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شامل ترکیبیی   منزله مفهومی جهانی ای به آموزش فنی و تربیت حرفه
هیای میرتبب بیا  یی       آمیوزی و توعی م مهیات     از آموزش، مهیات  

های شغلی، تولیدی، خیدماتی و م یتیتی اعیت و     ای از زمینه گسترده
های متوعطه، ب د  تواند دت دوته ال مر می مثابه بختی از آموزش مادام هب

 از متوعطه و آموزش عالی برگزات شود.

 ای مفهوم آموزش فنّی و تربیت حرفه

در گوو ر »  اي حرفوو تربیوو      يفن وو  آموو   »  ة اژمفهوو و   
 بو    مختلو    هواي  در فرهنو    تاریخي   سیر تکاملي خ د 

 شده اسو       تعری گزیني   اژه  گ ن  ن   گ  مختل   اشکال

، اي ، آمو    حرفو   شواگردي - اژگاني ا قبیل آم    استاد

، آم      ، آم    شغلياي حرف  ، آم    فن يآم    فن ي

، ، آم    نیر ي انساني، آم    حرف    فناي تربی  حرف 

اند  بسیاري ا  ایون  اژگوان    ا  آن جمل    آم    محیط کار

شو د    کار برده موي  ا مفه و مشترک در کش رهاي مختل  ب ب
ی نسووک  بووراي یکهارروو  کووردن ایوون  اژگووان در سوو      

المللي، در د مین کنگرة جهواني آمو    فن وي   تربیو       بین
و در سئ ل تشکیل داد، ک شش  1999اي ک  در آ ریل  حرف 

تورین  اژه را   کنندگان بهترین   جامع کرد با مشارک  شرک 
المللوي بوراي آمو    فن وي   تربیو         ان یک  اژة بینعن ب 

آم      تربی  فن وي  »اي انتخاب کند  در نهای ،  اژه  حرف 

انتخاب   معرفي شد   براساس آن براي م العو    «اي   حرف 

عنو ان   بو   اي سا مان ی نی ک المللي آم    فن ي   حرف  بین

 ,UNESCO)  یرمجم ع  ی نسک  در بن آلمان تأسیس شود 

2002   ) 
تور     با تغییورا  فنوا ري   دانوش کواربردي   گسوترده      

اي،  تور شودن مفهو و آمو    فن وي   تربیو  حرفو         پیچیده
المللوي نیوز در    شده ا س ي منابع رسمي   بوین  تعاری  ارائ 

هاي گ شوت  متناسوب بوا تحو غ  تغییور کورده          ط ل ده 
مو     شناسي آ تر شده اس   ی نسک  در مجم ع   اژه کامل

 ,UNESCOو منتشر کرد ) 1984ک  در  اي فن ي  تربی  حرف 

اي را  (، نخستین تعری  جامع ا  آم    فن ي   حرفو  1984
اي جوامع مربو ب بو       اژهاي  ارائ  داد: آم    فن ي   حرفو  
بور آمو    عمو مي، م العو       فرایند آم  شي اس  ک  عال ه

هواي   هوار  ها   عل و مرب ب ب  آن، کسب دانش   م فنا ري
هواي مختلو   نودگي     عملي مرتبط با مشوالل را در بخوش  

هاي  سیع آم  شي  گیرد  هدف اقتصادي   اجتماعي دربر مي
( را، VTاي ) (، تربیو  حرفو   TVEاي ) آم    فن ي   حرفو  

ک  براي ت سع  یک مهار  یا یوک گور ه شوغلي خوا        
ایز گیرد، ا  آن متمو  دانش مرب ب ب  آن م رد استفاده قرار مي

اي  کند  این تمایز را ی نسک  در تعری   اژه تربی  حرف  مي

نشان داده اسو   ا نرور    اي   آم    حرف  آم  ي یا مهار 

آنهوا    هودف   کو  اسو     يیهوا  فعالی  آم  ي ی نسک ، مهار 
  در یک  استخداو  م ردنیا  براي    نگر   ، دانش ت لید مهار 

   ظیفو    یوک   یا انجاو  تبطمر  ا  مشالل  یا گر هي  معین  شغل
 :UNESCO, 1978)  اسو    اقتصوادي   فعالیو    یک   در  مین

گیرد ک   آم  ي را دربر مي (  این تعری  هم  ان اع مهار 38
  در فورد ا  را بو     خاصوي     مهار   دانش یا ایجادبا افزایش 

ت انود در   این آمو    موي   سا د  قادر مي  خاصي  شغل  انجاو
ارج ا  محویط کوار اتفواف افتود  در تعریو       محل کار یوا خو  

عن ان جزئي ا   ( ب VEاي ) ( ا  آم    حرف 1978ی نسک  )
(، ایون تموایز بیشوتر    TVETاي ) آم    فن ي   تربی  حرف 

در   کو    اسو   آم  شوي اي  شو د: آمو    حرفو     آشکار موي 
افوراد مواهر     سوا ي   منر ر آمواده   ب  تر ا  دانشگاه پایین  س  ح
     اس   شده  طراحي  ا  مشالل  یا گر هي  یک  براي
اجورا    مت سو     د و  معمو غ  در سو      اي حرفو    آم    
ایجواد    براي  عملي  ، آم    عم مي  آم     ش د   شامل مي

  آم       همچنین  شده  انتخاب  م ردنیا  مشالل  هاي مهار 
  مکون یکودیگر م   اجزا ب   این  باشد  نسب  ( مي )نرري  تئ ري
هوا تأکیود بور     آمو      معمو غ  در ایون    تغییر کند لکن  اس 

این تعری  بور سو  عنصور اصولي        اس   عملي  هاي آم   
آمووو  ي کووو  در سووو   خاصوووي ا   تأکیووود دارد: مهوووار 

شو د، ترکیوب آمو    عمو مي         پر ر  ارائ  مي آم   
آم    عملي با تأکید بر ایجاد مهار    بواخخره یوادگیري   

هواي مورتبط  ی نسوک  بوا بوا نگري ایون تعریو  در         تئ ري
و آن را اصوالح کورد: آمو        2001کنفرانس عم مي سال 

بر دانش عم مي تمواو اشوکال      اي عال ه فن ي   تربی  حرف 
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هوا   علو و    س  ح فرایند آم  شوي شوامل م العو  فنوا ري    
هاي عملي، ت انایي   نگور  را   مرب ب ب  آن، کسب مهار 

هواي     مسائل مورتبط بوا اشوتغال را در بخوش    گیرد  دربر مي
 ,Tappinمختل   ندگي اقتصادي   اجتماعي برعهده دارد )

2002; UNESCO, 2001طو ر کو  در ایون تعریو       (  همان
اي در سو     ش د، آم    فن وي   تربیو  حرفو     مالحر  مي

