
 

 

 کاربردی-علمی  های آموزش آمایش 

Survey and Mapping of TET 

 

ای بلندمدت بررای سرازماند ب بنینره زنرد ب      سرزمین برنامه آمایش 
 ای او در فضای جغرافیایب است و یکب از اسناد پایره   انسان و فعالیت
به توسعه پایدار و دربر یرنده مجموعه ا داف، را برد ا،  برای رسیدن 

و   ای اجرایرب اسرت  ره ازسروی بورش دول رب        و برنامه ا   سیاست
و  خصوصب در ابعاد  ونرا ون ببیعرب، انسرانب، اا صرادی، اج مراعب      

 شود.  مب  انجام ملب   الن    یر ای جنت اساس  فر نگب بر

 

بارا جغرافیااییفضاا سرزمین،سازماندهیهدفآمایش
کا اسا سارزمینازپهنا خردمندانا بردار وبهرهحفظ

باارویراردسااخ وانساا ها محیططبیعیبرپای مزی 
سونگردرچاارچو ووساع پایاداران اا وهم سیستمی

جانبا وووسع فضااییهما شود.اینبرنام برا وحققمی
هاا انساانیراها گوناگو زندگیوفعالیا پایدار،جنب 
دهنادهعناصروشاری میا ها موجودهماهنگیبررسیونا
بیاادختیوکناادمامااینراشناساااییماایجغرافیاااییفضااا 

درجهاا ،نشاا سرزمینآمایش(.و ار 1393همرارا ،
یرپارچا ،فضااییووسع برسرضرورتامروزهدهدک می

وااوا نظااروجااودداردوبنااابرایننماایواوفااا همگرایاای
واگاااراقتصادطبیعیکارها وراب سازهایابیفعالی مرا 

یا هیچواقعسازماندهیفضا،کلیتیواحداس ک کرد.در
جغرافیااییآ راوفرهنگایاقتصاد ،ها سیاسی،جنب از

صاورتو ریاد درنظارگرفا .درآماایشواوا با نمی
نسرزمینم موع منافعمل موردووج قرارداردوبنابرای

هاانیسا  یابیووسع بخشسیاستیوصحیحیبرا ساما 
آینادهبا ومعطاوفیرپارچ فضاییآ ووسع هدفبلر 

ک عنصرانساا ،فضاا،سرزمیناس .ازاینرو،درآمایش
اس ،هری میا آنهادرونمای اصلیآ فعالی ووعامالت

قاراربحا ماوردووفصایلیطورمشاخ عنصرب ازس 
(.1394گیردمطاهر وهمرارا ،

هاابادو انساا واجتماعیفرد بهبودشرایطدرواقع
بادو سارزمینآماایشفضااوان اا داد اصالحآماایش

هرمتناسبآگاه،کارآمدوابزارها مولد،ها حضورانسا 

آماایشیا ومطلوبنیسا .بناابراینموفقیا فضاممران
فضاجغرافیاییشناخ پای برک میسراس ،زمانیسرزمین

بایادساوازیا سارزمیندرآماایشکا معنایباشد.بدین
ومحیطاایراشناساااییهااا ووااوا طبیعاایهااا داده

مولاادو،نیروهااا انسااانیدیگاار،ساااختارنیاارو ازسااو 
(.1386ارزیابیکردمخلج،بازیگرا اصلیدرفضارا

،وفرر،رفتارومیزا مهارتانسانی،نحوهمنابعرو،ازاین
دراساسیآمایش،منشأوحولیازعناصراصلییریمنزل ب 

ساارزمین،محسااو آمااایشهااا ووحلیاا اهاادافوحقااق
انساانیها اخیر،منابعدرده شود.همچنینازآن اک می
روناق،درووسع داشت اس ،امروزها ویژهواهمی قشن

درعاالیآماوزشومؤسساتهادانشگاهوووسع گسترش
ومتخصصا ریزا شود.همینامربرنام سراسردنیادیدهمی

دربخاشور بهارهافرایشداش وابرا رابرآ آموزشی
هاا گاار درسیاس عالیوزشآمآمایشب عالیآموزش

وخادماویآموزشی،پژوهشایبپردازند.کارکردمتنوعکال 
نهادهاا وارینازمها منزلا یرایبا عاالیمراکزآموزش
هاا ریاز برناما اصالیاهادافووانست اس ،محورمرا 
یطرادرمحازیااد مااهو راپیگیر ووغییاراتآمایشی
(.1391خودای ادکندمعزیز وهمرارا ،

مثاباا عااالیباا آمااوزشازآمااایشدرواقااع،هاادف
وساارزمین ساااماندهیآمااایشریااز زیرم موعاا برناماا 

ا ومنطق ملیدرسطوحعالیبخشیب مراکزآموزشنظا 
کشوردربلندمدتووسع ها گیر جه براساسک اس 

بارها ازپایینبا بااووبااوریا ریز برنام ولفیققالب
صاورتا منطقا هاا هاومحادوی ها،ووانمند قابلی 

(.1394گیردمبوذر ،می
ووسع درعالیآموزشبرنقشبنابراینوأکیدروزافزو 

جوامعسببشدهاس ،واایانخاردجمعایای اادمتواز 
کاارگیر ا وبا یابیبا وعاادممنطقا شودک برا دس 

بایااددرا منطقاا هااا منطقاایازامراناااتوقابلیاا 
عاالیآموزشنظا ا ب ،ووج ویژهآمایشیها ریز برنام 

عاالینیازاگارآماوزشداش .همچنیندرشارایطکناونی
خواهد،ازوغییاراتگساتردهوپرشاتا محیطایعقابمی

واستمراربقا خودراازدسا د ،معنادار نماندوکارآم
پژوهشایو-آماوزشکارکردهاا ندهد بایددرمحتاوا 
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منادومعناادارای اادکناد خدماویخاود،وغییراوایهادف
هاسببازدس داد قابلی صورت،ومایزماهو ایندرغیر

شاود.فروپاشایآ مایودرنهایا کارکرد  هاوظرفی 
ازکیفیا برخاوردار بارا نیزعالیآموزشدلی مینهب 
بیشاترنیازمنادوغییارکارآمادوروقابلیا بهتر،ساختارها 

اسا آمایشایهاا ریاز با برناما ویژهرویرردوووج 
(.1389بوکانیوصوفی،مصدقی



عااییآموزشدرنظامآمایشیریزیبرنامهجایگاه
 کشور

مروزهنابرابر ونبودوعاادمفضاایی،میاا ساطوحملای،ا
ا ومحلییریازمسائ مه مقول ووساع ا ،ناحی منطق 

کناونی،دردرشرایطبشر وجامع اس وجها درایرا 
جانب ،بدو مطالع وز ،هم وواند،بامحیطخودنمیرابط 

ویاژهبارا درازمادتبا ریاز نگر وبرناما برپای آینده
ها آیندهب زندگیمطلو ادام دهد.نس 
ساماس 60ریز درایرا بیشازپیشین رسمیبرنام 

وبعیاا ازشاارایطریااز درطااومایاانماادتباا وبرناماا 
هاییهمراهبادگرگونیهموارهوسیاسیاقتصاد ،اجتماعی

دراسا .امااهماوارهداشات ها زیاد نشیبووفرازبوده
سرزمینها آمایشریز ووسع ،برنام ها ریز کناربرنام 

ا دررابطا میاا انساا ،فضااوویژهای ادوعادممنطق ب 
هاهاوپروژهطرحمرا درفضاوانتخا انسا ها فعالی 

ریازا باودهاسا گااار ماوردووجا برناما سرمای برا 
فراخورشارایطاماروز ،حاضرب (.درحام1387ممخدو ،

وووساع وبررسایمقولا اقتصادبرپای داناشوپاژوهش
آماوزشوآماایشعاالیآماوزشب سرزمین،ووج آمایش

ازبسایار کا طور ازگاشت ضرور اس .ب عالیبیش
ا هاوفعالیا عالیمعتقدند،آموزشآمایشنظرا صاحب

