاقتصداد  ةجه  توسه

 .دهد یقرار م ینیبازب
 یسدداؤمتشددکل از ر ییشددورا :طوورک كلمبووو یشووور  .2

 یمعضو که در کلمبو مق یکشورها یاسیس های یندگینما
عضدو و   یکشدورها  یسدفرا  یانشورا از م یسرئ .هستند

سدال انتخداب    یدک مددت   یحروف الفبدا بدرا   یبترت به
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را  یجلسدددات ،. شدددورا در طدددول سدددال  شدددود یمددد
کده   ای موضدوعات توسدهه   تدری   مهدم  ییمنظورشناسدا  هب

 یحصدح  یاز اجدرا  یندان رو هستند و اطم هروب ناعضا با آ
 .کند یبرگزار م یمشورت یتةکم یماتتصم

در 1951از  یرکدل دب یاسد  بده ر  :طرک كلمبوو  یرخانةدب .3
 یرخاندة عندوان دب  هو بد  اسد   شده واقع ی نکاسر-کلمبو
مسدئول   یرخانده . دبکند یم ی و شورا فهال یمشورت یتةکم
طددرح کلمبددو بددا  هددای ار برنامددهؤمدد یو اجددرا یری مددد

 اسد   یهمکدار  های عضو و آژانس یمشارک  کشورها
(The Colombo Plan, N.D). 

 
     م لج  ويژگی آمدزش

 هدا  تکنسدی   یا حرفده  ی صد ح  ةو توسده  ی آموز  تکنس
موز  در مؤسسات آ ی از ا یاس  که بخش یچیدهپ یندیفرا
 رسدال  . شدود یدر صدنه  انجدام مد    یگر آنبخش د و یفنّ

 یندددهآ یهددا سددی اسدد  کدده بدده تکن  یدد ا یمؤسسددات فنّدد
 یمهندس ةرشت ینةدر زم یادیگسترده از دانش بن یانداز چشم
در صدنه    یعملد  ةبا تجرب یدامر با ی . اهندخود بد یانتخاب
کدار و   یهدا  بدا رو   یشود تا کدارآموزان فنّد   و همراه بارور
 ةهم رو ای  از خود آشنا شوند. یها ینهزم اب تبطرم یها مهارت
نیازمند بده   خود یازهاین ی تأم یتوسهه برا درحال یکشورها
طدور   تا صدنه  بتواندد بده    هستند یآموز  فنّ یستمسایجاد 

 .یردمؤسسددات را بپددذ ازسددویشددده یدخودکددار مددوارد تول
مؤسسدات   یانم یهماهنگ سی ،تکن ی ترب ینةدر زم متأسفانه
 طور کامل محقدق نشدده اسد . مهمدوال      گاه به یچه و صنه 

یهنددی )ی محصددول مؤسسددات آموزشدد  یمؤسسددات صددنهت
 یهدا  ( را فاقد استانداردها و تجربده یدهد آموز  یها سی تکن
 :Saran & Balu, 2014) دانندد  یشروع به کدار مد   برایالزم 

303) . 
میان کالج کلمبو از مؤسسداتی اسد  کده در زمیندة      درای  
قبدولی   ای از قابلی  قابل های فنّی و حرفه زی آموز ری برنامه

برخوردار اس . راجر خامبایات از اساتید بندام کدالج تربید     
ای را کده   های آمدوز  فنّدی و حرفده    تکنسی  کلمبو ویژگی

 برد: های کالج اس  به شرح زیر نام می سرلوحة آموز 

 آموز و صنه  باشد؛ گوی نیازهای دانش . پاس 1
 جرا داشته باشد؛. قابلی  ا2
 روشنی مشخ  شده باشد؛ . اهداف آن به3
 . راهنمای خوبی برای اجرای آموز  تهیه کند؛4
 روزآوری را داشته باشد؛ . قابلی  اص ح و به5
. در اجزای آن برنامه، نیازهای صنه  باید لحاظ شده باشد 6

