
 

 

فرانسهدرکاربردی-علمیهایآموزش

TET: France 

 یا گییری  پ یاه  بار  آموزشا   سی سا   با   فرانسه خواه جمهوری کشور
آماوز  فیا  ت بربیا      راه از آماوز   بارای  برابر فرصت  العمر، م گام
 اسا    کارگه  فاراه   سای   هار  گر ج معاه  افاراگ  همه برای ،یا هحرف

 ت جوانا    به کمک هدف ب  فرانسه گر ک ربرگی - علم  ه ی آموز 
 گر اشااتل   جهاا   زم هاا ی صاایحی  کساا  باارای بزریساا   

 ت شاهرتندی  اربقا    ت شاوگ  ما   عرضه گتلت  ت خصوص  ه ی بخش
 نظار  گر اجتما ع   زندی  گر فع  نه مش رک  برای آنه  بوانمیدس زی

  اس   شده یرفته

کژهکنژوییشژریی درویژه بهکاربردی-علمیهایآموزش
همهدرفناورییههایپیشرفتوشدنجهایییقتصادی،ترقاب

موضژوعا یزیکیبهگرفته،زیادیشتابجهانکشورهای
کشژورهایویژه بژهدییژاکشورهایبیشتردرسیاسیکلیدی
عرضژهبژاهاآموزشیوعیینزیرییست.شد تبدیلصنعتی
دریشژتاا بژرییرییفژریدمفید،وکاربردیمهار ودییش
ویژه بژهوبازرگژاییتجاری،تکنیکی،فنی،گویاگونغلمشا

 Ukachi)کننژدمژیآمژاد گویاگونهایحوز درکارآفرینی

and Ejiko, 2018.)
یجتمژاعی،هژایسنتیساسبرکهیستکشوریفرییسه

سژاختارتقویژتبژاوشودمییدیر خوی جمهوریومتمرکز
خژوددینشژهرویفرهنگژیهویژتتقویژتبهآموزشییظام
منزلژهبژهآموزشژی،یظامساختاربهتوجهبنابریینپردیزد.می

یجژرییبژامرکزیدولتوشد تلقیدولتخطیرمسئولیت
تقویژتبژهآموزشی،ملیهایبریامهوآموزشیهایسیاست

.(CEDEFOP, 2020)کندمییقدیمخودملیقدر هایپایه
یزبخشژیمنزلههبتوییندمیزیدگیطو درمردمفرییسه،در

دیشژتهدسترسژیآموزشییظامبهیلعمرمادیمیادگیریفرییند
آمژوزشبژرییفرصژتیهمژهبژهیلعمرمادیمیادگیریباشند.
بژرییدییشژگا ،ومدرسژهدرتوییدمیآموزشییندهد،می

آمژژوزشفنژژیوتربیژژتری یزآمژژوزین،دییژژشوخردسژژا ن
سژنیهژردرغل،شژایفژریدهمژهبژرییآمژوزشوییهحرف
(.Régis Roussel, 2012)باشد
مشژاور بژرتأکیژدبژهتوجژهبافرییسه،آموزشیظامدر

یمکژانکژهآمژوزیییدییشیزدستهآنبرییشالیوآموزشی
،یدیریژدریعمژومیتحصیال یصلیشاخهدرتحصیلیدیمه

یزییگسژترد طیژ باکاربردی-علمیییحرفهایهآموزش
 .Valerie H)یستشد فریهمشالیوآموزشیهایمهار 

Dundas-Grant, 1987.)تربیژتوفنژیآمژوزشفرییسهدر
قالبدروهاتکنیکپلییزسویعالیسطوحدرکهییحرفه

دویزشژود،مژیعرضهکاربردی-علمیییحرفههایآموزش
ییحرفژهآمژوزشیسژت شژد تشژکیلمستقلیسبتاًعنصر

ووقژتتمژامآمژوزشدرجوییژانبژهطمربژوکهمقدماتی،
کژهیی،حرفژهمژدیومآمژوزشویست؛کارآموزیهایدور 

یژاییژد،کژرد تحصژیلتژر یژاکهیستجوییاییبهمربوط
بژرییهاآموزشیینوییدرساید پایانبهریخودتحصیال 

درشژاغلییروهژایوبزرگسا نبهییحرفهآموزشعرضه
سنینتمامبرییآموزشفرییسه،درنهمچنییست.کاربازیر

مهژارتیآمژوزشبرییریهاییفرصتویستیافتهگسترش
درشژژالیقژژریردیدیبژژایژژامدرسژژهدربژژدیل،وییحرفژژه
(.Régis Roussel, 2012)کندمیفریهمکارهایمحی 

 

 و آمتت    کلتت  اهتتفا  و اصتت   خاستتاها  
 کاربردی - علم  های آم   

آغژازیظژریدییژشکژاربردیزطریقسعهتویقتصادی،هردر
کژهدیشژتخویهژدبژردررییتیجهبهترینزماییوشودمی

درباشژد.شژد ترکیژبکژاربردیهژایمهار باپایهدییش
یمژا،شژدمژیآموختهکارحیندر،شالیهایمهار گذشته

فریینژددرهژامهژار پیچیژدگیوهاروشویبزیرتوسعهبا
کژارآییشاگردی-یستادقدیمیوشر،جویمعشدنصنعتی
ییحرفههایآموزشموضوعبنابریینودیددستیزریخود
ومشژژاغلشژژدنتخصصژژیبژژاشژژد.مطژژرحمهژژارتیو
بژرتسل یساساًکهرسدمییظربهفن،ودییشتنیدگیهمدر

حرفهآنعلمیمبایییزآگاهیبدون،آنبهینهییجاموشال
کژاربردیژژعلمیهایآموزشضوعموبنابریینییست،ممکن

آمژوزشفنژیوتربیژتقالژبدریروپژاییکشورهایدرکه
عرضژهمژدیومآمژوزشوعژالیآموزشسطوحدرییهحرف
بژازآموزشژیهژاییظامیدبیا درریخودجایییزشود،می

فرییسژژهدر.(1383رضژژوییی،سژژعیدیویسژژت)بینقی کژژرد
یزسژژویکژژهلیعژژاومتوسژژطهسژژط درییحرفژژهآمژژوزش
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کژاربردی-علمیآموزشمعاد شود،میعرضههاتکنیکپلی
یست.
)آمژژوزشییهآمژژوزشفنژژیوتربیژژتحرفژژوآمژژوزش

همتژژاییروپژژاییکشژژورهایدرکژژهیی(حرفژژهومهژژارتی
همچنژژینوعژژالیومتوسژژطهییحرفژژهوفنژژیهژژایآمژژوزش
آمژوزش،معنژیبژهیسژت،کژاربردی-علمژیعژالیآموزش
طیژ بهمربوطییحرفههایمهار توسعهوآموزیمهار 
زیسژتیوخژدماتیتولیژدی،شالی،هایزمینهیزییگسترد 
(.UNESCO, 2015-B)یست
فناورییژهفنی،آموزیمهار ومهارتیآموزشفرییسهدر
یژاآموزشژیفریینژدشژاملکژاربردی،-علمژیوییحرفهو

عمژومی،آمژوزشبژریفژزونآندرکژهیستآموزیمهار 
هژایمهژار کسژبآن؛بژامرتب علوموهافناوریمطالعه
زیژژدگیگویژژاگونهژژایبخژژشدرشژژالبژژهمربژژوطعملژژی

هژاآمژوزشییژنشژود.مژیعرضژهییزیجتماعیویقتصادی
یافتژهسژازمانهژای)بریامژهرسمیآموزشهایدور جملهیز
غیررسژمیهژایآمژوزشومدرسژه(یظامیزبخشیمنزلهبه

مدرسژژه(یظژژامیزخژژار یافتژژهسژژازمانهژژای)کژژالس
(.TESDA, 2010)یست

 

 آن آم    نظام و فرانسه

ییمکژر دروسعتیظریزجهانکشورپنجمینوچهلفرییسه
)درمدیترییژهدریاهژایکنژاردریروپا،قار غربدرشمالی

یقیژژایوسوبیسژژکایخلژژی وشژژما ()درمژژایشجنژژوب(،
بژاویروپژاقژار غژربوشمالیکر ییمدرغربدریطلس
کشژوریینجمعیتدیرد.قریرمربعکیلومتر549000وسعت

بژژژژود یفژژژژرمیلیژژژژون67مژژژژیالدی2020سژژژژا در
جمهژوریکشژورییژنحکومت(.CEDEFOP, 2020)یست
سژاختمان،وصژنایعیزکشوریینملییاخالصتولیدیست.