دارد.سارزمینآماایشهاا وأثیر انرارناپایردربرنام آ 
هاا ووساع وبرنام عالیآموزشنظا عملرردووحووت
هااووأما وحلی روندوواند،زمین رابرا دراینحوزهمی

(.1392هاوقوتهافراه کندمنصیر ،درضعف
بۀجدید ازوغییرنهادآموزشعالیدرحامو رامروزه

ونسا اسا دانشاگاه«مأموریا »و«کانش»،«ساختار»در
نسا اسا .دانشاگاهگیار شار درحامدانشگاهچهار 
عاالینهاادآماوزشرابارا ناوینیا الگو حرف چهار 

ا محلیومنطقا ووسع کندک زمین وز برا میوعریف
محاور ی معتقاداسا ،مأموریا کند.پاولسارای ادمی
بارحفاظنس چهار باویژگیخودراهبر ،افازو دانشگاه
،کااروخودمآموزش،پژوهشماقب نس س ها مأموری 
محایطخاودورهبار وغییارآینادهآفرینی(مدیری ثروت

دانشاگاهباا(.ب ایانمعنایکا Pawłowski, 2009اس م
ا ،هاا ووساع محلایومنطقا اسا رهبر روندهاوسی

کنادوها فرر ووغییراتمحیطیرامدیری مایسرمای 
دهادمخورساند خودوجامعا خاودراشار مایآینده

(.1396طاسروه،
آگااهی،روزافزو درواقعرشدشتابا جمعی ،افزایش

دربنیادینها،وحومافرادوگروهافزایشنیازهاوانتظارها 
اشاتغاموها موردنیازجامع ،مسالل هاووخص مهارت
وز بارا وحقاقاعتباراجتماعیووأمینشغلی،رفاهوأمین

عاالیکشاورراها ووسع ملی،نظا آموزشاهدافبرنام 
ونهااابایاادمسااائ وناا کاا درشاارایطیقااراردادهاساا 

یااابیوکنااد بلراا مساالل خااودرارهباار هااا چااالش
وساایرنهادهاا جامعا ها وچالشمسائ گوییب پاسخ

(.1396برعهدهداردمفاض وهمرارا نیزرااجتماعی
درعاالیآماوزشوگساترشرواگرچ ضارورتازاین

وعاد متخصا انساانینیارو نیازبا دلی ب ،کشورما
باو اددگراییوعصارمیووقاضاوهمگادرعرض وعادم

بودهاس ،گوناگو ها درزما متولیا نوساز موردووج 
کشوردرطاومعالیآموزشظرفی سابق بیافزایشلیرن

هااومؤسسااتدانشگاهجغرافیاییاخیر،پراکندگیها ده 
وانیانساعلاو ویژهدرب دانش ویا عالی،افزایشآموزش

ومتعهاادباارا متخصاا نیاارو وربیاا نیااازکشااورباا 
ساووازی رکوداقتصاد ،بازارکارواشتغامرف ازبرو 

کشااور،ا دروعااادممنطقاا باا یااابیدیگااردساا ازسااو 
راعااالیآمااوزشآمااایشهااا طاارحضاارورتاجاارا 

هاا بررسیبراساسمسلل اس .امااینکردهناپایراجتنا 
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وووساع م اددازمفهاو بازشناسایشاده،مساتلز ان ا 
وزمیناا درایاانعلماایغناایووولیاادادبیاااتآمااایش
 اس .پرداز نظری 

دهادکا ها پسازانقال نشا مایازپژوهشبرخی
وجاودعالیآموزشآمایشدرابعادگوناگو هنوزابهاماوی

(،باااعنااوا 1391مکاا ،پااژوهشآهنچیااا طااور اردباا د
علا ووساع وراهبردها عالیآموزشدرآمایشگسس »

نظر مخألهاا ها گسس دست دو،ب «کشوروفناور 
آماااایش(وپاااردازا ومفهاااو شاااناختیروشفلسااافی

وخردوکال (اشارهکردهها عملیمدردوسطحگسس 
درنظار شوجا 1388براینبااوراسا کا درساام

مسائ وفقطب عالیموردووج قرارگرفت آموزشآمایش
آماایشوفلساف شدهاس  اماادرزمینا آ پرداخت کمی
آ هاا ناما شایوهوحتایاقدامیان ا نشدهشناسیروش

روشنیندارد.ها راهنمایی
(،براینباوراس ک درایارا آماایش1374وحید م

هاا وفعالیا انسا ،فضاامیا رابط سرزمینبرا ونظی 
عااالیشااودوبخااشآمااوزشماایدرفضاااان ااا انسااا 
وواند،ضمنپیگیار اهادافاصالیها داردک میویژگی

کشاوردرابعاادانساانیسارمای خودمیعنیاروقاا کیفیا 
مراا درانتخاا ویژهب گیرها مناسبباجه گوناگو (

وحقاقدرراساتا هاا مربوطا گاار سرمای هاودانشگاه
(،در1389کناد.باوذر منیزعما سرزمینآمایشاهداف

درآورده،هاادفازآمااایشعااالیآمااوزشاطلااسمقدماا 
منااد نظااا گسااترشباارا ریااز عااالی،برناماا آمااوزش
عالیها ساماندهیدوبارهآمورشدانشگاهگراشد مأموری 

گونااگو نسابیمنااطقهاا اسنادباودستی مزی باووج 
متخصا ،متعهادونیروهاا ونیازکشاوربا جغرافیایی

(،در1390مقمصارومحمادزادهکارآفریناسا .آهنچیاا 
نووساع عاالیراوضامیپژوهشخاود،هادفازآماایش

ودانساات ساارزمیندرپهناا درآیناادهآمااوزشمتناسااب
شاام شاشنتی ا راعالیآمایشدرآموزشدستاوردها 

باامادیری ،خالقیا ،اندیشا گسترشمشاارک ،اواالف
روزباود مند ،انسا ا وبا باآرما ،نظا عملیاتانطبا 

اند.دانست 
دهاد(،نشاا مای1390مپژوهشمعروفایوهمراارا 

هااا اخیااران ااا شااده،باااالگااو درساااماقااداماویکاا 
هاامتمرکازوبیشتردرمراکزاستا مرکزمحور همراهبوده

رادرمسالل ایانوووزیعمناسبینداشت اس وحتیشده
مشااهدهکارد.بارایانووا ها مرکز کشورنیزمیاستا 

ادعاکردکا محوریا ووساع درووا میجرئ اساسب 
ها پاسازانقاال وپایشازانقاال بااایرا طیبرنام 
وبا ووزیاعووخصای ها ووساع باودهمحوری قطب

بهین منابعوامراناتکمترووج شدهاس .
ک مفهو ووسع وگف ووا ،میمباح اینب باووج 

ندبعد ،پیچیدهووا اس چمفهومیعالیآمایشآموزش
رافقطبا گساترشفیزیرای،ووساع فضاا،آ ووا ونمی

ها صرفاًکمایوافزایشظرفی وحصیلیها ووسع رشت 
آماوزشعاالی،ضامنونزمداد.چراکا ووساع وآماایش

وغییاروبهباودبارا طرحایمنزلا با باها ،اروباطعمیق
دانسا ارزشایراجز مقول آ ووا روندومیشمارمیب 
وسیاسیرادربارابعاداجتماعی،اقتصاد ،فرهنگیهم ک 
گیردوسببووج ب محیطپیرامونیووأثیرگاار رو می

عاالی،ای اادازآماایشآماوزششود.درواقعهدفآ می
گیار ازعاالیباابهارهوواز ووعادمدرووساع آماوزش

هاا(وبرپایا ها گوناگو مناطقماساتا اتوقابلی امران
وبالفعا باالقوهاطالعاتواقعیازوضعموجود،امراناات

