
 

 

کاربردیدرانگلستان-هایعلمیآموزش

TET: England 

ایطاونن پااازانبا  پرورشدرانگلستانبااپشیاش  وآموزش
ص عت ازساختاریخصوص ب همگان توسع یافت.درادام توسع 
راهبردیبرایارتباءاستانداردهایآموزش وافزایشمشزانمیارکت

ورینشرویکاارونام اسا پایشنبهرهدلشلسطحافراددرآموزشب 
بودناستانداردها،میارکتکمافراددرآماوزشوفاصال طبباات و

هایگوناگوندرانگلستانبااص حسشاستهاواجتماع مشانگروه
هایآموزشمهارتآغازشد.آش ای بااسااختارکلا اندازیدورهراه

سااختارنظاامآماوزشنظامآموزشدرانگلستانوساسااهاداوو
ایدرمبااط متوساط ،پااازمتوساط ،کاربردیوحرف -علم 

هایبزرگساننرونداص حاتوتوسع رادرآموزشعال ،وآموزش
 دهد.اینحوزهنیانم 

شیود   در هر اقتصادی، توسعه با کاربرد دانش نظری آغاز می  
تییه بییا و زمییان  برتییرتی نتراییه را دربییر دارد کییه دانییش  ا 

 -های علم   های کاربردی ترکرب شده باشد. آموزش مرارت
وتیهه در شیراتح ضا یر کیه رقابیص اقتصیادی،        کاربردی بیه 

های فناورانه در همه کشورهای جران  شدن و  رشرفص جران 
شتابان اسص، به تک  از مو وعات کلردی سراس  در برشیتر  

. وتهه کشورهای صنعت  تبدتل شیده اسیص   کشورهای دنرا به
ها با ارائه دانش و مریارت کیاربردی و    زترا اتی نوع آموزش

مفرد، افراد را برای اشتغال در مشاغل مختلف فن ، تکنرکی ،  
های مختلیف   وتهه کارآفرتن  در ضوزه تااری، بازرگان  و به

 (.Ukachi and Ejiko, 2018کنند ) آماده م 
، مال برتتانرا تا  ادشاه  متحد برتتانرای کبرر و اترلند شی  
. اسیص  شیرر لنیدن   آن  اتتخصواقع شده و ارو ای غرب  در 

اسیص  سیه بخیش آن      اتی کشور از چرار بخش تشکرل شده
اسیکاتلند و ولیه هتیتند کیه      ،کشورهای باسیتان  انللتیتان  
بخیش چریارا اترلنید    و  دهنید  برتتانرای کبرر را تشیکرل می   

 Cuddy and) شمال  اسص کیه در جهتیره اترلنید قیرار دارد    

Leney, 2005  .) 
دارد. تیا  طیونن     ای سیابهه برتتانریا   رورش در  و آموزش 

هملیان   در انللتیتان   آمیوزش میرددی  اواخر قرن نوزدهم 
 درفرزندان خود  نوتت  به نااقادر ثروتمند افراد  فهحنبود و 

تیییدرت   انهیییدن صییینعت  بیییه.  یییز از بودنیییدمیییدار  

 ,.Thomas et al رورش، هملان  و اجبیاری شید )   و آموزش

2000.)  

 نظام آموزش در انگلستان

دو  ازنره مانند برشتر کشیورها   کشور انللتتاننظاا آموزش  
و  ابتیدات    یرش از دانشیلاه )شیامل آمیوزش     هطع آموزشم

آموزش  .اسص شدهل کرشت و آموزش عال  (آموزش متوسطه
 11شود و معمیون  تیا سیی     سالل  آغاز م  5ابتدات  از سی 
کنید.  یز از گارانیدن دوره آمیوزش      ردا می  سالل  ادامه  
شوند. اتی مهطع  آموزان وارد مهطع متوسطه م  ابتدات ، دانش

سالل  ادامه دارد.  18تا  17، 16سالل  آغاز شده و تا  11از 
سالل  اجباری  16تا  5در سنری های آموزش   اراندن دورهگ

بوده و  ز از آن تحصرل در مهیاطع بیانتر اختریاری اسیص     
(Hadjar & uusitalo, 2016اتییی قبرییل آمییوزش .)  هییا در

شیوند. میدار  دولتی      مدار  دولت  و خصوص  ارائه می  
 شوند   طور کل  به چرار گروه اصل  تهترم م  به
  مدارس  که برشتر بیر مو یوعات نظیری    . مدارس نظری1

 تأکرد دارد. 
هیای     مدارس  که برشتر بیر عر یه آمیوزش   . مدارس فنی2

دی چه در زمرنه تاارت و بازرگیان  و چیه   فن  و کاربر
 های فن  و تکنرک  تأکرد دارد.  در زمرنه

هیات    مریارت در اتیی میدار     . مدارس جدید یا مدرن:3
جمله بافنیدگ ، دکوراسیرون، ضتیابداری، دفتیرداری،      از

تعمریر ادوات موسیره  بیه     و نوتتی ، کتابیداری،   ماشری
از برنامه  ادیزتشود. ضام  آموزان آموزش داده م   دانش

 اسص.  مل  درس  اتی نوع مدار  نره ع
  اتیی میدار  بیر ارائیه تلفرهی  از انیواع       . مدارس جامع4

آموزان تأکرید دارد. بیه سیخی دتلیر،      ها به دانش آموزش
افهون بر ارائه آموزش در زمرنه مو وعات  اته و نظری، 

هیای کیاربردی و    مانند شرم  و فرهتک، بر ارائه آمیوزش 
چنری مو وعات هنری و ترسرم  نریه تأکرید   فن ، و هم
 (. Piriyeva, 2014دارند )

مییدار  خصوصیی  نرییه برنامییه درسیی ، قییوانری و       
آمیوزان دارد   سازوکارهای وتهه خود را بیرای جیان دانیش   

(Ibid .) 
برنامه درسی  همیه میدار  اتیی کشیور از مو یوعات        
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شود که مو وعات اصل  مانند انللرت ،  مختلف  تشکرل م 
 رات، علوا، و فناوری اطدعات و ارتباطات در همه آنرا رتا

سیالل  برشیتر    16جهء درو  اصل  و  اته اسیص. در سیی   
گواهرنامییه آمییوزان امتحانییات عمییوم  را گارانییده و  دانییش

 (.Ibidکنند ) را درتافص م  عموم  آموزش متوسطه
 ییز از  اتییان دوره تحصییردت اجبییاری در مییدار      

چند انتخان دارند؛ تا آموزش خود را آموزان  متوسطه، دانش
دهند و وارد کیال  فیرا ششیم تیا کیال        در مدرسه ادامه م 
شیوند؛ تیا وارد دوره کیارآموزی بیرای      می   آموزش تکمرل 

شیوند؛ و تییا بیدون گاارنییدن دوره    ورود بیه بییازار کیار میی   
به اتیی مهطیع کیه در آن،     .شوند کارآموزی وارد بازار کار م 

سیالل  ادامیه    19تا  18لل  آغاز و تا سا 16آموزش از سی 

دهنیده   شیود. مراکیه ارائیه    دارد، مهطع دوا متوسطه گفته می  
های فیرا ششیم،    های مهطع دوا متوسطه شامل؛ کال  آموزش
های آموزش تکمرل  اسص که  های آموزش عال  و کال  کال 

صییورت خصوصیی  اداره  صییورت دولتیی  و هییم بییه هییم بییه
 یرورش در کشیور    و ا آمیوزش کلریات نظیا   (.Ibidشوند ) م 

طورکه در  ( نشان داده شده اسص. همان1انللتتان در شکل )
 7تیا   5، سیی  1شود، مرضله کلریدی   نره مشاهده م  1شکل 

سالل ؛ مرضله کلردی  11تا  7، سی 2سالل ، مرضله کلردی؛
 16تیا   13، سی 4سالل ؛ و مرضله کلردی  13تا  11، سی 3

 گررد. بر م  سالل  را در

 



ها/م  کود�

    دبستانی

  4 مر ل کل  ی


هایکا  

آموزش

  م لی/ ر 

    

  3 مر ل کل  ی 2 مر ل کل  ی 1مر ل کل  ی مر ل  ا  

 م ار ابت ا ی م ار متو   

5           4          3       2  

     

7         6   11 ...............  8  13       12 17         16         15     14 23      22     21     20     19    18    

 مو سا آموزشعا ی/  م لی

 آموزشا  اری ما    

 
 (Cuddy and Leney, 2005)پرورش در کشور انگلستان  و . نظام آموزش1شکل 

 

 کاربردی  -های علمی اهداف آموزش

وری نریروی کیار، سیط      نلران  دربیاره  یاتری بیودن بریره    
نامناسب استانداردها در آموزش، مرهان  اتری مشارکص افیراد  

هییای  روهدر آمییوزش و فاصییله طبهییات  و اجتمییاع  بییری گیی
سوی توسیعه   ا به 1977مختلف، دولص انللتتان را در سال 

راهبردی برای ارتهاء استانداردهای آموزش  و افهاتش مریهان  
مشارکص افراد در آموزش سیو  داد. در اتیی راسیتا اصید      

هییا بییرای تهوتییص روتکردهییای نظییارت و  ییاتش،   سراسییص
گریری عملکیرد    محور و اندازه های خروج  تخصرص بودجه

صورت میداوا   در دستور کار قرار گرفص که  ز از آن نره به
 ,Richardson and Wiborg) گررد قرار م بازنلری و اصد  

2010 .) 
 بییاره تکیی  از روتکردهییای دولییص انللتییتان در اتییی    

هیای   دوره»های آمیوزش مریارت بیا عنیوان      اندازی دوره راه
هیا   ی آمیوزش ترتی اهداف ات بود که مرم« ای مرارت  و ضرفه

 به شر  زتر اسص   
های نزا برای اشتغال، اتااد کار  . تارره جوانان به مرارت1

العمیر و مشیارکص در    مناسب، کارآفرتن ، تادگرری میاداا 
توسعه  اتدار کشور  در اتی زمرنه همیه جوانیان باتید تیا     

های اولریه نزا بیرای اشیتغال را     سالل  مرارت 19سی 
هییای تحصییردت  ن تییا دورهآموختییه باشییند و  ییز از آ

هیا و   تکمرل  را طی  کننید و تیا وارد ماستیات، کیال      
صیورت تخصصی     های آموزش عال  شوند کیه بیه   دوره

دهند. درصید افیرادی    تک ضرفه و مرارت را آموزش م 
از  اند، نباتد برشتر تک از اتی متررها را ط  نکرده که هرچ

 درصد در جامعه باشد. 2
مرارت  بهرگتیانن  تکی  از اهیداف    های  . مهابله با شکاف2
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هیییای آمیییوزش کیییاربردی و مریییارت ، آمیییوزش  دوره
هیای نزا بیرای اشیتغال و  رشیرفص بیه سیطو         مرارت

وری  بانتر آموزش برای بهرگتانن بیرای افیهاتش بریره   
 Perrymanاقتصادی و توسعه در نظر گرفته شده اسص )

and Perryman, 2017 .) 
 