بژهخژدما وتجژار محژلیزوگیریماهیوکشاورزی
بخژشدرفرییسژهدرشژاغلیفژریدبیشژترینآیژد.میدست

و%(3/20)صژنعتهایبخشدرسپسو%(4/76)خدما 
 ,CEDEFOP)هسژژتندکژژاربژژهمشژژاو %(3/3)کشژژاورزی

2008.)
4/1بریبژرفرییسژهدر2007سا درملییاخالصتولید

وآموزشژیهژایهزینژهو(CEDEFOP, 2008)یسژتبژود 
.گیژردمژیدربژرریکشورملییاخالصولیدت%8/5یپرورش
تعژدیدیسژت.%1/3ییزملییاخالصتولیدرشدسا یهیرخ
در(کشورجمعیتچهارمیکحدود)آموزدییش میلیون15
مریکژزدردییشژجومیلیژون2 درحژدودتنهاوآموزشی یظام

یطژالع)دفتژرهستندتحصیل بهمشاو کشورعالیآموزش
میالدی2013سا آمارطبق(.1381ار،یفکسنجشورسایی
درعژالیمتوسطهییحرفهآموزشدریفر2.303.353تعدید

 .Daniela Ulicna, & et alبودیژد)کژرد یژامثبژتفرییسژه

ویکپارچژهصژور بژهییژزفرییسژهآموزشییظام(.2016
یظار معلمان،حقوقتأمینمسئولیتشود،مییدیر متمرکز
ویسژتدولتعهد برکشورآموزشیایههزینهوآموزشی
کننژدمژیتحصژیلدولتژیمژدیرسدرآمژوزیندییژشبیشتر

(.1394)عصار ،


- علمتت  و ای حرفتته مهتتار،   آمتت    ستتاخاار
 فرانسه  آم  ش نظام در کاربردی 

یکپارچژه،تژدریجیتاییژری وجودبافرییسهآموزشییظام
آموزشمقاطعیکتفکبهتوینمیتاییری یینجملهیزیست.

حضژژورسژژنکژژرد.یشژژار یکژژدیگریزمتوسژژطهویبتژژدییی
سنیهایرد بینپایهآموزشمقطعمدیرسدرآموزیندییش

رسمی،آموزشیو سا 3دریست.شد تعیینسا 16تا6
شژد عرضه)یبتدییی(پایههایمهار حوز درپایهآموزش

ری زمهژایوزشآمژآمژوزین،دییشماید باقیسا دودرو
مقطژعگذیریژد.مژیسژرپشترییبتدیییمدیرسوفریگرفته
یاسیکلیامبامتویلیمرحلهدوبهخودییزمتوسطهآموزش
11سژنیهایرد کودکانتمامیتقریباً.شودمیتقسیمدور 
دور گذرییژدنیزپژسویافتهحضورهاکال درسا 15تا

یژاوفنیعمومی،هایکال بهآموزیندییشمتوسطه،آموزش
هژایآزمژونبژرییریآیهژاکژهیابنژد؛مژیری ییحرفژهفنی

مقطژعییژندر.کندمیآماد مهندسییاکارشناسیییمکاتبه
.کننژژدمژژییویسژژییژژامسژژا 18سژژنیرد آمژژوزیندییژژش
هژایآمژوزشآغژازینیقطژه،کژال آخژرسا حاضردرحا 

یزبرخژیدربژار مژوزینآدییژشآنطژیکهیستدییشگاهی
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تعیژینبژهوپردیختژهمطالعهبهخودعالقهموردموضوعا 
 .پردیزیدمیتحصیلیرشته

هژژایکژژالسکشژژور،عژژادیآموزشژژییظژژامبژژاهمگژژام
یقطژهکژهیسژتشژد گرفتژهیظژردریافتهتطبیقتخصصی
برخییست.متوسطهویبتدیییمدیرسآیهاییتکاومشتر 

ییژز(CLIS)آموزشژیبریامهجملهیزوزشیآمهایبریامهیز
یظژامبژهآمژوزیندییژشگردییژدنبژازجهژتدرپلیمنزلهبه

عرضژژژهبژژژریی(SEGPA)آموزشژژژیبریامژژژهوآموزشژژژی
یوجوییژاییوکودکژانبژهعمومیییوحرفهفنیهایآموزش
بژارفتژارییژاعژاطفیشژناختی،رویند یژلبژهبناکهیست

همچنژژینهسژژتند.مویجژژهآمژژوزشحژژوز درمشژژکالتی
مژدیرسدر،بریامهفوقهایبریامهمشابهآموزشیهایبریامه
بژهتژوینمیجملهآنیزکهیست،شد گرفتهیظردرخاص
یشژار بهدیشتوزیر یظار وپشتیباییبهویبستهمدیرس
یرتقژا بریامژه،فژوقآموزشژیهژایبریامهعرضههدفکرد.

یظژار بژامژدیرسیسژت.وزینآمژدییشبالقو هایتوییایی
باشندخصوصییاعمومی،یستممکنملیآموزشوزیر 

(Eurybase, 2009.)
مشژاور بژرتأکیژدبژهتوجژهبافرییسهآموزشییظامدر

یزبازمایژد یژامحژرومآمژوزیندییشبرییشالیوآموزشی
ماینژدیی،حرفژهوفناورییژهمهژارتی،هژایآموزشتحصیل،
یهژامهژار یزگسژترد طیفژیبژاکاربردی-علمیآموزش
شژاملهژاآمژوزشییژنیست.شد فریهمشالیوآموزشی

بژاکژاربژهیشژتاا قژریردیدباکهیستکارآموزیهایدور 
آمژوزشدور طژو طژورکلیبژهشژود.مژیعملژیکارفرما
ریآنتژوینمژیکهیستکاریسا دو)کارآموزی(ییحرفه

کارآموزی،زمانمد یفزییشبادید.تاییرسا سهتایکبه
دیژژژپلمو(CAP)ییحرفژژژهمهژژژار گویهینامژژژهیژژژوعدو

شژود.میدید یلتحصیالنفارغبه(BEP)ییحرفهتحصیال 
گویهینامژهفرییسژه؛ییحرفژهوفنژیآمژوزشدرکلیطوربه

ییحرفژژهوفنژژیآمژژوزش،(CAP)ییحرفژژهوفنژژیصژژالحیت
(BEP)،هژایدور مژدر وییحرفژهویفنژمتوسژطهیپلمد

،کارمنژدین،کژارگرینشژاغلین،بژهییوحرفهفنیکارشناسی
وییحرفژژهآمژژوزشکژژهیلتحصژژیالییفژژارغودییشژژجویان

هژژایدور وییحرفژژهوفنژژی مقژژدماتیآمژژوزشفناورییژژه،
-Valerie H. Dundasد)شومییعطاییدگذریید ری کارآموزی

Grant, 1987.)آموزشییظامساختاریخست،لمدخییندر
مهژارتیوکژاربردی-علمژیهایآموزشسپسوفرییسهدر
شوید.میتوصی ییحرفهوفنی