گیرد   محد د ب   اي تربی  نیر ي انساني را دربر مي گسترده
هواي   شو د، بلکو  شوامل آمو        موي هاي رسومي ن  آم   

 ش د   ارتباب تنگاتنگي با اشتغال دارد   العمر هم مي ماداو
اي اسوترالیا   هاي آم    فن ي   حرفو   مرکز ملي پژ هش 

(NCVER, 2013 در ت صووی  بیشووتر ایوون آموو   ، آن را )
 داند:  اي ا  ع امل  یر مي شامل مجم ع 

 بخشي ا  آم    عم مي؛ -
هواي   آمو  ان بوراي  مینو     آماده کوردن دانوش  ابزاري براي  -

 شغلي   مشارک  مؤثر در دنیاي کار؛
العمر   آماده شدن براي شوهر ند   اي ا  یادگیري ماداو جنب  -

 مسئ ل ب دن؛ 
 ابزاري براي تر یج ت سع  پایدار ا منرر محیط  یس ؛ -
 ر شي براي کاهش فقر   -

لمللي در ا  هشتمین کنفرانس عم مي بین ی نسک  در سي 
و دربوارة آمو       2001هاي کنفرانس  و ت صی  2015ا   

و انجواو   2013بار هم در کنفرانس  اي را، ک  یک فن ي   حرف 
شده ب د، با نگري کرد  در این با نگري، براساس ر نودها    

تري ا  آم    فن ي   تربی   م ض عا  جدید، تعری  کامل
( TVETاي ) حرفو  اي ارائ  شد: آم    فن ي   تربیو    حرف 

هواي   آمو  ي   ت سوع  مهوار     ترکیبي ا  آمو   ، مهوار   
هواي شوغلي، ت لیودي،     اي ا   مینو   مرتبط با طیو  گسوترده  

اي  خدماتي   معیشتي اس   آمو    فن وي   تربیو  حرفو     
هواي   ت انود در د ره  العمر مي عن ان بخشي ا  آم    ماداو ب 

ر شو د  ایون   مت س  ، بعد ا  مت س     آم    عالي برگوزا 
اي مودا و     آم    شامل یادگیري کارمح ر   تربی  حرف 

اي اسو  کو  ممکون اسو  منجور بو  مودرک         ت سع  حرف 
اي همچنین شامل  تحصیلي ش د  آم    فن ي   تربی  حرف 

هوا، هماهنو     هاي ت سع  مهار  اي ا  فرص  طی  گسترده

هاي ملي   محلوي اسو   یوادگیري بوراي آمو ختن،       با  مین 
هواي   هاي خ اندن   حسواب کوردن، مهوار      سع  مهار ت

ن آ ري   شهر ندي عناصر در ني آمو    فن وي   تربیو     
(  در ایون بوا نگري بور    UNESCO, 2015اي هسوتند )   حرف 

ت سع  مفه مي   سیاستگ اري ا  رهگو ر ت جو  بیشوتر بو      
آم  ي، ر یکرد تلفیقوي   نگر ب  آم      مهار  ر یکرد کل

، اجرا، نرار    ار شویابي،   ت سوع  نرواو    ب  سیاستگ اري
آمو  ي بو     العمر تأکید شده اس   ابعاد مهار  یادگیري ماداو

صو ر    اي افوز ده شوده   بو     آم    فن ي   تربیو  حرفو   
آم  ي درآمده اس    اي   مهار  آم    فن ي   تربی  حرف 

س ي افزایش   ارتقاء دانش، مهوار    گیري آم    ب  جه 
بووراي کووار    نوودگي   اطمینووان ا  ایجوواد        شایسووتگي

هاي برابر براي ج انان   بزرگسواغن بوراي یوادگیري     فرص 
 هدای  شده اس    

در س   ملي در ایران، ش راي عالي همواهنگي آمو       
اي، تعریفووي کلووي ا  آموو    فن ووي    فن ووي   تربیوو  حرفوو 

اي ارائ  کرده اس : هر ن ع آمو    رسومي در  مینو      حرف 
، کشوا ر ي، خودما  کو  فورد را بوراي کوار آمواده        صنع 

 سا د  سا د یا کارایي  ي را بهب د بخشیده یا بهنگاو مي مي
قان ن نراو جامع آمو      تربیو     2مادة  9   8در بند  

اي   مهارتي، مص ب مجلس ش راي اسوالمي در   فن ي، حرف 
هوا بو  د  دسوت  آمو    فن وي         ، این آم   1396ماه  آبان

اي لیررسومي تقسویم    اي رسمي   آم    فن ي   حرف  حرف 
   هریک جداگان  تعری  شده اس :  

ای و مهارتتی تما:ی     ؛ آموزش و تربیت فنّی، حرفه8بند 
اي    هواي حرفو    آم  شي اس  ک  بوراي کسوب شایسوتگي   

شغلي ا  د ره مت س   نراو آم  شي   باغتر ت سوط   ار   
ا قبیول دانشوگاه    پر ر    مؤسسا  آم    عالي  آم   

کواربردي   دانشوگاه   -اي، دانشگاه جامع علموي  فن ي   حرف 
اي  آ اد اسالمي ارائو    بو  اخو  مودرک تحصویلي   حرفو       

هموراه   آمیز هر سو   بو    ش د  اتماو م فقی  مرب ب منجر مي
تجارب  اقعوي دنیواي کوار، مجو    ر د بو  سو   بعودي        

 ها اس    آم   
ای و مهاارتتی  حرفااه ؛ آمااوزش و تربیاات فنّاای و9بنااد 
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آم  شي اسو  کو  در خوارج ا  نرواو آم  شوي      غیرتم:ی  
اي مشوخ  ارائو    بو  اخو  گ اهینامو        رسمي طبق برنامو  

هوا   انجامود  ایون آمو       شایستگي   صالحی  شوغلي موي  
هاي اجرایي    اي دستگاه ت سط سا مان آم    فن ي   حرف 

هوا   آمو     ش د  ن ع دیگر ایون  هاي اقتصادي ارائ  مي بنگاه
هوا     نایافت  براي ت سع  شایستگي ص ر  فردي   سا مان ب 

پو یرد  هور د     اي صو ر  موي   هاي شغلي   حرف  صالحی 
سووا ي بووا  ار شوویابي   همسو    هووا قابول  آمو    نو ع ایوون  

باشد )قوان ن نرواو جوامع آمو           هاي رسمي مي آم   
  (2: 1396اي   مهارتي،  تربی  فن ي، حرف 

-هواي علموي   نام  شو راي عوالي آمو       یینمادة یک آ 
هاي  کاربردي مص ب ش راي عالي انقالب فرهنگي، آم   