 (.39: 1388)صدری، 

 
 مبو د  ةيرن م  ير مادر   ینآمدزش تکنس

 منزلدة  بده  ای حرفه ی ترب ی وارتقاک آموز  فنّ برای ها ت  
 نیافته، ی کشورهای توسههدر داخل نظام آموزش مجزا یریمس

کلمبو،  ةمواجه نشده اس . با شروع برنام یچندان ی با موفق
 یالملل ی سازمان ب یژهو )به یرسان کمک یالملل ی ب یها آژانس

و  المللدی  ی بد  یهدا  یهمکدار  ة، جامهیاسآ ةکار، بانک توسه
هدا را   مهارت ةو توسه یاز آموز  فنّ ی اروپا( حما یةاتحاد

 یسهو در مقا ی لحاظ اهم در ای  کشورها به گستر  دادند.
قدرار   ید  در درجه دوم اهم یآموز  فنّ ی،با آموز  عموم

 یدر ارائه آمدوز  فنّد   یسسات دولتمؤ یبه ناتوان ی دارد وا
 یسسات دولتد ؤم ی که موفق مهنا ی گردد. به ا میبر یفی باک

کمتدر   یبدا آمدوز  عمدوم    یسهدر مقا یآموز  فنّ ةدر حوز
 .(Zafar, 2015) مشهود بوده اس 

)با وجود اقتصاد اسدتهماری   کشورهای عضوکلمبو بیشتر 
ای در سدهوح   حرفده ی و ها قبل آموز  فنّ گذشته(، از مدت

. امددا انددد در برنامددة آموزشددی خددود لحدداظ کددردهمختلدد  را 
محدود بوده و  یارآنها بس ای حرفه ی و آموز  فنّ های  میستس

 یفنّد  یانسدان  یدروی منظورآمدوز  ن  خددم  بده   یصرفا  بدرا 
هدا،   و پدل  هدا  جداده مانند احددا    یخدمات عموم یازموردن

ونقدل و ارتباطدات و    برق، گستر  حمل تولید ها،ساخ  بنا
 اند. شده یطراحو کشاورزی  یاریکننده در آب یلاقدامات تسه

قداره هندد، در    شدبه  ی مثال، با توجه به وسه  و جمه رایب
وجدود   تکنیدک  یپلد  30و  یمهندسد  ةدانشکد 23تنها  1947

 دانشدجو  3000 اتنهد  یر پدذ  ی مؤسسات ظرف ی داش . ا
اخدذ   یدانشدجو بدرا   4000برای اخذ مددرک کارشناسدی و   

 هدای  ی داشدتند. مهندسدان و تکنسد   را  یدپلم دفوق  یها دوره
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ماننددد اداره بددرق،  یمدددتا  در ادارات دولتددع یدددهد آمددوز 
 ید  . ماهشددند  یاستخدام م یرهآه ، پس  و تلگراف و غ راه
 یمحدود بود و عمددتا  بدرا   یزآنها ن یها ی و مسئول ی وظا

 یمحلد  یهدا  ید  شده در موقه شناخته یها یاستفاده از فناور
نیدز   یتیفهدال  یهدا  حدوزه  ید  در ا ی. حتد شدند یفراخوانده م

 یدب، ترت ی همد  و بده  گرفد  یصورت نمد  یا وسههو ت یقتحق
و  انآموز  مهندس یبرا ای حرفه ی و آموز  فنّ یها یستمس
نظدر   تحد   توانسدتند  یشده بود کده مد   یطراح ییها سی تکن

 یهدا  کشدور  یگدر خود کار کنند. در د یمستهمرات کارفرمایان
 ی نسب  به هندد، همد   یافته کمترتوسهه یبا اقتصاد یزمنهقه ن
 (.Chandrakant, 1976شد ) یم یدهد یوزشآم ی وضه
تد   گسدترده    یشروع استق ل کشورها و در راسدتا  با 
متخصد  و مسدتقل    یانسدان  یدروی بده ن  یداز توسهه، ن یبرا
. یافد   ید  اهم سدی  وجود آمدد و تربید  و آمدوز  تکن    به
کشدورها آمدوز     ةهمد  یآموزش یها یستماسا  در س ی برا
موردتوجده قدرار گرفد .     کار مداهر  یروین ی و ترب سی تکن