 دبساان  پیش آم   ●

بژرییفرییسژهدردبسژتاییپیشآموزشهایدور درحضور
هژدفیست.شد گرفتهیظردرسا 5تا3کودکانآموزش
آمژوزشهایدور عرضهیزپرورش،وآموزشوزیر یهایی
ریسژژتایدرکودکژژان،هژژایتوییمنژژدی یرتقژژادبسژژتایی،پژژیش
همژژهدریسژژت.آیژژانیجتمژژاعیشخصژژیتبژژهدهژژیشژژکل
یمتیژاززبژانآموزشهفته،درآموزشساعت26زمانمد 
تقویژتیوشژتار،بژاآشژنایی،شژفاهیتسل ودیردییویه 

بژانآمژوزیدییژشخالقیژتقژدر وتخیلیحساس،قدر 
کژهآیجژایییزیابژد.میگسترشهنریآموزشبهپردیختن
بژهدبسژتاییپژیشآمژوزشعرضژهدرفریویییتجربهفرییسه
3سنیرد کودکاندرصد99یزبیشرویزیین،دیردکودکان
)دفتژریطژالعرسژاییویابندمیحضورمدیرسییندرسا 

(.Eurybase, 2009و1381سنجشیفکار،
 
 ابافای  آم     ●  

Guizotقژایونبریسژاسفرییسژهکشژوردریبتژدیییآموزش
آمژوزشهژایدور شژد.گذیریپایه(م1833سا )مصوب
 :شودمیبرگزیرزیرشرحبهدور دوطییبتدییی

آمژوزشمقطژعآخژرسژا یزکژهپایژهیادگیریدور یل (
یدیمژهیبتژدیییآمژوزشیولیهسا دوتاوآغازدبستاییپیش
 .رددی

آخژرسژا سژهطژو درکهآموزشیسازیعمیقدور ب(
گذرییژدنشژود.مژیمنتهژیکژال بهوعرضهیبتدیییمقطع
رد فرییسژویکودکانتمامیبریییبتدیییآموزشهایدور 
طژوربژهآمژوزشمد .یسترییگانویجباریسا 6سنی

)دفتژریطژالعرسژاییوکشژدمیطو سا 11تا5میایگین
(.Eurybase, 2009و1381یفکار،سنجش
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 ما سطه آم    ●

کژهیستطو ییحرکتییندبرآفرییسه،درمتوسطهآموزش
بژازدرکشورهمگاییآموزشسیاستیتخاذبهآنهایریشه
قالژبدرتژدری بژهقژرن،یکطو درمجموع،درشود.می

یزپیژژرویبژژامتوسژژطهآمژژوزشگویژژاگون،هژژایطژژرح
وعژدیلت(وتنژوع)رعایژتفرصژتریبریبژهژایسیاست
بژهیجبژاریورییگژانصور بهشالیوتحصیلیمشاور 
شژد عرضهسا 16تا12سنیهایرد باآموزیندییشهمه

یزپژژسو)یجبژژاری(پایژژهآمژژوزشدور پایژژاندر.یسژژت
گویهینامژهملژیدیپلممتوسطهیو سیکلآزموندرموفقیت
بژژهعمژژومیکژژارآموزینامژژهگویهییژژاوییحرفژژهمهژژار 

دوبژهمتوسژطهآموزشمقطع.شودمییعطایلتحصیالنفارغ
:یزییدعبار کهیستتقسیمقابلبخش

 
 ))کالج ما سطه آم    او  سیکل الف( 

درآموزشژیتنژوعم،1975سژا یز،Habyقژایونیسژاسبر
بژهیقژدیمهژاکژال وشژد لاژومتوسطهآموزشیو سیکل

آمژوزشقالبدریبتدیییآخرسا آموزیندییشیزیویسییام
حیطژژهیسژاسبژژر.کردیژدسژژا (16)تژایجبژژاریورییگژان
مأموریژتیجژرییبژهملژزمفوقهایکال قایویی،یختیاری 
فرییسژویجوییانهمهبهپایهفرهنگعرضهجملهیز،دوگایه

آیژانبرییشالیوتحصیلیمشاور خدما سازیفریهمو
چهارکال درتحصیلدور طو (.Eurybase, 2009)یدشد
درپایژهعمژومیتحصژیال بهیابیدستیمکانیست.سا 
16تژا12آمژوزیندییژشهمژهبرییآموزشسالهچهاردور 
،)کژال (پایژهتحصژیال پایژان.گویهینامهیسژتفریهمسا 

کژار،قژایونیظژریزوشژد یرزیژابی(V)علمیسط معاد 
دآیژمیشماربهیفریدیستخدیمبریی زمیعلمسط حدیقل

(Ministère éducation nationale, 2010.)
 
 ))لیسه ما سطه آم    دوم سیکل ب(

آمژوزشوکژارآموزیسژط یفژزییشضژرور بهتوجهبا
یقتصژادییهژدیفمیژانیهمژاهنگبرییهاییتالشجوییان،
وفاییشک)یجتماعییهدیفبا(پذیریرقابتوکیفیت)بهبود
گرفتژهصور فرییسوی(شهرویدینفردیتوییاییوفرهنگ

بژرییکمژییهژدیفتعیژین،هژاییتالشچنینیتیجهیست.
خژالفبژر.یسژتبژود )لیسژه(متوسطهآموزشدومسیکل
آمژوزشدوممقطژعآمژوزیندییژشچشژمگیرشماریفزییش

فرصژژتبریبژژریدیژژدگا یزدور ییژژنعملکژژردمتوسژژطه،
آموزشژیدور زیژری؛یسژتگرفتهقریرییتقاددمور،تحصیلی

یفژزونیست.یبود یجتماعیهاییابریبریدهند کاهشفوق،
بژودنیلمعژارفیدیئژرمنتقژدیظرینصاحبیزبرخی،یینبر

دومسژیکلدردروس(محتوییپیچیدگی)درسیهایبریامه
 یید.بود متوسطهآموزش

زیژرشرحبهکاملسا سهلیسه،درتحصیلدور طو 
 :یست

متوسژطهتکمیلژیآمژوزشمقطژعیو سا یز اول سال (۱
کژهچژرید،شژومژییژادکننژد تعیژینکالسعنوینبه)لیسه(

عملکژردبرحسژبسژا ییژنطژیبژا ترمقاطعتحصیال 
سژط یاهمسژاییبژهتوجهباد.شومیمشخصآموزیندییش

وورمژژربژژهآمژژوزشیو مژژا 3آمژژوزین،دییژژشورودی
بژردیری،یاددیشت)کارروشوهاآموختهبهبخشییستحکام
هژایپژهوهشمقژدما کژردنفژریهمکژاری،دهژیسازمان
 .دیردیختصاص(…وییکتابخایه

یسژاسبژرآمژوزیندییژشلیسژه،دومسا طی دوم سال (2  
3یزیکژیبهلیسه،یخستسا طیخود،تحصیلیعملکرد
دیژپلمیژاوفنژاوریدیژپلمعمژومی،متوسژطهدیژپلمشاخه
 .شویدمیهدییتییحرفه

موفقیژژتیزپژژسلیسااه(  پایااانی )سااال سااوم سااال (3  
دومسژا پایژاندرکژه،فرییسهزبانآزموندرآموزیندییش
شژاخهیسژاسبژرآمژوزیندییژش،شودمیبرگزیرلیسهمقطع

سژومسا طیدروسسایرگذرییدنبهدیپلمیوعوییتخابی
دکننژمژیشژرکتپایژاییآزمژوندرسژرییجامودیمیقلیسه

(Eurybase, 2009.)
 
