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امع پیشرفته، نظام رسمی  ممموزج جواویمو     امروزه در جو
نیازها  مموزش  افراد نیسم  و ومرا  پوشمی انما نیازهما،      

کمار ررفتمه شم ه     ها  غیررسی  و شخصم  ومه   ناچار نظام وه
ها  غیررسی  و شخصم    العیر نظام اس . در نادریر  مادام
هما امامای نمادریر      واقع انما نظمام   اهیی  زناد  دارن . در

نیما و هیامارای،    کننم  اافلم    افراد مهیما مم   م اوم را ورا  
 در ممموزج  رسمی   الیوهما   ناتوان  و کفان  (. ع م1389
 ومرا   وجمو  جسم   جامعه، ضمرور   و افراد نیازها  تأمیا
هما  ممموزج رسمی  را     قالب از فرار جانیزنا و ها  رزننه

 مم ار   مشمروعی  » اقمع و(. درDib,1988دهم  ا  نشای مم  
اعتبارسمنی    هما   نیاننم ر   زلمه من ومه  منهما  نقمی  متا  ور
 اسمم ، شمم ه وممرا  مممموزج( همما  از پممیی تعیممیا اورنامممه
وما   تنهما  را خمود  مشمروعی   رسمی ،  غیر مموزج که درحال 
 اجتیمماع  واقعمم  نیازهمما  تممأمیا در توانممان  خممود میممزای
 ,Ward et al., 1974; as cited in Dib« امورد دسم  مم    ومه 

1988: 8.)  
همما  تایی مم  در ویشممتر  ممموزجدر راسممتا  نیمماز وممه م

هما  فنم  و    توسعه، ممموزج  نافته و درحال کشورها  توسعه
رنمز    مهارت  اهیی  وسیار زنماد  پیم ا کمرده و در ورناممه    

کنم . رشم  فزاننم ه     توسعه کشورها نقش  راهبرد  انفا مم  
هما   جیعی ، میزای واال  ویاار  و مشارک  روزافزوی انسای

قاضاها  ج ن   را ورا  مموزج ها  اقتصاد ، ت در فعالی 
نیرو  انسان  ماهر انیاد کرده اس  که انا شرانط نیز خمود  

هما افمزوده اسم . نظمام ممموزج       ور اهیی  انا نوع مموزج
 مهممارت  نیممز در دنیمما در سممه نمموع رسممی ، غیررسممی      

اساختارنیافته( مطرح اس . در انا  اساختارنافته( و شخص 
انسمان  رمرفاب وما در نظمر     میای پ  وردی وه کیفیم  سمرمانه   

هما    ررفتا سطح م ارک و سطوح تحصی   افراد، وا چالی
رو ش ه اس . ومه سمخا دنیمر توانمان  افمراد       وسیار  رووه

هییشه وا م ارک تحصی   منها هیسای نیس . وناورانا نام   
ا ،  هما  حرفمه   هما و توانمان    ترنا مناوع انیاد قاو ی  از مهم
ه سماختارنافته و سماختارنیافته   جی  رسی  از ها  غیر مموزج
  (1392واروق،  وهینیار و ان خچ  اع و  اس 
منزله پ    نظام مموزش  مهارت  غیررسی  ساختارنافته، وه 

رسی  سماختارنیافته   میای نظام رسی  مموزج و مموزج غیر
ومه ویمای دنیمر ممموزج     ( 1393اعطارنیا و هیامارای،   اس 

هما  رسمی      و مموزج غیررسی  ساختارنافته در میانه طیف
 و غیررسی  ساختارنیافته در دو انتها  طیف قرار دارد.

هما  مخت فم  را    ونم    الی    دسمته  نهادها و میامع ویا 
اهیمای(. مرکمز    ان  ها  فن  و مهارت  ویای کرده ورا  مموزج

ا  نونسمماو انمما  همما  فنمم  و حرفممه الی  مم  مممموزج وممیا
( ویمای  1ل شمیاره ا ها را در سه نوع و وه شرح جم و  مموزج

 نیوده اس .
 کیبمود ، ما کشور مشا  ترنا اساس  از نا  طورک  ، وه 

 در مماهر  غیمر  نیروهما   نما حلمور   و مماهر  انسمان   نیرو 
دنیا  کشورها  امروز منچه. اس  رنع  روناروی ها  عرره

 ومودی  دارا کنم ،  مم   متفماو   نام نیر  از پیشرف  نظر از را
 کننم   مم   تمشج  ر کشمورها ویشمت . اسم   انسان  ها  سرمانه
 وتواننم   تما  کنن  م وی ا  رونه وه را خود مموزش  ها  ورنامه

 نیمرو   در رماار   سمرمانه  و نمونا  فنماور   ضیا تقونم  
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 می، هیمراه  و فراهم مورنم   را مناسب اشتغال شرانط انسان ،
 جهممان  وازارهمما  در را خممود محصمموال  رقاومم  قمم ر 
 نیازهما،  انما  ومه  رمون   پاسم   ها  راه از نا  .دهن  افزانی
 می هیاهنم  سماختا   و مهارت  ا ه مموزج وه وخش  کیفی 
ا   حرفممه و فنمم  مممموزج نظممام. اسمم  جامعممه نیازهمما  ومما