هواي   کاربردي را رنین تعری  کورده اسو : آمو      -علمي
ش د ک  بو  قصود    هایي اطالف مي کاربردي ب  آم   -علمي

ارتقاء دانش افراد   ایجاد مهار  غ و   ب  فعلیو  درآ ردن  
شووو د    ایشوووان تعلوویم داده موووي  اسووتعدادهاي نهفتووو  در 

 کوار در   آم ختگان را براي احرا  شغل، حرف    کسوب  دانش
کند   ت انایي آنان را بوراي انجواو    مشالل گ ناگ ن آماده مي

کاري ک  ب  آنان مح ل شده اس  تا س   م لو ب افوزایش   
 کاربردي( -بخشد )ر ابط عم مي دانشگاه جامع علمي مي
 

ای در توسهة    و حرفهه  اهمیت و نقش آموزش فنّی
 اقتصادی

بعد ا  جن  د و جهاني، بوا پدیودار شودن تحو غ  عرویم      
اقتصادي   تغییرا  بزرگ دانش   فنا ري اهمیو  آمو      

اي بیشوتر نمایوان شود  نرریو  سورمای  انسواني،        فن ي   حرف 
اي   نقووش آن در ت سووع   اهمیوو  آموو    فن ووي   حرفوو  

ریووزان  ان، برناموو اقتصووادي را آشووکار سوواخ    سیاسووتمدار
 یووژه آموو    فن ووي    اجتموواعي   اندیشوومندان آموو    بوو 

سو ي ت سوع  اقتصوادي مودا و      اي را کلید حرک  بو   حرف 
عبوار  دیگور، ایون     (  ب Fagerlind & Saha, 1989دانستند )

نرری  رایج شد ک  ت سع  اقتصادي مستلزو اصالح   ت سوع   
اي اس   یورا   رف  یژه آم    فن ي   ح هاي آم  شي ب  نراو

م ت ر محرک  اقتصاد   ت سع ، نیر ي انساني کارآمود اسو    

ک  ا طریق آم    درس    پاسخگ  ب  نیا هاي اقتصادي   
اساس، در س  ده  آخور قورن    ش د  براین اجتماعي تربی  مي

بوا ت جو  بو  رشود بسویار سوریع        90 یژه در دهو    بیستم ب 
همی  آم    فن وي    گرایي بر ا فنا ري   ظه ر پدیدة جهان

اي   ت سع  کمي   کیفي آن تأکید بسیار  یادي شد  با  حرف 
 یکوم در اللوب کشو رها     آلا  هوزارة سو و   قورن بیسو     

تح غ  اقتصادي   اجتماعي با تح ل در نراو آم    فن وي  
 ( 1385اي شر ع شد)خالقي،    حرف 

اي ابوزار   (، آم    فن وي   حرفو   1994) بق ل کایل دس 

 ري نیور ي   پو یري   بهوره   ي براي بهب د پ یایي، ان بافمهم
هواي اقتصوادي،    کار اس    در افوزایش تو ان رقابو  بنگواه    

صنعتي   ت لیدي نقوش اساسوي دارد    مینو  کواهش عودو      
سوا د  بنوابراین، فراگیوري     ت ا ن در با ار کار را فوراهم موي  

هوا     هاي جدید هم ا نرر افوراد   هوم ا نرور بنگواه     مهار 
مخص صوا     باشد  ت سع  مهار  هاي اقتصادي مهم مي رک ش

هواي   ربط نریر مدارس   مراکز آمو     ا طریق نهادهاي ذي
 ري  عل  نقش اثرگ ار آن در افزایش بهره اي ب  فن ي   حرف 

  درآمد فوردي، سوا ماني   ملوي ا  اهمیو  بسویار بواغیي       
برخ ردار اس   برخ رداري افوراد ا  مهوار  سوبب بهبو د     

شوو د   کووارایي   همچنووین افووزایش سوو   درآموود آنووان مووي
هواي    ري بنگواه  هاي نیر ي انسواني بهوره   برآن، مهار  افز ن

اقتصادي را افوزایش خ اهود داد   بو  اقتصواد ملوي ج اموع       
کمک خ اهد کرد تا ضمن افزایش سو   ت لیود، بو  ت لیود     

گ یود:   ( موي 2010ثر   بهردا ند  در این راستا، م  اکیتیسا )
هواي   شوده در همو  بخوش    هاي تحقیقا  انجاو اساس یافت بر

هاي با ار در سراسور جهوان، اثبوا  شوده اسو  کو         فعالی 
آم  ي نقوش مهموي    اي   مهار  آم    فن ي   تربی  حرف 

 کنند    در ت سع  اجتماعي   اقتصادي کش رها با ي مي
 

ای و فرایند تحهو  آ    آموزش فنّی و تربیت حرفه
 در جها   

اي ا   ماني آلا  شود کو  انسوان بوراي      فن ي   حرف آم    
هوایي بوراي شوکار آم خو ،       نده مانودن، فنو ن   مهوار    

کشا ر ي یاد گرف ، آتش را کش  کرد،   ب  سواخ  اشویا   
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هواي بعودي منتقول     پرداخ    دانش عملي خ د را ب  نسول 
بیان دیگر، انسان با ترکیب اندیشو    عمول   کسوب     کرد  ب 

 جو د   اي را بو   آم    فن وي   تربیو  حرفو    مهار  فرایند 
آ رد  شکل   ر   آمو    متناسوب بوا نیا هوا   ت سوع       

هواي   ها    موان  هاي انسان در ت لید فنا ري در مکان ت انایي
مختلوو  همسوو  بووا نیا هوواي اقتصووادي   اجتموواعي        

هاي علمي   صنعتي تغییر   ت سوع  یافتو  اسو        پیشرف 
اي را رقوم  ده   فن ي   تربی  حرف  این فرایند، تاریخ آم   

شوده در مودارک   متو ن     اس   بررسي سیر تواریخ نگاشوت   
دهد ک  بحو  دربوارة آمو         تربی  نشان مي تاریخ تعلیم

غي سو  ر   اي هم اره در ح اشي   غبو   فن ي   تربی  حرف 
کتب تاریخي م رح ب ده اسو ، اموا فصول معینوي در بواب      

(،  یورا توا   Drier, 1985اس  ) تاریخچ  آن اختصا  نیافت 
هوا در بیشوتر    قبل ا  انقالب صنعتي در ار پوا، ایون آمو      
ها بو د   در   کش رهاي جهان جزء  ظای  اصناف   خان اده

شواگردي  -هاي ک روک بو  ر   اسوتاد    ها   کارخان  کارگاه
گرفوو    در مدرسوو  جووایي نداشوو     ارد   صوو ر  مووي

