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 رصر  د 33برابرر و برا    7/4 نزدیک به یقاره استرالیا با وسعت
مبرادر  بره    مریدد   قررن نردزد     آغراز  از ،ایران جمعیت
 20 تقریبرا   زمرانی طدل  در وکرد  ا  حرفه - ا  فنی آمدزش
کراربرد   - ا  علمری  پیشرفت چشمگیر  در آمدزش ،ساله
ما  یتدجره بره تق ر    این کشردر برا   در .دست آورده است به

 مچنرین   ،ا   را  منققره   دولت و یایالتنظام  برپایهکشدر  
 را    آمردزش  گدناگدن؛ ا  شغلی   ا  ن بی و زمینه زیتم

پیرو   ا  ویژه ر ایالت از نظام و الگد   کاربرد  در-علمی
 ا  از حرفره   -فنری  کراربرد  و - را  علمری   آمدزش .کن  می

 .انر   یافتره  را  دانشرگا ی گ رترش     سقح دبیرستان تا دوره
 طردل دوره آمدزشری و   اساس بر ا  آمدختگان این دوره دانش

سرقد  گدنراگدن شرغلی بره      تداننر  در  می ،مهار  و عدقه
آمردز  و   م یر خ مت خدد بره مهرار    در ،فعالیت پرداخته
بخرش    ا  این ندع آمدزش از م رس .بپردازن م ارج باالتر 

تمرام   شدن . گرفته می کار هخبرگی الزم ب صنعت با مهار  و
 ررا   دوره عرضررهمراکررز آمرردزش دولترری و عمرردمی برررا  

شرایط وزار  آمردزش و   بای  ،کاربرد - ا  علمی شآمدز
 ررا   تعلرری  اسررترالیا را احررراز کرررده و پاسررخگد  ارزیررابی

 ا  آن باشن . دوره
 

 استرالیا کاربردی در-های علمی تاریخچه آموزش

 آغراز اسرترالیا بره    کراربرد  در - ا  علمی تاریخچه آمدزش
سرننی  زمران برا     ر   تقریبرا   که رس  می میدد  قرن ندزد  

برا تدجره بره     در ایرن قراره اسرت.    گزی ن مهاجران انگلی ی
سرعت نظام مشابهی در  به ،در استرالیا کمبدد نیرو  کار ما ر

 بریتانیا در مرسدم شاگرد  -تقلی  از نظام استاد هباین کشدر 
  را   از سرال قردانینی در نیدسراو  ولرز      گ ترش یافرت و 

 دیب رسرری ( برره ت رر1844  تاسررمانیا وم(  1844تررا 1828
 Bentley, 2015). 
شرا    م  1994 ترا  1974 ا   سال از ،د ه دو استرالیا در 

- ا  علمی آمدزش ما یتگ تره و  چشمگیر  در ا تغییر
 و مدزش فنری آ نظام طدل این دوره، در کاربرد  بدده است.

ا  تدسرعه یافرت.    و پیچی ه گ تردهمقیاس ب یار  درجبرانی 
سرال   نفر در  زار 400مؤس ه از  این در انداوطلب ندی ی نام

رسی  که م  1991سال  به بیش از یک میلیدن نفر درم  1974
 در بردد.  آمدزان دوره سدم اسرترالیا  دانشدرص   70 به نزدیک
مهمری   جبرانی نیرو  انگیزشی و مدزش فنی، آد ه دو طدل

راسرتا  تدسرعه اقت راد  و     برا  سیاسرتم اران کشردر در  
رشر  گ رترده و    بررخد   حرال،  ایرن  اجتماعی بدده است. با

 در طردل ایرن بی رت سرال،    جبرانری   و مدزش فنیآا میت 
تحلیر    و دار تغییررا  معنری   براره م ارک انر کی در  اسناد و

 .(Goozee, 2001 دسترس است تدجهی در چرایی این ک 
سررقح وزرا   کنفران رری درم  1990 سررال در نرردامبر 

کرارآیی   هبردد روش و ب دربارهربط با ابتنار جان داوکینز  ذ 
دالن ئم رر شرر . برگررزارجبرانرری  و آمرردزش فنرری  نظررام
مدافقت کردنر    ،ن نفع بدد وزراء ذ  جمله ازکنن ه که  شرکت