درعاالیآماوزشآمایشطرحساز اس .پیادهانسانیمنابع
هااومؤسسااتآماوزشدانشاگاهها ووسع برنام ودوین
کاارگیر وب لیعاآموزشمندساز هدفدرراستا عالی

رشادموجاود،ساببوامرانااتهااگااار ازسرمای بهین 
مناطقگوناگو کشورومن ربا کااهشومتناسبمتواز 

ها برخوردارخواهدشد.جریا مهاجرتب مراکزاستا 
سارزمینواروباطآمایشک گف ووا میاساسبراین

ک حاماس .درعیندوسوی اطیعالیاروبآمایشآموزش
آماایشباراهادافمهمایاثاراتعالیآموزشها فعالی 
صاورتوواند،ب نیزمیسرزمینآمایشسرزمیندارد،برنام 

شاود.ماؤثرواقاععاالیآماوزشها برنام ونظی راهنما 
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ایا آماایشریاز برپبرناما واستقرارنظا بنابراینطراحی
وعالیآموزشوحومبرا وضرور مه سرزمین،بستر 
برا ووساع عالیآموزشنظا جانب ووسع هم آ دنبامب 

ویااوعبیارشادهبادا پایدارکشوراس ک ووج کمتار 
(.1392نادرستیازآ صورتگرفت اس ممیرفرد ،



هاایدرآماوزشآمایشایریازیبرناماهضرورت
کاربردی-علمی

ودرنقاشآماوزشاساسایهاا دگرگونیصنعتیانقال 
وارینآنهااهمگاانیشاد ازمها پرورشای اادکاردکا 
مادتشاد و ربای،طاوونیعلاو آموزش،اهمی یافتن

وربیا ،ای اادوهاادروعلای وحصی ،دخال بیشتردولا 
-هاا فنایآماوزشساع ووهاا متعاددوحصایلیورشت 

-1378کاااربرد بااودهاساا مابترااار،-ا وعلماایحرفاا 
الف(.
متخص بازارب اواخارقار انسانینیرو ساز آماده

ازپایاا رساد.پاسبیست میالد مایقر نوزده واوای 
هاا ناشایازجناگ،دلیا ناهن اار جنگجهانیدو با 

سوووا اقتصاد ومالیخودراازهاازی بسیار ازدول 
دیگارکشوررانداشاتندوازساو ادارهوقدرتدادهدس 

شمارزیاد ازسربازا وجوانا ،بدو وخص وخست از
ها خودبازگشت وبرا امرارمعاشخاودوب خان جنگ

امارساببشادوااطارحهمینخانواده،جویا کاربودند.
ویژهب شر پودماانیماوردکاربرد ب -علمیها آموزش

ازکشورها جها قرارگیرد.ایانروشکا ووج بسیار 
درروسی ،م ارستا ولهساتا ووسپسنخس درآلما 

دادک افاراداروپاییرایجشد،اجازهمیازکشورها برخی
گیار ازکمتارینوباابهارهزماا کاردرکمتارینجویا 

مهارویخاصوموردنیااز،ضارور وفراگیر امرانات،ب 
فور جامع هدای شوند.نتی  کاراینبود،کا فاردهار

مهارتازسو درهما درنگبیگرف فرامیمهارویراک 
هاا شدومهارتکارگرفت میها اجراییکشورب دستگاه

انیوسلسال ،باردمخرقاآمدهرادرعم ب کارمایدس ب 
با ها علمایوصانعتیوووجا دنبامپیشرف (.ب 1396

ازجناگپاسکا سارزمینپایداربارویرردآمایشووسع 
واأثیرراوحا شد،باازارکاارواشاتغاممطرحدو جهانی

کااربرد -علمایهاا شدواآماوزشوسببخودقرارداد
زایریامروزهک ا گون یابدب گسترشاییسابق طوربیب 

ایانیافتا ،ووساع ووساع کشاورها موفقی ها شاخ 
اس .وخدماتصنع ،کشاورز خشهادربآموزش
ووساع ،نظارا صااحبازدلی اینرخاداد،بسایار ب 

راطاوررسامیبا گونااگو هاا وکسبمهاارتوحصی 
وور رشدوبهارهپایدار،اشتغاممسیربرا ترینمنزل بهب 

رشداقتصااد ودرنهای ملیوولیدناخال سران افزایش
اقتصاادآنچا اماروزهداننادمهماا (.درواقاعکشورها،می
وأثیرخاودقارارداده،بازارکااروازپیشوح جهانیرابیش

ووارمتفااوتروزهارکا اسا المللایبینوملیاشتغام
درساخ کشورها،شرایطایندر.شودمیپیشازورمتنوع
عاالیآموزشمراکزوهادانشگاهو هیزوای ادبرا والش
بارا متخصا انساانینیرو ساز آمادهباوهستندخود

گیرناد.آنچا کاارمایب بهین طورب راخودمنابعبازارکار،
کشاورها،حتایهما درحقیقا کا اس آ اس مسل 
ووانناد،درباازارکاارمیشرطیب ووسع درحامکشورها 

وا وحرفا گونااگو فنایهاا ازمهارتکنندک رقاب 
گوناگو ،جوامعو رب فناور روزبرخوردارباشند.امروزه

ومتواز ووسع ک کند،راوأییدمیگرفت ان ا ها پژوهش
اجتماعی،برووسع واقتصاد گوناگو ها پایداردرزمین 

بتواندکشور آنر .بنابراینبرا اس مبتنیوفناور عل 
ها نقشیداشت باشد،بایددرزمین جهانیدرنظا درآینده

(.1396یابدمنیلیاحمدآباد ،ووسع وفناور عل 
فرهنگایانقال عالیشورا دبیرخان وعریفبراساس
کااربرد دردو-علمایها آموزشکلیبند دست دری 

باشود مفهو عا آ مترادفمفهو عا وخاصوعریفمی
ا مرسامیوغیررسامی(اسا وحرفا -فنایها آموزش
هاا عا آماوزشکااربرد رازیرم مو-ها علمیآموزش
هااییاسا کا دانندودربردارندهآموزشا میحرف -فنی

کنادویااا معینآمادهمایفردرابرا احرازشغ وحرف 
فناو وحرفا رااروقاا با افارادشااغ ووواناییکارآیی
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کااربرد -هاا علمایخاص،آموزشدهد.امادرمفهو می
وارینوجا ا اسا .مها رف ح-ها فنیمتمایزازآموزش
آموختگاا ایاندونظاا درنوعمهارتدانشومایز،وفاوت

ا بیشاترازحرفا -دادهاا نظاا فنایآموزشیاس .برو 
-دادها نظا علمیها دستیبرخوردارند،امابرو مهارت

واسط آشناییبامبانیعلمی،حرف براین،ب کاربرد افزو 
ها ذهنینیازبرخوردارنادواووواناییهوشغ ،ازمهارت

بنااابراینقابلیاا وصااد مشاااغ سااطوحباااووررادارنااد
 با نقا از1373مدبیرخان شورا عالیانقال فرهنگای،

.(1383بینقیوسعید رضوانی،
درراصانع بااماروبطکار،مشااغ المللیبینسازما 

اناداز ساطحکا عباارتاس کردهبند دست سطحشش
ماااهر،سااطحنیماا ورنیسااینی،سااطحسااطحماااهر،غیاار

مااهر،ساطحخبارهومتخصاا ساطحاورممهندسای(،فان
جزسطحغیرماهرکا نیازمنادآماوزشخاصایفناور .ب 

انتظاارازآناا ک ها ب فعالی نیس ،بقی سطوحباووج 
ساو ارناد.هارچا با رودب درجاویازآموزشنیازدمی

غلظاا کناای ،ازدرجاا سااطوحباااوورشااغلیحرکاا 
شغلی،ساطحشود.درسطوحمیکاست مهارویها آموزش

متوسااط ،سااطحوحصاایالتکااارگرماااهردرحاادپایااا 
ودرحدکارشناسایآوردرحدکاردانی،سطحفنورنیسینی