 (  1373د )مرجاني، هاي نرري   نراو آم  شي نشده ب  بح 
 جو د آمودن    ترین عامل بو   در  اقع، انقالب صنعتي مهم 

اي جدیود در ار پوا   جهوان بو د      نراو آم    فن ي   حرف 
(European Centre for the Development of Vocational 

Training, 2004 کووارگیري  هووا   بوو  (  بووا ت سووع  کارخانوو
هواي   ید با تخص ها   پیدایش مشالل جد ر  افز ن ماشین

ن پدید در قرن هجدهم   ن  دهم میالدي، تأسویس مودارس   
اي ضر ر  یاف    عل و   فن ن ب  مدارس راه یافو    حرف 

هواي صونعتي    اي   هنرستان هاي حرف    در پي آن آم  شگاه
یکي پوس ا  دیگوري در کشو رهاي ار پوایي تأسویس شود       

در ار پوا  اي  ک  در ا اسط قرن ن  دهم آم    حرف  نح ي ب 
رایج گردید  پر س )آلمان( نخستین کش ري بو د کو  بوراي    
پاسخگ یي سریع ب  نیا هاي صنایع جدیود برنامو  آمو       

اي را در مدارس خو د طراحوي کورد   پوس ا  مودتي       حرف 
الگوو یي بووراي دیگوور کشوو رهاي ار پووا شوود  پووس ا  آن،   
کش رهاي انگستان، اتریش، س ئد، ایتالیا، فرانس    سورانجاو  
ر سووی  بووا تقلیوود ا  موودارس آلمووان   برناموو    ر   آنهووا 

 ( Venn, 1966اي ایجاد کردند ) مدارس حرف 
دهد  اي نشان مي هاي تاریخ آم    فن ي   حرف  پژ هش 

ک  بعد ا  انقالب صنعتي ا ل در ار پوا در قورن هجودهم      
نیموو  ا ل قوورن نوو  دهم در پاسووخ بوو  نیا هوواي صوونعتي    

بر صنایع دسوتي،   اي مبتني تربی  حرف فر پاشي مدل قدیمي 
اي یکسوان   مشوابهي در    برخالف گ شت  مدل تربی  حرف 

شمار  ج د نیامد بلک  با تخریب نراو قدیمي  سراسر ار پا ب 
 دآن شوو نیگزیموودرن جووا يآم  شوو يهووا ا  نروواو يادیوو 
(Greinert, 2005گرینوور ایوون نروواو  )  هووا را، کوو  در جریووان

گرف ، م ابق با س  فرهن  مسلط  انقالب صنعتي ا ل شکل
ار پایي ب  س  دست  ا لی  شامل مدل آمو    اقتصواد بوا ار    

در انگلسووتان بووا ا ل یوو  اقتصووادي، موودل آموو        آ اد

در فرانسو  بوا ا ل یو  سیاسوي   نرواو       ب ر کراتیک د لتي

در آلمان با ا ل ی   اي د گان  آم    مشارکتي تربی  حرف 

هاي دیگر  نرر ا ، هم  مدل ده اس   ب بندي کر اجتماعي طبق 
اي در ار پا ک  در کشو رهاي مختلو  در قورن     تربی  حرف 

 ج د آمدند ن عي یا ترکیبوي ا  ایون سو      ن  دهم   بیستم ب 
 (  Greinert, 2005; Greinert, 2004مدل ا لی  ب دند )

هایي ک  در قورن هجودهم در فرانسو      یکي دیگر ا  مدل 
قرن ن  دهم در ار پا گستر  پیودا   شکل گرف    سهس در

ب د  مدرس  ت لید ن عي آم    تخصصي  کرد، مدرس  ت لید

بور ترکیوب آمو    بوا کوار ت لیودي یوا         مح ر مبتني مدرس 
اي   ت لیود درآمود بو د   توا نیمو  ا ل قورن        آم    حرف 

ن  دهم در فرانس  ت سع  یاف    شکل سا ماني   آم  شوي  
فلزکاري پیودا کورد   در نیمو  د و     یژه در صنع   کاملي ب 

ص ر  یک  قرن ن  دهم در سراسر ار پا گستر  یاف    ب 
اصل آم  شي پایو  درآمود   بعودا  در سو  دهو  آخور قورن        

منزل  نراو مدرني در جهان م ردت ج  قرار گرفو    ن  دهم ب 
(Meyser, 1996; Greinert, 2004  در قرن بیستم، مودارس  )

دنبوال   بو   عمودتا  کش رهاي صنعتي  ت لید ر  ب  کاهش رف  
منرو ر فوراهم کوردن     بو  آمو    گسوترده    يهوا  مودل  جادیا

 ا  کارگران ماهر ب دند يادیتعداد  اي براي  صالحی  حرف 
 یوورا   کوورد   موودارس ت لیوود ایوون هوودف را بوورآ رده نمووي 

در قورن نو  دهم بور آمو           دیو مودارس ت ل  يگ ار  یپا
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 تمرکز داش    گران ماهر کارا  میان  ينخبگان فن   یترب
اي در سراسور   در بررسي آمو    فن وي   تربیو  حرفو      

( ب  شکل دیگوري  2012  همکاران ) جهان،  رنر آیک رس 

 اند: بندي کرده ها را ب  س  نراو متمایز طبق  این آم   
 مح ر؛  ال ( مدرس 

اي    ب( نراو د گان  کارآم  ي با ترکیبي ا  آم    مدرس 
 مح ر؛   ر یکرد شرک 

 ج( آم    لیررسمي   
مح ر با ت ج  بو  سو   علموي مدرسو       آم    مدرس  
در  -در س   مت س   ا ل یا د و؛ مراکز یوادگیري  -اي حرف 

 ج د  ها ب  مدارس عم مي،  /یا در مراکز  یژه تربیتي یا کالج
آموو      یووحووال، م فق نیبوواا(  CEDEFOP 2008آموود )

 يهوا  مهوار   ي  همواهنگ شد   ابسوت  بو   بر مدرس  ب  يمبتن
ر  مسوتلزو   نیبا ار کار اس    ا ا ادر مدارس ب افت ی آم   
 يسسا  آم  شو ؤها   م  یاتحاد ان،یکارفرما کینزد يهمکار
اي  نراو د گان  کارآم  ي آم    فن ي   تربی  حرفو   اس  

انتقوال در د رة   هاي عمو مي   قابول   با هدف ترکیب مهار 
مح ر همراه با یادگیري  اي کالس آم    فن ي   تربی  حرف 

یافت  در مشالل   تجرب  کاري  اقعي در یک شرک   سا مان
آم ختگوان کوارآم  ي بوا     آم  شي سامان یافت  اسو   دانوش  

ت اننوود ا طریووق  هوواي خووا  شووغلي مووي  کسووب مهووار 
هاي آم  شي یوا سوایر کارفرمایوان اسوتخداو شو ند        شرک 