 :تا
 شدن ؛ ا  اجرا  ا  صدحیت حرفه آمدزش -

کار و   نگام ا   برا  آمدزش ، ا  درسی ینپارچه برنامه -
 یابن ؛ گ ترشبیرون از کار 

 و شرناختن آمردزش فنری    رسرمیت  بره  ملی برا  یچارچدب -
 ؛جبرانی ت وین شدد

تربیرت مهرارتی ایدراد و     آمدزش و عرضهبازار ملی برا   -
  (.Goozee, 2001 یاب  استقرار
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عهرر ه رمر ارس فنری ب   مررالی م پشرتیبانی  1970 ترا د ره   
 اعتبرار الزم را در دوران رشر    رکز  ا بدد که دولت م ایالت
آمدزش فنی و جبرانری  گروه کرد. گزارش کار مین میأسریع ت

س کمی ررریدن یسرررأت ( وACOTAFE, 1974  در اسرررترالیا
در د ره   مرکرز  مین مالی دولت أو تجبرانی  آمدزش فنی و

- ررا  علمرری ر ب رریار چشررمگیر  بررر آمرردزشیثأتر  م1970
 (.Bentley, 2015  ا داشته است تمام ایالت کاربرد  در

مدزشی  ا  آ دورهه مؤس ه آمدزش فنی و جبرانی امروز 
کن  که  می عرضهخارجی  را به دانشددیان بدمی وگدناگدنی 

صدر   هب ،راستا  صنعت  ا  کاربرد  در ترکیبی از مهار 
 ا  فنی  آمدزشآمدختگان  دانش .استوقت  ت یا پارهقو تمام

 طدل دوره و زمینه شغلی ب ته به پیشینه تح یلی،و جبرانی 
 را    نامره  گردا ی مدفق به دریافرت   ،تدانن  آمدزشی خدد می
 /کارشناسری  م رک عالی و دیپل   دیپل ، ،سقح یک تا چهار

 (.Ibid یشرفته شدن پدیپل  مهارتی 

 نظررر  ازجبرانرری  کرره مؤس رره آمرردزش فنرری و درحررالی 
کراربرد  در اسرترالیا   - ا  علمی آمدزش تاریخی متمرکز بر

 س ررا  دیگررر  نیررز اقرر ام ؤ ررا  اخیررر م سررال در اسررت،
 انر .  مققع کارشناسری کررده    ا  آمدزشی در برنامه عرضهبه 

 را برد ررا   بررر جبرانرری مؤس رره آمرردزش فنرری و امررروزه
آمدختگران آمراده    دانش باال، ا  تعلی  افراد با صدحیت حرفه

 گدنرراگدن  ررا  شررغلی   صررنعت و زمینرره خرر مت در  برره
 متمرکرز شر ه   ،اسرترالیا  در گانره   شرت  مناطق ا و  در ایالت
 است.  

 

 کاربردی  -های علمی شآموز های ویژگی

 را  فنری و    آمردزش  مؤس ه، بیان ش  تر پیشگدنه که   مان
بررا  آمردز   ا  و مهررار  آمرردزش حرفره  را    دورهجبرانری،  
 کره متمرکرز برر    ،کنر   مری  عرضره دیپل   و نامه گدا ی اعقا 
ا  یرا    را  حرفره   سراز  دانشرددیان بررا  صردحیت     آماده

.( .و. مررد گر آرایشر ، پرسررتار دامپزشرنی   ماننر   تخ  ری 
را  یکراربرد  دولتر    را  مهرارتی و   این مؤس ه دوره است.
 را    شرغ   دادن برا  اندرام  تا دانشددیان را ،کن  می برگزار
که دارا  دانش کاربرد  کافی بررا  اندرام    نیاز جامعه، مدرد

 ، تربیت کن . باشن  مدریت ویژه خددأم
  ا  متعر د   ویژگیجبرانی از   ا  آمدزش فنی و دوره 
 ا  آمدزشری دیگرر متمرایز     را از بخش که آنهان  رخدردارب

تررین ویژگری آن گ رترش جغرافیرایی مراکرز       مهر   .کن  می
مؤس ره اصرلی    225که بیش از جبرانی است  آمدزش فنی و

مؤس ره   .گیررد  برر مری   درمرکز در سراسر اسرترالیا را   750و 
ب ریار   را  آمدزشری    دورهجبرانی  مچنرین   آمدزش فنی و

 عملی، سقد  وتربیت در که آمدزش ،کن  می عرضه رازیاد  
گیررد.   تخ  ی و نیز آمدزش عمدمی را دربرمی بازرگانی و

 نیدسراو  ولرز،  جبرانری   آمدزش فنری و مؤس ه  مثال، برا 
 .کررده اسررت دوره آمدزشرری گدنراگدن ارا رره   1400 بریش از 
جبرانرری و  آمرردزش فنرری ومؤس رره  میرران اساسرریتفرراو  