 یندة خدود در زم  یازهدای به ن ییگو پاس  یها برا اگرچه کشور
متفداوت عمدل    یهدا  یوهمتخص  به ش یانسان یروین ی ترب
مشدترک   یهدا  یژگدی آنهدا و  یآموزش یها یستماند، اما س کرده
 مؤسسددات در سددهح سددوم  بیشددتردارد. ازجملدده  یاریبسدد
 ةدر دور یلپدس از تحصد   یهندی ( هسدتند،  یعال ی ت)تحص

 ،(یدر مدرسه عمدوم  یلسال تحص زدهده تا دوا یا) یرستاندب
بیندی شدده    ساله پیش وق  دو تا سه عمدتا  تمام یفنّ یها دوره

مؤسسدات   یرمتفاوت از سا ی اس . مؤسسات آموز  تکنس
کنند.  عمل می یا حرفه ی تتحص یا یعموم یعال ی تتحص
طدور کامدل    بده  ی ر کشورها، مؤسسات آموز  تکنسبیشتدر 

از  یشدوند، امدا در برخد    یو اداره ممالی  أمی توسط دول  ت
و اداره  یجددادبددا ا یددزن یخصوصدد یهددا شددرک  ،کشددورها

 (.Ibid) نقش دارند یآموزش های یستممؤسسات در س
هدایی   تکنسی  در کشورهای عضو کلمبدو تفداوت   تربی  

در دو  ی آموز  تکنس های از کشورها، دوره یدارد. در برخ
باالتر  یا یمهندس های ی تکنس یبرا یکی: شود یرائه مسهح ا
سدبک آمدوز  در    ی . ایصنهت های ی تکنس یبرا یگریو د

 درمصداق دارد. امدا   یکره و مالز ی،اندونز یلند،سنگاپور، تا

 یهددا دوره ی نکا،و سددر یجددیهنددد، پاکسددتان، بددنگ د ، ف
شدود. هرجدا    یسدهح ارائده مد    یدک تنها در  ی آموز  تکنس

های آمدوز  تکنسدی  دوسدهحی اسد ، مددت زمدان        دوره
 یدا  یمهندسد  هدای  ی تکنس ی،طورکل ها متفاوت اس . به دوره

پس از  یصنهت های ی پس از سه سال و تکنس مهندسی ارشد
. تفاوت شوند یتکنسی  م ةگواهینام یاف به در قدو سال موف

 یهدا  مهدارت در برنامده   - داندش  یبیاصه ح ترک یگرمهم د
داندش بداالتر اسد  و در     ی، محتدوا یکدی  اسد . در  یدرس
مهموال  مهابق با روند  ییراتتغ ی مهارت. ا یمحتوا یگری،د

ی اسد ،  یا متخص  فنّد   ی مفهوم تکنس ةجهان کنونی دربار
دهدد. در یدک    را تشکیل مدی  یشغل ةگسترد ی ط هعنوانی ک

ها  ای قرار دارد و از تکنسی  سوی طی  وظای  تقریبا  حرفه
مهندسی و  ةد که با کسب دانش گسترده در زمینرو انتظار می
کارگیری آن داندش در طراحدی، سداخ ، تولیدد و      توانایی به
نندد. در  کدهی اقدام به حل مشک ت عملی روزمدره   سازمان

هدای   هایی هستند که بایدد مهدارت   سوی دیگر طی  تکنسی 
صدنهتگری را بدا داندش     ةدستی یدا کارهدای یددی در زمیند    

و کنترل و نظدارت در   نندمهارت کسب کمهندسی مربوط به 
 ,Chandrakant) ندشته باشد عهده دا های تولیدی را به کارگاه

1976) . 
در منهقه،  ی مهم آموز  تکنس های یژگیاز و یگرد یکی 
اس . در  یدرس یها تح  پوشش برنامه یتخصص یها رشته
 ةگسددترد هددای ینددهارشددد، در زم یو مهندسدد یفنّدد یهددا دوره