  ، تجربو گانو  د  اي فو  آم    فن ي   تربی  حر گر،ید بیان ب 
 بیو ترک مدرس  در يا آم    حرف  را با در محل کار شغلي

 کند   يم
اي  آموو    لیررسوومي در خووارج ا  تحصوویال  حرفوو  

رسمي یا تحصیال  عم مي رسمي قورار دارد، ماننود انتقوال    
هوا کو  در    هوا یوا قبیلو     هوا در میوان خوان اده    دانش بین نسل

نهایو  آمو       ش د  در يهاي کارآم  ي سنتي انجاو م د ره
ب  کوار   میامکان انتقال مستقاي لیررسمي  فن ي   تربی  حرف 

مود  منجور بو      در ک تواه  يطو ر کلو   بو     کنود  يرا فراهم م
ي ا بوا مشوارک  در آمو    حرفو      س یپرداخ  بهتر در مقا

در هوا   نرواو  نیک  ا یيدر کش رها ژهی  ب  ،ش د اي مي مدرس 
 با ت ج  ب  اینک حال،  نیباا هستند  کهن  ای قرار دارند  یحاش

در محل کوار اسو     يریادگیها محد د ب   ب  مهار  يابیدست
 يریادگیو ن ع  نیا ،ش د نمي کاملمند  نراو  نامی  بد ن گ اه

  کنود  ي پیدا ميکمترار    يشغل تغییرا در هنگاو  احتماغ 
با ت ج  ب  اس ، اما کارآمد  يرسمریآم    لدر عین اینک  

اشوکال آمو       ریخو د نسوب  بو  سوا     ينسوب  هاي نایيت ا
 (  Eichhorst et al., 2012شده نیس  ) خیلي شناخت  يا حرف 
اي، یکي  در جریان تح ل در آم    فن ي   تربی  حرف  

هاي آخر قرن بیسوتم   ا ایول     یژه در ده  هایي ک  ب  ا  جنب 
 عنو ان د  جریوان گاهوا  مت واد      یکم میالدي بو   قرن بیس 

گرایوي   اي م رح شده اس ، تخص  درآم    فن ي   حرف 
تعبیوري دیگور تموایز   عودو تموایز در       گرایوي یوا بو       عواو 
هاي تحصیلي اس   ا  ا اخور قورن نو  دهم مویالدي،      رشت 

هاي تخصصي  دنبال تفکیک ح  ه اي ب  ط ر فزاینده ج امع ب 
هاي مختلو    اند   بخش هم در کار   هم در تحصیال  ب ده

مثابو    نش، مهار    ان اع نهادها   مدارک تحصویلي را بو   دا
م ت ر ا لی  حرک  براي پیشورف  اقتصوادي   اجتمواعي ا     

سال گ شت  این ر نود تغییور    30کردند، اما در  هم متمایز مي
کرده   جریان مخال  با ر ند گ شت  براي تموایز در کوار     

در  (  این پدیوده OECD, 2012 ج د آمده اس  ) تحصیل ب 
هاي پساف ردیس  براي ایجواد   و در تال  1980ا اخر ده  

 Piore and)پ یرتري بوراي کوار   کوارگران     اشکال انع اف

Sabel, 1984 )   هواي   و با تأکیود بور مهوار     1990  ا  ده
ها   مر هاي    کمرن  شدن تفا   (Reich, 1991)عم مي 

د  در شو   هاي فکري، دیوده موي   ها    مین  میان نهادها، بخش
هواي   ها، مکان ش د ک  در بخش این ر ند بر این امر تأکید مي

هواي مشوترکي    هاي مختل  ا  ر  جنب  کار، دانش   مهار 
دنبوال للبو     حال ک  عدو تمایز اللب بو   برخ ردارند  درعین

بنودي تخصصوي در محول کوار        کردن بر پیامدهاي تقسویم 
خصو   هاي اجتماعي اس ، بو  ت وعی  ت   افزایش نابرابري

اي در ایجواد   طو ر فزاینوده   ک  تخص  بو   انجامد درحالي مي
 «بنیوان  دانوش  ياقتصوادها »در  نوده ی  رشود آ  ين آ ر طیشرا

طو ر   بو   استگ ارانیس ،سبب همین ب  کند  يم فایا ينقش مهم
فن وي     يهوا  آمو     نمیوا  شوتر یب يخ استار همکار  ندهیفزا

 ش ند  يها م   دانشگاه يا حرف تربی  
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 را ییووتغ  نوویلالووب در  م نوودیهنوو   فرا زیموواگرروو  ت 
در  يبواغتر   یا ل  زیعدو تما هاي اس ، اما شکل ياقتصاد

هوا     حرفو   ، یفرضو براسواس ایون   دارد   يفعلو  يها اس یس
در حوال   يا نوده یطو ر فزا    دانوش بو    يتخصص يها مهار 

کوو  کنوود  ایوون اموور ایجوواب مووي  ، شوودن هسووتند  کسووانی
رارر ب  کیا   يانتقال   بخش قابل ا یم ردنهاي  صالحی 

روووارر بي کووو  در آن  ( Young, 2011 احووود باشوووند )
صوالحی    «کهاررو  ی» يمودل عمو م   کیو هوا بور     یصالح
 يهوا  اس  ک  دانش   مهوار   نیفرض ا  کند  یتک اي حرف 
 ایوودانووش   هسووتند  شوورف یسوورع  در حووال پ بوو  دیووجد

 يهوا   یو شو د  قابل  يسرع  منس خ م م ج د ب  يها مهار 
فرض  دیدانش جد دیت ل يبرا يعن ان منابع ب  يعم م دیدج
  منس خ نخ اهند شد  سبب نیهم   ب  ش د مي
دانووش    ،يشووغل يهووا بوور شووباه  عوودو تمووایزموودل  

کنود کو  منبوع     يکند   فرض م يم دیمختل  تأک يها مهار 
 «يعم مبا مهار  »ر  ب  رشد کارگران   عرض ،ين آ ر ی ا ل

 د،یو منواطق جد  د،یو جد يهوا  شوغل ت اننود بو     ياس  ک  مو 
 در هر  موان کو    دی  خدما  جد عی  صنا دیجد يکش رها

 رییو ط ر خالص ، د  مودل تغ  ب   انتقال پیدا کنند ندی ج د آ  ب
  مودل  عودو تموایز    مودل   زی ج د دارد: مدل تما ياجتماع

آمو        زیتمرکز، حفظ مر هوا   تموا    مستلزو ادام زیتما
 نیبو  يمراتبو    ر ابط سلسول   يلی  تحص يپر ر  دانشگاه