ارشدارشناسیدرحدکارشناسیوکفناور متخص سطح
هابارای اادودکتراقراردارد.واسطحکارگرماهر،آموزش

-ی مهارتبرا ی شغ معینومرکزداردمآموزشفنی
هاا ا (،ازسطحورنساینی،ضامنآماوزشمهاارتحرف 

هااا ذهناایمانناادازپاارورشمهااارتدسااتی،درجاااوی
نیازمسلل ها وشخیصیوح ها ادراکیومهارتمهارت

گیردوبنابراینآموزشاصومومبانیعلمایمدنظرقرارمی
هاا شاودمآماوزشمایآموزشینیزواردمحتوا ایحرفه
کاربرد (مدبیرخان شورا عالیهمااهنگیآماوزش-علمی

(.1362ا کشور،فنیوحرف 
کااربرد ازایانجنبا کا -ها علمایآموزشبنابراین

ا وازایانحرفا ااآموزشفنایمعطوفب شغ اس  با
هاا ووج دارد بااآماوزشمشاغ علمیمبانیب ک جنب 

-هاا علمایعالیوج اشتراکدارد.افزو براینآماوزش
راازهااا دیگاار نیاازداردکاا آ کاااربرد ویژگاای

کناد.با ها مرسو دانشگاهیمنظر (متماایزمایآموزش
هااا عااالی،آمااوزشآمااوزشا ازمتخصصااوعبیااربرخاای

دهد امااراپرورشوووسع میعلمیها نظری دانشگاهی
درآورد عم ب برا کاربرد ،فرصتی-علمیها آموزش
ازکاااربرد -علمایهاا دورههاااسا .درم مااوعنظریا 
وفااوتدانشاگاهیمرساو ها بادورهگوناگو ها جه 

ریاز برناما درالگاو واوا رامیعمدهها دارد.وفاوت
هاا آموزشایووأکیادباربرنام ودرسی،اجرا آموزشی

وجوکرد.هاجس آموزشزاییآموزشورنیسنیواشتغام
طاورمعماومبااکااربرد با -ها آموزشیعلمیدوره

وواادارکاویآموزشاای،مااالیکااارگیر ازامراناااتباا 
خاطرمحایطآیدب همینمتقاضیب اجرادرمیها دستگاه

هاا کااربرد متفااوتازمحایط-ها علمیدورهآموزشی
آموزشایمحایطدرموارد مرسو دانشگاهیاس وحتی

ووخصصیکاراس .همچنینماهی کاربرد هما محیط
ازساو اسا بیشاتردروسشادهها،سابببرنام محتوا 

هاا،دورهم ار ها دردستگاهشاغ وخبرگا اسا کارشن
(.1378ریز ،برنام عالیشودمشورا ودریس

نیارو یافت ،بدن اصلیدرکشورها ووسع ک طور ب 
دهادوانسانیشاغ راکارگرا ماهروورنیسینوشری می

یا نظرا درووسع اقتصاد حتیب باوربرخیازصاحب
وارازبخاشکشورشایدهیچبخشیازنظا آموزشایمها 
دلیاا الگوهااا آمااوزشورنسااینینباشااد.همچنااینباا 

دیادهدرالمللی،هری کارشاناسآماوزششدۀبینشناخت 
وهادای طاورمتوساطب قادراس ،کاربرد -مراکزعلمی

ابگیارد.باعهادهراباروورنیسیننفرکاردا سرپرستیپنج
-شاده،آماوزشهاا علمایها برشامردهووج ب ویژگی

هاا کاربرد ب معنا خاصآ شام  آ دست ازآموزش
مهااارویاساا کاا درمقاااطعوحصاایلیباااوورازآمااوزش

هاایاامراکازآماوزشعاالیاجارامتوسط ،ازسو دانشگاه
آ وربی نیرو انسانیمااهرمورنساینیوشودوهدفمی

ها صنعتی،کشااورز کاردربخشور (برا مهندسفنا
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وخدماویاس .



کاربردی-هایآمایشیآموزشهایعلمیمؤیفه

عظیمیدربخشعل وفنااور دنیادرگیروحووتامروزه
هاازی نهادمستق ازجامع ،ب ی ونقشدانشگاهاس 

اربازیگرمه دردرو جامع وغییرشر یافت اسا وانتظا
عنااوا جزئاایازجامعاا ونهاااد باا دانشااگاهرودکاا ماای
باشاد.بامحیطاطرافخودداشت ونگاونگگواروباطیپاسخ

هاا ریاز برنام وابیشازپیشدرشدهاینرویرردسبب
ویاژهها مروبطب آ با عالیب آمایشوشاخ آموزش

کاارگیر رافیاییوب ا ،ووزیعجغمنطق دربارهای ادوعادم
ممحقاقمعاین،هاوامراناتسرزمینپرداخت شاودقابلی 
1392.)

درایرا باوأسیسنخستینکاربرد -علمیها آموزش
1268جدید،یعنیمدرس دارالفنو درسامسب مدرس ب 

متعادد ماننادهمراهاسا .پاسازآ نیازمادارسها. 
صنایعمستظرف وهنرستا صنعتیفالح ،و ارت،مدرس 

کااربرد داشاتند.-وهرا وأسیسشد،ک رویرارد علمای
ازکااربرد -هاا علمایاساالمی،آماوزشپسازانقال 

نظارا درصاددصااحبشادکا مطرحطورجدّ ب زمانی
پویامیا صانع واروباطعد جوییبرا ح مشر چاره

تشقاو60دراواخاردها الشوابرآمدند.ایاندانشگاه
-علمیها عالیآموزشششورا 1369گرف ودرسام
فرهنگیوشری شدوعالیانقال شورا کاربرد ازسو 

عاالی،اساسانام دنباامنخساتینمصاوب جلسا شاورا ب 
وحقاق،باهدف13/8/1370مورخکاربرد -علمیدانشگاه
نام پان  ووساع وای ااداروقاا ها بروسیاس اهداف

برا کارورز گوناگو واجرا ها سطحمهارتدربخش
اساسیمتناسببانیازها آموختگا دانشواشتغامآموزش
1373رسایدودرسااموصاویبب اقتصاد گوناگو بخش

فعالیا خاودراآغاازکاردطوررسامیب دانشگاهشاین
ک بیشاترازدانشگاهورویرردها (.اهداف1370ممرجانی،
داردواباارزیابیاس  والشآمایشیها ریز برنام جنس

وطبیعاای،اجتماااعی،اقتصاااد ساارزمینیمنظامناادعواماا 
وسااپسمنطقاا هااا چااالشو...(باا شناساااییفرهنگاای

انساانینیارو آماوزشدرراساتا مناسبگاار سیاس 
ا منطق وعادمب یابیدس درنهای موردنیازومتخص 
بپردازد.