 کاربردی-لمیعناصر اصلی نظام آموزش ع

کیاربردی کشیور انللتیتان بیر عناصیر      -نظاا آموزش علم 
کلردی اتی نیوع آمیوزش تأکرید زتیادی دارد. سیه میورد از       

 اند از   های اتی نظاا عبارت عناصر کلردی و وتهگ 
الف( معرار ارزشیراب  دوره، مریهان صیدضرص و شاتتیتل      

 .فراگرر اسص
وزش و  ییاتری در چرخییه آمیی ن( اتاییاد تنییوع و انعطییاف

تادگرری تک  از اصول اساس  و مرم اتیی نظیاا اسیص.    
زترا اتی نظاا بر اتی عهرده اسیص کیه تیادگرری باتید بیا      

وتهه با خود فرد سازگار  شراتح اقتصادی و اجتماع  و به
در چنری ضالت  انلرهه فراگرران نره برای تیادگرری   .باشد

تابد. ضت  در مهطع متوسیطه و  یز از آن در    افهاتش م 
هیای نلریداری    کمک ههتنیه صورت نراز، ازطرتق واضد 

 شود. از فراگرران ضماتص مال  نره م  آموزش
طیور مینظم    روزکردن استانداردهای شغل  به ج( تعرتف و به

وتحلرل نرازها و  های  رشرفته تاهته گرری از روش با برره
 European) شییود نفعییان اناییاا میی  بییا مشییارکص  ی

Commission, 2005.)  
 
 کاربردی در مقطع متوسطه -موزش مقدماتی علمیآ

هیا در مهطیع متوسیطه، آشینات       هدف کل  ارائه اتی آموزش
آمیوزان بیا طریف وسیرع  از مشیاغل،       کل  و مهدمات  دانش

دهنیده اتیی نیوع     های مورد نراز آنریا و محیرح ارائیه    مرارت
تیر از آمیوزش و    تیر و کلی    مشاغل اسیص و بتیرار گتیترده   

افراد برای تک شغل خاص اسص. افیراد در   سازی کامل آماده
برننید و بیا    اتی دوره در تک شرکص تا کارخانه آمیوزش می   

هیای میورد نریاز و انیواع مشیاغل آن آشینا        شراتح، مریارت 
آموزان گواهرنامه عمیوم    شوند. در  اتان نره معمون  دانش م 

 ,Cedefopکننید )  را درتافیص می    آموزش کاربردی متوسطه

2018 .) 
لحیا    ا میدار  انللتیتان بیه    2004ماه سپتامبر سال از  

قانون  ملها هتتند که اتی آموزش و تادگرری مرتبح با بازار 
آموزان فیراهم کننید. شیرکص در اتیی      کار را برای همه دانش

آموزان اجبیاری اسیص و آنریا     ها برای کلره دانش نوع آموزش
ی آموزش ها بتته به مرهان عدقه و انلرهه خود تک  از برنامه

جملیه   کننید. از  کاربردی را در اتی مهطع انتخان م  -علم  
 توان به موارد زتر اشاره کرد    ها م  انواع اتی دوره

  در اتییی دوره یااادریری دربااارر کااار و آمااوزش شاا لی
 شود. ها آشنا م  آموز فهح با مشاغل و مرارت دانش

ی هیا  آموز بیا مریارت     در اتی دوره دانشیادریری برای کار
زات  آشنا شده و با شیروه اجیرای    کلردی شغل  و اشتغال

صیورت عملی  و کیاربردی     های کلردی و مرم به مرارت
 شود. تا ضدودی آشنا م 
هیای   آمیوز دوره    در اتیی دوره، دانیش  یادریری ازطریق کار

گاارند. تیادگرری بیا کیار تیا      مدت کارورزی را م  کوتاه
و بیه اتیی    ا معرفی  شید   2004کارآموزی )که در سیال  
شیود(، فرصیت  را    نره گفته می   1دوره کارآموزی سط  

کند تا کاربرد  انلرهه فراهم م  ساله با 16تا  14برای افراد 
های علم   ها و دانش را با تحصرل در دوره عمل  مرارت

آمیوزان در   کاربردی ترکرب کنند. در اتی برنامه دانیش  -
لی  را  مدرسه متتهر هتتند و درو  و برنامیه درسی  م  

تا معیادل آن(  (مدت دو روز در هفته  کنند، اما به دنبال م 
شیده ملی     ای مصیون و شیناخته   ضرفیه  –در مراکه فنّ  
سیال   2کنند. میدت زمیان اجیرای اتیی دوره      فعالرص م 

روز تاربیه   50آموزان باتد در اتیی میدت    اسص و دانش
 ,Cuddy and Leneyکار در اتی مراکه را داشته باشیند ) 

2005.)  
کیاربردی در مهطیع متوسیطه در     -هیای علمی     آموزش 

آمیوزان آنریا را    شیوند کیه دانیش    هشص مو یوع ارائیه می    
هیا شیامل؛ علیوا،     گررنید. اتیی دوره   صورت عمل  تاد می   به

کیار، هنیر و طراضی ،     و فناوری اطدعات، تایارت و کتیب  
مرندس ، تولرد، برداشص و درمان اجتماع ، اوقات فراغص و 
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ص. البته مو وعات دتلری نره در ضال ا یافه  جرانلردی اس
کیاربردی  -هیای علمی    ها هتتند. اتی دوره شدن به اتی دوره

کنند کیه بیا تیک     آموزان اتی فرصص را فراهم م  برای دانش
ای و کیاربردی، برشیتر آشینا     صیورت ضرفیه   مو وع وتهه به
صورت  ها که فراتند آموزش و تادگرری را به شوند. اتی دوره

دهنید، معیادل دو دوره آمیوزش متوسیطه      ارائه می  کاربردی 
شیود   صورت نظری )دانشلاه ( ارائه م  عموم  اسص که به

های آموزش تکمرل ، آمیوزش   و زمرنه را برای ورود به دوره
 (. Ibidکند ) عال  و تا بازار شغل و اشتغال فراهم م 

 
 کاربردی در مقطع دوم )پس از( متوسطه  -آموزش علمی 

 16گونه برنامه درس  قیانون  و اجبیاری  یز از     اگرچه هرچ
سالل  و  ز از  اتان دوره متوسیطه اول وجیود نیدارد، امیا     
 ز از  اتان تحصردت متوسطه اجباری، برای جوانیان چنید   

 مترر اصل  به شر  زتر وجود دارد 
 های فرا ششم؛  وقص در کال  . آموزش تماا1

 رل ؛  های آموزش تکم وقص در کال  . آموزش تماا2
بیر کیار بیرای ورود بیه      های آموزش مبتن  . گاراندن برنامه3

 ترتی آنرا دوره کارآموزی اسص؛ بازار کار، که معمول
. ورود به بیازار کیار بیدون گاارنیدن دوره کیارآموزی بیا       4

وقیص تیا انایاا کارهیای      وقص تا نرمه اشتغال به کار تماا
وزان آمی  دانیش  همیه بیه  انللتیتان  دولص البته  .داوطلبانه

هیای آموزشی     سیال کیه از دوره   17 -16های سین    رده
وقیص تیا    کیرده و بیه کیار )تمیاا    تحصرل  وقص ترك تماا
 راسیتای  دروقص، دائم  تا موقیص( اشیتغال دارنید،     نرمه

هییای آموزشیی   دوره منییدی از و برییره هافییهاتش انلرییه
دهید کیه بیرای ادامیه      اتی ضیق قیانون  را می     ،ای ضرفه

وتیهه   طو  و مهیاطع بیانتر بیه   تحصرل تا آموزش در سی 
ای مرخصیی  بلررنیید  ضرفییه-هییای آمییوزش فنّیی   دوره
(Cedefop, 2018.)   
های مهطع دوا متوسطه شیامل    دهنده آموزش مراکه ارائه 
هیای   هیای آمیوزش عیال  و کیال      های فرا ششم، کال  کال 

صیورت دولتی  و هیم     آموزش تکمرلی  اسیص، کیه هیم بیه     
هیا در   . اتی مراکه و کیال  شوند صورت خصوص  اداره م  به

کننید،   آموزان مشارکص می   اتااد فضات  برای تادگرری دانش
ها و انتخابات برشتری را در اخترار فراگرران منطهیه   تا فرصص

های اخریر   ط  سال (.Ulicna et al., 2016)خود قرار دهند 
آمیوزان، تحصیردت خیود را در زمرنیه      ضدود نرم  از دانش

اند. بر اسا  آمیار   ای ادامه داده و ضرفههای کاربردی  آموزش
 ,Eurostat) مرکیه آمیار اتحادتیه ارو یا    منتشرشیده ازسیوی   

آموختلیان مهطیع اول متوسیطه     درصد از دانش 8/47 (2017
کیاربردی   -های آموزش علمی    در کشور انللتتان در دوره
 7/46اند که از اتیی مریان    ناا کرده در مهطع دوا متوسطه ثبص