 فناورانه و ای هحرف آم    ●

آموزشیمشاور برتأکیدبهتوجهبافرییسه،آموزشیظامدر
یدیمژهیمکژانکژهآمژوزیییدییژشیزدسژتهآنبرییشالیو

،یدیریژژدریعمژژومیتحصژژیال یصژژلیشژژاخهدرتحصژژیل
یزییگسژژترد طیژژ بژژاشژژالیییحرفژژههژژایآمژژوزش
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بژر.یسژتشژد ریژزیبریامژهشالیوآموزشیهایمهار 
وحقوقشدنمشخصوکاربهیشتاا قریردیدییعقادیساس
،کارفرمابا(سا 25تا16هایسنیرد )درکارآموزوظای 
سژاعا طژیدرسکالسدرکارآموزحضورمجوزصدور

ترتیژژب،بژژدین.یسژژتیزسژژویکارفرمژژایلزیمژژیآموزشژژی
ویجتمژاعیبیمژهتعطیال ،آموزشی،حقوقیزبرخوردیری

کشژورکژارقایوقدرکارآموزینویه کاریمزییایوحقوق
قژریردیدیخستینما دوطو دریست.شد بینیپیشفرییسه
بژدونفسژ حژق،قژریردیدطرفینیزیکهرکار،بهیشتاا 
)کژارآموزی(ییحرفهشآموزدور طو .دیریدریآنیخطار

سژا سژهتژایژکبژهریآنتوینمیکهیستکاریسا دو
گویهینامهیوعدوکارآموزی،زمانمد یفزییشبادید.تاییر

بژژژهییحرفژژژهتحصژژژیال دیژژژپلموییحرفژژژهمهژژژار 
یسژاسبژرآموزشژیبریامژه.شژودمژییعطایلتحصیالنفارغ

کارخایهدرییهفتهودعملیآموزشبر،یظرموردگویهینامه
دیردتأکیژددرسکژالسدرییهفتهدوآموزشوکارگا یا

(.1381یفکار،سنجشورسایییطالع)دفتر


 فرانسه در عال  آم    نظام

آمژوزشدیرد وجژودعژالیآموزشیظامیوعدوفرییسهدر
ودولتژژیتخصصژژیمؤسسژژا درآمژژوزشودییشژژگاهی
کشژورییژنهژایدییشگا ردگویاگوییهایرشتهخصوصی.
وآموزشژژیویحژژدهایدریژژکهژژرکژژهشژژود،مژژیعرضژژه

هژایرشتهبرخاصیعمومییهدیفباییجدیگایهتحقیقاتی
درهژادییشژگا یظژار شژورییییژد.شژد متمرکزآموزشی
وهژادپارتمژانهژا،کژال مؤسسژا ،برفرییسه،هایدییشگا 
.دیریدیظار هاکتابخایه

دردییشژژجویانآموزشژژی،جدیژژدهژژایاسژژتسیپایژژهبژر
تژریعمژومیآموزشیهایبریامه،تحصیلیسا ییمیخستین
وفریگیژررد هشژتیزیکژیبهورودبرییریآیهاکه دیرید
حاضژردرحژا کژهسژتیدرحالییینوکندمیآماد یصلی

تخصصژیگژزینش،دییشژگا بژهورودآغازدردییشجویان،
مقژاطعهماینژدعژالی،آمژوزشفرییسژه،در.شویدمیعلمی

سژازمایدهیییدور صژور هبژمتوسطه،ویبتدیییآموزش

طژو سژا دویست،یظریدییشکهدور یخستین.شودمی
آمژوزشدیژپلمبامعاد BEUGمدر کسببهوکشدمی

سژالهدودور ییزآموزشیدور دومین.یستییگلستانعالی
وکارشناسیمدر ،آموزشسا یخستینپایاندرکهیست
عرضهیرشدکارشناسیمدر ،آموزشسا دومینپایاندر

منتخژژبدییشژژجویانبژژهییژژز،دور سژژومین.شژژودمژژی
عژالیمژدیر کسژببژه ویافتژهیختصاصیرشدکارشناسی

,NUFFIC)شودمیمنتهی(دکتری مقطعآموزشگشایری )
2011.)



 ای حرفته  و فنت   مهتار،   عتال   آمت     ساخاار
 کاربردی( - )علم 

ییسژتیتوهایهژا،دییشژگا مجموعژهفرییسه،درعالیآموزش
آمژژوزشگیژژرد.مژژیبژژردرریعژژالیمژژدیرسوتخصصژژی
منژدینهعالقژبهزیرمتویلیمریحلطیفرییسهدردییشگاهی

:شودمیعرضه
آمژوزشدور  سااله( 2)آموزش آموزشی نخست مرحله -

تحصژیال عمومیگویهینامهیست.یابیجهتوعمومی
بژردرریزیژادیبسژیارهایزینشگ(DEUG)دییشگاهی

.گیردمی
دور  (ساااله 2 تااا ۱ )آمااوزش آموزشاای دوم مرحلااه-

هژایآمژوزشکهیستتخصصیآموزشوسازییهادینه
فژر پژیشمنزلژهبژهریییحرفژهوفنژییهاییوعمومی
یژژاکارشناسژژییعطژژایی،مژژدر .کنژژدمژژیعرضژژه

کنکژورآزمژونگذرییدنمستلزمویستیرشدکارشناسی
ت.یسعمومی

دور کژه سااله(  5 تاا  ۱)آموزش آموزشی سوم مرحله-
ت.یسپهوهشی-آموزشیوتخصصیعالی

بژرکژه سااله(  ۱ -2)آماوزش  آموزشای  چهارم مرحله -
برییکسبسط عژالیمطالعژا پهوهشیگیریجهت

(DEA)عژژژژژالیآمژژژژژوزشدور گذرییژژژژژدنیژژژژژا
شود.میمنتهی(DESS)تخصصی

 پژوهشای  و دانشاااهی  )آموزش آموزشی پنجم مرحله-
کژهفرییسژویشژهرویدینیزدسژتهآن.(دکتری مدرک
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موفقیژتبژاریمتوسژطهدوم ویو آموزشژیمحورهای
دیریژد.ریعژالیآمژوزشمریکژزبهورودحقبگذرییند،
هسژفرییسژهعژالیآمژوزشمریکزدردییشگاهیآموزش
طژژیآموزشژژیهژژایدور مجمژژوعودیرد مجژژزیسژژیکل
(.NUFFIC, 2011)یستسالهچهار دومویو سیکل

سژژط در(TVET)ییحرفژژهیژژتوتربیآمژژوزشفنژژ
کارشناسژیوکارشناسژیمقاطعدرفرییسهدرعالیآموزش
تخصصژیهژایدییشژگا سژوییزعمژدتاًوسژالهسژهیرشد

TVETشژودمژیعرضژهوریفنژادییشژگاهیمؤسسهمایند
(UNESCO, 2015 -A.)زمینژژهدرملژژیآمژژاربریسژژاس

هایآموزشدرویه بهعالیآموزشهایبریامهدریویسییام
یروپژاییکشورهایسایربامقایسهدرشالیوییحرفهعالی
فرییسهیست.فرییسهدرتعدیدیینچشمگیررشددهند یشان
کژاربردیوییحرفژهمهارتیآموزشکهیستکشورهایییز

آمژوزشیظژامیزخار یاقالبدرآندرکاربردی(-)علمی
آموزشژیهژایدور آندرکژهطوریبهشود،میعرضهعالی
مژدر سژالهسژهآموزشژیدور فنژی،عژالیمدر سالهدو

دیژپلممژدر سژالهسژهآموزشژیدور وییحرفژهلیسایس
(BTS)ییحرفهلیعادور شود.مییعطافناورییهدییشگاهی

بژرکژهیستییحرفهعالیهایدور سایریزترکوتا عمدتاً
بژرییریفژردویسژتمتمرکژزشالیتخصصیهایمهار 
هژابریامژهییژندرگرچژهکنژد،مژیآمژاد کاربازیربهورود

ییژنیلتحصیالنفارغوشودمیتدریسییزیظریموضوعا 
 .Daniela Ulicna, & et al)دیریدتحصیلیدیمهیمکاندور 

2016.)