، سماختار  اهم ا،،  از پیوسمته  همم  ا  ومه  مییوعمه  غیررسی ،
 ا  حرفممه و فنمم  مممموزج منمماوع و ممم نرن  روج، محتمموا،

 ائمه ار رسمی   مموزج نظام مای  که اس  کشور غیررسی 
 (.1395زاده،  انون  ادهم وشفیع شود م 
ها  غیررسی  تنوع زناد  دارد و تروی  نیمرو    مموزج 

 خم م  و ضمیا   هما  وم و   انسان  ج نم  و انمواع ممموزج   
ریرد. هیچنیا ورا  توجیمه و مشمنان  وما     ور م  خ م  را در 

هنیام کردی دانی و مهار ، ارتقاء شغ   و  کار، افزانی و وه
 ریمرد     تا واالترنا سطوح تحصی   رور  مم  نا تغییر شغ

 (.1395اجب  عام  ،
نمموع  از ممموزج فنم  و مهممارت     هوا  ککمییوی   آمووزش 

ها  شمغ     که معطو، وه زمینه غیررسی  ساختارنافته اس 
ها وا سمانر   اس . وه ویای دنیر تفاو  ار   انا نوع مموزج

شمغ   ها  مورد نیاز نم    ها در تأکی  منها ور مهار  مموزج
(. در کشمورها  رونماروی   1384اس اکشتاار و هیامارای،  

رو  نیازها   ها  متفاوت  پاس  ها  تایی   وه شیوه مموزج
 متقاضیای اس .  

هما  تایی م  ومه     ورا  مثال در کشور انی ستای، مموزج 
شود و فراریرای میماز ومه    ها  غیردانشیاه  اطشق م  دوره

  هسمتن . امتیازهما    سمالی  16ها پس از  راران ی انا دوره
ها، ونا ور اسمتان اردها  مموزشم  مصمو      ونژه انا مموزج

دول  انی ستای متع ق وه می دسمته از جوانمان  اسم  کمه از     
وق  ترک تحصی  کرده و وه فعالی   ها  مموزش  تیام دوره

هما  ممموزج    تمرنا دوره  ان . از مهمم  در وازار کار اق ام کرده
زج عال  فنم  انی سمتای ارائمه    تایی   فن  که در مراکز ممو

 توای وه موارد ذن  اشاره کرد: شود، م  م 
 ا  م  ؛ ها  حرفه  شانستی . 1

 ا  اساات ن ؛ ها  حرفه  شانستی . 2

 م رک مهار  عیوم  م  ؛. 3

 م رک مهار  عیوم  اساات ن .. 4

و  ا  م مم  همما  حرفممه  شانسممتی همما  مموزشمم   دوره 
ویشتر ور اسا  استان ارها   ن ا  اساات  ها  حرفه  شانستی 

ش ه رنعت  و وازرران  ورا  داوط بای شماغ  طراحم     معیا
ا  از کفانم    هما محم وده   ش ه اس . همر نم  از انما دوره   

مموزش  افراد را زنر پوشمی قمرار داده و سمطوح مموزشم      
 5ا  در چمارچو  مموزشم  دارد. چمارچو  نادشم ه      ونژه

نا و سمطح پمنیم می   تمر  سطح دارد که سمطح اول می پمانیا  
ها  ممموزج   ا  اس . دوره ها  حرفه واالترنا سطح مهار 

مهمار   و مم رک   م رک مهار  عیوم  م  ا  ورا   حرفه
هما    نیز ومرا  رشمترج دانمی و مهمار      عیوم  اساات ن 

هما    رمور  رسمترده طراحم  شم ه اسم . دوره      شغ   ومه 
هما  ترکیبم  پانمه، متشما  از      ماکور ومرا  ارائمه ممموزج   

ها  فنم  طراحم     ها  مموزج عال  و تایی   نا دوره ورهد
ها سه سطح مموزش  مق مات ، متوسمطه   ش ه اس . انا دوره

 (.1396و پیشرفته دارد اواشقان  فراهان  و هیاارای، 
هما    هما  اسمترالیا، ممموزج    ا  از مموزج طیف رسترده 
هما    م   اس  کمه در هیمه زمینمه    ها  کوتاه ا  دوره حرفه

دهم    هما  ونمژه وما سمازمای     وجود اس  و در رروهشغ   م
  ا  و تایی م   حرفمه  - هما  فنم    مموزج ها  معیا، در کالج

شون . جونن رای کمار، شماغشی، داوط بمای افمزانی      ارائه م 
مهار  و دانی، وازمان رای از مموزج و مهاجران  کمه نیماز   
وه فراریر  زوای انی یس  دارن ، متقاضیای ورود وه انما نموع   

ها در اسمترالیا   ها هستن . اه ا، ار   انا مموزج از مموزج
؛ ران  از: انیاد ممادر  در افراد ورا  ورود وه جهای کا عبار 

نمماو  وممه  افممزانی تحرنمم  و فعالیمم  در وممازار کممار؛ دسمم 
ا   ها  وراور و متناسب در نظام مموزج و تروی  حرفه نتییه

ا     و حرفمه راار  در حوزه مموزش  فنم  و افزانی سرمانه
 (.1396اواشقان  فراهان  و هیاارای، 