 را    تنردع طردل دوره  ، اسرترالیا  مؤس ا  آمدزش عرالی در 
 3یرا   2 ا    ا  چن ساعته تا دوره که از دوره آمدزشی است
 .استساله متغیر 

گدنراگدن  الگد را   جبرانی  ویژگی دیگر آمدزش فنی و 
س را  آمردزش عرالی    ؤبرخد  م  ا است. دوره حضدر در

 ،دارنر  وقرت   تمرام  ، حضردر  جمعیت دانشددییدر آن که 
جبرانری   دانشددیان آمدزش فنری و درص   90بیش از  تقریبا 

بیررون از مؤس ره مشرغدل بره      وقرت یرا در   به صدر  نیمره 
 آمیزن .    میا تح ی  بدده و کار و تح ی  را ب

جبرانرری نیررز  فنرری و   ررا ویژگرری دانشررددیان آمرردزش 
 زیررا  ،عالی است  ا  آمدزش متفاو  از دانشددیان دانشگاه

آمردز  را   و مهرار  آمدزش جبرانی،  آمدزش فنی ومؤس ه 
 کنر  و  می عرضها  از افراد با سنین متفاو   به طیف گ ترده

اقت راد   -اجتمراعی پایگاه ن بت باالیی از دانشددیان آن از 
   تن . برخدردار  تر پایین
  ا  فنی و جبرانی ن ربت  آمدزش دار دیگر ویژگی معنی 

  را از  آن اسرت کره آمردزش   ،  را  آمدزشری   به سایر بخرش 
 بیشرتر  مهرارتی و کراربرد  برخردردار بردده و      ا  سرف  
اجررا،...(   بازرگرانی،   صرنعت،  بخرش مهرارتی    را از  م رس

دوره آمردزش م رسری را    ترر  پریش شردن  کره    استخ ام مری 
بر اصردل   معمدال که   ا دانشگاهاستادان ان . برخد   گذران ه

 را  فنری و    ان آمدزشم رس دارن ،تنیه نظر  و علدم پایه 
 را  ویرژه    نیاز برا  شغ   ا  خاص مدرد هار ماز  جبرانی
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 نامرره  ان گرردا یمثررال م رسرر  برررا  .  ررتن  برخرردردار
خداه  من ان،لمحیط سا در تر بای  پیش ،سالمن انسقح چهار 

 ,Blazevic منزل یرا خانره سرالمن ان، کرار کررده باشرن        در

2018). 
 یارتباطا  تنگاتنگ  ا  فنی و جبرانی مؤس ا  آمدزش 

طردر  کره    بره  ، نر  را  صرنعتی دار   بنگاه  ا و حادیهبا اتنیز 
  نیرراز صررنایع و  ررا  مرردرد آمرردزش  ررا  ب رریار  از دوره

 ا  را برگررزار و صرردحیت حرفرره ینیررز اخررذ مرر رک شررغل
  ررا  آمدزشرری بازرگررانی  یررن میرران دورها کرره در، نرر نک مرری

 خرردد اخت رراص   ه را برر  ررا  بخررش مهمرری از آمرردزش  
  .ند  می
بررخد   دزش فنری و جبرانری    را  آمر   بیشتر مؤس ره  

بخشری از   منزلره  س ا  م تقلی   تن ، بره ؤکه م  ا دانشگاه
برر ایرن    انر .  یافتره  گ رترش نظام دولتی آغاز به کار کرده و 

کره مؤس ره آمردزش فنری و جبرانری      عرین حرال    در اساس

 چررررارچد   در بایرررر  ،آمدزشرررری اسررررت ا  مؤس رررره
 رود مری انتظرار   لرذا  کنر .  اقر ام دولتری   م یریت عمردمی و 

 ا  آمدزش فنی  مؤس ه ش ه در عرضه ا  کاربرد   آمدزش
  اقت رراد ،  ررا، رشرر   مقای رره بررا دانشررگاه  درو جبرانرری 
  رررا  آمدزشررری  عررر الت اجتمررراعی و سیاسرررت اسرررتقرار
 ,Goozee  ن ا  ایالتی را برآورده کن دولت و مرکز دولت 

2001). 