بییر اسییا  آمییار  انیید. درصیید مییرد بییوده 3/53درصیید زن و 
منتشرشده ازسوی اتی مرکه، نتبص فراگرر بیه آموزشیلر در   

 25کاربردی مهطع دوا متوسطه ضیدود   -های علم   آموزش
 (.Eurostat, 2017بوده اسص ) 1به 
 

 های فرم ششم آموزش در کالج

های آخیر تحصیردت دوره    به سال ششمری فرار انللتتان د
آمیوزان بیرای ورود بیه     دارد که ط  آن دانیش  متوسطه اشاره

شیوند.   آمیاده می   و تحصرل در تیک رشیته خیاص    دانشلاه 
طرف های فرا ششم معمون  خصوص  هتتند و ط  آن  کال 

، هم در ضوزه علوا  اتیه  وسرع  از مطالب در سط   رشرفته
 -هیای علمی     و ساتر مباضث نظیری و هیم در قالیب دوره   

هیا   طول مدت تحصرل در اتی کیال   شوند. کاربردی ارائه م 
و  18تا  16معمون  از سی تی دو سال اسص. ادو سال  ضدود
آموزان در سال  دانش گررد. سالل  را دربر م  19نراتص تا  در

کیه   اول براسا  نمرات گواهرنامه عموم  آموزش متوسیطه 
اند، و همچنری عدقه، هیدف و   دسص آورده در سط  قبل  به
نظر خود، ضداکثر  ین  مبحیث اصیل  را     مهصد نرات  مورد

انتخان و مطالعه کیرده و  یز از  اتیان آن بیه افیراد واجید       
اعطیا   صیدضرص فرعی   رشیرفته   شراتح گواهرنامه عمیوم   

آموزان واضدهای برشتری در سه  شود. در سال دوا، دانش م 
شده در سال اول را انتخیان   مو وع از  ن  مو وع گارانده

آمریه آن، گواهرنامیه     ز از اتماا موفهرص کنند و و مطالعه م 
را  A) )تیا سیط    سیط   رشیرفته  عموم  آمیوزش متوسیطه   

بنیدی شیده    درجیه  Eتا  Aکنند. اتی گواهرنامه از  درتافص م 
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 D-E درجیه عیال  و   A-Cبانترتی درجه )ممتیاز(،  Aاسص. 

قصید  آمیوزان  کیه    دانیش تر اسص.  دهنده درجات  اتری نشان
هییای ممتییاز انللتییتان ازقبرییل   شییلاهدانادامییه تحصییرل در 

باتید  دارنید،   را آکتفورد، کمبرت  و تیا امپرتیال کیال  لنیدن    
سیط    رتافص کرده باشند. گاراندن دورهدرا  Aسط   مدرك

A آموزان  که قصد تحصرل در رشته  هشک  و تا  برای دانش
 Cuddy) اجباری اسیص نره  ،دندانپهشک  در انللتتان دارند

and Leney, 2005.) 
 

 های آموزش تکمیلی آموزش در کالج

 -های علمی    های فرا ششم تا ضدودی آموزش اگرچه کال 
هیای   دهند، امیا دوره  های گوناگون ارائه م  کاربردی در زمرنه
کیاربردی در مهطیع دوا متوسیطه، برشیتر      -آموزش علمی   
هییای  جملییه کییال  هییای آمییوزش تکمرلیی ، از ازسییوی کییال 

بح با هنر، مکانریک، طراضی ،   های مرت تخصص  )شامل رشته
هییا ترکربیی   در اتییی کییال شییوند.  کشییاورزی و...( ارائییه میی 

هیا و درو  عمیوم  و    تیر از برنامیه   تر و تخصصی   گتترده
شیود. در برخی  از آنریا     ای ارائه م  درو  کاربردی و ضرفه

شیود.   ای ارائیه می    هیای کیاربردی و ضرفیه    نره فهح آموزش
دنبیال ادامیه    شوند، بیه  ها م  دورهمعمون  افرادی که وارد اتی 

ها و مهاطع بانتر آموزش عال  و کتیب   تحصرل در دانشلاه
نرتیتند، اگرچیه درصیورت تماتیل، ورود     مدارك دانشلاه  

گونییه  آنرییا بییه دانشییلاه  ییز از گارانییدن اتییی دوره هییرچ 
هیییا معمیییون   کنییید. اتیییی دوره محیییدودتت  اتایییاد نمییی 

کننید، امیا    جان م  آموختلان مدار  داخل کشور را دانش
های اخرر تغرررات  در اتی زمرنه اتااد شده اسص که  ط  سال
هیا   آموختلان ساتر کشورها نریه بتواننید، در اتیی دوره    دانش

 (.European commission, 2011شرکص کنند )
هیا   ساله در اتیی کیال    19-16آموزان  برنامه درس  دانش 

و شاتتیتل   برشتر با هدف اصل  افهاتش صدضرص، مرارت 
بیه   .شیود  آموزان تدوتی و اجرا م  ای دانش کاربردی و ضرفه

کیاربردی   -های علم   ها، آموزش بران دتلر برشتر اتی دوره
آموزان  که هدف آنریا آمیادگ  بیرای     وتهه دانش هتتند و به

هیا و تیا دوره    ورود به بازار کیار اسیص، اتیی قبریل آمیوزش     
مییوزش تکمرلیی ، هییای آ گاراننیید. کییال  کییارآموزی را میی 

های علم  و کاربردی مربوط به مشاغل خاص را در  آموزش
 دهند   قالب دو گروه ارائه م 

کاربردی مهدمات   که بیرای جوانیان    -های علم   آموزش -
 شود؛ و   طراض  و اجرا م 

العمر که بیرای بهرگتیانن    کاربردی ماداا -آموزش علم   -
 (.Cuddy and Leney, 2005شود ) ترره و ارائه م 

توانند، واضدهای  ها نره م  دهندگان اتی قبرل آموزش ارائه 
هیای   هیای مختلیف، کیال     آموزش تا منیابع انتیان  شیرکص   

در  .های آموزش خصوصی  باشید   آموزش تکمرل  تا سازمان
 -هیای مختلیف علمی      هیا طریف وسیرع  از دوره    اتی کال 

هیا و   تیرتی دوره  (. مرمIbidای وجود دارد ) کاربردی و ضرفه
های شیغل  کیه بیا     های مرتبح با ضرفه و صدضرص گواهرنامه
اسیص،   تیاب   ها قابل دسص وقص در اتی کال  های تماا آموزش
 اند از  عبارت

ای، از  دوره آمییوزش ضرفییه ای: رواهینامااآ آمااوزش  رفااآ
اسیص و بیرای افیرادی     A های سط   رشرفته تیا سیط    دوره

وزه شیغل  و  طراض  شده که ماتیل بیه مطالعیه در تیک ضی     
آشیینات  بییا اصییول کییاربردی و اجراتیی  آن هتییتند.  ییز از 

 ای گواهرنامه آمیوزش ضرفیه  آمره اتی دوره  گاراندن موفهرص
مو وع  10شود. اتی دوره در  کنندگان صادر م  برای شرکص
کیار،   و جمله؛ هنیر و طراضی ، تایارت و کتیب     کاربردی از

ندسی ،  فناوری اطدعیات و ارتباطیات، علیوا کیاربردی، مر    
هییای اجتمییاع ، رسییانه، جرییانلردی،   برداشییص و مراقبییص

گردشییلری و اوقییات فراغییص، و هنرهییای نماتشیی  ارائییه   
صیورت نظیری ارائیه     شود. در اتی دوره چند واضد هم به م 
آموزان باتد آنرا را مطالعه کرده و بلارانند.  شود، که دانش م 

ضید  واضدها ازسوی افیراد و منیابع  بریرون از وا    3/2ضدود 
آنریا   3/1شوند و ارزشیراب    دهنده آموزش ارزشراب  م  ارائه
آمره  شود.  ز از گاراندن موفهرص صورت داخل  انااا م  به

 AS و تیا  Aاتی دوره )که منیوط بیه کتیب نمیرات سیط       

هیای آموزشی  و    تواننید، وارد دوره  آموزان می   اسص(، دانش
کییاربردی مربوطییه شییوند؛ همچنییری  -تییر علمیی   تخصصی  

های کارآموزی را بلاراننید؛ تیا وارد مهیاطع     توانند، دوره م 
 (.UKCES, 2010آموزش عال  و تا وارد بازار کار شوند )
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ملی    صیدضرص   ورهد ای: رواهینامآ صال یت ملای  رفاآ  
شیده صینعت  و    براسا  استانداردهای تعریری  ای برشتر ضرفه

 ارند،  که قصد ورود به بازار کار را دنابازرگان  برای داوطلب
هییدف از طراضیی  اتییی دوره، کتییب  اسییص. شییدهطراضیی  

های خاص برای ورود به مشیاغل   مرارت، دانش و صدضرص
 3و  2، 1هییا معمییون  دارای سییطو   وتییهه اسییص. اتییی دوره

های آموزش  و سط   ترتی مرارت کل  نختص،سط  هتتند. 
گریرد.   بیر می    درای را  های ضرفه بانترتی سط  مرارت سوا

توانید، وارد دوره   هیا فراگریر می     راندن اتیی دوره  ز از گا
آموزش تکمرل  شود و تا وارد بازار کیار شیود. ارزشیراب  و    

آمریه   براسیا  عملکیرد موفهریص    تعرری صدضرص فراگریران 
مرییارت کییارگرری دانییش و  ها در بییرییشییغل  و توانییات  آن

 Cuddy andشیود )  شیده بیه شیروه عملی  انایاا می        کتب

Leney, 2005.) 
در همیه   های کلردی مرارت  دوره های کلیدی: مهارت دورر

متررهای آموزش   ز از گارانیدن دوره آمیوزش اجبیاری    
آموزان اسص. گواهرنامیه   سالل  در دستر  دانش 16 رش از 

آشینات    1شود. سط   ارائه م  3تا  1اتی دوره در سه سط  
 آموزان را با مو وعات مرتبح با ارتباطات، و استفاده از دانش