 در ای حرفه و فناورانه  فن  آم    و آم  ی مهارت
 فرانسه

درفرییسهدرتوجهیقابلموضوعییحرفهوفنیهایآموزش
مژیالدی2000سژا یزکژهطوریبهیست،بود حاضرعصر

ییژنجملژهیزیسژت.شژد ییجژادآندریساسژییصالحا 
هژایدور ویژه هژایگویهینامهضهعربهتوینمییصالحا 

مسژژئولیتهمژژهییتقژژا وم2002سژژا یزییحرفژژهفنژژی
یشژار م2004سژا یزمنژاطقبهییحرفهوفنیهایآموزش

یوعییندرم2009سا یزبیشترییصالحا همچنینکرد.
طورکلیبه(.CEDEFOP, 2008)یستشد ییجادهاآموزش
ویبتدیییصور دوبهفرییسهدرییحرفهوفنیهایآموزش
یزپژسیبتدیییییحرفهوفنیآموزششود.میعرضهپیوسته
کژردنآمژاد آنهدفوشودمیعرضهعمومیهایآموزش
کژارگرینیزحرکتوپایدیروکیفیتبایشتاا برییجوییان
درهژاآمژوزشییژنیسژت.توییمنژدمهندسانسمتبهماهر

آمژژوزششژژود.مژژیعرضژژههژژا دییشژژگاومژژدیرسسژژط 
شژاغلین،فعژا ،بزرگسژا نتمامبرییپیوستهییحرفهوفنی
طریحژیکارآفرینانوآزیدمشاغلکارکنانکار،جویاییفرید
بریییستایدیردکیفیتبازیدگیکسبآنهدفکهشود،می
(.Ministère éducation nationale, 2010)یستیفریدیین
بژافرییسژهدرییحرفژهوفنژیوزیآمژمهژار وآموزش

کسژژببژژرییبزرگسژژا نوجوییژژانبژژهکمژژکهژژدف
وخصوصژیهژایبخشدریشتاا بریی زمهایصالحیت

منزلژهبژهفرییسژهدرکژهآمژوزشیینشود.میعرضهدولتی
شژناخته(EFTP)ییحرفژهوفنژیآمژوزیمهژار وآموزش

بژرییآیهاازیتوییمندسوشهرویدییرتقا برییکهشودمی
شژد گرفتژهیظژردریجتمژاعیزیژدگیدرفعا یهمشارکت
یلعمرمادیمآموزشریهبردهایباییحرفهوفنیآموزشیست.

کژارآموزی،هژایبریامژهتوسژعهآندرکژهشودمیپشتیبایی
پایژهبژرمحژورتجربژهیژادگیریوییحرفهمهار آموزش
دید آموزشیهایجنبهسایرکناردرغیررسمیهایآموزش

ییحرفژهوفنیرسمیآموزیمهار وآموزشیظامشود.می
زیژرشژرحبژهغیررسمیورسمیصور دوبهفرییسهدر

شود میعرضه


 ای حرفه و فن  رسم  آم  ی مهارت و آم    نظام

سا چهارویجباری،یبتدیییآموزشسا ششیتمامیزپس
شاخهسهبینیزتوییندیمآموزیندییشیو ،متوسطهآموزش
عمژومی،شژاخهکننژد ییتخژابرییکژیگویژاگونآموزشی
 (.UNESCO, 2015- A)ییحرفهوفناورییه

شود.مییجریهادبیرستاندرویستسالهسه عمومی شاخه

.یستسالهسه فناورانه شاخه
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یظرموردصالحیتیوعبهتوجهبادور یین ای حرفه شاخه
(.Ibid)یستسا چهارتاسه



 کارآم  ی های دور 

یژکدرکژههستندشالیهایآموزشکارآموزی،هایدور 
آمژوزشمرکژزدردییشژگاهیهژایدور قالبدریاشرکت

کژاریقریردیدهژایکژارآموزینبژاشود.میعرضهکارآموزی
حقژژوقکژژارآموزیدور یجژژرییحژژینآیهژژاوشژژد منعقژژد
سژنسژا 25تژا16بژینبایژدکارآموزینکنند.میدریافت
محلدرریخودوقتیزدرصد75تا60بینوباشنددیشته
(.UNESCO, 2015-B)کنندسپریکار
 

 عال  سطح در ای حرفه و فن  آم  ی مهارت و آم   

کارشناسژیمقاطعدرییحرفهوفنیآموزیمهار وآموزش
دریغلژبهژاآمژوزشییژنشژود.مژییجریییزعالیویرشد

مؤسسژا درمثژا )بژرییییحرفهوفنیخاصهایدییشگا 
(.UNESCO, 2015- A)شودمیعرضهفناوری(دییشگاهی


 و آمتت    رستتمی  بتتفون و رستتم  غیتتر هتتای نظتتام
 ای حرفه و فن  آم  ی مهارت

جوییژاییوبزرگسژا نبژرییمژدیومییحرفژههایآموزش
بژهمنژدعالقژهایمییستند،آموزشییظامدرکهیستکارساز
هستند.عمومییافرهنگییی،حرفهآموزشبهبازگشت

دسژتهدویزیکژیدرمژدیومییحرفهآموزشهایبریامه
آمژوزشوکژارمتقاضژییفژریدبرییآموزشگیرید میقریر
ودولتژیوخصوصیهایبخش)کارمندینشاغلیفریدبریی
(.UNESCO, 2015-A)یشتاالی(خود
زیژریشژکا بژهفرییسژهدرییحرفژهوفنژیهایآموزش

شود میعرضه
 

 فناورانه و ای حرفه آم   

یهژامهژار فرییسژهآموزشییظامدرییحرفههایآموزش
یژامحژرومآموزیندییشبهریزیادیبسیارشالیوآموزشی

طژو .(1394)عصژار ،کنژدمژیعرضهتحصیلیزماید باز

بژایسژت.سا سهتادو،زی()کارآموییحرفهآموزشدور 
ییحرفژهمهار ؛گویهینامهیوعدوکارآموزی،زمانیفزییش

 یعطژژایلتحصژژیالنفژژارغبژژهییحرفژژهتحصژژیال دیژژپلمو
درییهفتژهدوعملژیآموزششاملآموزشیبریامة.شودمی

درسکژالسدرییهفتژهدوآمژوزشوکارگژا یژاکارخایه
آمژوزشبژه،کژالسدرسیهایبریامه3/2طورکلیبه.یست

وتکنولژويی،هفرییسژزبژان)ماینژدیظریوعمومیدروس
.دیردیختصژژاصفنژژیعلژژومآمژژوزشبژژه3/1وریاضژژیا (
 ،کارگژایافتنبهملزمتحصیلیسا آغازیزپیشکارآموزین
هستند.کارآموزیبرییدلخوی محلیاوکارخایه

وکشاورزیتاقیوصنایعوبازرگایییتاقزمینه،ییندر
کژارآموزیمحلیافتنبرییدیوطلبینیاریبهملزم،مشاغل
مشاور ورسایییطالعمریکزیین،بریفزون.هستندیظرمورد

(CIO)کژژژارآموزینآمژژژوزشمریکژژژزو(CFA) خژژژدما
.کننژدمژیعرضژهکژارآموزینوآمژوزیندییژشبهییمشاور 
یزسژویشژد ییتخژابهژایتخصصبنابرفنیهایآموزش

تخصصژیهژایآموزشویستمتفاو آموزشیکارآموزین،
محتژویی.کنژدمژیمژرتب عملژیحرفهبامستقیمطوربهری

یزفنژژی،هژایآمژژوزشعملژیویظژژریدرسژیهژژایبریامژه
تخصژص،بهبستهویستترمشکلهاکال درسیهایبریامه
توزیژژعکژژهیسژژتلیدرحژژاییژژن.یسژژتسژژاعت36تژژا33

متفاو هاکال با فنیآموزشیهایبریامهرسیدهایساعت
گذیشژتهآمژوزیندییشعهد برکمتریدرسیتکالی وبود 
(.Valerie H. Dundas-Grant, 1987)شودمی
 

  ای حرفه و فن  مقفما،  آم   

آموزشیریئهوتدیر مسئو فرییسهپرورشوآموزشوزیر
.یسژتدییشجویانوآموزیندییشبهمقدماتیییحرفهوفنی
کار،وزیر،1993دسامبر20مصوبسالهپن قایونیساسبر