بددرق،  یمهندسدد یددک،مکان ی، مهندسددعمددران یمهندسدد
و مانند آن ارائده   یمیش یمهندس ی،نساج یاورنف یک،الکترون
 هدای  ینه)بسته به نیاز( در زم محور مهارت ایه شود. رشته می

 ی، مهندسد  یدک سداز، اتومکان  و خردتر مانند ساخ  یتخصص
 (.Ibid) شوند نیز ارائه می یرهو غ یدتول
، شود یدوسهحی ارائه م یفنّ یها که دوره ییکشورها در 
 یصدنهت  ی تکنسد  یهدا  دوره (دور از ذه  نیس  که دریابیم)
متوسدهه اسد     ةدر مرحل یا نوعی گستر  آموز  حرفه به

شده اسد .   یماهر طراح یاماهر  یمهکارگران ن یدتول یکه برا
پدس از   تی،  صدنه یدوساله تکنس  ةدور یلند،مثال، در تا رایب

، دوازده و یدازده ای بدا   حرفه و یمتوسهه در مدار  فنّ ةدور
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شدده اسد .    یماهر طراح یروهایآموز  ن یسال برا یزدهس
به  یاآموزان  دانش یی،ابتدا ی تدر کره، پس از نه سال تحص

دانشددگاهی  ةمدرسدد یددک یدداسدداله  سدده یفنّدد یرسددتاندب یددک
گذرانددن اید  دو    زتوانند پدس ا  آموزان می پیوندند. دانش می

 یهدا  ی کده دوره فنّد  یهدا  بده کدالج   تیپ از آموز  متوسهه،
 . (Ibid) بروند ی داردفنّ ةتخصصی دوسال

منهقده تحد  اندواع     گونه که اشاره شد، کشورهای همان 
( بودندد کده   یدره هلند، فرانسه و غ یس،)انگل مختل  استهمار

تحد    یکشدورها  یدر آمدوز  فنّد   یمهمد  یراتهرکدام تأا
اضافه شده  ییدهد جدبُ یراخ یها گذاشتند. در سال ی حاکم

 یهددا پددس از اسددتق ل، کمددک یاییآسدد یاسدد ؛ کشددورها
دوجانبده از   تصدور  بده  یاقتصداد  ةتوسه یرا برا یا گسترده
در  یکردند. تربی  و آموز  فنّد  یاف در یشرفتهپ یکشورها
پیامدد کده در    ید  گنجانده شدد، بدا ا   یرسان کمک یها برنامه
ندده  کن مدنهکس  ی، مؤسسدات فنّد   منهقه یاز کشورها یاریبس
 هدای  یسدتم بر س یاکننده هستند،  کمک یکشورها های یستمس
 .(Ibid) دارند یستیبا آنها همز یااند  سوار شده یبوم
دفتر امور مدار  عالی  ،از انق ب اس میدر ایران پیش  

بود و در زمان انق ب اید    عضو کالج تربی  تکنسی  کلمبو
رار و سده  اید  ارتبداط برقد    1360دوباره در  .ارتباط قهع شد

 : شد کالج در ایران برگزار نوع دوره ازطرف 
هدایی کده در داخدل کدالج در شدهر مانیدل و        نخس  دوره -

در آن کشدورهای عضدو    ةو همد  شد کشور فیلیپی  اجرا 
 شرک  کردند.

ای و در یکددی از  صددورت منهقدده هددایی کدده بدده  دوم دوره -
 کشورهای عضو اجرا شد. 