ها  اتی دوره 3و  2کند. در سطو   دنبال م  فناوری اطدعات
واضدهای برشتری در مو وعات؛ کار ترم  و مرارت کار بیا  
دتلران، بربود تادگرری و عملکرد خود، و مرارت ضل متئله 

شود. ارزشراب   اتان  اتیی دوره هیم    آموزان داده م  به دانش
وی مراجیع  هات  اسص که ازسی  شامل کار عمل  و هم آزمون

ای طراض   گونه ها به شود. اجرای اتی دوره خارج  گرفته م 
زمان با سیاتر   توانند، اتی دوره را هم آموزان م  شده که دانش

کییاربردی کییه در مهطییع دوا آمییوزش   -هییای علمیی   دوره
 .(Ibidشود، بلارانند ) متوسطه ارائه م 

مادار  مدادما ی اوو و ملاای شاورای آماوزش فن اای و     
هیات    ورای آموزش فنّ  و تااری انللتتان، دورهش  جاری:

کیاربردی و   -آموزان با مو وعات علم   برای آشنات  دانش
ای مانند، مرندس  هوانوردی و باغداری طراض  کیرده   ضرفه

هیا کیه در سیه سیط  اسیص، ترکربی  از        اسص. در اتی دوره
شیود.  یز از    های عملی  ارائیه می     درو  نظری و فعالرص

توانند وارد بازار کار شوند، تا  ضله فراگرران م تکمرل اتی مر
جملیه دتیپلم تیا     تر از کاربردی  رشرفته -های علم   در دوره

 4گواهرنامه مل  عال  تا سیاتر میدارك تحصیرل  در سیط      
 (. Ibidادامه تحصرل دهند )
هیای   گواهرنامیه  هاای ملای:   هاا و دیامل    جوایز، رواهینامآ

ماموعه جدتدی  ت  هنرهاآکتفورد، کمبرت  و انامی سلطن
 16کاربردی هتتند که برشتر برای افراد  -های علم   از دوره

اتیی   طراض  شیده اسیص.   3و  2، 1ساله در سه سط   19تا 
انللتیتان   شورای آموزش فن  و تایاری ها نره ازسوی  دوره

تواننید،   آمره آنرا م  شود و افراد  ز از  اتان موفهرص ارائه م 
ه شورای آموزش فن  و تااری را درتافیص  جواته تا گواهرنام

 (. Ibidکنند )
المللای و عماومی شاهر و     کاربردی بین-های علمی دورر

 -دوره علمی    500شواری شرر و اصناف بیرش از   اصناف:
دهید و   ها و مو وعات گوناگون ارائه می   کاربردی در بخش

ای  میدارك ضرفیه  و  ای عمیوم   مدارك ضرفیه در  اتان آنرا، 
هیا بتیرار    دهد. اتیی میدارك و گواهرنامیه    ارائه م   الملل بری

متنوع بوده و در سه سط ، گواهرنامه، دتپلم و دتپلم  رشیرفته  
 (.Ibidشوند ) اعطا م 

 
کاربردی در مقااعع او  و  -های علمی تأمین مالی آموزش

 دوم متوسطه

ای کییه بییرای  هییای کییاربردی و ضرفییه ههتنییه همییه آمییوزش
هیا در   ه ازسیوی میدار  و کیال    سال 19تا  16آموزان  دانش

 -شود )تعن  آموزش مهدمات  علم  کشور انللتتان ارائه م 
هیای   های فرا ششم و کیال   در مهطع متوسطه، کال  کاربردی

و سییازمان  آمییوزش تکمرلیی (، ازسییوی سییازمان آمییوزش  
(. Boles, 2015شیود )  تأمری م  نوآوری و مرارتبازرگان ، 
شیورای تیادگرری و   بیه   تسازمان آموزش و مراربودجه از 
شیود.   دهنیدگان آمیوزش داده می     و سیپز بیه ارائیه    مرارت

طور غررمتتهرم ازطرتق مهامات  شورای تادگرری و مرارت به
سیالل    16های آموزش   ز از  محل  آموزش، بودجه دوره

هییا )ازجملییه  تییأمری و سییاتر برنامییه را در مهطییع متوسییطه
کنید   تأمری بودجه می  طور متتهرم  های کارآموزی( را به دوره
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(Cuddy and Leney, 2005    نزا به اشیاره اسیص، اگرچیه .)
هیای آمیوزش    بخش زتادی از بودجه ارائه آموزش در کیال  

شود، اما بخشی  از آن   تکمرل  برشتر ازسوی دولص تأمری م 
هیای تایاری واضیدها و     از راه درآمدهای ضاصل از فعالریص 

وتیهه   شود. بیه  تأمری م ها  کارهای وابتته به اتی کال  و کتب
هیای   دنبال راه ها به های اخرر با فشار دولص اتی کال  ط  سال

ای بییرای اتاییاد درآمیید و کییاهش   نوآورانییه و کارآفرتنانییه
هیا   های خود هتتند. برای درتافص بودجیه، اتیی کیال     ههتنه

نختص، باتد برنامه راهبردی خود را ثبص کنند. در اتی برنامه 
دهنید و تعیداد فراگریران     ات  کیه ارائیه می    ه باتد انواع دوره

مشخص کنند.  یز   وشن ر ها را به کننده در اتی دوره ناا ثبص
از تصوتب اتی برنامه، دولص بودجه مربوطه را براسا  اتیی  

دهد. اگر فراگریران در طی     ها تخصرص م  دو مورد به کال 
 های آمرهی نداشته باشند، بودجه ها عملکرد موفهرص اتی دوره

های برشتر بیه اتیی دسیته از فراگریران      تکمرل  برای آموزش
دولیص  تابد. نزا به اشار اسیص،   ازسوی دولص تخصرص م 

های مرم و میورد نریاز جامعیه اختصیاص      بودجه را به دوره
  (.British Council, 2015دهد ) م 

شیده نریه بیا فرمیول  تعریری       مرهان بودجه تخصرص داده 
فرمول بودجه مل  به شر  زتیر   شود که عناصر اصل  در م 

   اسص 
هییا، کییه براسییا  طییول دوره و  اصییل  برنامییه  الییف( ههتنییه
های  اته مورد نریاز بیرای تکمریل آمیوزش تعریری       ههتنه
 شود؛ م 

 ها؛ ن( مرهان  رشرفص فراگرران با توجه به اهداف دوره
ها با مدت زمان مشیابه منایر    ج( وزن برنامه  برخ  از دوره

شیوند، امیا ههتنیه     هیای مشیابه می     صبه کتب صیدضر 
 ها دارند؛  برشتری نتبص به ساتر برنامه

دلریل   کننده ههتنیه ا یاف  بیه    د( وزن محرومرص  که منعکز
گتیییترش مشیییارکص تیییا مشیییارکص فراگررانییی  بیییا   

 های  عرف اسص؛   زمرنه  رش
هیای مربیوط بیه منطهیه  عیامل  وزنی  اسیص کییه         ه( ههتنیه 

بیا توجیه بیه منیاطق     هیای آمیوزش    کننده ههتنیه  منعکز
 ;British Council, 2015)گونیاگون جغرافریات  اسیص    

Dorléan, 2018 .) 
 

 دوره کارآموزی

در دوره کییارآموزی بییه افییرادی کییه در ضییال تییادگرری     
های جدتد هتتند و تا افرادی که در ضال کار هتتند،  مرارت

های کاربردی و تخصص  میرتبح   ای از آموزش طرف گتترده
هیا معمیون  تیک تیا سیه سیاله        شود. اتی دوره م با کار ارائه 

مرلریون   2ا، ضیدود  1994اسص. از زمیان آغیاز آن در سیال    
اند. کیارآموزان بتیته بیه     کارآموز در اتی برنامه آموزش دتده

تواننید، وارد   آمره دوره کارآموزی مربوطه می   تکمرل موفهرص
 ,Brockmann & Laurie) آموزش عال  تا بیازار کیار شیوند   

2016 .) 

( و 2دوره مختلییف کییارآموزی )در سییط    60در کییل  
صییینعص مختلیییف  80کیییارآموزی  رشیییرفته در بیییرش از 

سییازی، سییاخص و سییاز،  فروشیی ، مرندسیی ، ماشییری )خییرده
داری، مییدترتص هتییل و غییاا، و اداره امییور تاییاری    بانییک
های اصل  برای شروع دوره کارآموزی  کار( که بخش و کتب
درصید از افیرادی    50شود. ضدود  طراض  و ارائه م  هتتند،

شیوند، افیرادی    که در صناتع گوناگون کشیور اسیتخداا می    
 شورای مریارت ناضریه  اند.  ها را گارانده هتتند که اتی دوره

طورکل  هر نرادی کیه کیارآموز    کارخانه و بهدر هر شرکص، 
هیای میورد    وظرفه دارد چارچوب  برای صیدضرص   اترد، م 

هر دوره باتد کتب کنند و همچنیری  نرازی که کارآموزان در 
 Cuddy andچارچوب  برای ارزشراب  آن دوره تدوتی کند )

Leney, 2005    شورای تادگرری و مریارت ازطرتیق شیبکه .)
منهلیه   های کیارآموزی را بیه   دهندگان آموزش، اتی دوره ارائه

 ,Bolesکنید )  تک برنامه مل ، مدترتص و تأمری بودجیه می   

2015.) 
بر کیار اسیص کیه     های مبتن  رب  از آموزشکارآموزی ترک 

 عناصر اساس  زتر را دربر دارد 
هیای کلریدی(،    مرارت های کلردی )در دوره کتب مرارت -

بییرای مثییال ارتباطییات، و فنییاوری اطدعییات در سییط   
 مناسب؛

های فن  تا تااری مرتبح با کیار   کتب دانش  اته در زمرنه -
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شیود و   ئیه می   های آموزش تکمرلی  ارا  که ازسوی کال 
کارآموز  ز از گاراندن آن تک گواهرنامه فن  درتافیص  

 کند؛  م 
های خاص شغل ، کیه  یز از گارانیدن     کتب صدضرص -

که کارآموز ارزشراب  اتی دوره  دوره کارآموزی درصورت 
را با موفهرص بلارانید، بیه او تیک میدرك ملی  فنی  و       