شود،ک آیااحامدراینبخشاینسؤاممه مطرحمی
ک بارویرردآمایشیووانست کاربرد -جامععلمیدانشگاه

دانشاگاهیعناوا با خاودداشات ،هاا وبرنام دراهداف
کشاورگا بارداردوجاامعنیازها رفعدرراستا رآفرینکا

وکارآمادم ارب متخص ،انسانینیرو وربی ب نسب 
اشارهبا ایاننرتا پرسش،اینب پاسخکند؟پیشازعم 

بناد مدخ ،منطقا اینها وحلی مبنا اس ک ضرور 
درکا اسا سارزمینیها شاخ کشوربرپای ها استا 
وپاژوهشمؤسسا عالیآموزشریز وبرنام ووسع گروه
اسااا گرفتااا صاااورتعاااالیآماااوزشریاااز برنامااا 
مؤسسا عاالیآماوزشریاز برناما (.گروه1390مبوذر ،
نظاا بناد منطقا عاالی،آماوزشریاز برناما وپژوهش
باعالیآموزش را داشاتنهاییویژگیبروأکیدکشور مانند،
فرهنگایواجتماعیساختارمشترک جغرافیاییها ویژگی
مشاترکنسابتاًهاا زیرسااخ با دسترسایمیزا مشاب  
بخااشدرمشااترکهااا وچااالشهااافرصاا ا  ومنطقاا 
بناد منااطقعالیان ا دادهاسا .درایانطبقا آموزش
وقسی شدهاسا ،مایشیآمنطق 10کشور،ب عالیآموزش

انداز ک عبارت
  وگلستا  مازندرا گیال ، 1آمایشیمنطق کال
  غربای،آذربای ا شرقی،آذربای ا  2آمایشیمنطق کال

وزن ا  اردبی 
  ق وقزوین مرکز ،همدا ، 3منطق آمایشیکال
  ایال ولرستا کرمانشاه،کردستا ، 4آمایشیمنطق کال 
  بختیار  چهارمحاماصفها ویزد، 5آمایشیمنطق کال
  وبوشااهروکهریلویاا فااارس، 6آمایشاایمنطقاا کااال

بویراحمد 
  جناوبی،خراساا شامالی،خراسا  7آمایشیمنطق کال

سمنا  رضو وخراسا 



 یکاربرد-یعلم  یها آموزش  یشآما

 7 

  وسیسااتا کرمااا وهرمزگااا ، 8آمایشاایمنطقاا کااال
بلوچستا  

  وهرا والبرز  9یآمایشمنطق کال
  خوزستا مآمارمؤسس پاژوهشو 10آمایشیمنطق کال

(.1398ریز آموزشعالی،برنام 
ووج کشوربااستا 31دهدمی(،نشا 1نقش مچنانچ 

جغرافیااییهاا ویژگایازجملا آمایشیمه ها مؤلف ب 
ووااااعیواجتماامساارزمین(ساااختارجمعیتاای،فرهنگاای

انادشدهوقسی آمایشیمنطق کال 10ب اقتصاد حدود 
(.1390(،مبوذر ،1منقش 

ازوسااارزمیناصاااووًجمعیااا ازآن ااااکااا حااام
ودیگارپارامترهااباودهسرزمینآمایشها اصلیشاخ 
فیاییجغراروووزیعشوند،ازاینمیگیر آنهااندازهب نسب 

ازکااربرد -علمایعمدهمراکزجاامعها مراکزوفعالی 
هاومقاطععمدهوحصیلیازدرگروهدانش ویا بعدووزیع

هاییاس ک پارداختنبا آنهااازبعادورینشاخ عمده

آمایشیقاب مالحظ اس مهما (.
آمااارموجااوددرمؤسساا پااژوهشوآخاارینبراساااس

ش1397-98وحصایلیآموزشعاالیدرساامریز برنام 
کااربرد درساطح-جاامععلمایمرکزآموزش883حدود

-91کنناد،کا نساب با سااموحصایلیکشورفعالی می
مطالعا درباازهزماانیماوردمرکز(،یعنای676ش،م1390
مرکزدرک کشوراضااف شادهاسا .207سام(7محدود

منطقا 10مراکازرادریجغرافیاای(ووزیاع2نقش شامارهم
مرکاز،بایشاز883دهد،ازم موعآمایشیکشورنشا می

البارز(-درصدازمراکز،درکال منطق آمایشیموهرا 1/23
ازآ درکااال منطقاا آمایشاایوپااسبااابیشااترینمیاازا 

ورضااویی،خراسااا جنااوبی،خراسااا شاامالیمخراسااا 
صاادازکاا مراکاازجااامعدر4/11مرکااز101(،باااساامنا 
اناد.کمتارینومرکازکاربرد رادرخاودجاا داده-علمی

31درصدمباا5/3مراکزدرکال منطق آمایشیخوزستا با
وفاارس،کهریلویا منطق آمایشیازآ کال مرکز(وپس

 
 (.1391لی، برگرفته از: )بوذری، عا  آموزش  آمایشی منطقه   کالن  . ده1نقشه 
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درصدازکا مراکاز8/7مرکزک 69احمدوبوشهربابویر
ومرکزمراکزدانشگاهاند.بیشترهدادکشورراخوداختصاص

وهارا ،همچاو شهرهایینیزدرکال کاربرد -علمیجامع
(،)آمدر مسسهده1جدول واهاوازاسا ممشهد،اصافها 

(.1398 یزیآموزشعرلی،پژلهشلبرنرمه
جمعیا سرزمینآمایشاصلیها ازمؤلف یری

وعادادریاز وبرناما پاژوهشآمارمؤسس اس .براساس
کااربرد درسااموحصایلی-دانش ویا مراکزجامععلمی

درصد4/9ک نفردانش وبوده315،898از،بیش98-1397
اندمنموداردانش ویا کشورراب خوداختصاصدادهازک 
1.)
8/68نفارازدانشا ویا یاا217،190ک ازاینوعاداد

 در کالن مناطق آمایشی کاربردی-پراکنش مراکز جامع علمی .1جدول 
 (1398ریزی آموزش عالی،  برگرفته از: )آمار مؤسسه پژوهش و برنامه

 درصد تعداد مناطق آمایشی تعداد مراکز 

2041/23وهرا االبرز1
755/8گیال امازندرا اگلستا 2
935/10ذربای ا شرقیاآذربای ا غربیآاردبی ازن ا ا3
718همدا امرکز اق اقزوین4
845/9کرستا اکرمانشاهالرستا اایال 5
766/8یزدااصفها اچهارمحامبختیار 6
698/7فارساکهریلوی وبویراحمدابوشهر7
799/8لوچستا هرمزگا اکرما اسیستا وب8
1014/11خراسا شمالیاخراسا جنوبیاخراسا رضو اسمنا 9
315/3خوزستا 10


 

 
 

 کاربردی از کل دانشجویان کشور، -. سهم دانشجویان مراکز جامع علمی1نمودار 
 (1398ریزی آموزش عالی،  برگرفته از: )آمار مؤسسه پژوهش و برنامه
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درصاادرازنااا 2/31نفااریااا98،708ودرصاادرامااردا 
نفار220دانشاگاهدرایانجنسایتیدهند.نسب وشری می
با وحصای مشاغومز 100مرد220ازا هرب اس  یعنی

دانشاگاهدرایانجنساینسب (.شاخ 2هستندمنمودار
دلی یافتنشغ مناسبوداشتنب مردا ک بیانگرآ اس 
رکمروبطباآ شغ ،ومای بیشاتر بارا وحصای درمد

ها وح پوشاشاینمراکزدارندوبرخالفسایردانشگاه
دراینمراکزوعدادپسرا وفناور وزارتعلو ،وحقیقات

بیشازدخترا اسا .نگااهیبا پاراکنشدانشا ویا در
درهم منااطقدهدک مناطقآمایشیآموزشعالینشا می

درصدازکا دانشا ویا و70ازآمایشیوعدادمردا بیش
اندمجدومدرصدراب خوداختصاصداده30زنا کمتراز

2.)