ملژژیسژژرویسیی،وحرفژژهفنژژیهژژایآمژژوزشویشژژتاا 
ییحرفژهوفنژیآمژوزشیصژلیمسژئولیت،پرورشوآموزش
همژهقژایون،یین54تبصر بریساسدیرد.برعهد ریجوییان

یظژژژامیزخژژژرو یزپژژژیشبایژژژدفرییسژژژویجوییژژژان
بژهخژودتحصژیال سژط یزیظرصرفپرورش،ووزشآم

فژوق،قژایون.کنندیقدیمییحرفهوفنیهایآموزشگذرییدن
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بژهریجوییژانییوحرفهفنیآموزشیرتقا محلیهایبریامه
جوییژان،آمژادگیهایآموزشهمهشاملوشناختهرسمیت

بژرییییوحرفژهیفنژهایآموزشویبتدیییآموزشجملهیز
مشاور یزپسفوقآموزشیهایبریامه.شودمیشالریزیح
وشژد سژازمایدهیپرورشوآموزشآکادمیملیشورییبا
شژوریهاییزسژویربژ ذیآموزشژیمسئولینبامشاور با

میژانسژالیایهصژور بهتویفقا رسد.میتصویببهمحلی
یعتبژارتژأمینوهژابریامژهوگرفتژهصژور یویحیومرکز
)دفتژرشژودمژیتأییژدربژ ذیآموزشژیمسئولینبادیًمجد
(.1381،یفکارسنجشورسایییطالع


  کارآم  ی های دور 

هژژایآمژژوزش یافتژژهشژژکلتایژژرکژژارآموزیهژژایدور 
محسژوبکژاری قریردیدهژایذیژل ی،مقژدماتییحرفهوفنی
آمژوزشیزترکیبژیعرضژهبژهکارآموزیهایدور .شودمی

دور ،پایژاندروکژرد مبژادر یظژریآمژوزشبژاعملی
یژاوفنژییی،حرفژهوفنژیتحصژیال گویهینامژهکارورزین
قریردیدهژای.کننژدمژیدریافژتتخصصژیمعتبژرگویهینامه
هایرد جوییانهمه کهیستخاصیقریردیدهایکارآموزی،

گیریژد.مژیقریرساله3قریردیدیینذیلسا 25تا16سنی
دروزیدگیمحی درهمزمانطوربهموزشیآهایدور یین

موظ کارفرمایان.شودمیبرگزیرکارآموزینآموزشی مریکز
یزبایژدوهسژتندکژارورزین بهعملیهایآموزشعرضهبه

وریهنمژاییکژهکژارورزینآمژوزشمریکژزدرآیهژاحضور
 کژارورزینیختیژاردرریآمژوزشبژهبوطمریظرییطالعا 

-Valerie and Dundas)کننژدحاصژلطمینانیدهد،میقریر

Grant, 1987).
 

  ی ا وحرفه فن  های کالج

مژدیرسو(Lycees)ییحرفژهوفنژییژاوعمومیهایکال 
مژالیویسژتقال  جدیگایهقایوییهایمسئولیتمحلیوملی
تصژویب بژامژدیرسیحژدی بژهییژزفرییسژهدولت.دیرید
 .دکنمییقدیمپیشنهادیهاییامه

یستقال ،1985یو 30مصوبیصالحیقوییینبریساس
مسژژائلوآمژژوزش درحژژوز (Lycees)کشژژورهژژایکژژال 

مذکوریستقال  یستگفتنی.شدشناختهرسمیتبهآموزشی
و کنژدمژیصدقییز مؤسسا کلیسازمانوساختاردربار 

کژههایییسلوبمبنایبر و آموزشیکلیهایبریامهویسطهبه
بژژه1990مژژی17م1989جژژو ی10قژژوییینارچوبچژژدر

(.Eurybase, 2009)یستشد عملیرسید،تصویب


 آم  ش  مفارک و ها صالحی 

بژرییآمژوزیندییژشسژازیآمژاد بهییحرفهوفنیهایکال 
منجژرزیژرهژایگویهینامهیخذبه کهملیآزموندرپذیرش

د کننمییقدیمشود،می
صژالحیتگویهینامژه ای حرفه و فنی صالحیت گواهینامه -

خاصیشالدرعملیمهار کسببرییییوحرفهفنی
شود.مییعطا آموزیندییشبه

آمژوزشگویهینامژه ای حرفاه  و فنای  آماوزش  گواهینامه -
ییحرفژژهوفنژژیصژژالحیتتأییژژدبژژرییییحرفژژهوفنژژی

شود.مییعطا آیانبهکشورشایستهکارمندینوکارگرین
ییوحرفژهفنژیآمژوزشیامژهگژویهییخژذدیگربیانبه

هژایحژوز کارمنژدینیژا کژارگرینمهژار دهند یشان
بژامقایسژهدریامژهگژویهیییژندریافتیست.گویاگون
فنیهایآموزشییازمندییوحرفهفنیمهار یامهگویهی

یست.دریزمد و
فژوقمژهگویهینا ای حرفاه  و فنی متوسطه یپلمد گواهینامه -

تکمیلژیومقژدماتیساله2هایکالسگذرییدنیزپس
ییژنتفژاو شژود.مییعطا دییشجویانبهییحرفهوفنی

کژژهیسژژتییژژندروریافنژژمتوسژژطهدیژژپلمبژژامژژدر 
ومشاغلبرییعملیآموزشکنند فریهمیخیرگویهینامه

ریدییشگاهیتحصیال یدیمهحا درعینوبود هاحرفه
کند.میپذیریمکانیلتحصیالنرغفابریی

ییژنمژدر  ای حرفه و فنی کارشناسی های دوره مدرک -
دور آخژژرینکژژهآمژژوزشسژژا دویزطژژیپژژسدور 

یعطا یلتحصیالنفارغبه،یستییحرفهوفنیهایآموزش
کارشناسژژژیفنژژژی،کارشناسژژژیبژژژرخالفشژژژود.مژژی
منتهژیالنیلتحصژیفارغیشتاا بهمستقیماًییحرفهوفنی
(.1381یفکار،سنجشورسایییطالع)دفترشودمی
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   آم  ش  قراردادهای

وآمژوزشبژرییکژهآموزشیقریردیدهایترینمهمیزجمله
گویژاگونمقژاطعآمژوزیندییژشبهشالیهایفرصتییجاد

آمژژوزشهژژایبریامژژهقژژریردیدشژژود،مژژیعرضژژهآموزشژژی
بژردرریزیژرردمژویکهیستسا 25تا16ویه ،جایگزین

دیرد.


 :،طبیق  قراردادهای و مهار،  قراردادهای راهنمای   قراردادهای

کژهسژا 21یزبژیشسژنبژایفریدبهریهنماییقریردیدهای
کژهیفژریدیبهویدیریدییحرفهوفنیهایآموزشگویهینامه
یرسژاید پایژانبژهریعمومیمتوسطهآموزش پیشژنهادییژد،

بژاکژارورودیفریدبهبازیردیدهایفوقباید،بهشود.قریرمی
هژایمحژی درفنژیتجاربکسبوییحرفهوفنیآموزش
قابلیتیست،ماههششتاسهقریردیدیین.شودمنتهیکاری

آمژژوزشماینژژدآموزشژژیدیما یقژژشژژاملویژژدیردتمدیژژد
 کارورزینیهامهار .شودمیییزکارمحلدرخدمتضمن

آمژوزینکژاربژهوشژودمژییرزشژیابیآیژانیفژقتوبریساس
.شودمیپردیختحقوقگویاگونهایشیو به

جوییژانییفریدیآموزشیمتیاز:ج انان انفرادی آم    قرارداد
کژهجوییژاییبژهیمتیژازییژنشژد.تصژویبم1991سا در

ییفژریدیآمژوزشهژایدور طژییدیریژد،تخصصیمهار 
بژهفوقشآموزیمتیاز.شودمیعطاییامه،گویهیکسببریی
آموزشژییهامهار یعطایجملهیزمهمهدفسهگیریپی
هژایآمژوزشعرضهبهآموزشییهادهایتشویقجوییان،به