 (.  Cuddy and Leney, 2005شود ) ای اعطا م  ضرفه
 هیای کیارآموزی   مدت زمان مشخص  برای تکمرل دوره 

وجود ندارد و از نظیر محتیوا و طیول دوره بتیرار متفیاوت      
کشید،   ماه طول م  12ضداقل  2هتتند. کارآموزی در سط  

های کارآموزی  رشیرفته ضیداقل    که طول مدت دوره درضال 
ماه اسص. کارآموزی نختص، برای جوانان در نظر گرفتیه   24

سال بود، امیا در سیال    25و ضداکثر سهف سن  آن شده بود 
ا اتی سهف سن  در انللتتان ضاف شد و افرادی که  2004
تواننید،   سنری بانتر هتتند )چه شاغل و چه برکار( نره م  در

هییا را بلاراننیید. هییدف از ارائییه اتییی دوره بییرای  اتییی دوره
بهرگتانن، بان بردن سط  مرارت آنرا در شغل اسیص. اتیی   

ای را بیرای افیراد شیاغل و     ها، آموزش سازمانده  شده رهدو

   (.British Council, 2015)کند  برکار فراهم م 

کارآموزان هنلاا گاراندن دوره کیارآموزی، ضهیو  نریه     
هیا ازسیوی دولیص تیأمری      کنند. بودجه اتی دوره درتافص م 

تیاب  بیه    هیای آمیوزش و دسیص    شود و برای تأمری ههتنه م 
هندگان آمیوزش و   خاص برنامه آموزش  به ارائهنهاط عطف 

شود. کارآموزان باتد مانند کارمندان و  کارآموزان  رداخص م 
کارکنان آن شیرکص، کارخانیه و تیا سیازمان  کیه در آن بیه       
کارآموزی اشتغال دارند، رفتار کنند. کارآموزان معمیون  تیک   

گاراننیید و  روز در هفتییه را در دانشییلاه تییا دانشییکده میی   
کنند تا گواهرنامه فن  را درتافیص   اضدهای فن  را مطالعه م و

روز دتلر هفته را در آموزش تا کیار بیا کارفرمیای     4کنند و 
شیود و در   گارانند. با کارآموزان قراردادی بتته می   خود م 

شود کیه   همان آغاز تک برنامه تادگرری فردی به آنرا داده م 
کننید.   زش تیدوتی می   دهندگان آمو کارفرماتان با کمک ارائه

اتیی گیروه کییه کیار ارزشیراب  و کنتییرل کرفریص آمییوزش و      
کارهیای   و دهند، به مشاغل و کتیب  تادگرری را نره انااا م 

دولتیی  و خصوصیی  بییرای جییان تییک کییارآموز و شییاگرد 
کننید. بیرای اتیی انتخیان، نمیرات و       مناسب نره کمیک می   

 

های     

    با  ر

5

4

3

      ر ت 



2

1

    ر دی


 

 
 هایآموز ی واه  ام 

  و 

 ها     

هایمر        

باآموزشهایکاربردی
 

های     

 عمومی

های     

   لی

 واه  ام عمومیآموزش

 کاربردیمتو   

آموزشمتو     واه  ام عمومی
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 A   -ای ر  
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4     ملیکاربردی-   
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آموزشمتو     واه  ام عمومی

   A* 

 
 

 ( Cuddy and Leney, 2005) های ملی در انگلستان ای از چارچوب صال یت ر. طرح ساد2شکل 
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هه تیر( و انلری   مدارك تحصرل  )به وتهه بیرای مشیاغل فنی    
 (. Ibidشود ) کارآموزان در نظر گرفته م 

کییاربردی  -هییا و متییررهای آمییوزش علمیی   صییدضرص 
توسعه  ها در انللتتان همواره درضال بر مدار  و کال  مبتن 

ای عمیوم  کیه در    و بازبرن  هتتند. برای مثال مدارك ضرفه
ا منهض  و  2007ا معرف  شده بود تا  اتان سال  1990دهه 

کییاربردی خییارج شیید و  -هییای علمیی   وزشاز چرخییه آمیی
ای  های عموم  آموزش متوسیطه و آمیوزش ضرفیه    گواهرنامه
 Cuddy andا معرف  و اجرا شدند ) 2000از سال  Aسطو  

Leney, 2005( شکل .)هیا و میدارك تحصیرل      (، گواهرنامه2
طیور کلی      رورش انللتیتان را بیه   و متداول در نظاا آموزش

 دهد.  نشان م 
 

 کاربردی -عالی علمیآموزش 

ای و کاربردی آموزش  اسص که ترکربی    آموزش عال  ضرفه
ای را برای افیهاتش   های علم  و کاربردی و ضرفه از آموزش

سط  مرارت دانشاوتان و آمادگ  آنرا برای ورود بیه بیازار   
هیای   دهد. بیا اسیتفاده از اتیی تعرتیف، دوره     اشتغال ارائه م 

دی در انللتتان بتیرار متنیوع   ای و کاربر آموزش عال  ضرفه
، Aاسیییص.  یییز از درتافیییص میییدارك تحصیییرل  سیییط  

هیا و سیاتر ماستیات     توانند، وارد دانشیلاه  آموزان م  دانش
هیای   آموزش عال  شوند. در مهطع آمیوزش عیال ، آمیوزش   

هیای تخصصی  و هیم     کاربردی هم ازسیوی کیال    - علم 
و  ها و ماستات آموزش  ارائیه شیده   برخ  دانشلاهازسوی 

دتیپلم دو سیاله، میدارك     های دتپلم، فیو   نراتص گواهرنامه در
 اته و ساتر مدارك سط  بیانتر بیه فراگریران و دانشیاوتان     

هیای هنیر و    ماننید کیال   های تخصصی ،   شود. کال  اعطا م 
ها را ارائیه داده   طور تخصص  اتی قبرل آموزش به کشاورزی

ه فراگریران  کاربردی بی  -و در  اتان مدرك فو  دتپلم علم  
کند. افهون بر مهاطع کارشناس  سه تیا چریار سیاله،     اعطا م 
ها در مهیاطع کارشناسی  ارشید و دکتیرا نریه طریف        دانشلاه
کیاربردی ارائیه    -تیر علمی     هیای کوتیاه   ای از دوره گتترده

 (. Cedefop, 2011: 14دهند ) م 
هیای   در انللتتان دانشلاه ماهات  بیرای ارائیه آمیوزش    

هییا هییم  بردی وجییود نییدارد. برشییتر دانشییلاهکییار -علمیی  
های آموزش عمیوم    کاربردی و هم دوره -های علم   دوره

دهند. در زمرنه  های مختلف ارائه م  و نظری را البته با نتبص
کیاربردی نریه طریف     -انتخان برنامه آموزش عیال  علمی    

دوره مختلیف   50000ای وجود دارد، چرا که ضدود  گتترده
ئه مدرك و بدون ارائه میدرك ازطرتیق واضید    تحصرل  با ارا
هیا طراضی  شیده و در دسیتر       ها و کیال    اترش دانشلاه

 (. West, 2013دانشاوتان اسص )
توسعۀ مشیارکص، بعید اصیل  سراسیص انللیرز اسیص.        

رو، سراسییص  ییاترش دانشییاو و بررسیی  صییدضرص  ازاتییی
دانشاوتان برای ادامیه تحصیرل در مهیاطع آمیوزش عیال ،      

هیا صیدضرص    دانشیلاه  شیود.  ود دانشلاه تعرری م ازسوی خ
گرییری  متها ییران را ارزتییاب  کییرده و براسییا  آن تصییمرم 

ای و  که متها یران دارای میدارك ضرفیه    کنند. در صورت  م 
کیاربردی در سیط  مناسیب باشیند، ورود آنریا بیه        -علم  
ای معمیون  تأترید    های آموزش عال  کیاربردی و ضرفیه   دوره
ای و علمی    برای متها ران  که دارای مدارك ضرفه شود. م 
کیه دارای نمیرات و میدارك     کاربردی نباشیند، درصیورت    -

هیای   باشند، نره اتی امکان وجیود دارد کیه در دوره   Aسط  
کیاربردی شیرکص کننید.     -ای و علمی    آموزش عال  ضرفیه 

که متها   دارای صدضرص و مدارك مرتبح ورود  درصورت 
شود و دربیاره ورود   م   ها نباشد، با آنرا مصاضبه به اتی دوره

شود. البتیه تاربیه کیار و     گرری م  ها تصمرم آنرا به اتی دوره
 Fuller andعوامل دتلری نره در اتی مران تأثررگاار اسیص ) 

Unwin, 2011 .) 
صیورت   های تحصرل  به در انللرز، مدارك و گواهرنامه 

وی خیود دانشیلاه و   شوند، بلکه ازسی  مل  صادر و اعطا نم 
تیرتی میدارک  کیه     شود. مرم آموزش عال  صادر م  ماسته

کیاربردی و   -در ضیوزه آمیوزش علمی     هیا  ازسوی دانشلاه
 ز ا اند شود، عبارت ای صادر م  ضرفه
 

 مدارک تحصیالت تکمیلی

ا  2001تا  رش از معرف  درجیات و میدارك  اتیه در سیال     
طیع آمیوزش   ترتی مدرك تحصیردت تکمرلی  در مه   متداول

در  هیای عیال  ملی     و دتیپلم  های عال  مل  عال ، گواهرنامه
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تعداد بترار زتادی از مو وعات بیود کیه بیه خیودی خیود      
ای  کیاربردی و ضرفیه   -هیای علمی     دهنیده صیدضرص   نشان

ضا ر نریه ارائیه    ها که درضال ها و دتپلم بودند. اتی گواهرنامه
د که در مهیاطع  ای و کاربردی هتتن های ضرفه شوند، دوره م 

شوند و بر تادگرری از راه عمیل بیرای    آموزش عال  ارائه م 
های عال  مل   کنند. دتپلم های خاص تأکرد م  کتب مرارت
شیود و   وقیص اعطیا می     های دوسیاله و تمیاا   معمون  به دوره