 ریمودل نواگز   نیو ا  دغلو  دارد آنها  کیتفکب  آنها اس  ک  
بور   يمبتنو  ينراو آم  ش کیکند ک   يم جادیرا ا یيها ينابرابر

، عدو تموایز  ،مدل نیت اند بر آن للب  کند  د م يتخص  نم
   لیکارگران   تما يریپ  در انع افرا   رشد  يمنبع ن آ ر

هوا   مشوالل    بخوش  نیبو  حرکو  آسوان  ا را بو   آنه یيت انا
در  رییمرتبط با تغ يها اس یالعمر   س ماداو يریادگی  ندیب يم
 يریادگیو  نیبو  يهوا  شودن تفوا    کمرنو    ،يریادگی جینتا
در  ایک  ممکن اس  در محل کار  يریادگمدرس    یبر  يمبتن

 اسو   عودو تموایز  مودل   يآم  شو   جیش د، نت جادیجامع  ا
(Skilbeck et al., 1998; Santiago et al., 2008  ) 

هواي   گرایي   ضر ر  ت سع  آمو     عدو تمایز یا عاو 
اي   هماهنگي نراو آم  شي بوا نیا هواي    فن ي   تربی  حرف 

گرایوي جدیود    اقتصادي   اجتماعي براسواس دیودگاه حرفو    
اي را، کووو   تلفیووق آموو    عموو مي بوووا تربیوو  حرفوو      

امیده شوده اسو ، رقوم  د     سا ي آم    عم مي ن اي حرف 
اساس، ی نسک  ب  کش رهاي ع   ت صی  کورده اسو     براین

اي بووا آموو    عموو مي بوو    کوو  بووا تلفیووق آموو    حرفوو  
( راه 2013سا ي آم    مت س   بهردا ند  ی نسک  ) اي حرف 

اي سنتي  آم  ي فراتر ا  مدارس فن ي   حرف  گستر  مهار 
 سوو   عموو مي را عرضوو  آن در داخوول جریووان آموو    مت

بیان دیگر، ا نرر ی نسک  اهمی  ارتبواب مودارس    داند  ب  مي
آم  ان، اختصا  بو    با دنیاي کار   آم    مهار  ب  دانش

اي نودارد بلکو  ایون مهوم بایود در       هاي فن ي   حرف  آم   
آم    مت سو   عمو مي نیوز تعمویم داده شو د   آمو          

 مي نیوز  آمو  ان در مودارس مت سو   عمو     مهار  ب  دانوش 
 (   1390گستر  یابد )ن یدي   خالقي، 

  

 ای و فرایند تحو  آ  در ایرا  آموزش فنّی و حرفه

هواي علموي   فن وي در     تأثیر انقالب صنعتي   پیشرف  تح 
ه  (،  1230قموري )  1268ار پا، بوا تأسویس دارالفنو ن در    

اي ب  سبک جدید در ایوران آلوا  شود      آم    فن ي   حرف 
ک کش رهاي ار پایي   اسوتخداو معلموان ا  ایون    ابتدا با کم

گ اري شود  در گواو ا ل،    کش رها، مدارس فن ي در ایران پای 
بیشووتر ایوون موودارس جنبوو  نرووامي داشووتند  ا لووین مدرسوو   

ه ف در  مین  کشا ر ي   با ناو مدرسو    1318لیرنرامي در 
فالح  تأسیس شد ک  بعدها بو  مدرسو  فالحو  مرفوري     

(  پووس ا  مشور طی ، نروواو  1373ني، معور ف شوود )مرجوا  
صو ر    آم  شي ب  شکل منرم   متمرکز درآمد   د ل  بو  

تدریج مدارس جدیود بو     قان ني بر مدارس نرار  یاف   ب 
سبک ار پایي   با تقلید ا  آنهوا جوایگزین مکاتوب سونتي       
قدیمي گردید  در د رة پهل ي ا ل تح  عن ان اصالحا    

کمووک کارشناسووان خووارجي    موودرنیزه کووردن ایووران، بووا  
 جو د   بر تمرکزگرایي در کش ر ب  دهي جدیدي مبتني سا مان

هواي مودرنیزه    عن ان یکي ا  اهورو   پر ر  ب  آمد   آم   
صو ر  سوا مان  احودي     کردن م ردت ج  قرار گرف    بو  

 یرنرر   ار  معوارف درآمود  بعود ا  جنو  جهواني ا ل،      
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صونعتي تهوران در د    ا لین هنرستان صنعتي با ناو هنرسوتان  
رشت  در دگوري   فلزکواري بوا همکواري آلموان   ح و ر       

ه     پووس ا  موودتي  1286معلمووان فن ووي آلموواني ابتوودا در 
هواي بعود،    اندا ي شد  در سوال  راه 1304تع یلي مجددا  در 

هوا   هوا در تهوران   شهرسوتان    تدریج تعوداد ایون هنرسوتان    ب 
معلموان   مربیوان    هوا،  افزایش یاف   در بیشتر این هنرسوتان 

خارجي ب  تودریس در س فن وي   کارهواي عملوي اشوتغال      
بوووا م افقووو  د لووو  فووودرال آلموووان،  1338داشوووتند  ا  

ها ب  آلمان اعزاو شدند   پس  التحصیالن ممتا  هنرستان فارغ
ا  تکمیل تحصویال    با گشو  بو  ایوران بو  تودریس در       

رانوي  تودریج هنرآمو  ان ای   هوا مشوغ ل شودند   بو      هنرستان
با تحو غ    1350جایگزین معلمان آلماني گردیدند  در ده  

اقتصادي ناشي ا  افزایش درآمد نف    تغییر نراو آم  شوي،  
اي مع و ف شود      ت ج  بیشتري ب  آمو    فن وي   حرفو    

اي بوو  کوول  هوواي فن ووي   حرفوو  نسووب  هنرج یووان هنرسووتان
بو    1350-51درصود در سوال تحصویلي     4آمو  ان ا    دانش

برآن انستیت ها  رسید   عال ه 1357-58درصد در سال  6/23
هواي متعوددي بوراي تربیو  تکنیسوین فن وي            آم  شکده

انودا ي شود     اي در د رة بعد ا  مت س   تأسویس   راه  حرف 
 ،دیگور   بوا تحو غ     هموراه پس ا  پیر  ي انقالب اسالمي، 

    کموي      ت سوع   منر ر بهب د  ضوعی    ب   متعددي  تغییرا 
ا      بخشوي  گرف   ص ر   اي   حرف   ين ف  هاي آم     کیفي
  سویس أکواد، ت   طورح   ماننود اجوراي      تح غ   تغییرا   این

در   کوارآم  ي     برقوراري   اي کارخانو   جو ار   هواي  هنرسوتان 
را در   تغییراتوي   انقوالب   ا ل   ها در ده هنرستان  درسي   برنام
در   اینکو     جو د آ رد بود ن    ب  يا   حرف   يفن   آم     نراو