یمتیژاز.پردیزدمیآموزشییظار سازمانتأسیسوییفریدی
وسژاختارهاسژایرکژهیسژتترکیبژییظامییفریدیآموزش
ورسژایییطژالع)دفتژربژردمیکاربهریآموزشیهایروش

(.1381یفکار،سنجش
گروهژییستخدیمیقریردیدهای:گروه  اساخفام  قراردادهای

وجژودبژاکژهسژا 25تژا18جوییانبرییم،1990سا در
ییحرفژهوفنیکارشناسیمعاد علمیمدر یزبرخوردیری

تژهگرفدریظژردیرید،مشکلشالیافتندرفنیگویهینامهیا
ذیلکهدهدمییجاز رآموزینکابهقریردیدهایین.یستشد 

کژاربژهمشژاو وقتییمهیاوقت،پار صور بهکارقریردید

منتهژژیعلمژژیمژدر کسژژببژژهفژوققریردیدهژژای.شژوید
بژردرریکژاریمژا 12تژا3دور سژهیهایتدروشودیمی
حقژوقیوفعالیژتهفتژهدرسژاعت20کارآموزین.گیردمی

ییژنطژی.کننژدمژیدریافژترسژمیگرینکارحقوقمعاد 
یوقژا درجوییانبهیستممکنییزهاییآموزشقریردیدها،
مسژژئولیتم،1994جژژو ییو یز.شژژودعرضژژهفریغژژت
بژهدولتیزجوییانآموزشیهایدور بریظار وبرگزیری
)دفتژریسژتشژد تفژوی کشورگویاگونیویحیومناطق
(.1381یفکار،سنجشورساییعیطال

:(STS) عتال   آمت     فنت   مراکت   در کتار  بته  اشاغا  قرارداد
فنژیوعمژومیهژایکال درفنیتکمیلیآموزشهایدور 
هایآموزشکهیستگفتنی.شودمیتشکیلسا 2طو در

فنژیدییشژگاهیمؤسسژا درکژههژاییآمژوزشبامذکور
تژرتخصصیهاآموزشیینریزیدیرد.تفاو شود،میعرضه

یزپژژسدییشژژجویان.یسژژتییویژژه ییازهژژایپاسژژخگویو
دریافژتریعژالیفنیگویهینامه زم،هایآموزشگذرییدن

سژویبقبرمبنژایفژوقآموزشیدور بهورودرویدکنند.می
سژنجشورسژایییطژالع)دفتژریستدییشجویانتحصیلی
(.1381یفکار،



   ای حرفه و فن  معلمین آم   

مسژئولیتتحقیقژا ،وعژالیآموزشملی،آموزشوزیر 
متقاضیمربیانومعلمانیست.آموزشگرینومربیانآموزش
تحصژیلیمدر بایدییحرفهومهارتیآموزشدرتدریس
دیشژتهریکژال درآمژوزشوتدریسبرییکارشناسیدور 
سژالهیژکیرشدکارشناسیدور درتدریسمتقاضیانباشند.
برگژزیرسژا پایژانیمتحژانآنیزپژسوکننژدمژیشرکت

دومسژا بژهشژویدمژیموفقآزموندرکهکساییشود.می
مژدر یلتحصژیالنفارغبهورویدمییرشدکارشناسیبریامه

مدیر یینشود.مییعطاآموزیمهار وآموزشصالحیت
ارتیمهآموزشتادهدمییجاز یلتحصیالنفارغبهتحصیلی

آمژوزشفرییسژهدرتحصژیلیسطوحهمهدرریییحرفهو
(.UNESCO, 2015-A)دهند

 



 درفرییسهیکاربرد-یعلمیهاآموزش

 ۱0 

 ،قستی   و کتاربردی  - علمت   های آم    مفیری 
   ها مسئ لی 

درکژاربردیوییحرفژههژایآمژوزشدرکننژدگانیامثبت
کشژورهاییسژایربژامقایسژهدریخیژر،سژا د درفرییسه
یفژزییشیینیست.دیشتهددرص7/11معاد رشدییروپایی
گسژترشدرفرییسژهدولژتهژایبریامهوهاسیاستمدیون
 Daniela Ulicna, & et)یستمحورکاریادگیریهایبریامه

al. 2016.) 

بژامطژابقمجلژسکژهکلژیچارچوبدرفرییسهدولت
وتصژویبمسژئولیتیمایژد،مژیتعیینکشوریساسیقایون
عهژد بژرریکشژورپرورشژیوآموزشیهایسیاستیجریی
.کنژدمژیمشژخصریکشژورآموزشژیکلژییصو ودیشته
ویبتژدیییآمژوزشمقطژعآموزشییظامهایسیاستیجریی

یجژژرییوملژژیوپژژرورشوزیرآمژژوزشعهژژد بژژرمتوسژژطه
وزیژربرعهد عالیآموزشمقطعآموزشییظامهایسیاست
وزیژرفژوق،وزرییبریفزون.یستوتحقیقا عالیآموزش

ریکشژاورزیعلومآموزشمسئولیتییزوشیال کشاورزی
یی،حرفهوفنیوآموزشیستخدیمکار،وزیر ودیردبرعهد 
ییفژاییوحرفژهفنژیهایآموزشعرضهزمینهدرمهمییقش
وزیر همچنژینوبژدییتربیژتوجوییژانوزیر .کندمی

هژایالیتفعسازمانبا همکاریبهییزفرییسهزبانوفرهنگ
یظژژامسژژنتی،یظژژریز.کننژژدمژژیمبژژادر جوییژژانآموزشژژی
.یسژتآورد رویتمرکزگرییژیبهفرییسه،پرورشوآموزش

هژایگیژریوتصمیمیختیاری تفوی یزپسم1982 سایز
تمرکززدییژیفرییندفرییسهکشورمحلی،مقاما به آموزشی

 نمیژادرقژدر تقسژیمبژهمعنژیبدین.گرفتپیشدرری
زمژان،همژاندر.پردیخژتمرکژزیوسیستممحلی مقاما 
عملکژردوکاریییتضمینمسئولیتدیرعهد مرکزیسیستم
یسژاسبژر.شدکشورآموزشیظامیعمومیخدما مناسب
یقشم،1983و1982هایسا مصوب تمرکززدیییقوییین
طژوربژهآموزشژیهژاییتحادیهوهادپارتمانمحلی،مقاما 
یزسژوییبتژدیییمژدیرس.یسژتیافتژهیفژزییش یچشمگیر
هژاکال شوید.مییظار وسازمایدهی(هایتحادیه)هابخش
کژاروزیر .شویدمییظار ویدیر هااندپارتمیزسویییز

یزخار تخصصیهایآموزشبرپرورشوآموزشمناطقو
بژهمحلیمقاما مشاورینودیشته یظار  آموزشیسیستم
ییژز،هادییشگا .پردیزیدمیکارآموزیهایبریامههیسازماید

ومژالیعلمی،ستقال یکههستندعمومیآموزشمؤسسا 
عژژالیآمژژوزشمؤسسژژا کژژهیسژژتگفتنژژی.دیریژژدیدیری

بژژاکژژهدیریژژدفعالیژژتییژژزدیگژژریعمژژومیوخصوصژژی
ورسژایییطالع)دفترشویدمییدیر گویاگونهایوزیرتخایه
(.1381،یفکارسنجش



 نظتام  در رو پتیش  اصتالحات  و ها برنامه ها  چالش
  فرانسه ای حرفه آم   

فرییسژهدریساسیقایوندرتحصیلحقوییحرفهآموزش
یسشد گنجاید  یصژالحاتیمژیالدی،2000سژا دریمات.
تدوینیدیمهدروگرفتصور ییحرفهآموزشدریساسی

هژژایمسژژئولیتهمژژهییتقژژا وم2002سژژا درگویهینامژژه
شژد.ییجاممیالدی2004سا درمناطق،بهییحرفهآموزش

عژیندرشژدید.یجریم2009سا درییزدیگرییصالحا 
یساسژیچژالشدوبژافرییسژهییحرفژهآمژوزشیظامحا 
بژامقابلژهوتحصژیلیمژدیر بهدسترسییرتقا بود روبرو

کیفیترویبیشترتمرکززمان،هماندروجمعیتیتاییری 
آموزش.