 
 استرالیا  کاربردی در-های علمی نظام آموزش

 در (TAFE کرراربرد - ررا  علمرری ا  آمرردزش رر در دوره
صردحیت شرغلی    ب ته بره طردل دوره آمدزشری و    ،استرالیا

شرررایط  ، ررا  فنرری و جبرانرری در آمرردزشآمرر ه  دسررت هبرر
 (2( و  1   را   جر ول  دارد. وجردد زیراد   التح ریلی   فارغ

 آمردختگی در  و احراز شرایط دانرش  شرایط ورود شای تگی،

 
 (NCVER, 2018) استرالیا کاربردی-علمیی ها آموزشی در آموختگ سطوح آموزشی و دانش .1 جدول

 آمده دست هب ای صالحیت حرفه نوع دوره
نامه  گدا ی  ا  دوره
 1سقح 

را  را  بیشرتر    یا آمدزش جامعه و در مشارکت اولیه، ا   ایی برا  کار مهار  ،دانش :آمدختگان این سقح دانش
 آورن . دست می به

نامه  گدا ی  ا  دوره
 2سقح 

 آورن . دست می را به  بیشتر  ا آمدزشیا  معین و  ا  الزم برا  کار دانش و مهار  :آمدختگان این سقح دانش

نامه  گدا ی  ا  دوره
 3سقح 

را   بیشرتر   را  آمردزش یا  کردن و برا  کار  ا  الزم مهار  کاربرد  و دانش علمی و :آمدختگان این سقح دانش
 آورن . دست می به

نامه  ا یگد  ا  دوره
 4سقح 

مهرارتی یرا   ، بررا  کار را  تخ  ری     را  الزم  مهرار   کراربرد  و  دانش علمری و  :آمدختگان این سقح دانش
 آورن . دست می را به  بیشتر  ا آمدزش

 رررا  مررر رک  دوره
 دیپل 

را   بیشرتر   را  آمدزشویا  فدق تخ  ی مهار  تخ  ی برا  کار ما رانه و دانش و این سقح: آمدختگان دانش
 آورن . دست می هب

 رررا  مررر رک  دوره
 عالیدیپل  

   را  آمدزشیا  و فدق تخ  ی ما رانه و کار ب یار برا  گ ترده ا   مهار  دانش و این سقح: آمدختگان دانش
 آورن . دست می را بهبیشتر 

 رررا  مررر رک  دوره
 کارشناسی و دیپل 

   را  آمردزش ویا  فدق تخ  ی ما رانه و یارکار ب   ا  پیشرفته برا  مهار  دانش و این سقح: آمدختگان دانش
 آورن . دست می را بهبیشتر 

  ا  کارشناسی دوره
دسرت   را بره   بیشرتر   را  آمدزشیا  و کار فدق تخ  ی من د  برا  و گ ترده دانش این سقح: آمدختگان دانش
 آورن . می
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را نشرران  کرراربرد - ررا  علمرری سرقد  گدنرراگدن آمرردزش 
 (.NCVER, 2018 د ن  یم
دوره دبیرسرتان  از استرالیا   ا  کاربرد  در نظام آمدزش 

  کنر .  مری   را  عرالی ادامره پیر ا     و تا سرقد  آمردزش   آغاز
مراتب سقد  آمدزشی مت اول و کراربرد     ( سل له1  شن 
 NCVER, 2018 & UNESCO   د  استرالیا را نشان می در

UNEVOC, 2018). 
 

 کاربردی-های علمی آموزش انمدرس

ضردابط کمیتره م رئدالن صرنعتی و      اسرتان ارد ا و  اساس بر
م رک دارا     ا بای ارزیا  و ا   مه م رس مهارتی استرالیا،
یررا مرر رک آمرردزش   م رسرری و ارزیررابی و سررقح چهررار  
، شررایط ، مهرار   نیرز سقح دیپل  یا براالتر و   بزرگ االن در

بررا    خدد را داشته باشرن .  شغ تدانایی الزم برا  و  دانش
شررایط   جمله ی ازارزیاب در داشتن گدا ی مهار  ، ا ارزیا 
بره جرا  شررایط براال،      اسرت کره   مشرابه  شغلی ا   مهار 
 . کن  می کفایت

  عمرردمی و دولترری،  مدرردز برراس ررا  آمدزشرری  ؤم 
م رسری و ارزیرابی بررا      م رک سقح چهار ا( که  دانشگاه
 را  م رسری    تدانن  آمدزش می کنن ، خدد ارا ه می ا   دوره

 نماین . عرضهکاربرد  را - ا  علمی برا  م رس
  ررا و ضرردابط حرراک ، مرر رس  پایرره اسررتان ارد ا و بررر 

 را     را  تدسرعه تخ  ری آمردزش     دوره بایر   ا  ارزیا 
 را    کنن گان آمدزش ارا ه گذران ه باشن .را کاربرد  -علمی