سورانجاو، بوا    ( 1369،  )خالقي دکند ایجا  تغییري  ساختار آن
طراحووي   اجووراي تغییوور بنیووادي نروواو آم  شووي، سوواختار  

اي  آم  شي کش ر تغییر کرد   در آن آمو    فن وي   حرفو    
رسمي م ردت ج  بیشتر قرار گرف    شاخ  جدیدي تحو   

اي افز ده شود   آم    فن ي   حرف عن ان کاردانش ب  شاخ  
 1389-90(  در سووال تحصوویلي 1390)ن یوودي   خالقووي، 

اي   کاردانش بو  کول    نسب  هنرج یان آم    فن ي   حرف 
درصوود رسووید  انسووتیت هاي   35آموو  ان کشوو ر بوو    دانووش

تکن لوو ژي تحوو  هوودای  دفتوور اموو ر موودارس عووالي بوو    
هواي   اجوراي د ره  دار آم  شکده فن ي تغییر ناو یافتند   عهده

  بوا   1390هوا در   کارداني شدند  مجم ع  این آم  شوکده 
 پر ر      ار  عل و   تحقیقا   م افق    ار  آم   

  فنووا ري   تصوو یب مجلووس شوو راي اسووالمي بووا عنوو ان 
 پر ر  جدا  آم   اي ا    ار   هاي فن ي   حرف  دانشکده

انشوگاه    با تمامي امکانا    ف اهاي آم  شوي در قالوب د  
اي ب    ار  عل و   تحقیقا    فنا ري  اگ ار  فن ي   حرف 

(  یکي دیگر ا  اقداماتي کو  در  اي شد )دانشگاه فن ي   حرف 
 پوور ر  ایووران صوو ر    در آموو    1390   1380دهوو  

 پوور ر     گرفوو ، توود ین سووند تحوو ل بنیووادین آموو   
   1390تص یب آن در ش راي عالي انقوالب فرهنگوي در   

آم  ي   کارآفریني ت ج   در این سند ب  م ض ع مهار  ب د 
سوا ي آمو    عمو مي، آمو         اي شده   در جه  حرف 

آمو  ان را ضور ري دانسوت  اسو       یک مهار  ب  هم  دانش
 ( 1-6  راهکار  24   23)سند تح ل بنیادین بندهاي 

، لیررسوومي  اي   حرفوو   يفن وو  هوواي آموو     در بخووش 
  ،سوهرده شود     پور ر   آمو      بو    کشوا ر ي   هاي آم   
در   شوکیل گردیود   ت  اي   حرف   يفن   هماهنگي  يلعا  ش راي
اي، صووند ف  کوول تعلیمووا  حرفوو    بووا ادلوواو اداره 1359

کووارآم  ي   کووان ن کووارآم  ي در   ار  کووار، سووا مان   
 1360آم    فن ي   نیر ي انساني تشکیل شود   سوهس در   

اي کشو ر تغییرنواو یافو       ب  سا مان آمو    فن وي   حرفو   
 اي کش ر(  )سا مان آم    فن ي   حرف 

    ایجواد همواهنگي     حد   تحقق  با هدف این اقداما  
در اجوراي     گرفو    ص ر   اي   حرف   يفن   هاي آم     بین

ا     سویعي   طیو   لیررسومي،   اي   حرفو    يفن و   هاي آم   
  بو     مختلو    حد لتوي در سو      هواي  ها   سا مان   ارتخان 

  گزار   بناب ک   ط ري ب  ها مشغ ل هستند ي این آم   اجرا
  يیو اجرا  صود دسوتگاه   ا  یوک   بویش  ،   ب دج   برنام   سا مان
در آن مشووارک  دارنوود   مختلوو     ارتخانوو   بیسوو   شووامل

 ( 1398)خالقي   ن یدي، 
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هاي سو   بواغ بوراي افوزایش رشود       افزایش نیا  ب  مهار 
اقتصادي در بسویاري ا  کشو رها   اتحادیو  ار پوا   ایجواد      

اي  هواي فن وي   تربیو  حرفو      ج ابی  بیشتر بوراي آمو     
هوا در سو   بعود ا  مت سو   یوا       م جب شد ایون آمو     

آم    عالي بوراي تربیو  تکنیسوین   سو  ح بواغتر نیوز       
اي پوس ا  د رة   فو  ت سع  یابد  آمو    فن وي   تربیو  حر   

مت س   را مؤسسا  آم    عوالي د لتوي   خص صوي یوا     
کنند  اتحادی  ار پا در  اي ارائ  مي بخش آم    فن ي   حرف 

هوایي را بوراي افوزایش     خو د برنامو    2020برنام  استراتژي 
اي بعود ا  مت سو   بوا     هاي آم    فن ي   تربی  حرف  د ره

ب  آمو    عوالي یوا    آم  ان  درصد دانش 40هدف دستیابي 
هوا پور کوردن     معادل آن تهی  کرده اس   هدف این آمو    

هواي   شکاف آم  شي ناشي ا  افزایش تقاضوا بوراي مهوار    
اي   فن ي باغتر ا سو ي کارفرمایوان   افوزایش تقاضوا      حرف 

طو ر   هایي اسو  کو  بو     براي تحصیال  عالي ا طرف گر ه
د  د رة کننو  سنتي در آم    بعود ا  مت سو   شورک  نموي    

اي بعد ا  مت س   معمو غ     ماني آم    فن ي   تربی  حرف 
کشد   بنا ب  کش رهاي مختل  بین یک تا رهار سال ط ل مي

اي بعد ا  مت سو   در   هاي آم    فن ي   تربی  حرف  برنام 
توري را نسوب  بو      هواي پیشورفت    اي، مهار  هاي حرف   مین 

اموا کمتور پیشورفت      اي مت سو  ،  آم    فن ي   تربی  حرف 
دهود   هاي تحصیلي باغتر ارائو  موي   هاي د ره نسب  ب  برنام 

(OECD, 2012   این آم  )  ها اللب بعد ا  گ اهینام  پایان
سووالگي شوور ع  17یووا در سوون  12د رة مت سوو   در پایوو  

 ش د      مي
اي بعد ا  مت سو   در ایوران    پیشین  آم    فن ي   حرف  

عنو ان     بو   1339دماتي پسران در ب  تأسیس هنرسراي مق
گردد )مرجواني،   اي برمي ا لین مرکز تربی  معلم فن ي   حرف 

اي در  هاي فن وي   حرفو    (  پس ا  آن با ت سع  آم   1373
اي  عل  نیا  ب  تربیو  دبیور فن وي   حرفو        ب  1350ده  