وقص هتیتند.   های عال  مل  معمون  دو ساله و  اره گواهرنامه
توانند،  تا گواهرنامه را دارند، م دانشاوتان  که اتی دو دتپلم 

هییای اصییل  آمییوزش عییال  وارد شییوند. طرییف     بییه دوره
های مربوط بیه دتیپلم عیال  ملی  ارائیه       ای از برنامه گتترده

های آموزش و تادگرری  شود که در آنرا ترکرب  از فعالرص م 
صیورت عملی (    صورت نظری( و محل کار )بیه  بهدر کال  )
 (. Ulicna et al., 2016گررد ) صورت م 

و مریارت  اسیص کیه     ای دتپلم عال  مل  تک دوره ضرفه 
هیای   های تحصردت تکمرل  و تا کیال   معمون  ازسوی کال 

شیود. طیول اتیی دوره     آموزش عال  در انللتتان ارائیه می   
سال  4تا  3وقص  صورت  اره سال و به 2وقص  صورت تماا به

ه شامل آموزش اسص که معادل مهطع کاردان  اسص. اتی دور
و عمل اسص و هدف آن آماده کردن دانشیاوتان بیرای تیک    

رو  خییاص و ورود آنرییا بییه بییازار کییار اسییص. ازاتییی  ضرفییه
گاراندن اتی دوره برای افرادی که تماتل به کتب مرارت و 
تاربه برشتری نتبص به دانش موجیود خیود دارنید، بتیرار     

داننید،   رق م طور دق وتهه، برای افرادی که به مناسب اسص. به
خواهنید، ادامیه دهنید؛ تکمریل      ای را م  چه صنعص تا ضرفه
تواند، مترر متتهرم و  رشتان برای آنریا   دتپلم مل  عال  م 

کار خود فراهم  و اندازی کتب در راستای اشتغال به کار تا راه
جملیه    هیای متعیددی از   کند. دتپلم عال  ملی  در تخصیص  

کییار،  و رتص کتییبمرندسیی ، مرندسیی  بییر ، عکاسیی ، مییدت
هیای برداشیت  و    ضتابداری، تئاتر، مرندس  عمران، مراقبص

شییود  داری، و ورزش ارائیه میی   اجتمیاع ، کشییاورزی، هتییل 
(Kleanthous, 2019     تاکنون برشیترتی مریهان جیان اتیی .)

مییدارك در بخییش کشییاورزی و مو ییوعات مییرتبح بییا آن، 
 معماری، ساختمان، هنرهای خدقانه و طراضی  بیوده اسیص   

(Ulicna et al., 2016   مییدرك اتییی دوره بییرای همییه .)
کارهییای  و هییا و کتییب هییا، شییرکص کارفرماتییان در کارخانییه
 (.Kleanthous, 2019خصوص  اعتبار دارد )

تواننید، وارد اتیی    می   Aدانشاوتان با گواهرنامیه سیط     
های دتپلم مل  عیال  شیوند. ازآنااکیه اتیی دوره تیک       دوره

ضا یر   ر کار و ضرفه اسیص، درضیال  ب دوره و صدضرص مبتن 
درصد نتبتا  زتادی از دانشاوتان در انللتتان اتیی مهطیع را   

شیوند. ههتنیه اتیی     انتخان کرده و سپز وارد بازار کار می  
شییود کییه  ازسییوی فراگرییران  رداخییص میی هییا معمییون   دوره

ها را برای  ماستات ارائه دهنده اتی دوره، ازطرتق واا ههتنه
 .(Ibidکنند ) م فراگرران تأمری 

 
 درجات پایه

ا معرفی  شیدند،    2001درجات  اته تا بنرادی کیه در سیال   
بخش  از راهبرد دولص برای افیهاتش مشیارکص در آمیوزش    

هییای آمییوزش عییال  بییا همکییاری  اتییی دوره عییال  اسییص.
ای تییا بییانتر از سییط   کارفرماتییان در سییط  فنیی  و ضرفییه

در اختریار قیرار    ها شوند. هدف اتی دروه تکنتری طراض  م 
ای میورد نریاز    های فن  و ضرفیه  و مرارت دادن دانش بنرادی

بازار، به فراگرران اسص تا آنرا را بیرای اشیتغال تیا تحصیرل     
(. ارائیه  Jackson and Jamieson, 2009برشتر تارریه کننید )  

هیای    اتری بتیراری دارد و شیامل دوره   ها انعطاف اتی دوره
ری از راه دور، تادگرری در محل وقص، تادگر وقص و تماا  اره

کار و تادگرری با اتنترنص اسص. اتیی مریهان انعطیاف سیبب     
راضت  در دستر  مردا قرار گررد.  ها به شود که اتی دوره م 

های آمیوزش   ها معمون  با مشارکص دانشلاه و کال  اتی دوره
وقیص باشید، مریانلری     شوند. اگر دوره تمیاا  تکمرل  ارائه م 
افرادی کیه   زا برای تکمرل دوره دو سال اسص.مدت زمان ن

ماه  15توانند با گاراندن  ماتل به تکمرل کل دوره نرتتند، م 
 وقیص(  صیورت  یاره   وقص )و تیا معیادل آن بیه    تحصرل تماا

مدرك افتخاری اتیی دوره را کتیب کننید. بیانترتی مریهان      
هییای مو ییوع ؛ آمییوزش،  جییان اتییی مییدارك در ضییوزه 

داری، مطالعیات اجتمیاع ، و مرندسی     مطالعات تایاری و ا 
و فناوری بوده اسیص.  یز از گارانیدن اتیی دوره،      کامپروتر
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 Ulicna etوارد مهطع کارشناس  شیوند )  توانند فراگرران م 

al., 2016). 
 

 افتخارات و مدارک تحصیالت تکمیلی

هیای کارشناسی ،    های تحصردت تکمرلی  شیامل دوره   دوره
 -. دوره کارشناسی  علمی    کارشناس  ارشید و دکتیرا اسیص   

ها شامل کارشناسی  هنیر، کارشناسی      کاربردی در همه زمرنه
شود و معمون  سیه سیال    ارائه م  و کارشناس  علوا آموزش
ها چرار ساله هتتند کیه در آن   کشد. بعض  از دوره طول م 

دانشاوتان تک سال در تک صنعص مرتبح و تا در بریرون از  
نترای دوره نره دانشاو باتد تیک  برنند. در ا کشور آموزش م 

  (.Field, 2018نامه ارائه دهد )  روژه تا  اتان
ارشییید هنیییر،   ارشییید )کارشناسییی   دوره کارشناسییی  

وقیص   ارشد علوا و غرره( نره معمون  تک سال تماا کارشناس 
ها معمون  ازسیوی   وقص اسص. ههتنه اتی دوره تا دو سال  اره

هیا بیه    ورود به اتیی دوره شود.  خود دانشاوتان  رداخص م 
شده در سط  کارشناس  بتیتل  دارد.   نمرات و نتات  کتب

شیده در   نتیات  و نمیرات کتیب    ورود به دوره دکتری هم به
دوره کارشناس  ارشد تا کارشناس  بتتل  دارد. طیول اتیی   
دوره ضداقل سه سال اسیص و دانشیاوتان دوره دکتیری در    

 .(Ibidکنند ) م اتی مهطع معمون  کمک ههتنه درتافص 
 

 کاربردی-های عالی علمی تأمین مالی آموزش

کاربردی مشمول  -های آموزش عال  علم   تهرتبا  کلره دوره
هیا را    رداخص ههتنه هتتند که بخش زتیادی از اتیی ههتنیه   

ا ماستییات  کننیید. در برشییتر آنییه دانشییاوتان  رداخییص میی 
واا در صیورت   هیا، شیررته نزا را بیه    دهنده اتیی دوره  ارائه

ها، مانند  دهند. البته در برخ  دوره اخترار دانشاوتان قرار م 
های کارشناس  ارشد تا دکتری، دانشاوتان کمک ههتنه  دوره

کنند و تا در صورت داشتی معرارهیای خیاص از    درتافص م 
 .(British Council, 2015شوند )  رداخص شررته معاف م 

 
 گساالنالعمر برای بزر ای مادام آموزش حرفه

العمر در انللتتان معمیون  بیه تیادگرری گفتیه      تادگرری ماداا

شود که  ز از  اتان تحصیردت و آمیوزش رسیم  فیرد      م 
طیور معمیول آمیوزش     در انللتیتان بیه   گریرد.  صیورت می   

ای بیرای   ای به آموزش فنی  و ضرفیه   ضرفه -العمر فنّ   ماداا
ل آمیوزش  سال اشاره دارد. اتی دوره شام 19فراگرران بانی 
هیای مربیوط    وقص، و آموزش وقص، آموزش  اره کامل و تماا

به کار )ازجمله برای برکاران( اسص کیه بیرای تیأمری طریف     
تصمرم دربیاره   .اند وسرع  از نرازهای اجتماع  طراض  شده

های آموزش  فراتر از سی مدرسه، اختریاری   شرکص در دوره
اتانیه(، ملیر   بوده و در اخترار خود فرد اسص )روتکرد فردگر

در مواردی که تک شغل، به مدرك تحصرل  و تیا گواهرنامیه   
خاص  نراز داشیته باشید )روتکیرد داوطلبانیه(. دولیص اتیی       
کشور بیرای افیهاتش مریارت و توانمندسیازی نریروی کیار       

کاربردی  -های علم   اهمرص زتادی قائل اسص و در آموزش
 های کل  زتر تأکرد زتادی دارد  بر سراسص

ولوتییص قییراردادن نرازهییای کارفرماتییان بییا تضییمری   در ا -
 های با کرفرص بان؛ دسترس  آسان به آموزش

هیا بیرای    کیارگرری مریارت   کمک به کارفرماتان بیرای بیه   -
تیر در   تیاب  بیه موفهریص بلندمیدت و بلند روازانیه      دسص

 تاارت؛
 اتااد انلرهه و ضماتص از تادگررندگان؛ -
 هیای  مران دولص، اتحادته اتااد تک اتحاد مل  و مشارکص -