  نگرام خ  ری   را  تدسرعه ت   برنامه ،م رسی ممنن است
 را    یرا  زینره   ،نماینر   خ مت برا  نیرو  ان رانی برگرزار  

 مچنرین    ایی را متقبر  شردن .   چنین دوره آمدزش آنان در
مهمران  عنردان   بره  ا  خبره   ا یا م رس سخنران تدانن  از می
 . بهره ببرن  ا  خدد  آمدزش م رس برا 
 

 یفیت  ک ینها و تضم ارائه دوره یطول احراز شرااص

 یفیرت چرارچد  ک  یا،دولرت اسرترال   ی آمدزش و تعل  وزار
 به  م 1995که از سال  یا،استرال یفیتچارچد  ک یزو ن یمل

 
 

 

  NCVER, 2018)& (UNESCO-UNEVOC  برگرفته از:ا استرالی های متداول و کاربردی در مسیر آموزش. 1 شکل
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 (NCVER, 2018)  ی رسمی کاربردی دراسترالیاها آموزشنظام  .2 جدول

المللی سقد  آمدزشی( یا   بر اساس استان ارد ا  بین دوره اول دبیرستان در 2و  1نامه سقد   گدا یش ه برا  دریافت  عرضه ا   برنامه
 ISCED 2) 

 برد.  زمان می ماه شش نزدیک به 1قحنامه س گدا یاخذ  طدل دوره
 تح یلی است. سال یک نزدیک به ،2نامه سقح گدا ی ا  آمدزشی برا  اخذ  دوره

 عرضره کره ممنرن اسرت نیراز بره       ،پذیر  ا  رقابت برا  تع اد  از برنامه جز به شرطی الزم نی ت، معمدال  شرایط پذیرش
 را  اصرلی    با گذرانر ن دوره متردن مهرار     ،کردنح ا   و ندشتن  ا  خدان ن، مهار  رب  م ارک ت لط
  باش . (CSPA بزرگ االن

  .عمدمی   ا آمدزش برگزارکنن گان م ارس، ،آمدزش فنی و جبرانی س ا ؤم س ا  خ دصی،ؤم برگزارکنن گان
   مهرارتی  را  آمدزشدر  رک باالترتدانن  برا  اخذ م ا می ،ان  گذران هرا  2سقح  ا   که دورهافراد   و 1 ا  سقح  نامه گدا یدارن گان 

 ادامه تح ی  د ن . 
 (ISCED 3دوره دوم دبیرستان   در 3 ا  سقح  نامه گدا یش ه برا  دریافت  عرضه ا   دوره

 یک تا چهار سال  به نزدیک طدل دوره
ست نیاز به ارا ه مر ارک  که ممنن ا پذیر  ا  رقابت برا  تع اد  از برنامه جز به شرطی الزم نی ت، معمدال  شرایط پذیرش

 ررا  اصررلی  بررا گذرانرر ن دوره متردن مهررار   ح ررا  کرردن  و ندشررتن  را  خدانرر ن،  مهررار  ربرر ت رلط 
 باش . (CSPAبزرگ االن 

 .عمدمی   ا آمدزش برگزارکنن گان م ارس، ،آمدزش فنی و جبرانی س ا ؤم س ا  خ دصی،ؤم برگزارکنن گان
  ا  دانشگا ی ادامه تح ی  د ن . یا دوره  مهارتی  ا آمدزشدر ذ م ارک باالتر تدانن  برا  اخ می 3آمدختگان سقح دانش

 (ISCED 4دانشگا ی   پیش در 4 ا  سقح نامه گدا یش ه برا  دریافت  عرضه ا   دوره

 سال نی  و یک تا یک به نزدیک طدل دوره
یا ارا ه مر ارک   ربط و صنایع ذ  یا استخ ام در ر وت  ا  پایین دوره  ا  اتمام نامه گدا یممنن است نیاز به  شرایط پذیرش

 ررا  اصررلی  بررا گذرانرر ن دوره متردن مهررار   ح ررا  کرردن  و ندشررتن  را  خدانرر ن،  مهررار  ربرر ت رلط 
 .باش  (CSPAبزرگ االن 

 عمردمی،    را  آمردزش  برگزارکننر گان  مر ارس،  ،آمردزش فنری و جبرانری    مؤس ا  س ا  خ دصی،ؤم برگزارکنن گان
  ا  دوگانه ه بعضی از دانشگا وکار و ب ا  ک  بنگاه