 تمرنا  ومزر   «ا  و تایی   حرفه - ها  فن  مموزج»نظام  
 از انا نظام ومیی . ریرد ور م  استرالیا را در در مموزج وخی
 افتماده  دور و ا  منطقه، شهر  نقاط در که دارد مؤسسه 1000
 وزجمم ها  ان . انا مؤسسا  مسئول عرضه دوره ش ه واقع
 ا هم  رشحی . هستن  کشور سراسر در عال  ا  حرفه و فن 
 ازسمو   ،«ا  ممموزج و ترویم  حرفمه   » نظام وا مم ه دس  وه

 و شمود  مم   اداره« اسمترالیا  ا ه رشحی  چارچو »سازمای 
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 تنظمیم  «استرالیا ا ه مهار  کیفی » سازمای ازسو  نظام انا
 Education and Employment Referencesا شممود ممم 

Committee, 2014.)  

 

هایتکمیلیبینسطوحتحصیلیدرایرانآموزش

نامه نظام مموزج مهار  و فناور ، مصمو  هیئم     در منیا
منزله واالترنا سمن  در نظمام ممموزج     ( اکه وه1390وزنرای ا

مهارت  کشور مطرح اس (، نظام مموزج مهار  و فنماور   
ر  و مممموزج عممال  مهمما»کشممور مشممتی  وممر دو زنرنظممام 

ها  تایی م  ومیا    ا  ادوره مموزج فن  و حرفه»و « فناور 
 شود.   م (« سطوح تحصی   

مممموزج عممال  مهممار  و فنمماور  در انممرای در زمممره    
ها  رسی  کشمور وموده و متمول  انما ممموزج در       مموزج

کمارورد  و دانشمیاه فنم  و     -کشور دانشیاه جمامع ع یم    
 فنماور  اسم    ا  زنرنظر وزار  ع موم، تحقیقما  و   حرفه
- 9: مماده  1390نامه نظام مموزج مهمار  و فنماور ،    امنیا

ها  تایی   ویا سطوح تحصی   در کشمور در   (. مموزج10
ها  غیررسی  ساختارنافته اس  که وراور مماده   زمره مموزج

ا   منیا نامه ماکور، ازسو  سازمای مموزج فن  و حرفه 17
 شود. م  کارورد  اجرا-کشور و دانشیاه جامع ع ی 

 ها  آموزش ککمییی بین سوطوح کحصوییی    کعریف دوره
ور  نیرو  کار، افمزانی دانمی و مهمار ،     ورا  ارتقاء وهره

هما    ا  مطماوق وما فنماور  روز، دوره    ارتقاء شغ   و حرفمه 
مموزش  تایی   ویا سطوح تحصی   در مغاز و نا حیا کار 

شمود. انما    در محیط کار، کارراه و نا مرکز مموزج ارائه مم  
هما  مموزشم  از همر     ها نما وسمته   ها در قالب پودمای مموزج

شمود.   ترنا سطح، طراح  و اجمرا مم    سطح ورود  تا عال 
رمور  مهمارت  پانمه و     هما  مموزشم  ومه    ها نا وسته پودمای

ناممه   یامنمهارت  تخصص  مرتبط وا ن  حوزه شغ   اس  ا
: 1390نظام مموزج مهار  و فناور  مصو  هیا  وزنمرای، 

ها نوع مموزج غیررسی  اسم  و ومه    (. انا مموزج15ماده 
هما    شود. ح اق  سهم مموزج نامه منیر م  درناف  رواه 

 (UNEVOC and UNECO, 2013: 2-4) یونسکو ا  حرفها  فنی و ه  المییی آموزش انواع آموزش از منظر مرکز بین. 1جدول 
 ویژگی نوع

 مموزج رسی 

 شود. نادریر  اراد  و سازمان ه  ش ه اس  که وا راران ی دوره مموزش ، م رک  معتبر و رسی  اعطا م  -

 شود. ها و مؤسسا  مموزش  رسی  دنیر ارائه م  ها، دانشیاه مموزش  اس  که در نظام م ار ، دانشا ه -

 وق  ورا  مموزج کودکای و نوجوانای اس . ا  از مموزج تیام پ اان  پیوستهطور معیول، وه روج  وه -

وقمم  در نظممام  هممان  وممرا  اشممتغال نییممه همما  ومماالن  انمما پ اممای ورنامممه در ورخمم  کشممورها، در قسممی  -

عنموای نظمام دورانمه نما      هان  در انا کشورها وه مموزش ام رسه و دانشیاه( سازمان ه  ش ه اس . چنیا ورنامه

 شود. شاوه می شناخته م م

ممممممموزج غیررسمممممی   

 ساختارنافته

رو،  هر نوع فعالی  مموزش  سازمان ه  ش ه اس  که کامشب وا تعرنف ممموزج رسمی  منطبمق نباشم . ازانما      -

توان ، در داخ  و خارج مؤسسا  مموزش  و ورا  افراد وا هر سن  انیام ریرد و وا توجمه   مموزج غیررسی  م 

ها  مموزش  ورا  سوادمموز  وزررساالی، ممموزج پانمه ومرا  کودکمای      توان ، ورنامه کشور م  ها  هر وه زمینه