هیای میورد    صنف  و کارفرماتان در زمرنه آموزش مرارت
 .(Cedefop, 2011)نراز هر شغل 

های کل  را تعرری کیرده   دولص در اتی زمرنه تنرا سراسص 
ها در اخترار کارفرماتان قیرار   اسص، اما نحوه اجرای اتی دوره

 دهندگان بخش دولت  و بخیش خصوصی  طریف    دارد. ارائه
کیاربردی   -های علم   ها را برای آموزش ای از دوره گتترده

دهنید، بیا تأکرید بیر      العمر ارائه می   های ماداا و ساتر آموزش
 .گریرد  اتنکه اولوتص برشتر بیر نرازهیای تادگررنیده قیرار می      

ای و کیاربردی بیرای بهرگتیانن ازسیوی      های ضرفه آموزش
چنییدتی ماستییه از جملییه ماستییات آموزشیی  تکمرلیی ،   

هیا تیا کارفرماتیان شخصی ،      شرکص های آموزش عال ، کال 
مراکه مصون آموزش بهرگتانن که توسح مراکیه آمیوزش   

بیرای   هیای آمیوزش کیارگران    شوند و انامی اداره م  محل 
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کارهیا و   و درصد کتیب  35ضدود شوند.  بهرگتانن ارائه م 
ای  های ضرفه صناتع خصوص  در اتی کشور در ارائه آموزش

 ,Eurostatانید )  دی به بهرگتیانن مشیارکص داشیته   و کاربر

صیورت اتنترنتی  در    ها نره به البته برخ  از اتی دوره(. 2017
 -هیای علمی     ترتی شیکل آمیوزش   ضال اجرا اسص. متداول

کاربردی بهرگتانن، آموزش درون تک شرکص تیا کارخانیه   
هیا توسیح میدتر خیح تولرید،       تولردی اسص. برشتر آمیوزش 

شود و بیه   تا تک همکار باتاربه ارائه م ه و سر رسص کارگا
دنبال آن ازسوی کارمندان متخصیص آمیوزش نریه آمیوزش     

 .(Dehmel, 2005شوند ) داده م 
ای  هییای آمییوزش کییاربردی و ضرفییه    برخیی  از دوره 

 اند از  عبارت بهرگتانن
 

 های آموزش کارفرمایان پایلوت

که سط   در اتی طر  کارفرماتان نتبص به آموزش کارکنان 
شیوند. اتیی طیر  در سیال      مرارت  اترن  دارند، تشوتق می  

مرارت و  اندازی شد و ههتنه آموزش کارکنان کم ا راه 2002
هیای آموزشی     مدت زمان  که کارکنان بیرای  رلریری دوره  

بیه کارفرماتیان باز رداخیص    کنند، ازسیوی دولیص    صرف م 
 .(Abramovsky et al., 2011شود ) م 
 

 صنعت/آموزش مستقیم دانشگاه برای

 -های علمی    ها ارائه آموزش ا برخ  دانشلاه 2000از سال 
های خاص، برای بهرگتانن  ای را در زمرنه کاربردی و ضرفه

انید.   صورت ضضوری آغاز کرده صورت برخح و هم به هم به
 اتری، تها ا و همچنیری اسیتهبال از اتیی     اتی مرهان انعطاف

 Cuddy andافهاتش داده اسیص ) ها را برای بهرگتانن  دوره

Leney, 2005). 
 

 آموزش معلولین بزرگسا 

برای تأمری امنرص شغل  تا خود  شوراهای تادگرری و مرارت
اشتغال  معلولری، برنامه آموزش بهرگتانن معلیول برکیار را   

کنند. اقامتلاه در اخترار اتی دسته از کارآموزان قیرار   اجرا م 
سیوی وزارت آمیوزش و مریارت    گررد، افهون بیر اتیی از   م 

هیا   کنند. طول اتیی دوره  ههتنه تحصرل  نره درتافص م  کمک
هفتیه   52و شراتح فردی متغرر اسص و ضداکثر  بر اسا  نراز

ای برای  دوره آموزش فنّ  و ضرفه 50کشد. برش از  طول م 
اتی دسته از بهرگتانن در دستر  اسص کیه در برشیتر آنریا    

 .(Ibidشود ) اهرنامه ارائه م  ز از گاراندن دوره گو
 

 رویکرد جدید مهارت

ا معرف  شد، بخش  2004روتکرد جدتد مرارت که در سال 
مرم  از راهبرد دولیص بیرای افیهاتش مریارت بهرگتیانن       

ماه برکار بوده و تا قصید   18تا  6وتهه برای مدت  اسص که به
ای از  تغررییر شییغل خییود را دارنیید. در اتییی برنامییه ماموعییه

ای برای کمک به توسیعه   های آموزش  ضرفه امات و دورهاقد
های مورد نراز افراد بیرای تیأمری و ضفیش اشیتغال و      مرارت

شود. اتی طر  برشتر افیرادی را مید    م   رشرفص در کار اجرا
دهد که کار خود را تغررر داده و تا درصدد تغررر  نظر قرار م 

انند و عرص کند، تا بتو شغل خود هتتند و به افراد کمک م 
ها بیرای افیرادی کیه     اتی دوره .اشتغال خود را بربود بخشند

انید، اجبیاری اسیص. اتیی دوره کیه       ماه برکار بوده 8تا  6بری 
شود، افیهون   برای افراد معلول و والدتی مارد نره برگهار م 

های شغل  در موارد زتر نریه   بر ارائه آموزش و بربود مرارت
 کند   به بهرگتانن کمک م 

 ای؛   های مشاوره ضماتص -
برتیر بیا     شتربان  و مشاوره برای جتتاوی شغل و تطابق -

 .(Cuddy and Leney, 2005شغل جدتد )
 

 ارتباط میان صنعت و دانشگاه

مریان  رشد رابطیه   مرددی روند روبه 80در انللتتان در دهه 
در طیول اتیی دهیه    . گرفص شتان برشتریدانشلاه و صنعص 

سییازی و کییاهش  هییای خصوصیی  راسییصاعمییال سدلرییل  بییه
 وری و همچنری افهاتش برره ها های دولص از دانشلاه ضماتص

هیا بیرای    سیازی دانشیلاه   بیر ظرفریص  آموزش و نرروی کیار  
سوی خودگردان  و استهدل تأکرد شد که اتی امر،  هب ضرکص
ها را به سیمص تیافتی منیابع میال  جدتید واداشیص        دانشلاه
(. واضدهای ارتباط با صنعص در 1391زاده و محتن ،  )شفرع
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های جان منابع  هوهش  و انتهیال   از کلره فعالرصها  دانشلاه
مالکریص معنیوی، ضیق اختیراع و     ضفش  فناوری در دانشلاه،

 هیای   هوهشهات  که از نتات   ثبص فناوری و تأسرز شرکص
جملیه تغرریرات    ازکنید.   برند، ضماتص م  م   دانشلاه  برره

هیا   اتااد اتی واضدها در برخ  دانشیلاه ساختاری که در    
اتااد آزماتشلاه در دانشلاه توسح صیناتع  اتااد شده اسص، 

اسص که دانشاوتان نرازهای صناتع مرتبح، را با انایاا دادن  
هیا میورد بررسی  قیرار      های خود در اتی آزماتشلاه نامه  اتان
  (.Stevenson and Mercer, 2013دهند ) م 

موفیق ارتبیاط دانشیلاه بییا      ای نتبتا ک  دتلر از اللوهت 
اتیی اللییو   ص. آموزش  مشترك اس های صنعص اتااد شرکص

ان تتکنتول تحهرهات مرندس  و علوا کشور انللرا نختص 
 مرییانفعییال   تیییا مشییارکت کییردتاییاد ا ا 1974 در سیییال
اتیی شیرکص  . وجود آورد هها ب های صنعت  و دانشلاه شرکص

 قالیب ص و سازمانده  آن در با درتافص نرازهای بخش صنع
  هوهشیلران و عر یه آن بیه    گوناگونای ه ها و  روژه برنامه

نهیش واسیح و ضلهیه اتصیال دانشیلاه و       مثابه هب ،دانشلاه 
های اتی شیرکص بیا هیم     ع فعالرصد. نوکن صنعص فعالرص م 

 های آموزشی   در تک نمونه از برنامهد. برای مثال تفاوت دار
سه  برای تک دورهآموختلان  دانش با تعدادی از اتی شرکص،

دانشلاه مربوطیه   افراد ازسویاتی . شود قرارداد بتته م  ساله
شیوند و   به شرکص میورد نظیر اعیهاا می      برای دادن مشاوره

 نرا ضیدود کنند. آ خود را درتافص م  و ص ضهتوسیح شیرک
 گاراننید و  از زمان کاری خود را در شیرکص می   درصد  90

برنامیه مطالعیات میرتبح بیا      گرری   ای بهره زمان خود را بر
. اتی دسته از افیراد  برند م  سر هب نرازهای شرکص در دانشلاه

بیا  کیه  مدارج بانتر ثبص ناا کنند توانند برای  در صورت  م 
در اتیی  . تاب  به اهداف شرکص مربوطه سیازگار باشید   دسص

کیادر   ازسویمرم صنعت ،  های اللو دانشلاه بر اجرای  روژه
 ارشد که تک تا دو روز از ماه را در شیرکص آموزشی    علم 
ای متشکل  هر برنامه توسح کمرته .کند م  نظارت گارانند، م 

شرکص آموزشی    اناز کادر شرکص و دانشلاه و تک  از مدتر
 قیرار  بار میورد بیازنلری   هر چرار ماه تک ای صورت دوره به
 روز شود و  رشرفص کیار سیرعص برشیتری بیه     گررد تا به م 

تک نهطه مثبص در اتی اللو بیرای صینعص اتیی    . خود بلررد
وقیص خیود را در شیرکص     آموختلیان برشیتر   دانشاسص که 

 از نرازهییای و درك بییانتری گاراننیید و تعریید برشییتر  میی 
تحیص فشیارهای   . افیهون بیر اتیی    های صنعت  دارند شرکص

از کیار بیا کیادر علمی  و       واقع  انااا کار، تاربه با ارزش
بیه  کننید.   کتب می   روی مو وعات مورد تها ابر صنعت  
 رشینراد    هوهشی   ز از  اتیان فعالریص    با صدضرص، افراد

دانشیلاه نریه   . شود شیرکص صنعت  داده م  ازسویاستخداا 
کیه   طیوری  . بیه آورد دسیص می    هدر اتی تعامل منافع مناسب  ب

تیر   هیای کیاری آنریا آگیاه     نتبص به نرازهای صنعص و روش
 دادننریه از توانمنیدی دانشیلاه در انایاا      شود و صنعص م 

 یور،   )شیفرع  و جمیال    شیود  ای بیهر  مطلیع می    ه  روژه
1389 .) 
 