 .  تن  آمدزش عالی  علمی کاربرد  دانشگا ی یا  ا آمدزششرایط برا  ادامه تح ی  در دارا   4آمدختگان سقح  دانش
 (ISCED 5سقح دوره سدم  دانشگا ی(   ش ه در   کاربرد  ارا ه ا آمدزش

 سال دو تا سه طدل دوره
 آزمدن ورود  قبدلی در ان دوره دوم دبیرستان پس از شرکت وآمدختگ دانش شرایط پذیرش
آمردزش   مؤس را   ا  دوگانره و   دانشگاه مانن  ا   دانشگا ی   برنامه عرضهخ دصی مداز به  مؤس ا  برگزارکنن گان

 (فنی و جبرانی

 (ISCED 5سقح دوره سدم  دانشگا ی(   ش ه در عرضهدرجه پیدسته  و عالیدیپل   دیپل ،
 سالدو تا سه درجه پیدسته  سال ودو تا سه  عالیسال، دیپل  یک تا دو  دیپل  دورهطدل 

ربرط ویرا ارا ره مر ارک      صنایع ذ  تر یا استخ ام در  ا  پایین دوره  ا  اتمام نامه گدا ینیاز به  ممنن است شرایط پذیرش
  ا  اصرلی بزرگ راالن   ار با گذران ن دوره متدن مه ح ا  کردن و ندشتن  ا  خدان ن، مهار  رب  ت لط

 CSPA)  . باش 
 . ا دانشگاه  ا  صنعتی و بنگاه ،آمدزش فنی و جبرانی مؤس ا ، خ دصی مداز مؤس ا  برگزارکنن گان
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مر ل   یا. اسرترال کنر   یمر  یرابی و ارز یشان ، را پا اجرا درآم ه
کره   دارد، را   مهرار   ییو شناسرا  یابیارز  برا یمنظم یارب 

  یرابی زمدردز، ار  یابیارزش یفیت،ک یصو تشخ یابیشام  ارز
. شردد  یمر   را  یشره و پ یعصنا ییمهاجر  افراد ما ر و شناسا

وزار  جملره   ، ازامرر شررکت دارنر     یرن در ا یی کره  ا بنگاه
کننرر ه  یررابیدولررت مرکررز ، م ررئدالن ارز ی آمرردزش و تعلرر

 یااسررترال یبازرگرران   ررا یررا و منرراطق و ارز  ررا یالررتا
(.Australian Qualifications Framework, 2013   ررتن 

کاربرد  بای  مددز و -علمی   ا مؤس ا  آمدزش  مه 
 یامهررار  اسررترال یفیررتباشررن . مراجررع کداشررته  اعتبارنامرره

 کننر ،  یمؤس ا  برگزار م  را برا یفیتک یآمدزش   ا دوره
برره   یشررهپ انو صرراحب یعصررنا ،کارفرمایرران یان،تررا دانشرردد

اعتمراد کننر . تمرام     یاکراربرد  اسرترال  -علمری    را  آمدزش
مدظررف برره داشررتن مدرردز از دولررت مرکررز  و  مؤس ررا 

 .(Ibid   تن  یالتی ا  ا از دولت  ح ب مدردبر
مددز  یافتدر  کاربرد  برا-آمدزش علمی  ا  مؤس ه 

 :کنن را احراز  یرز یطبای  شرا
 یفیرت چرارچد  ک    ا لفهؤکردن  مه م و برآورده یرشپذ 

 ؛کاربرد -علمی   ا آمدزش
   دربردارنر ه که  یا،ر  استرالمها یفیتک یندلئبا م  منار 

 است؛ یشدر امدر پا  و  منار یروش عمدم یترعا
 مددز؛ یافتمربدط به در  ا  ینهو  ز  ا یهپرداخت شهر 
 را  مدردز مؤس را  و دوره     ا بای  در اداره اعقا دوره   

 را را بره    ترا دوره  ،ثبت شدن  یخارج یاندانشدد یآمدزش
 ین ؛نماارا ه  ی رواد  دارا یخارج یاندانشدد

   عرضهمددز  یافتح اق  دو سال قب  از دربای  مؤس ا 
مدرردز  یافررتدر  برررا یررابی،ارز یررا یآمدزشرر   ررا دوره
 .(Ibidکرده باشن   ندی ینام
 

در  یکواربرد -یپراکنش مؤسسات آمووزش علمو  
  یااسترال

 7.688.287بررا وسررعت  یاو منققرره اسررترال یالررت شررت ا در
(، 2نفر شرن    یلیدنم 25 به نزدیک  یتیمربع و جمع یلدمترک