کننددگان   بدرای شدرک   کشدوری کده    های درون سوم دوره -
داخل کشور به اجرا درآمد. در دفتر مدار  عالی سداالنه  

شددد و  دورة آموزشددی بددا کددالج برگددزار مددی 10حدددود 
های فنّدی   ای برای همة افراد در زمینه جانبه توانمندی همه

هدایی   گرف . همچندی  سداالنه دوره   ای شکل می و حرفه
اری اید   شد که بدا برگدز   ازسوی اساتید دانشگاه اجرا می

مدیر و کارشنا  توانمند تربی  شده  200ها تهداد  دوره
ریدزی آشدنا    های مدیری  و برنامده  و با جدیدتری  شیوه

   .(1396عاملی،  شدند )جبل می

 
 

 محل م لج تريیت تکنسین مبو د

در م  1973محل کالج تربی  تکنسی  کلمبو از بدو ایجاد در 
از سدنگاپور  م  1988سنگاپور پایتخ  سنگاپور بدود، امدا در   

 Colombo Planبه مانیل پایتخ  فیلیپدی  انتقدال داده شدد )   

Staff College. N.D .) 
 

     م لج    و پروژه يرن مه

 اند از:  های کالج عبارت انواع مختل  برنامه و پروژه
هدای اصدلی    برنامده  (.ICPكشوری ) های درون برنامه  لف(

ر عضدو مشدخ    کالج هستند که با نیازهای خا  هر کشو
دهی شده و در  ها در کشور سازمان اند. مهموال  ای  برنامه شده
 شوند.  ای ساالنه انجام می برنامه

هدای اصدلی    منزلدة برنامده   به (.RP ی ) های منطقه برنامه (ب
هدای   کالج، به نیازهای مشدترک در توسدهه و ارتقداک سیسدتم    

گذاری که کشورهای عضو شناسدایی   گیری و سیاس  تصمیم
 کنند. اند، توجه می کرده

 های سفارشی.   برنامه (ج
هایی هسدتند کده در اجدرای     برنامه  ی. های مشاوره برنامه (د

شدده   اندد و براسدا  مرجدع ارائده     دهی شدده  قرارداد سازمان
 اند. ازسوی مشتری طراحی شده

های مالی کالج به ندامزد رسدمی کشدورهای     کمک جو یز.( ه
های برنامه، هزیندة پدرواز،    ینهشود که شامل هز عضو اعها می
 های روزانه اس . اقام  و هزینه

  .(Ibid) های آموزشی ها، سمینارها، كارگاه كنفر نس و(
 

 مديرشن م لج

کالج تربی  تکنسدی  کلمبدو در    2005تا سال  1975از سال 
 2005ساختار تشکی تی خود دارای رئیس بود. امدا از سدال   

سال گذشته  44کرد. طول  یدارئیس کالج به مدیر کل ارتقاک پ
کشور مسئولی  کدالج را بده عندوان رئدیس و یدا       7ده نفر از 

 5اند. در میان ایشدان هندوسدتان بدا     مدیر کل بر عهده داشته
رئیس یا مدیر کل در رأ  قرار دارد. رؤسای کدالج، ملید ،   
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 دوره تصدی و شهار هر یک عبارت هستند از: 
. 1980تددا  1975سددتان، . دکتددر ا. ا . چاندددراکان . هندو1

انجام دهد  تواند گذاری که هر کشور می تری  سرمایه مهم
ا ، درآموز ، کارآموزی و انرژی دادن  در منابع انسانی

 به مردم خ صه می شود.  
. کدالج  1985تدا   1980. دکتر یوگیاندرا ساران، هندوسدتان،  2

آوری و انتشدار   عنوان مهبری برای جمدع  باید همچنی  به
 ها عمل کند.  ت در همه جنبهاط عا

. اید   1989تدا   1985کید ، اسدترالیا،    . دکتدر رابدرت مدک   3
مهارت در برخورد با افراد اس  که ابدزار تجدارت بدرای    

 رهبر هستند.
. کالج 1991تا  1989. دکتر تامرونگساک مهینجاک، تایلند، 4

از زمان آغاز راه طوالنی را طی کرده اس ، ولی همچنان 
 و جدیدتر وجود دارد.چیزهای بهتر 

. خودمان را نده  1992تا  1991. دکتر ایزاک گودی ، کانادا، 5
منزلده اعضدای    عنوان شدهروندان کشدورمان، بلکده بده     به

 دهکده جهانی ببینیم. 
. کدالج  1997تدا   1992. دکتر سی. کی. باسدو، هندوسدتان،   6

باید همچنان به ارائده اسدتانداردهای بداالی خددمات در     
 ادامه دهد. میان کارکنان