 کاربردی-مربیان علمی آموزش معلمان و

ای در انللتتان )کیه برشیتر    کاربردی و ضرفه آموزشمعلمان 
 های تحصردت تکمرل  هتتند( معمون  افرادی مدرسان کال 

کیه واژه   کنند، درضال  ها کار م  کال هتتند که در مدار  و 
های  شود که در محرح کار برده م  مرب  برشتر برای افرادی به

هیا، میهارع و ...    هیا و کارگیاه   ها، شرکص کاری مانند کارخانه
 (. Field, 2018متتهر هتتند )

ا در انللتیتان بییرای مربرییان و   1999تیا  ییرش از سییال   
نرازهای بترار  ی،  رشکاربرد -معلمان آموزش رسم  علم  

معدودی وجود داشص تیا صیدضرص نزا بیرای تیدرتز را     
ضا ر همه افرادی که در انللتتان نهش  درضال .داشته باشند

دهنید، باتید دارای گواهرنامیه     تدرتز تا آموزش را انااا م 
هیای   معلمان  که در مدار  و کال  صدضرص تدرتز باشند.
دو ماموعه مریارت نریاز    کنند، به تحصردت تکمرل  کار م 

ای و دوا داشیتی   ای ضرفیه  دارند؛ تکی  تخصیص در زمرنیه   
 (.  ibidصدضرص آموزش  برای تدرتز آن مو وع )

هیای آمیوزش    ا برنامه1990منظور از اواخر دهه  همری به 
ای در چییارچون تییادگرری   مربرییان بییرای آمییوزش ضرفییه 

د. اجیرا شی   سازمان مل  آموزش تکمرلی  العمر ازسوی  ماداا
ها، توسیعه، اطمرنیان از کرفریص و ارتهیاء      هدف از اتی برنامه
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هیا   استانداردهای مل  برای آموزش مربران و معلمان در کال 
نزا به  کیر اسیص در زمرنیه     و مدار  آموزش تکمرل  بود.

هیای   ای غریر دولتی  )ماننید کیال      های فن  و ضرفیه  آموزش
ای هی  های خصوص  درون خانه، سیازمان  خصوص ، آموزش

گونه الهاا رسم  برای داشیتی میدرك    داوطلبانه و غرره( هرچ
بیر   صدضرص تدرتز برای مربران وجود ندارد. اتیی مربریان  

های تخصص  کارشناس ، دانشلاه   اسا  مدارك و مرارت
 (.ibid)شوند  ای خود منصون م  و تا ضرفه

 
  رو های پیش اصالحات و برنامه

هیا دربیاره     یهوهش هیای اخریر نترایه برخی       در طول سال
سییال در  14-19کییاربردی بییرای افییراد  -آمییوزش علمیی  

هیا بیا    انللتتان ضاک  از اتی اسیص کیه برخی  از اتیی دوره    
نرازهای بیازار کیار چنیدان منطبیق نبیوده اسیص. از اتیی رو        

هیای موردنریاز بیازار بیا      تصمرم بر اتی اسص که فهیح رشیته  
در جیدول  استانداردهای صیدضرت  موردتأترید کارفرماتیان    

ضا ر اصدضات  کیه دولیص    عملکرد مشخص شوند. درضال
ها میدنظر قیرار داده    برای بربود کرفرص و کارآت  اتی آموزش

 اسص، به شر  زتر اسص   
شییده و  اصیید  و بییازبرن  مرییهان بودجییه تخصییرص داده  -

هیای ارائیه شیده بیه فراگریران       همچنری محتوای آموزش
هیای جدتید    با برنامیه  سال 19تا  16آموزان  وتهه دانش به

 مطالعات ؛
 را در Cاطمرنان از اتنکه دانشیاوتان  کیه ضیداقل نمیره      -

رتا یی  و در گواهرنامییه دروه آمییوزش متوسییطه کتییب 
اند، تحصردت خیود را در مهطیع دوا متوسیطه در     کرده

 ها ادامه دهند؛ اتی رشته

ای موردنریاز   های ضرفیه  بازبرن  و شناسات  برترتی مرارت -
ها، بیه اتیی    کارفرماتان و دانشلاه جدتد کار با تأتردبازار 

هییات  کییه دارای برتییرتی  منظییور کییه جوانییان از رشییته 
انداز شغل  هتتند، مطلیع شیوند و متیرر خیود را      چشم

 آگاهانه انتخان کنند؛
ای بییرای تهوتییص  هییای ضرفییه اصیید  نظییاا صییدضرص  -

گییو بییودن آنرییا بییه بییه نرازهییای  هییا و  اسیی  صییدضرص

 تان و فراگرران؛کارفرما
 ارائه مشاوره شغل  برتر با خدمات مل  مشاغل؛ -
ها از کنترل دولیص مرکیهی و آمیوزش     آزاد کردن دانشکده -

 -هییای آمییوزش علمیی   تییر آموزشییلران دوره ای ضرفییه
 کاربردی؛

هییای  معرفی  تییک سرتییتم بودجییه جدتید بییر اسییا  واا   -
صید  به بان اسص کیه ق  24دانشاوت ، اتی واا برای افراد 

 های مرارت  عال  دارند؛  ادامه تحصرل در دوره

معرفیی  تییک برنامییه کییارآموزی جدتیید بییرای ضماتییص از  -
 های اشتغال؛ جوانان برای توسعه مرارت

هیای کیارآموزی و قیراردادن     ارتهاء سیط  آموزشی  دوره   -
 کارفرماتان برای کنترل آنرا؛

تشوتق برشتر کارفرماتیان و صیاضبان صیناتع و مشیارکص      -
 های آموزش مرارت ؛ رشتر آنرا در دورهب
های مل  به سر رسیت  کارفرماتیان بیرای     تأسرز دانشکده -

ارائه آموزش در زمرنه مشاغل  که مورد نراز جامعه اسص 
و آموزشلران بیه لحیا  مریارت در آنریا سیط  بیانت        
ندارنید، ماننیید مرندسیی  راه آهیی قطارهییای تنییدرو، تییا   

 (. Boles, 2015فناوری دتارتال )
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سته آموزش و )عضو هرئص علم  ما مهد  فرتمان  شرراا
 (  کشاورزی، سازمان تحهرهات، آموزش و تروت  کشاورزیتروت

سته تحهرهات اصد  و اعلم  م هرئصعضو محمودی ) مرتم
 (ترره نرال و بار، سازمان تحهرهات، آموزش و تروت  کشاورزی

 
 ها معاد 

  Further education آموزش تکمرل 

کاربردی  -آموزش علم  
 العمر ماداا

Continuing vocational 
education and training  

 Initial vocational education کاربردی-آموزش مهدمات  علم 
and training (IVET) 

کاربردی  -های علم   آموزش
 مهدمات 

Initial vocational education 
and training 

افتخارات و مدارك تحصردت 
 تکمرل 

 

Honors and post-graduate 
degrees 

 Workers’ Educational ش کارگرانهای آموز انامی
Association 

 ادشاه  متحد برتتانرای کبرر و 
 اترلند شمال 

United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland 

 Employer Training Pilots های آموزش کارفرماتان  اتلوت

های  ها و دتپلم جواته، گواهرنامه
 مل 

National awards, certificates 
and diplomas 

 Foundation degrees  اته درجات

 Key skills های کلردی مرارت

 higher national diplomas های عال  مل  دتپلم

 Department for Education سازمان آموزش
(DfE) 

 Department of Education and سازمان آموزش و مرارت
Skills 

سازمان بازرگان ، نوآوری و 
 مرارت

Department for Business, 
Innovation and Skills (BIS) 

 Further Education National سازمان مل  آموزش تکمرل 
Training Organization 

  Advanced level سط   رشرفته

 City and Guilds شواری شرر و اصناف

 learning and skills councils شوراهای تادگرری و مرارت
(LSC) 

 Business and technical ای آموزش فن  و تااریشور
education councils 

 Sector Skills Council شورای مرارت ناضره

  Learning and Skills Council شورای تادگرری و مرارت

  Advanced subsidiary صدضرص فرع   رشرفته

 Sixth-form college کال  فرا ششم

 Education maintenanceهای نلرداری  کمک ههتنه
allowance 

 وزشآم

 Vocational certificate of یا گواهرنامه آموزش ضرفه
education 

گواهرنامه صدضرص مل  
 ای ضرفه

National vocational 
qualifications 

 General Certificate of گواهرنامه عموم  آموزش
Education 

گواهرنامه عموم  آموزش 
 کاربردی متوسطه

Vocational general certificate 
of secondary education 
(Vocational GCSEs) 

گواهرنامه عموم  آموزش 
 متوسطه

General Certificate of 
Secondary Education  

های آکتفورد، کمبرت   گواهرنامه
 و انامی سلطنت  هنرها

Oxford, Cambridge and Royal 
Society of Arts  

  higher national certificates ای عال  مل ه گواهرنامه

 Sub-degree qualifications مدارك تحصردت تکمرل 

 International Vocational الملل  ای بری مدارك ضرفه
Qualifications (IVQs) 

 General Vocational ای عموم  مدارك ضرفه
Qualifications (GVQs) 

 Local education authorities مراکه آموزش محل 

 Local Education Authorities مهامات محل  آموزش

 