کااربرد -مراکزعلمیدانش ویا جمعی مرانیووزیع
دهد،باا(،نشا می3مکشوردرجدومآمایشیمنطق 10در

دازک مساح کشوررادرص2/1والبرزفقطوهرا اینر 
20خوداختصاصداده،اماازنظربعدجمعیا بایشازب 

اساتا (رادرخاود8ک کشاورممعاادمدرصدازجمعی 
وضاعی درباارهومرکازهماینآنر اس .ضمندادهجا 

دراینمنطق آمایشیوجوددارد.ب ایانجمعی دانش ویی
درکاربرد -مراکزعلمیانش ویا دوعدادبیشترینمعنیک 
جمعیا درصدممعادم6/35والبرزباوهرا آمایشیمنطق 

دیگار(رابا آمایشیمنطق 8درکاربرد -دانش ویا علمی
کرماا ،آمایشایمناطقاس .درمقاب خوداختصاصداده

درصادازکا 6/26کا وهرمزگاا وبلوچساتا سیستا 
درصد7/9اند،فقطخوداختصاصدادهمساح کشورراب 

 
 آمایشی آموزش عالی،  کالن منطقه  کاربردی در ده -مراکز جامع علمی . پراکنش 2نقشه 

 (1398ریزی آموزش عالی،  و برنامه پژوهشبرگرفته از: )آمار مؤسسه 
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-درصدازدانش ویا مراکزعملای8/6ازجمعی کشورو
اندوایننشا ازعد وناسابکاربرد رادرخودجا داده

ووعادمدرمناطقگوناگو کشوردارد.
رغا دهادعلایماینشا موجوددانشگاهوضعبررسی
نیرو وربی »برمبنیکاربرد -علمیجامعدانشگاهاهداف
با روزافازو گوییوپاسخخاصشغلیکاردربرا انسانی
وگونااگو ها انسانیدربخشنیرو مهارتسطحاروقا 

وحصایلی،درساام«واشتغامآموزشبرا کاروز اجرا 
آمایشایمنطقا 10درهما طاورمتوساطشب 1397ا98
جاامعدانشگاهدرصدازدانش ویا 60ازعالیبیشآموزش

درگروهدرصد4/25انسانی،علو درگروهکاربرد -علمی
درصاد8/1هنروفقطدرصددرگروه2/12مهندسی،-فنی

(.4کنندمجدوممیوحصی ودامپزشریدرگروهکشاورز 
-علمایدانشاگاهجاامعکا اسا بیاانگرآ فو ها داده

وافازایشدربخاشمهاارتقارارباود،فقاطک کاربرد 
فاصل صرفها آموزششاغال فعالی کندوازوخص 

گیرد،امادرگزارشیب نق ازرئیسوقا دانشاگاهاعاال 

هاا دانشاگاهرادرصادازورود 94شودکا بایشازمی
دلی نداشتنآزمایشگاهوکارگاهغال وشری دادهوب غیرشا

مااوردنیااازدانشاا ویا ،متأساافان بیشااترینوأکیاادراباار
ها ها غیرازمأموری انسانیوفعالی ها علو آموزش
روای اادفاصال میاا عملراردوداشت اسا .ازایانخود

ا ایانآموختگاوااداناششدهسببدانشگاهدرایناهداف
واجتمااعی،درگیارمراکزنیازفااراازنیازهاا اقتصااد 

(.1398شوندمامید،گراییمسائ بیرار ومدرک
ووزیااعدانشاا ویا ایااندانشااگاهدرمقاااطعگوناااگو 

نفاار315،898ازم مااوعدهاادکاا وحصاایلینشااا ماای
کااربرد -دانش و شاغ ب وحصی درمراکزجامععلمی

درصادازآناا 47طورمتوسطبیشازشب 1398درسام
مشاغومکااردانیدرصددرمقطع53ودرمقطعکارشناسی

درصاداز35ازوحصای هساتند.ک ازایانمیازا بایشب 
درصدازدانشا ویا مقطاع36وکاردانیمقطعدانش ویا 

منطقا کااربرد درکاال -علمایجامعکارشناسیدانشگاه
(.5والبرزمتمرکزهستندمجدوموهرا یآمایش

 1397-98تفکیک جنسیت سال تحصیلی  کشور به  کاربردی در کالن مناطق آمایشی -مراکز جامع علمی جمعیت دانشجویان   . پراکنش2جدول 
 (1398ریزی،  )آمار مؤسسه پژوهش و برنامه برگرفته از:

 مناطق آمایشی تعداد مراکز
نسبت  جمع مرد زن

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  جنسیتی
7/37 42450وهرا االبرز  70102 3/62  112552 6/35  165 

4/27 7189گیال امازندرا اگلستا   19029 6/72  26218 3/8  256 

8/27 5709ذربای ا شرقیاآذربای ا غربیآ ااردبی ازن ا  14800 2/72  20509 5/6  259 

5/33 5229همدا امرکز اق اقزوین  10395 5/66  15624 9/4  199 

2/28 5866کرستا اکرمانشاهالرستا اایال   14923 8/71  20789 6/6  254 

2/28 6967یزدااصفها اچهارمحامبختیار   17782 8/71  24749 8/7  255 

6/24 6656فارساکهریلوی وبویراحمدابوشهر  20367 4/75  27023 6/8  306 

8/6 21378 73 15613 27 5765هرمزگا اکرما اسیستا وبلوچستا   271 

3/9 29374 71 20853 29 8521سمنا ،شمالیاخراسا جنوبیاخراسا رضو خراسا   245 

3/24 4356خوزستا   13326 4/75  17682 6/5  306 

2/31 98،708 جمع  217،190 8/68  315،898 100 220 
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برگرفته از: )سرشماری  1397-98کشور سال تحصیلی   کاربردی در کالن مناطق آمایشی-جامع علمی مراکز جمعیت دانشجویان   . پراکنش3  جدول
 ( 1398عالی،   آموزش ریزی  و برنامه پژوهش   ؛ مؤسسه1395و مسکن،  نفوس  عمومی  



 95جمعیت مساحت مناطق آمایشی
 تعداد

 دانشجویان

سهم 
مساحت 
استانهااز 
 کل کشور

سهم 
 جمعیت

سهم 
 دانشجویان

 35/6 20 44228 112552 15980037 18814 وهرا االبرز

 44411 44445 44350 26218 7683097 58251 گیال امازندرا اگلستا 

ی ا شارقیاآذربای اا اردبی ازن ا ااذربا
 غربی

122634 9502752 20509 44382 44509 44352 

 44295 44379 44292 15624 5733753 75588 همدا امرکز اق اقزوین

 44353 44381 44350 20789 5896252 102562 کرستا اکرمانشاهالرستا اایال 

 44385 9 15/5 24749 7207146 252646 یزدااصفها اچهارمحامبختیار 

 44414 44411 44448 27023 6586961 160855 فارساکهریلوی وبویراحمدابوشهر

 44355 44446 26/6 21378 7716147 433181 هرمزگا اکرما اسیستا وبلوچستا 

اخراساا خراساا  اخراساا جناوبی شامالی
 رضو ،سمنا 

340164 8768851 29374 20/9 11 44442 

 44322 44325 44264 17682 4710509 64055 زستا خو

 100 100 100 315898 79785505 1628750 ک کشور





 
 (1398ریزی،  کاربردی، برگرفته از: )آمار مؤسسه پژوهش و برنامه-. سهم زنان و مردان دانشجو در دانشگاه جامع علمی2نمودار 

 



 یکاربرد-یعلم  یها آموزش  یشآما

 13 

جاامعدانشگاهموجودوضعها ازبررسیحاص نتایج
هاا سیاسا اعماامدهادکا ماینشاا کااربرد -علمی
ازدانشا ویا درکلیا 3/1وجاا بایشازگراییکزومر

 1397-98های عمده تحصیلی سال تحصیلی  کاربردی در کالن مناطق آمایشی کشور به تفکیک گروه-. پراکنش جمعیت دانشجویان مراکز جامع علمی4جدل 
 (1398ریزی،  برگرفته از: )آمار مؤسسه پژوهش و برنامه

 مناطقآمایشی
فنیامهندسیعلو انسانی

کشاورز و
دامپزشری

هنر
جمع

درصدوعداددرصدوعداددرصدوعداددرصدوعداد
653591/58246579/218928/0216442/19112552البرزوهرا ا

166485/6353886/2011594/430235/1126218گیال امازندرا اگلستا 
ذربای ا شرقیآذربای ا آاردبی ازن ا ا

غربی
135229/654916244391/21632820509

108796/6926429/162919/118126/1115624همدا امرکز اق اقزوین
133643/6455587/261829/016851/820789کرستا اکرمانشاهالرستا اایال 
151733/6163286/255311/227171124749یزدااصفها اچهارمحامبختیار 

161839/5992051/345249/111111/427023فارساکهریلوی وبویراحمدابوشهر
124804/5866581/315013/217391/821378هرمزگا اکرما اسیستا وبلوچستا 