 ها  کار و فرهن  عیوم  را پوشی ده . ها  زن ر ، مهار  وازمان ه از تحصی ، مهار 

 ها  مموزج غیررسی  الزم نیس ، نظام وه رور  پ اان  پیییر  شود. در ورنامه -

ممممممموزج غیررسمممممی   

 افتهساختارنی

 ها  دنیر اس . ها ارر غیراراد  واش ، نتییه فرع  فعالی   انا مموزج -

هما نمادریر  اسم  کمه در      جی مه انما فعالیم     نافته اس . از ش ه و ساخ  ارر اراد  واش ، کیتر سازمان ه  -

انیمام  ومر خودهم انت ، هم ان  خمانواده و هم ان  اجتیماع         خانواده، مح  کار، زن ر  روزانه هر فرد، مبتن 

 شود.  م 
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مهارت  در محیط کار که ور اسا  میارس  و تیرنا عی م   
ها  تایی   ویا سطوح تحصمی  ،   ریرد، ورا  دوره شا  م 

 هفتاد درر  ک  دوره اس  اهیای(. 
: ی ککمییی بوین سوطوح کحصوییی   ها  آموزش عال دوره

نامه نظمام ممموزج عمال  تایی م  ومیا       منیا 1وراسا  ماده 
نامه نظمام ممموزج    یااانا منیا وه استناد من سطوح تحصی  

کارورد  تم ونا  -مهار  و فناور ، در دانشیاه جامع ع ی 
رنز  مموزشم  و درسم     شورا  ورنامه 219ش  و در ج سه 

وه تصمونب رسمی (،    13/12/1391کارورد ، مورخ  –ع ی  
همما  مممموزج عممال  تایی مم  وممیا سممطوح تحصممی  ،  دوره
ا  هستن  که در ویا مقماطع   ها  غیررسی  ساختارنافته دوره

ور  نیمرو  کمار،    تحصی   مموزج عال  ورا  ارتقماء وهمره  
ا  مطماوق وما    افزانی دانی و مهار ، ارتقاء شغ   و حرفمه 

ها در قالب دوره  مموزج شون . انا ها  روز ارائه م   فناور 
شون . انا  در  طراح  و اجرا م  پودمای و ت  مموزش  ت 

کمارورد ،  -حاضر در دانشمیاه جمامع ع یم      ها درحال دوره
نامه نظام مموزج عال  تایی م    شود امنیا ت ونا و اجرا م 

 (.1391ویا سطوح تحصی  ، 
ی   نامه نظام مموزج عال  تای منیا 6وراور ماده پودمان   کک

هما    ا  از مموزج پودمای مییوعه ویا سطوح تحصی  ، ت 
هما  نم     مهارت  اس  که در قالب چنم  در ، توانینم    

 160دهم . حم اق  زممای ممموزج می      شغ  را پوشمی مم   
 ساع  اس  اهیای(.  480ساع  و ح اکثر 

در   انما منمیا ناممه، تم      6ماده  1وراور تبصره درس   کک
هارت  اس  کمه توانمان  انیمام    ها  م ا  از مموزج مییوعه

فرانن   کار  را ور اسا  استان اردها  محیط واقعم  کمار   
سماع  و   30دهم . حم اق  زممای انما ممموزج       پوشی م 
وقم ،   رمور  تیمام   توان  وه ساع  اس  و م  100ح اکثر 
   وق  اجرا شود اهیای(. وق  و پاره نییه
 

اهدافآموزشعالیتکمیلیبینسطوحتحصیلی

رمون    فزانی مهار  و توانین   نیرو  انسمان  و پاسم   ا -
 سرنع وه نیازها  مموزش  مشاغ ؛

هما  مموزشم  و شمتا      کوتاه کمردی زممای اجمرا  دوره    -

وخشی ی وه رون  تروی  نیرو  انسان  کارمم  و کماهی  
 ها  مموزج؛  هزننه

همما  مهممارت   پممانر  در ارائممه مممموزج افممزانی انعطمما، -
ها  شغ  ، شمرانط محیطم ،    حوزه متناسب وا مقتلیا 

هما  فمرد     ووم ، ممانی سرزمیا و متناسب وا تفماو  
ناممه نظمام ممموزج عمال  تایی م  ومیا        فراریرای امنمیا 

 (.3: ماده 1391سطوح تحصی  ، 



هایآموزشعاالیتکمیلایباینساطوح ویژگی

تحصیلی

انا نوع مموزج ورا  ن  شغ  خما  طراحم  و اجمرا     .1
 شود؛ م 

هما در چهمار سمطح تعرنمف      ح مموزشم  انما دوره  سمطو  .2
 ان  از: شود؛ که عبار  م 

ها  ویا مقاطع تحصمی   دنمم م و کماردان : انما      . دوره1-2
هان  اسم  کمه دانمی، مهمار  و      سطح ناظر وه مموزج

وممردار ، نصممب و  همما  وهممره نیممرج فممرد را در زمینممه
ان از ، تعییر و نیه ار ، پشتیبان  تولی  و خم ما    راه