منح رربه    را   یرف کاربرد  برا ط -آمدزش علمی   ا دوره
مؤس ره   برا  یگرر، د  را   یالرت بره ا  یها  شب منققه و تا ان ازه

شر ه   یبانیمؤس ا  پشرت  یگر ا  فنی و جبرانی و د آمدزش
مقرررا ،    را،  یالتاز ا یک.  ر شدن  یارا ه م دولت وسیله به

تح رری  در  برره  غدلمشرر ییدانشرردد یررتسرراختار و جمع
 یشرتر . برا داردکراربرد  خراص خردد    -علمری    ا آمدزش

در  یراز ن  کاربرد  مدرد-علمی   ا آمدزش  ا  ینهزم  ا یالتا
  ا  ینهمنققه و زم ین ب  ا  یتخدد را با تدجه به مز یالتا

در   کاربرد   ا آمدزش عرضه. کنن  یم عرضهو  تهیه یشغل
 سربب کره   اسرت برخردردار   یلتدو  ا  یارانهاز   ا ینهزم ینا

کمتر  ینهو اشتغال با  ز ی من ان به تح  هجذ  عدق یقتشد
   .شدد یم
کراربرد   -آمردزش علمری     را  درص  دوره (3ج ول   

 یگرمؤس ا  آمدزش فنی و جبرانی و د وسیله بهش ه  عرضه
 .د   یدولت را نشان م سد   ازش ه  یبانیمؤس ا  پشت

   ررا در آمرردزش ی  ررشرراغ  برره تح یانآمررار دانشرردد 
   را  در سال یاگدناگدن استرال  ا  یالتکاربرد  در ا-علمی
 یرن نفرر در ا  یلیردن م 4 نزدیک بره اشتغال م،  2017تا  2015
  را  یالرت پراکنش آن در ا یزانکه م د   را نشان می ا  آمدزش

در  یاندانشرردد یررعتدز (4 . جرر ول اسررت رر  متفرراو   بررا
ترا   2015 ینالنه آن را بر و درص  رش  سا لیااسترا  ا  یالتا

 .د   ینشان م م 2017
 را  آمردزش    برنامره  و  را  است کره دوره  کی أالزم به ت 

 دارد، زیاد ایالت از تندع  ش ه در  ر عرضهکاربرد  -علمی
  این مخت ر ممنن نی ت. که مدال بیان آن در
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 های علمی کاربردی کنندگان آموزش ارائه

کراربرد ،  - را  علمری   کنن ه آمردزش  ارا ه 4193از مدمدع 
نی رتن .   (RTOs ش ه   ا  آمدزشی ثبت مؤس ه سازمان 240
کننر گان ایرن نردع     ترر اشراره شر ، ارا ره     طدرکه پریش   مان

 را در سرقح    رسمیت شرناخته شر ن دوره    ا برا  به آمدزش
شر ه باشرن ، یرا     بای تی ثبت( AQF ملی وتأیی یه از سازمان 

کراربرد ، از  -مری  را  عل   ا  آمردزش  برا  برگزار  دوره
کنن گان ثبت نش ه  طر  دولت منابع مالی دریافت کنن . ارا ه

 .(Ey, 2018 کنن   ا  ب ون م رک ارا ه می ندعا  دوره
%( در مؤس رررا  60.2تعرر اد زیررراد  از دانشرررددیان   

که گروه برزر    کنن ه خ دصی مشغدل   تن ، درحالی ارا ه
( تح ررری  TAFE( در ینررری از مؤس رررا    16.1دوم %
 (.Ey, 2018 کنن  می

 منابع مالی

وزار  آمدزش و پرورش دولرت اسرترالیا  وزار  ملری( و    
  ا  ایالتی م ئدل ترأمین مرالی    ا  آمدزش دولت وزارتخانه
 کاربرد  رسمی و غیررسمی در اسرترالیا - ا  علمی آمدزش

  را    را و افرراد نیرز بره  زینره      حرال، شررکت     تن . با این
 را از راه خریر  خر ما      کتکننر . شرر   آمدزشی کمک مری 

برر   کننر . افرزون   آمدزشی برا  کارکنان خدد ایفا  نقش مری 
 را    ساز  کمرک   ا  دیگر  نیز برا  فعال دولت منان ی 

خرر ما   –مررالی وجدددارنرر . برررا  نمدنرره، تررأمین  زینرره 
 ا برا  مدارد خاص؛  سد  افراد، صنایع و شرکت آمدزشی از

کراران   مشراوران و مقاطعره  قرارداد ا  آمدزشی برا  تربیت 
 ا   تن . میزان این ندع منرابع مرالی تقریبرا      ازاین ندع کمک