خراسا شمالیاخراسا جنوبیاخراساا 
رضو اسمنا 

185702/6377424/268168/222466/729374

92624/5272017/402394/19805/517682خوزستا 

 315898 2/12 35589 8/1 5574 4/25 80295 6/60 191440 جمع
 

 کشور  در کالن مناطق آمایشی کاربردی -مراکز جامع علمی دانشجویان  . پراکنش جمعیت 5  جدول
 (1398ریزی،  برگرفته از: )آمار مؤسسه پژوهش و برنامه 1397-98تحصیلی  سال   تحصیلی  عمده  مقاطع تفکیک   به

 مناطقآمایشی
 سیکارشنا کاردانی

 جمع
درصدوعداددرصدوعداد

592546/52532974/47112552االبرزوهرا 
137806/52124384/4726218 امازندرا اگلستا ال یگ

108368/5296732/4720509 یغرب ا یاآذربایشرق ا یازن ا ااذربا یاردب
83766/5372484/4615624 نیاق اقزو امرکزهمدا 
108251/5299649/4720789 ال یاکرمانشاهالرستا ااکرستا 

132305/53115195/4624749  اریااصفها اچهارمحامبختزدی
142447/52127793/4727023 ابوشهرراحمدیوبو یلویاکهرفارس

122975/5790815/4221378 وبلوچستا ستا یاکرما اسهرمزگا 
160225/54133525/4529374 اسمنا  اخراسا رضویاخراسا جنوبیشمالخراسا 

101985/5774843/4217682 خوزستا 

 315898 5/46 146835 5/53 169062 جمع 
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لبارزساببهاومقاطعوحصیلیدردواستا وهرا واگروه
ناپایر ب اصومواهادافدانشاگاهها جبرا ،آسیبشده

نتواندباسااختارکاربرد -علمیواردشودودانشگاهجامع
کنونیب اهدافآمایشیخودبرسد.

-موجاوددانشاگاهومراکازجاامععلمایوضعبررسی
ها اخیرمسائلیازجملا  دهدک درسامکاربرد نشا می

کاربرد ،ومرکازدربرخای-روی مراکزجامععلمیرشدبی
وجاودآمادهازنقاطومحرومی دربرخینقااطدیگاربا 

رشدو قطبای،بخشایودرنتی ا اس .ک اینامرسبب
ووسع نامتواز ودربرخایماواردنامتناساببااشارایطو

نیازها مناطقشدهاس .
دهادکا ازشا مایایرا نعالیآموزشنظا ب نگاهی

هاابروار آموزشعملیها برجنب نظر ها دیربازجنب 
-هاا علمایوامراکزآموزششده،امرسببداشت وهمین

خودها ورسال ،مأموری کوواهزمانیکاربرد درمدت
آموزشیریز برنام ازالگوها وباپیرو کردهرافراموش

درنظا دانشاگاهیبا فعالیا خاودغالبظر نودرسی
وااریخ»بارهبراینباوراسا کا  دهند.ابتراردراینادام 

کااربرد نشاا -علمایهاا گاشت ایرا درباارهآماوزش
دهد،هربارک باکوششافرادآگاهبا نیاازکشاور،ایانمی

اسا ،ب مراح اجراییرسیدههااحیاشدهوواحد برنام 
اساتادکارسوونبود ازی نظر ها عل جاذب آموزشب 

کاااربرد -علماایهااا آمااوزشباارا آموزشاایوبرناماا 
انادمابتراار،روبودههاباناکامیروب والشدیگر،اینازسو 

درصاداز60ازبایشوحصی ب (.اشتغام113  -1378
علاو وحصایلیگاروهدرکاربرد -دانش ویا مراکزعلمی

انسانی،نشاانیازوأییادمطلابفاو دارد.ضامنآنرا از
افزایایبارا هاا مهاارتدانشاگاهارائا دورهاهدافایان

دهادکا شاغال اس ،امابررسیوضعموجاودنشاا مای
ونهانتوانست ها صرفنظر ،ایندانشگاهن دلی آموزشب 

بلرا جا کند،رااقتصاد  هاهاوبخشدستگاهشاغال 
ها جدیدآ ،غیرشاغ هستنددرصدازورود 94بیشاز
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 1398کشور در سال   عالی  آموزش آمایشی  مناطق   در کالن تحصیلی  . مقایسه مقاطع 3نمودار 
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.(1398مامید،
نگر ،ووجا بخشیواهداف،ناهماهنگیسوییه عد 

هاا ریاز دربرناما سلیق واعمامپرداز نظری ب صرف
س کاربرد ،سببشدهواضمنازد-علمیجامعآموزشی

-علمایهاا آماوزشنظاا وامرانات،رساال منابعداد 
کا (1383مواج شودمبینقی،ها جد کاربرد باچالش

انداز عبارت
محورواروبااطگووعدال چالشدرای ادآموزشپاسخ-

باصانع کاربرد -علمیومراکزجامعدانشگاهضعیف
وجامع  
وکیفایکمایووساع ارزیاابینظاارتوضاعفاچالش

باانیاازمتناسابکااربرد -علمایهاا آموزشآمایش
جامع .

رسدک باااداما رونادکناونی،نظرمیروچنینب ازاین
هاا وخاألآماوزشکااربرد -مراکزجامععلمایوعطیلی

عالی،درآیندهچندا دورازذهنکاربرد درنظا آموزش
هما (.نخواهدبودم

هاا یابیب ووساع پایادارآماوزشبنابراینبرا دس 
برمندومبتنیها هدفریز کاربرد ،نیازمندبرنام -علمی
ریاز ا اسا .نظاا برناما هاا منطقا هاوقابلی مزی 
-ها علمایبرآمایشاینقابلی رابرا ارائ آموزشمبتنی

ای اادهمااهنگیکناد،کا افازو بارکاربرد فاراه مای
ا وهاا منطقا ریاز بخشی،بامنسا  کارد برناما بین

یاابیهابرا دسا دهیب آنها،ازنتایجاجرا برنام جه 
ریاز دیگاربارا برناما بیا ب رشدوووسع بهرهگیرد.ب 

کااربرد دراصا بایاد-ها علمایبرآمایشآموزشمبتنی
اقداماتزیران ا شود 

ازآمااایشجااامع،درساا وروشاانوعریفاایضاا عر-
مروبطباآ بارا ومفاهی کاربرد -علمیها آموزش

نفعا  درمیا هم ذ ای اددیدگاهییرسا 
یافتا وای ادنظا وساختاروشریالویقدرومنادوجها -

ها نظر  متفاوتازساختارآموزش
وکارآمدواساتادکارا کارگیر منابعانسانیمتخص ب -

درهما حرف وصنع  

هاا گونااگو ازبعادهاا نسابیاساتا ووج ب مزی -
جغرافیایی،نیرو انسانی،وضاعی اقتصااد ،سیاسای،

فرهنگیواجتماعی 
هاا درسایریاز بازنگر درمحیطآموزشایوبرناما -

کشور.ها اقتصاد متناسببانیازجامع ودستگاه
وجامعا گاوییبا نیازهاا بدیهیاس ،واوا پاساخ

آموختگاا ووولیادداناشدرگارو وربیا داناشصنع 
کااربرد -مهارویباکیفی باواس ودانشگاهجامععلمی

هاا اروقاا کیفیا رابااووجا با هاوبرنام بایدسیاس 
وواندآمایشسرزمینیدرپیشگیرد،درغیراینصورتنمی

ها ووساع کشاوروان اا بردبرنام شیمناسبدرپیشنق
رسال خودداشت باشد.