ده  و فرد را ورا  انفاء نقش  کارممم  در   و ... ارتقاء م 
ا  ممماده   سطوح شغ   تانسمیا فنم  و تانسمیا حرفمه    

 کن . م 
شرط ورود وه دوره مموزج عال  تایی م  ومیا سمطوح     

تحصمی   دنممم م و کمماردان ، دارا ومودی حمم اق  ممم رک   
پرورج اس   و تحصی   دنم م مورد تأنی  وزار  مموزج

هما  مموزشم  مایم  ومرا       عنوای دوره ها وه و انا دوره
دارن رای م رک تحصی   دنم م جهم  ارتقماء و کسمب    

 شود.  ها  شغ   محسو  م  شانستی 
ها  ویا مقاطع تحصمی   کماردان  و کارشناسم :     . دوره2-2

هان  اس  که دانی، مهار  و  انا سطح ناظر وه مموزج
هما،   حنیرج فرد را در زمینه انتقال تیار ، اجمرا  طمر  

سمماز  و طراحمم    شناسممان  عیممو  فراننمم ها، وهینممه  
دهم  و فمرد را    رنز  و ... ارتقماء مم    محصوال ، ورنامه

ورا  انفا  نقی کارمم  در سطوح شغ   مهن   فن  و 
 کن . ا  مماده م  کارشنا  حرفه
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شرط ورود وه دوره مموزج عال  تایی م  ومیا سمطوح     
ح اق  مم رک   تحصی   کاردان  و کارشناس ، دارا وودی

تحصی   کاردان  مورد تأنی  وزار  ع موم، تحقیقما  و   
هما  مموزشم     عنوای دوره ها وه فناور  اس  و انا دوره

مای  ورا  دارنم رای مم رک تحصمی   کماردان  ومرا       
ها  شغ   ادانی، مهمار  و   ارتقاء و نا کسب شانستی 

 شود.   نیرج( محسو  م 
رشناس  و کارشناسم   ها  ویا مقاطع تحصی   کا . دوره3-2

هان  اسم  کمه دانمی،     ارش : انا سطح ناظر وه مموزج
تح یم  و   و هما  تیزنمه   مهار  و نیرج فرد را در زمینه

سماز  فراننم ها    ح  مسائ  و مشاش ، طراح  و وهینه
 ده .  در سطوح شغ   پیچی ه و تخصص  ارتقاء م 

شرط ورود وه دوره مموزج عال  تایی م  ومیا سمطوح     
کارشناسمم  و کارشناسمم  ارشمم ، دارا وممودی  تحصممی   

ح اق  م رک تحصی   کارشناسم  ممورد تأنیم  وزار     
عنموای   هما ومه   ع وم، تحقیقا  و فناور  اس  و انا دوره

ها  مموزش  مای  ورا  دارن رای م رک تحصی    دوره
هما  شمغ       کارشناس  ورا  ارتقاء و نا کسب شانستی 

 شود.   محسو  م 
ا مقمماطع تحصممی   کارشناسمم  ارشمم  و همما  وممی . دوره4-2

هان  اس  کمه دانمی،    دکتر : انا سطح ناظر وه مموزج
تح یم    و هما  تیزنمه   مهار  و نیرج فمرد را در زمینمه  

مسائ  چن وجه ، راهبر  مموزج و پژوهی، مم نرن   
وحممرای، نممومور  در مرزهمما  دانممی و فنمماور ، مننمم ه 

ده  و فمرد را ومرا  انفماء نقشم       م  پژوه  و ... ارتقاء
 کن . کارمم  در سطوح شغ   فوق تخصص  مماده م 

شرط ورود وه دوره مموزج عال  تایی   در انا سمطح   
مموزش ، دارا وودی ح اق  م رک تحصمی   کارشناسم    
ارش  مورد تأنی  وزار  ع وم، تحقیقا  و فناور  اس  

ایم  ومرا    هما  مموزشم  م   ها وه عنموای دوره  انا دوره
دارن رای م رک تحصی   کارشناس  ارشم  ارتقماء و نما    

 شود.   ها  شغ   محسو  م  کسب شانستی 
ها  مموزج عمال  تایی م     چارچو  ورنامه درس  دوره .3

ویا سمطوح تحصمی   دارا  انعطما، ویشمتر وموده و از      

ها  رسی  پیمرو    ها  سخ  و خش  دوره چارچو 
  نظام واحم  ، ومه میمزای    جا ها وه کن . در انا دوره نی 

رو ضمیا   شمود و ازانما   نیاز ساع  مموزش  تعرنف م 
ممموز ، امامای    رعان  ار  پرهیز از زنمادمموز  و کمم  

ها  اجرانم  کیتمر و    تر، هزننه رنز  مموزش  دقیق ورنامه
 شود؛ ده  وه مموزج مهیا م  شتا 

 ها  فرد ، توجه عییق  دارد؛ وه تفاو  .4

   هسمتن  و زممای اجمرا  می کیتمر از     م ها  کوتاه دوره. 5
 ن  سال اس ؛

شمود   انا نوع مموزج، منیر وه رواه  ناممه مهمارت  مم    . 6
 (. 4اهیای، ماده 

 