. ما باید نده  2002تا  1997. دکتر برناردو آدیویسو، فیلیپی ، 7
تنها تغییرات را مدیری  کنیم، بلکه باید تغییرات را خلق 

 کنیم.  
رئیس و  2005تا  2002جنوبی،  . دکتر مان گون پارک، کره8

مدیر کل. مدیری  کالج تضمی  پایدداری   2007تا  2005
در حدال حرکد  اسد . مدا      و رشد در میان جریان های

 بینی کنیم . رو را پیش باید اموا، پیش
. ذهد   2011تا  2007. دکتر شیامال ماجومدار، هندوستان، 9

را آموز  دهید، قلب را لمس کنیدد و زنددگی را تغییدر    
 دهید.

. کدالج  2015تدا   2011. دکتر محمد نهیم یهقوب، مالزی، 10
شدرف   هدا اسد  کده بدا هوشدمندی پی      ای تیمی از حرفه

گدویی، مشدارک  و    ای را ازطریق ندوآوری، پاسد    منهقه
 .(Ibid)کند  پایداری تسریع می

 
 ش  شعض   م ير فنّی و حرفه

 متخصصددانی هسددتند کدده مووریره.  لووف. مشوواور ن هی ووت
های کالج را ازطریق تدریس، تحقیق یا وظای  دیگری  برنامه

آنها دهند.  کرده باشد انجام می  که ممک  اس  مدیرکل تهیی 
 کنند.  مدیره از کشورهای عضو استخدام می را هیئ 

متخصصددان تحصددیلی هسددتند کدده  ب. مشوواور ن متمركووز.
های دیگر مشغول به کار هسدتند و   ها یا آژانس ازسوی دول 

کدار   هدای آکادمیدک کدالج بده     طور مشابه برای انجام برنامه به
هزینده،   هدای مدالی )حقدوق، کمدک     شوند. توافقنامه گرفته می

ربدط دولد     هدای ذی  بران خسارت و غیدره( بدی  آژاندس   ج
  گروه اس . منتخب ازجمله وظای  ای 

آنها ازطریق هیئ  علمی توسدط مددیر کدل     ج. متخصصان.
شوند. دورة اولیة انتصاب متخصصان بدرای یدک    منصوب می

قابددل  بخددش سددال اسدد  کدده درصددورت عملکددرد رضددای 
 .(Ibid)باشد  نظر می تجدید

 
 شن سی مت ب

های فنّدی   ریزی درسی آموز  (. طراحی الگوی برنامه1388ی، ع. )صدر
. فصدلنامه مهالهدات برنامده درسدی    ای عام برای دوره متوسهه.  و حرفه

13-14 ،104- 82. 
ای از منظددر تدداری   (. دانشددگاه فنّددی و حرفدده1396جبددل عدداملی،  . ) 

 .366-354(، 2)3. دوفصلنامه تاری  شفاهی شفاهی.
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)عضو هیئ  علمی سازمان تحقیقات، آموز  و عبا  نورزوی 
 ترویج کشاورزی(

 (دانشگاه خوارزمیباغی ) افسانه زارعی ده

 

 

    مع يل

 Technical and Vocational ای حرفه ی ترب ی وآموز  فنّ
Education and Training 

و  یبازساز یالملل  یبانک ب
 توسهه

International Bank for 
Reconstruction and 
Development 

 the Asian Development Bank یاسآ ةبانک توسه

 Percy Spender اسپندر یپرس

 Gesellschaft für Internationale المللی ی ب یها یهمکار ةجامه
Zusammenarbeit 

 Colombo Plan Secretariat طرح کلمبو یرخانةدب

 International Labour کار یالملل  یسازمان ب
Organization (ILO) 

 Colombo Plan Council طرح کلمبو یشورا

المنافع  مشترک یمشورت یتةکم
 یاآس شرقی جنوب و جنوب

Commonwealth Consultative 
Committee on South South-
East Asia 

 Consultative Committee یمشورت یتهکم

 
 