برمبنااا نیازهااا بایااددانشااگاهقااانو ایاانبراساااس
ها هاوبرنام دررشت علمیاجتماعی،بازارکارووحووت

محایطوقویا یعنیبازنگر کند.ایندرسیخودبازنگر 
هاااوقابلیاا وانطبااا بیشااترمایشااگاهیآزوکارگاااهی
وجامعا بانیازهاوانتظاراتآموختگا دانشها ووانمند 

کااهشبااوودرنهایا ازکیفیا برخاوردار یعنایاین
منطقا مدانشاگاهورونقسااختاراقتصااد بیرار جریا 

(.1376کاربرد ،-جامععلمی


شناسیکتاب

(.بازکااو گسسا درآماایشآماوزشعاالیو1391 .ر.مآهنچیا ،
المللایارائا درهماایشباینراهبردها ووسع عل وفناور کشور،

،دانشگاهمازندرا ،بابلسر.هاوو ار آمایشآموزشعالی،نظری 
هاییبرا طراحایو(.درس1390آهنچیا   .ر.،محمدزادهقمصر،ا.م

ها آمایشآماوزشعاالیآموزشمرورو رب اجرا برنام ووسع 
،پژوهشاارده1404اولااینهمااایشملاایآمااوزشدرایاارا ایاارا ،
صنع ،وهرا .وفناور عل ،گاار سیاس 
فصالنام کاربرد .-ها علمی،الف(.اهمی آموزش1378ابترار،ت.م

.119-111(،2م1،آموزشمهندسیایرا 
کااارا ومدرسااا آمااوزشهااا اسااتاد، (اهمیاا 1378ابترااار،ت.م
ارائا درم موعا مقااوتدوماینهماایشبررسایوکاربرد .-علمی

،وهرا  انتشاراتپایا.کاربرد -ها علمیوحلی آموزش
-علمایدانشاگاهدانش ویا اشتغاممیزا ازع یبآمار(.1398.مح. امید،

مااه،مهارمآنااار خبرگزبامصاحب .التحصیلیفاراازپسکاربرد 
https:// www. ana.press/ news دردسترسیقابلی (.1398
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(.دانشاگاهو1393پاور،ر.،ماراد ،ف.مامینبیدختی،ع.ا.،شاهریار 
ارائا درم موعا سارزمین،آمایشا باوأکیدبرنقشووسع منطق 

رایارا ،مقاوتاولینهمایشملیرویرردهاا ناوینآماایشسارزمیند
دانشگاهسمنا ،سمنا .

.وهارا  مؤسسا پاژوهشواطلاسآماوزشعاالی(.1389،س.مبوذر 
ریز آموزشعالی.برنام 

.ا کارد نظاا آماوزشعاالیکشاورضرورتمنطق (.1390بوذر ،س.م
ریز آموزشعالی.وهرا  مؤسس پژوهشوبرنام 

پهنا جغرافیااییکشاور،(.آمایشآموزشعاالیدر1394بوذر ،س.م
.75-49(،2م22ریز درآموزشعالی،فصلنام پژوهشوبرنام 

کااربرد در-آماوزشعلمای(.1383بینقی،ت.،سعید رضوانی، .م
حمیدرضااجعفار وپریاوشقورچیا ،.درنادرقلیآموزشعالی

.وهارا  (2جلادمعاالیآموزشالمعارفدایرهآراست مویراستارا (.
 فارسی.بزرگدانشنام ادبنی

کااربرد  نظاا -هاا علمای(.آموزش1396خرقانی،س.،سلسل ، .م
ارائ درکنفرانسآموزشیم اوریارکنیاساسیدرآموزشعالی؟.

فرهنگستا علو ،دانشگاهوهرا ،وهرا ..1404آموزشمهندسیدر
سطوحدرضاییفووسع وسرزمینآمایش(.1386.ماشریفی،،.عخلج،

،سارزمینآماایشوجغرافیااملایهمایشدرارائ .ا ناحی وملی
.همدا 
(.دانشااگاهنساا چهااار ومأموریاا 1396طاسااروه،ع.مخورسااند 
گااار سیاسا وخصصایماهناما ،دودانشگاهاماروزساز .جامع 
(.پژوهشاردهمطالعاات12-10عالیمخردادوویر،صا آموزش

ماعی،وهرا .فرهنگیواجت
.مچاا کااربرد -هاا علمایآموزش(.1378ریز .معالیبرنام شورا 

آموزش.ووحقیقاتجهاداوم(.وهرا  شرک 
درعااالیآمااوزشنقااش(.1389مصااوفی،ص.و .،بوکااانی،صاادقی

درآماایشبروأکیدباملیووسع  ارائا  مقااوتم موعا سارزمین.

-107،مصا عاالیآماوزشپیشرف ممدساز بومیا منطق همایش
اسالمی،سنندج.آزاددانشگاه(.120

(.آمااایشدربخااش1394طااهر ، .،انصااار ، .ر.،وضایاییا ، .م
.19-481،14،ماهنام برنام عالی.آموزش

سابزعلی،و،.فنژاد،¬نصاروی،.ا،خداداد ،.ا،داور ،. عزیز ،
کارشناساایگاازارشا ،¬قاا منطووسااع ودانشااگاه،(1391.مف
م لسها پژوهشمرکزاجتماعیمطالعاتدفتر،(12613شماره،م

 /https:// rc.majlis. ir/ fa دردسترسایقابلیا .اساالمیشورا 

report/ show/ 820942%E2%80%8E
ها (.شناساییابعادومؤلف 1396فاض ،ا.کمالیا ،ا.ر.،وروشن،.ع.م

ساااز منااابعانسااانیدانشااگاهیباااوأکیاادباارمااؤثرباارووانمند
ها نس سو وچهاار باااساتفادهازرویرردهاا دلفایدانشگاه

راهبردهاا پژوهشایعلمیدوماهنام فاز  ارائ ی الگو مفهومی.

.468-455(،6م10،پزشریعلو درآموزش
هاا آماایشسارزمیندر(.ارزشیابیفعالیا 1392محققمعین، .ح.م

ا درکاربرد ،فنیوحرف -ها علمیایرا مطالع مورد  آموزش
المللیآمایشم موع مقاوتدومینهمایشبینآموزشعالی،ارائ در

.ان منآموزشعالیایرا ،دانشاگاههاهاوو رب آموزشعالی،نظری 
مازندرا ،مازندرا .

انتشااراتدانشاگاه،شالودهآمایشسرزمین،وهرا ،1387ممخدو ، .
وهرا .

ا درایارا  عوام مؤثردرای ادمدارسفنیوحرفا (.1370مرجانی، .م
ناماا کارشناساایارشااد(.دانشااردهمپایااا ازدارالفنااو واااامااروز

وربیتی،دانشگاهوهرا ،وهرا .علو 
(.آمایشسرزمینونقشآ 1390ممعروفی، .،عبد ،ع.،ونظر ،ع.

ارائا دراولاینهماایشملایآماوزشدرع آموزشعالی.درووس
صانع ،وفنااور علا ،گااار سیاسا .پژوهشرده1404ایرا 
وهرا .

هااا اجتماااعیآمااایشآمااوزشعااالی(،ضاارورت1392میرفاارد ،ا.م
المللایآماایشم موعا مقااوتدوماینهماایشبایندرایرا .ارائ در
.ان منآموزشعالیایرا ،دانشاگاههاهاوو رب آموزشعالی،نظری 

.مازندرا ،مازندارا 
(،رهباار وحااومدانشااگاهبااارویرااردآمااایش1392نصاایر ، .ح.م

المللایآموزشعالی،ارائ درم موع مقاوتدومینهماایشباین
هاا،ان مانآماوزشعاالیهاوو ربا آمایشآموزشعالی،نظری 
ایرا ،دانشگاهمازندرا .

(،دانشاگاهکیفیا ومسالولی اجتمااعی،1396آبااد ، .ماحمادنیلی
.ماهنام دانشگاهامروز

سرزمینایارا ازدیادگاهآمایشمطالعات(.ارزیابی1374 .موحید ،
(،10م10،عاالیدرآماوزشریاز پژوهشوبرناما آموزشعالی.

41-60.
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