پیشینهآموزشعالیتکمیلیبینسطوحتحصیلی
کاربردی-دردانشگاهجامععلمی

کمارورد  در زمینمه ممموزج عمال       -دانشیاه جمامع ع یم    
ها   وا مشارک  مستقیم دستیاه تایی   ویا سطوح تحصی  

همما  اقتصمماد  و ومما همم ،  وممردارای و ونیمماه اجرانمم ، وهممره
رون  وه نیازها  مموزشم  ومازار کمار و فمراهم کمردی       پاس 

دهم  در هم ان  و جما      وسترها  اجرانم ، ومرا  شمتا    
ها  طراح  و اجرا   محصوال  مموزش  وه وازار کار، زمینه

کرده اس . انا دانشیاه پمس از  ها را مهیا  انا نوع از مموزج
همما  اجرانمم  و  انیممام دادی نیازسممنی  مموزشمم  دسممتیاه 

هما  شمغ   مخت مف در وخمی رمنع ،       وردارای حوزه وهره
کشاورز ، فرهن ، هنر و خ ما ، اق ام وه طراح  ومیی از  

رنممز   دوره مموزشمم  وتصممونب می در شممورا  ورنامممه 700
هما   . انا دورهکارورد  کرده اس  -مموزش  و درس  ع ی  

شم ه و ومر اسما  میوزهما       ور اسا  استان اردها  تعییا
کارورد  شورا  رسترج  -رادره از کییته تخصص  ع ی  

وممه  3و  2ممموزج عممال  در حممال اجممرا اسمم . در جمم اول  
ها  مموزج عمال  تایی م  ومیا سمطوح      هان  از دوره نیونه

رنمز  مموزشم  و درسم      تحصی   مصو  شمورا  ورناممه  
نامممه تیییممع  کممارورد  اشمماره شمم ه اسمم  امنممیا -ع یمم  
همما  مممموزج عممال  تایی مم  وممیا سممطوح تحصممی  ،  دوره
1392.) 
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هایآموزشعالیتکمیلیبینسطوحتجمیعدوره
تحصیلی

هما  ممموزج تایی م  ومیا      اماای تیییع دوره کردیفراهم 
از  هما  رسمی    وما دوره می سماز    سطوح تحصی   و معادل

مموزج مهار  و فناور ، ور اسا  مماده  ها  نظام  مأمورن 
نامه نظام مموزج مهمار  و فنماور  امصمو  سمال      منیا16

ساز  و تحقمق   ، هیئ  وزنرای( اس . در راستا  پیاده1390
 -اه ا، مترتب ور مأمورن  ماکور، دانشیاه جمامع ع یم    

ها  مموزج عال  تایی   ومیا   کارورد ، تیییع وخی دوره

ناممه     و نسمب  ومه تم ونا منمیا    ریر سطوح تحصی   را پ 
اق ام کرد. ور انما   رشح ذ روط و تصونب می در مرجع  ذ 

وینم    رور  ذن  پمیی  اسا  چارچو  ک   ورا  تیییع وه
ها  مموزج عال  تایی م    نامه تیییع دوره ش ه اس  امنیا

 (.1392ویا سطوح تحصی  ، 
 «ها در  ت »مناسب  از پس ازراران ی تع اد توان  م  فرد. 1

وراسا   شود، راستا  ن  شغ  خا  تعرنف م  که در
« پودممای  تم  » ها  مرووط رواهیناممه   شاخص و معیارها
 .کن درناف  

 می ومر اسما    کمه  اسم   فراننم    اهم  پودممای  ت  تیییع. 2
 مم رک  ومه  منیمر  اهم  پودممای  تم   از متناسمب   مییوعه

 
مصوب شورا   در دانشگاه جامع عیمی کاربرد ، پودمان( سطوح کحصییی)ککها  آموزش عالی ککمییی بین  هایی از دوره نمونه .2جدول 

 (1399 ،)کک پودمان( یییسطوح کحص ینمقاطع بکاربرد  )برگرفته از  -ریز  آموزشی و درسی عیمی برنامه
 

مجموع  سطح آموزشی گروه آموزشی نپودما عنوان دوره آموزشی کک
ساعات 
آموزش 
 نظر 

مجموع 
ساعات 
آموزش 
 عمیی

 192 64 کاردان  -دنم م  رنع  اتوماسیوی ورق ساختیای
 208 72 کاردان  -دنم م  رنع  ها  راه مها  جوشاار  رن 

 208 93 کارشناس  -کاردان   رنع  ها  فتوولتانی    سیستم
وه اشمت  و   -انع مرانشم   هما  رمن   راهبر  تصفیه پسما  

 داروساز 
 236 96 کارشتاس  -کاردان   رنع 

ممممم نرن  و خمممم ما    غوار  ام اد و نیا 
 اجتیاع 

 288 192 کاردان  -دنم م 

ممممم نرن  و خمممم ما    وکار امنتور( راهبر  کسب
 اجتیاع 

 232 106 کارشناس  ارش  -کارشناس  

ممممم نرن  و خمممم ما    ان ها  وازرر ارزناو  نقص علو، دنه و ارج در وییه
 اجتیاع 

 110 50 دکتر  -کارشناس  ارش  

 214 96 کاردان  -دنم م  فرهن  و هنر ا  مهار  سواد رسانه
 192 48 کارشناس  -کاردان   فرهن  و هنر طراح  و دکوراسیوی داخ   فلاها  تیار 