سد  دولرت تخمرین زده    ش ه از برابر با ک  منابع مالی  زینه
 (.NCVER, 2018شدد  می

 سوی ازشده  سسات پشتیبانیؤدیگر م و سسات آموزش فنی و جبرانیؤم وسیله بهه شده ئکاربردی ارا -های آموزش علمی درصد دوره .3جدول 
 (Olivia Blazevic, 2018)  برگرفته از:. های مختلف ایالت دولت در

 تاسمانیا شمالی منققه استرالیا  غربی استرالیا  جندبی وینتدریا کد ینزلن  نیدساو  ولز انداع مؤس ا 
مؤس ا  آمردزش  

 فنی و جبرانی
2/76 1/48 4/47 57 5/73 8/70 9/63 

 1/36 2/29 5/26 43 6/52 9/51 8/23 س ا  دیگرؤم

 
  2017تا  2015های  سال در های دیگر ها و بخش ایالت کاربردی در -آمار دانشجویان علمی .4ل جدو

(NCVER 2018) 

 2017-2016 تغییر بین درص  2017 2016 2015 منققهایالت یا 

 (نفر 1000)ارقام به  ویانجتعداد تقریبی دانش

0/995 وینتدریا  7/968  8/1022  1/24  6/5  

3/938 زلن کد ین  6/963  6/904  4/21  1/6-  

1/218 استرالیا  جندبی  1/236  8/230  4/5  3/2-  

4/63 تاسمانیا  0/64  1/54  3/1  5/15-  

2/47 قلمرو شمالی  0/44  5/45  1/1  4/3  

4/69 پایتخت استرالیا  9/74  4/76  8/1  0/2  

8/34 خارج ازکشدر  1/33  3/34  8/0  7/3  

3/108 سایر  4/149  6/163  9/3  5/9  

4/4010 جمع  7/4207  6/4235  0/100  7/0  
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کاربرد  رسمی در اسرترالیا از   - ا  علمی  نظام آمدزش 
ددیان شدد. دانش نظر قاندنی ب ون پرداخت شهریه اندام نمی

ندی ی در مؤس ه دلخداه را   ا  آمدزشی نام بای   زینه دوره
پرداخررت کننرر . بعضرری از دانشررددیان برر ون اسررتفاده از   

پردازنر . در    ا  دولتری،  زینره تح ری  خردد را مری      یارانه
گذار  چشمگیر دولرت    ا  اخیر، استرالیا شا   سرمایه سال

کره   حرالی  ا  علمی کاربرد  بدده است، در ملی در آمدزش
م رو به کرا ش گذاشرته   2012 ا  ایالتی از   ا  دولت کمک

م، درآم  ا  دولت اسرترالیا ترا   2015تا  2011است. از سال 
کره   میلیدن دالر استرالیا افزایش داشته است، درحالی 2345.7

 638.6زمانی به مقر ار     ا  ایالتی در مین بازه درآم  دولت
% از 53م، 2015د  . در  یمیلیدن دالر استرالیا کا ش نشان م

کرراربرد  - ررا  علمرری درآمرر  ا  عملیرراتی برررا  آمرردزش
سرد  دولرت برآمر ه از منرابع مرالی دولرت        شر ه از  حمایت

% از 11 را  ایرالتی،    % آن از دولرت 34استرالیا بدده است که 
% از مح  شرهریه دانشرددیان، و   5خ ما  در مقاب  شهریه 

(. شرن   NCVER, 2018% از معامد  جنبی وغیره است  3
 را    د ن ه، شیده تأمین منابع مالی آمدزش ( دیاگرام نشان3 

 (.Ey, 2018د    کاربرد  در استرالیا را نشان می-علمی
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 دانشگاه تهران(  عضد  یئت علمی فر دد  جداد
 

 ها معادل

 Technical and Further Education ا  و تنمیلی  حرفه -  ا  فنی آمدزش
(TAFE) 

 The International Standard المللی سقد  آمدزشی استان ارد بین
Classification of Education 
(ISCED) 

 Australian Qualifications چارچد  کیفیت استرالیا
Framework (AQF) 

 ررا  اصررلی   دوره مترردن مهررار  
 بزرگ االن

Core Skills profile for Adults 
(CSPA) 

 registered training organisations ش ه آمدزشی ثبت ا   سازمان
(RTOs) 

کارگروه آمدزش فنری و جبرانری در   
 استرالیا

Australian Committee on 
Technical and Further Education 
(ACOTAFE) 
 

 
 

 