آنبافرییسهکشورآموزشییظامکههاییچالشدیگریز
 کردیشار زیرمویردبهتوینمی،یستمویجه

بژژدونفرییسژژویجژژوینینهژژزیرسژژالیایهتحصژژیلتژژر .1
؛ زمهایآموزشوشالیمهار بهیابیدست

کژهفرییسژویجوییانیزدستهآنبهشالیدهیجایعدم.2
متوسطهدیپلمیزتریپایینکارآموزیوتحصیال سط 

دیرید؛متوسطه(آموزشیوّ )سیکل
ییجژادجژایبژهآمژوزشبرتمرکژزوگرییییخبهبرتأکید.3

بریبر؛آموزشیهایفرصت
هامهار ودییشییتقا وتولیدهایسیستمپذیریرقابت.4

دیگژریزسژوییژادگیریآمژدهایپییابریبریوسویزیک
 ,CEDEFOP)آموزشژژیپویژژاییوپایژژدیریبژژرخالف

(؛2008
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تحصیلیمدیر دیرییبزرگسا نوجوییانتعدیدیفزییش.5
 ,European Commission)ییحرفژههژایصژالحیتو

2018.)
یزهژمهنژوزفرییسهدرییحرفهومهارتیآموزشیظام
وهژژاآمژژوزشبژژهمتقاضژژیان)دسترسژژییثربخشژژییظژژر

بژازیرییژازمژوردییساییییرویعرضهدریظامایهخروجی
روبروهاییچالشباحکمرییی(ومالی)تأمینکاریییوکار(
یست.کرد یجرییخیرهایسا دررییصالحاتیدولتیست.
یفژریدهمهتوییمندسازیهدفبایصالحاتیم2017سا در

اغلمشژساختنبرییمهارتیبازآموزییایرتقا برییجامعه
کژاربژازیرتاییژری بریبژردرآنیزحفاظتوخودییحرفه

 European)شژژدییجژژامبیکژژاریمخژژاطری وشژژالی

Commission, 2018.)
آمژوزشیظژامبهبژودبژهمتعهژدریخژودفرییسهدولت

یصژالححژا درحاضژردرحا ودییدمیییحرفهومهارتی
می،رسژژییحرفژژهومهژژارتیآمژژوزشیظژژامیزهژژایجنبژژه
م2014سژا درمثا بریییست.رسمیتبدونورسمیغیر

یینیزهدفکرد.تصویبری«مدرسهبازسازی»برییقایویی
وشژژالیریهنمژژاییبژژادییشژژجویانیزپشژژتیباییقژژایون
ییحرفژهومهژارتیآموزشهایبریامهسمتبهگیریجهت
یست زیرمویردیصالحیمویرددیگریزیست.

بژامتناسژبییحرفژهومهارتیآموزشهایریامهبتنظیم.1
؛کاربازیرییازهای

؛ییحرفهومهارتیآموزشیظامتمرکززدییی.2
بژژرییییحرفژژهومهژژارتیآمژژوزشهژژایبریامژژهیرتقژژا .3

وییحرفژژهمژژدیر وصژژالحیتبژژدونآمژژوزیندییژژش
 ؛تخصصی

یصژالحا یمژایسژت،متمرکژزفرییسهدرآموزشیگرچه.4
کژهیسژتدید رییجاز یینییمنطقههایدولتبهیخیر
بژهتوجژهبژاریییحرفژهومهژارتیآمژوزشهایبریامه

مثژا برییکنند.یجریوطریحیمحلیکاربازیرییازهای
توسژژعهبژژرییییمنطقژژهبریامژژهتوییژژد،مژژیمنطقژژههژژر

باشد؛دیشتهخودییحرفههایآموزش
وییحرفژهومهژارتیزشآمویظاممیانهمکاریتقویت.5

؛کاربازیر
؛ییحرفهومهارتیآموزشآموزیندییشعملکردبهبود.6
مقاطعهمهدرفریگیرینتحصیلتر میزینکردنمحدود.7

 ؛(UNESCO, 2015- B)تحصیلی

آمژوزشوآمژوزیمهژار یظژامدریصژالحاتیهمچنین.8
وکژژاربژژازیربژژاآنتناسژژبتقویژژتبژژریییی،حرفژژه
وییحرفژهآمژوزشوآموزیمهار یظامدرحاتییصال

 European)شژژدییجژژام2018سژژا درکژژارآموزی

Commission, 2018.)
 

 و آمتت    در متتال  ،تتیمین و دولتت  نقتتش
 ای حرفه و فن  آم  ی مهارت

بژاییحرفژهوفنژیرسمیآموزیمهار وآموزشمسئولیت
یسژژت.پژژهوهشوعژژالیآمژژوزشملژژی،آمژژوزشوزیر 

آموزیمهار وآموزشمسئولیتکهدیگریهاییرتخایهوز
وزیر یزجملژهدیریژد،برعهژد ریییحرفژهوفنیرسمیغیر

ویجتمژاعیرفژا وزیر ویشتاا وکاروزیر کشاورزی،
ویشتاا برییییزییمنطقههماهنگیکمیتههستند.بهدیشت
دری،یمنطقهگرینکنشمیانگفتمانشریی ییحرفهآموزش
ییژژنهژژایسیاسژژتیجژژرییبژژرییبهتژژرهمکژژاریریسژژتای
(.UNESCO, 2015- A)کندمیتسهیلهاآموزش


 ب جه و مال  ام ر

دولژتیزسژویییحرفهومهارتیآموزشرسمیهایبریامه
شژوید.مژیمژالیتأمینییمنطقهیدیریویحدهایهمچنینو

نکارمنژدیسژایرومعلمژانحقوقپردیختمسئولیتدولت
مسئو ییمنطقهمقاما ودیردعهد بررییدیریوآموزشی
آمژژوزشهسژژتند.یجرییژژیهژژایفعالیژژتوگژژذیریسژژرمایه

ییبودجژههایبریامهباییحرفهومهارتیآموزشرسمیغیر
مژالیهایکمکیینشود.میتأمینخصوصیبخشوییالتی
گسژترشبژرییتعهژدیژامبژهییبریامهچارچوبیزبخشی
تژأمینییمنطقهودولتیبودجهباکهیستمهار ویشتاا 

31.3فرییسژه،2009سژا در(.UNESCO, 2015)شژودمی
ییژنکژرد.هزینژهمدیومییحرفهآموزشبریییورومیلیارد
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یزشژژد،مژژیتژژأمین(%35)دولژژتطژژرفیزعمژژدتاًبودجژژه
مؤسسا یزماید باقی%10(%14)مناطقو(%41)هاشرکت

(.Régis Roussel, 2012)یستبود مردموومیعم
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وآموزشسسهؤمعلمیهیئت)عضوفریماییمقدسشهریم
کشاورزی(تروی وآموزشتحقیقا ،سازمان،کشاورزیتروی 

ویصالحتحقیقا سسهؤمعلمیهیئت)عضومحمودیمریم
(کشاورزیروی توآموزشتحقیقا ،سازمانبذر،ویها تهیه

تهرین()دییشگا میرتریبییلسادی مهدیه
 ها معاد 

 Technical and Vocationalییآموزشفنیوتربیتحرفه
Education and Training (TVET) 

 Continuous Vocational Training ییمدیومهایحرفهآموزش

 Courses هایآموزشیدور 

 Tertiary Level سط عالی

 / Degree of Profound Studies سط عالیمطالعا 
Degree of in-Depth Studies 

 Semestre سا تحصیلیییم

 Workbased learningمحوریادگیریکار