 272 101 کارشناس  ارش  -کارشناس   فرهن  و هنر نیار  فرهنی  پیوس 
 196 84 کاردان  -دنم م  کشاورز  ورج ماهیای زننت  در مکوارنومپر

 114 50 کارشناس  -کاردان   کشاورز  ها و ریاهای زننت  ها  ر   کنترل مفا  و وییار 
 هما   وتح یم  مزممانی   در تیزنه SASافزار  استفاده از نرم
 کشاورز 

 146 62 کارشناس  ارش  -کارشناس   کشاورز 

 320 128 دکتر  -کارشناس  ارش   کشاورز  ات  در داممزشا کارورد هومیوپ
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 نظممام در کارشناسمم  و کمماردان  مقمماطع در تحصممی  
معیارهما و   .شمود  مم   فنماور   و مهمار   عمال   مموزج
 ان از: ها عبار   ها  مترتب ور تیییع ت  پودمای  شاخص

 حموزه  نم   راستا  در اه پودمای ت  محتوان  ریر  جه  -
 واش ؛ هییوی مشاغ  از طیف  نا مشخص شغ  

 ؛واشن  ورخوردار هیسای مموزش  سطح از اه پودمای ت  -
شمورا    در اهم  پودمای ت  مموزش  استان اردها  و محتوا -

 ومه  کمارورد   -رنمز  مموزشم  و درسم  ع یم       ورنامه
 ؛واش  رسی ه تصونب

 ع یم   تخصص  کییته ازسو  اه پودمای ت  اجرا  میوز -

 شم ه  رمادر  عمال   مموزج رسترج شورا  کارورد  -
 ؛ واش 

 1750 حم اق   تیییمع  ومرا   اهم  پودممای  ت  ساعا  جیع -
 ؛واش  ساع 

 ح اق  ش ه، راران ه درو  از ن  هر رد متقاض  نیرا  -
 واش  اهیای(. 12

 سمطوح  ویا تایی   عال  ا ه مموزج رسترج و توسعه 
 وما  هییمام  ا  حرفمه  و مهارت  ا ه قاو ی  تحصی  ، افزانی

 وخشمم  اعتبممار و سمماز  منمم  تحصممی  ، نظممام ممم رک ارتقمماء
 تحصمی  ، هم ان    سمطوح  ومیا  تایی م   عال  ا ه مموزج

ریز   مصوب شورا  برنامه در دانشگاه جامع عیمی کاربرد ، کحصییی)کک درس(ا  آموزش عالی ککمییی بین سطوح ه هایی از دوره هنمون .3جدول 
 (.1399 ،)کک درس( یییسطوح کحص ینمقاطع بکاربرد  )برگرفته از   –آموزشی و درسی عیمی

 
مجموووووع  سطح آموزشی گروه آموزشی عنوان دوره آموزشی کک درس

سوووواعات 
آموووووزش 

 نظر 

مجمووووووع 
سووووواعات 
آمووووووزش 

 عمیی

 35 15 کاردان  -دنم م  رنع  جوشاار  تعییر  خطوط لوله

 24 14 کارشناس  -کاردان   رنع  ها  پیپ ونزنا ها  سوخ  انستیاه وازرس  نازل

 48 16 کارشناس  ارش  -کارشناس   رنع   عی یا  حفار  انحراف  و افق

مممممم نرن  و خممممم ما   وازارناو  حس 

 اجتیاع 

 50 10 کاردان  -دنم م 

رسممی ر  وممه دعمماو  اسممناد تیممار  در شممورا  حمم  

 اختش،

مممممم نرن  و خممممم ما  

 اجتیاع 

 21 9 کارشناس  -کاردان  

مممممم نرن  و خممممم ما   نونس  وانا  رزارج

 اجتیاع 

 22 8 رش کارشناس  ا -کارشناس  

 23 7 کاردان  -دنم م  فرهن  و هنر شاپ متص   کاف 

نفره  نونسن ر  استن مپ کی   انونسن ر  نیانی ت 

 طنز(

 64 16 کارشناس  -کاردان   فرهن  و هنر

 28 4 کارشناس  ارش  -کارشناس   فرهن  و هنر ها  ورن ساز  ور اسا  سب  زن ر   م ل

 48 19 کاردان  -م دنم  کشاورز  تروی  م وای ریاد

 40 15 کارشناس  -کاردان   کشاورز  ها  کشاورز  ون   ف ز  مواد غاان  و فرمورده وسته

همما  شممبیه سمماز  در تولیمم ا  ریمماه    کممارورد ممم ل

 (DSSATا

 45 15 دکتر  -کارشناس  ارش   کشاورز 
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شمغ   و   ا ه مهار  توسعه وا هییام اه و ی قا و استع ادها
 عمال   هما   دوره طم   ومه  فراریمرای  و شماغشی  انییزه ارتقاء
رونمه از   انما سطوح از اه ا، مترتب ور تیییع  ویا تایی  
 ها اس  اهیای(.  مموزج