ایجاد مراکز آم  شي دانشگاهي بوراي تربیو  دبیور فن وي در     
ل  قرار گرف    مراکزي مانند هنرسراي عالي دست ر کار د 

نارمک، دانشکدة تربی  دبیر بهبهاني، دانشسراي عوالي فن وي   
آرشاو   دانشکدة تربیو  دبیور بابول   مرکوز تربیو  معلوم       

پسران تهران تأسیس شد  اللب این مراکز پوس ا  مودتي ا    
مأم ری  خ د منصرف شدند   با عن ان دانشوکدة فن وي بو     

  عرض  آ اد نیر ي انساني پی ستند )خالقوي     شبک  تربی 
، با مج   رسومي   ار  فرهنو    1344(  در  1398ن یدي، 

منر ر تربی     آم ر  عالي  ق ، انستیت هاي تکن ل ژي ب 
تکنیسین فن ي با مدرک ف ف دیهلم تأسیس شدند  ایون مراکوز   

اي  تح  عن ان مراکز تربیو  معلوم فن وي   حرفو      1348در 
اي  دفتور امو ر مودارس عوالي   فن وي   حرفو        تح  پ شش

 پر ر  درآمدند  بعود ا  پیور  ي انقوالب       ار  آم   
ي در با هدف تربیو  تکنیسوین فن و   مجددا   1359اسالمي، در 

  با نواو   هاي صنعتي کش ر هاي مختل  م ردنیا  بخش رشت 
هاي کارداني شدند   دار اجراي د ره عهده هاي فن ي آم  شکده
هاي  م ا ا  اجراي د ره ب  65-66ر مدارس عالي ا  دفتر ام 

کووارداني ناپی سووت ، اقووداو بوو  تربیوو  دبیوور فن ووي در سوو    
هووا   ناپی سووت  ت سووط برخووي ا  آم  شووکده    کارشناسووي  

   74-75د   ا  سوال تحصویلي   کر)انستیت هاي تکن ل ژي( 
 ةدنبال تص یب   اجراي نراو جدید آم    مت س  ، د ر ب 
  اي در کلیو  ي   حرف هاي فن  پی ست  در رشت  سال  کارداني 2

  اي کش ر ب  اجرا درآمد ي  حرف هاي فن  آم  شکده
دهي در قالب یوک  احود    ها براي سا مان این آم  شکده 

  با تأسویس مجتموع    1386 پر ر  در   ابست  ب  آم   
 1390عالي پیامبر اعرم  یرمجم ع  این مجتموع شودند  در   

 پور ر      ار  علو و،    ان  آم     با م افق    ارتخ
تحقیقا    فنا ري   تص یب مجلس ش راي اسالمي تمامي 

 پر ر  ا   هاي فن ي  یرنرر آم    ها   دانشکده آم  شکده
این   ارتخان  جدا   با تمامي امکانا    ف اهاي آم  شوي  

اي ب    ار  عل و   تحقیقا   در قالب دانشگاه فن ي   حرف 
 اي(  )دانشگاه فن ي   حرف    فنا ري پی س 

 
 شناسی کتاب

اي در  هواي فن وي   حرفو     (  نقش   اهمی  آمو    1385خالقي، ع  ا  )
(، سوا مان  3)1 اي    فصلنام  رشد آم    فني   حرفو  ت سع  اقتصادي
 ریزي آم  شي  تهران  پژ هش   برنام 

نو   (  بررسوي تواریخي   تحلیلوي نقادا   1398خالقي، ع  ا    ن یودي، ا  ) 
فصولنام  تعلویم     اي در ایوران    هاي تربی  دبیور فن وي   حرفو     برنام 
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  128-107(، 138/ 2)35، تربی 

  آمو  ان   دانوش   تحصویلي   م فقیو    میوزان   (  بررسي1369)  ا   ، ع خالقي
  هنرستانهاي  آم  ان  با دانش  در مقایس   اي ج ار کارخان   هنرستانهاي

  )رسال   تهران  دانشگاه  تربیتي  عل و  دانشکده   تهران  در استان  متعارف
 (کارشناسي ارشد

اي برگرفتووووووو  ا  سوووووووای   دانشوووووووگاه فنوووووووي   حرفووووووو 
https://tvu.ac.ir/fa/content/id/id=439375  

ر ابووط عموو مي دانشووگاه جووامع علمووي کوواربردي برگزفتوو  ا  سووای    
https://www.uast.ac.ir/fa/page/2  
ي کشووو ر برگرفتووو  ا  سوووای   سوووا مان آمووو    فنوووي   حرفووو  ا 

http://irantvto.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=56
48 

(  سوند تحو ل بنیوادین آمو          1390ش راي عالي انقالب فرهنگي )
 پر ر   دبیرخان  ش راي انقالب فرهنگي 

(  1396اي   مهوارتي )  قان ن نراو جامع آمو      تربیو  فن وي، حرفو     
س شوو راي اسووالمي  ر  ناموو  رسوومي   مجلوو24/8/1396مصوو ب  

 20، رهارشونب   21199جمه ري اسالمي، سال هفاد   سو  شوماره   
  1396آذر 

  اي در ایوران  سیر تکو یني آمو    فن وي   حرفو     (  1373مرجاني، ب  )
  پر ر   اي،   ار  آم    معا ن  آم    فن ي   حرف 

در ایوران:   اي آمو    فن وي   حرفو    (  1390ن یدي، ا    خالقوي، ع  ا  ) 
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 اصغر خالقي علي

 )ع   هیئ  علمي دانشگاه تربی  دبیر شهید رجایي(
 
 

 ها مةاد 

 Apprentice Training شاگردي-آم    استاد

 Career and Technical آم    حرف    فن
Education 

 Vocational Education (VE) اي آم    حرف 

 Occupational Education آم    شغلي

 Technical Education (TE) آم    فن ي

 Terminology of technical and اي آم    فن ي  تربی  حرف 
vocational education 

 Technical Vocational اي حرف  آم    فن ي
Education (TVE) 

 Workplace Education آم    محیط کار

 Workforce Education آم    نیر ي انساني

 Vocational Education and اي آم      تربی  حرف 
Training (VET) 

 Technical and Vocational اي آم      تربی  فن ي   حرف 
Education and Training 
(TVET) 

 UNEVOC سا مان ی نی ک

 Caillods سکایل د

 Production School مدرس  ت لید

 The liberal market economy مدل آم    اقتصاد با ار آ اد
training model 

 The state bureaucratic model مدل آم    ب ر کراتیک د لتي

 Vocational Training (VT) آم  ي مهار 

نراو آم    مشارکتي تربی  
 اي د گان  حرف 

The corporatist dual 
vocational training system 

  Werner Eichhorst  رنر آیک رس 

 