شناسیکتاب

 ممموزج  جانیماه  وررس (. 1389.ام ک و ، و اشاوه، ح.، م. ر.، نیا، افل 
 ناپانمم ار  عصممر در العیممر مممادام نممادریر  و  غیررسممی رسممی ،
 .57-68 ،(45ا12. انرای مهن س  مموزج فص نامه. اطشعا 

همما  مممموزج عممال  تایی مم  وممیا سممطوح     نامممه تیییممع دوره  منممیا

رنمز  مموزشم  و    (. تصمونب ناممه شمورا  ورناممه    1392تحصی  .ا

قاو یم   . کمارورد  -کارورد . دانشمیاه جمامع ع یم    -درس  ع ی 

 https://www.uast.ac.ir   در:دسترس
(. 1391نامه نظمام ممموزج عمال  تایی م  ومیا سمطوح تحصمی  .ا        منیا

رنز  مموزش  و درس  ع ی  کمارورد .   تصونب نامه شورا  ورنامه
 کارورد ، تهرای.-دانشیاه جامع ع ی 

نامه نظمام ممموزج    (. منیا1390نامه نظام مموزج مهار  و فناور .ا منیا
ناممه هیئم  وزنمرای دولم  جیهمور        . تصمونب مهار  و فنماور  

 //:httpsاسممشم  انممرای. شناسممنامه قممانوی: قاو یمم  دسترسمم  در:  

shenasname. ir/subjects/edu/442-2733 
 تأکیم  ومر   وما  انمرای  در ا  حرفمه  و فنم   ممموزج (. 1395. اج عمام  ،  جب 

 
 

 ها  آموزش عالی ککمییی بین سطوح کحصییی . نمایش کجمیع دوره2شکل 
 (1392، ا  آموزش عالی ککمییی بین سطوح کحصیییه هنامه کجمیع دور برگرفته از  آیین)
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 .دانشیاهیای انتشارا : تهرای .رسی  ا ه مموزج
 وررسم  (. 1393.اجنم ق ، .. ر  رحیت ، م. ح.، و ح.، ،خنیفر عطارنیا، ا.،

. انمرای  مهارت  مموزج غیررسی  نظام در مش  خط ت ونا وضعی 
 .345-374 ،(2ا12. سازمان  فرهن  م نرن 

 وممه اعتباروخشمم (. 1392ا .  ومماروق، وهینیممار ح.، و ان خچمم ، ع ممو 
 و فنم   ا هم  رمشحی   چمارجو   اسما   ومر  انسمان   هما   سرمانه
 در اشمتغال  و ا  حرفمه  و فنم   سازمای مقاال  مییوعه ارائه در.  ا حرفه
 ا  حرفمه  و فنم   ممموزج  سمازمای :  تهمرای . (7-17 ارفحا . انرای
 انرای.

طراحم   (. 1384.امعصمومه  وهرامم   و ع یرضما  جیمالزاده  ارغر، کشتاار
 کمارورد . در -ها  مموزش  پودمان  در دانشیاه جامع ع یم   ورنامه

. کمارورد  -ع یم   عمال   ا هم  مموزج م   کنیره میاسو مقاال  مییوعه
 .کارورد -ع ی  جامع دانشیاه: تهرای(.  298-306 رفحا ا
معاون  مموزش ، (. 1399. اات  پودمای( ی  سطوح تحص یامقاطع و

 .https://dec. uast. قاو ی  دسترس  در: دانشیاه جامع ع ی  کارورد 

ac. ir 
 و اهم  چمالی  تمرنا  مهمم  وررسم  (. 1395ا .زاده، ح شفیع م. و ادهم، نون 

 اجتیماع   راهبمرد  فصم نامه . انمرای  در مهارت  ا ه مموزج راهبردها 

 .7-21،(20ا5. فرهنی 
 در عمال   ممموزج  نظمام (. 1396. از حسمن ،  وحماج  م.، فراهان ، واشقان 

 و فنماور   ا هم  ممموزج  تأکی  ومر  وا جهای نافته توسعه کشورها  از ورخ 
 .ضوایر راز: تهرای .مهار 
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هامعادل

 Informal Education مموزج شخص  اساختارنیافته(

  Non-Formal Education  مموزج غیررسی  اساختارنافته(

 Vocational Education and ا  مموزج و تروی  حرفه
Training (VET) 

ا  و  حرفه - ها  فن  مموزج
  تایی   

Technical And Further 
Education (TAFE) 

  Cumulative تیییع

 Australian Qualifications استرالیا ا ه رشحی  چارچو 
Framework (AQF) 

 Modular Training دوره مموزش  ت  پودمای

 Single-Courses Training ت  در   دوره مموزش

  Short- Term م   ها  کوتاه دوره

 ا ه مهار  کیفی  سازمای
 استرالیا

Australian Skills Quality 
Authority (ASQA) 

 Scottish Vocational ا  اساات ن  ها  حرفه  شانستی 
Qualifications (SVQs) 

 National Vocational ا  م   فهها  حر  شانستی 
Qualifications (NVQs) 

 General Scottish Vocational م رک مهار  عیوم  اساات ن 
Qualifications (GSVQs) 

 General National Vocational م رک مهار  عیوم  م  
Qualifications (GNVQs) 

 Formal Education نظام رسی  مموزج

 Lifelong Learning رالعی نادریر  مادام

 


