
 

 

کاربردی-هایعلمیهایآموزشداددرون

TET Inputs 

 

در فرایند عملکرد تولید آموزش، کیفیت  اتدزدآ آموز تا را کیفیت        
هتتدیا آموز تتا همفتتوی فرامیتتر، آموز تت ر، م تتی       داده کمیتت  

 کند.  تجهیزات آموز ا   م توا تعیین ما

ههایتأکیه بهربهبه سهب کاربردیبه -هایعلمیآموزش
یدرآموزشازاهمیتويژهواستراتژيكیبرخوردارکاربرد
ان وزیبراساستقاضهایمهارتیهانوعآموزشايناست.
کاراستک باايجاديکشغلتخصصیباعه بهبهودبازار

،درواقه .شهودتوانايیفردیوتخصصهیدانجهجوياممهی
ههايیراههایموردنیهاز،فر هتآموزشبرایايجادمهارت

ههایاساسهیدانشومههارتبیه تامیت ارکبرایبوانام
موردنیازبازارکاررابجهاسه وبیاموزن ،آنهاراتوسع دهه 

(.ازنظر1391زاده،زادهوزيهلیزيهلی)کارگیرن ودرعملب 
کاربردیيکمزيتعم ه-هایعلمی(آموزش2005بیمز)

اسهتهایتخصصیمربوطب کاردارن وآمتزريقمهارت
توانه فهردرادرشهغلاتخاهشه هب هیارشاي هت وک مهی

سهازسرنوشهتةلحظهمیهامپربارترازقبلنجامده .دراين
ةگیرد.يادگیرینتیجيادمیفراگیرایاستک آموزشلحظ 

درسهیيهايتهیةدرسی،برنامهةيکعاملخاصمثلبزو
آموزش،ديگر،درفرايه عملكردتولی عبارت.ب معلمنی ت

هههایدادکیفیهتبههازدةآموزشهیبهه کیفیهتوکمیههتدروم
آموزشیوترکی کلبافتيهادگیریب هتگیدارد.لهبابها

کهاربردیتربیهتافهرادی-ههایعلمهیايهك ه فآموزش
ههايها زدادمتخصصاست،توبه به ايهنارکهامودروم

اهمیتاست.


 شناسیواژه

-بهام علمهیدانجهگاهکیابردد:  -دانشگاه جامع علمی  
ههایمتهاسه بهاعههواممتهولیا هلیآمهوزشکاربردیب 

بارسهالت1373نیازهایتخصصیبازارکارمطرحش واز
ههایمختله تربیتنیرویمتخصصموردنیازبرایبخهش

 هاي ،معادم،کجاورزیوخه ماتفعالیهتخهودراآ هاز

اوهههایمجارکتسازمامکرد.ايندانجگاهسعیداردزمیه 
که ایگونه هایدولتیو یردولتیرافراهمسازدبه دستگاه

آموختگهامتوانهايیعلمهیوعملهیرز راهريکازدانهش
کهاربردیازرريهق-هایآموزشهیعلمهیداشت باشه .برنام 

وتحلیلشغلوتعییندانشومهارترز برایانجا تجزي 
یت وينکاربرد-آمررايیش هودرچارچوبنظا علمی

(.1389شود)ايزدیوهمكارام،می
هههايههامقیههاسههربامعهه دادهییا: نمییاو شم:  یی   دبون

د.دارکیفیهتآموزشهیةهايی ريحياضمهیدربارشاخص
توامب س دست تق یمکرد:هارامیرورکلیاينشاخصب 

داههایآموزشهیوفرايهه هایدادهایآموزشی،بهرومدروم
ههایمهالی،کالبه یودههاشهاملمقیهاسدادروم.آموزشی

کونهتوبابهادیعكاشه به نقهلاز)نیرویان هانیاسهت
مثاب يهکديگر،اگرنظا آموزشیب عبارت.ب (1399س،رر

برايهك متجهكلازابهزایسی تمدرنظرگرفت شود،عالوه
ایدادهایويژهباهماست،دارایدروم پیوست ومرتبطهمب 

فراگیهر،آموزشهگر،محهیطوتجهیهزاتآموزشهیوازبمل 
(.Salam, 2015محتوااست)


.فراگیر1

توانهه یمهفراگیرامدرقامتيكیازارکهامنظها آموزشهی
نقشمهمیدرموفقیتياشك تنظا آموزشیايفهاکههه .

رورعملهیکاربردی،فراگیرامباي ب -هایعلمیدرآموزش
لمههیونظههریاسههتفادهکهههه وهههایعوکههاربردیازيافتهه 

 ورتفعالدريادگیریشرکتداشهت باشهه .بهاچههینب 
شه هرافرامهوشنخواههه ای،فراگیراممطال آموخت شیوه

کردودربريامکهارعملهیبه کجهفیاتب يه یدسهت
ههایخواهه يافت.فراگیرامباي مجهزب اسهتفادهازروش

(.از1381 ادادي یهی،يلم ئل وتفكرمهطقیشون )خ
کاربردیشاي هتگی-هایعلمیمواردموردتوب درآموزش

شهودکه فراگیراماست.شاي هتگیدرشهرايطیايجهادمهی
کههه ،کابردیشرکتمی-فراگیرامدرتبادلارالعاتعلمی

سارمخودب اشتراکبگبارنه خواهنتايجکارخودراباهم
پاسخبرخهیازسهالارترايابامتخصصینمجورتکهه تا

تحلیليهاررايهیوهايیشاملتجزي پی اکهه يادرفعالیت
کاربردینیزيكهیاز-هایعلمیاشیاشرکتکهه .تولی پیا 
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هایمهماينشاي تگیاست،زيهراممكهناسهتنیهازبهب 
باش ک دانججوياميهکروشتحقیهقراتهیه کههه ،يهک

يککتابچ راههمایفهّیتهی گزارشآزمايجگاهیبهوي ه ،
کهه ،يکنمونةاولی ررايیکهه ،يکمقال خال  کهه و

(.Education, 2008)يابز یاتازيکنقج راتهی کهه 
(معتق ن شرايطفردی،انگیزه،2007بورکوهوتچیهز)

تهههرينیآمهههوزشمههههموربههههرهخودکارآمههه یوادراک
درفرايهه يهادگیریاهمیهتهایفراگیراماستکه ويژگی
دارد.

فراگیرانیک توانايیشهاختیبهارتریدارنه ، دایط فدد:  
ههایموفقیتبیجتریدرپهردازش،يفهووتعمهیممههارت

همچههین،(.Ibid; Blume et al., 2010)دارنه دي هآموزش
برایفراگیرامباي فر تمهاس وشرايطتكراروتمهرين

ده (.تحقیقاتنجاممی1381ي یهی،فراهمباش )خ اداد
گباردوممكنمیریتأثک توانايیشهاختیبرعملكردکاری

دررهولش هارا  استافرادباتوانايیشهاختیبار،مطال 
 ,.Velada et al)آمهوزشرابهتهرپهردازشويفهوکههه 

2007).
ب فرايهه هايیاشهارهداردکه فهردبههتوته او انگیزه  

داردشخودرادررسی مب ه ف،به آممعطهوفمهیتال
(Robbins & Judge, 2009).ههایويژگهیریتهأثدربررسی

(ب اين2007فراگیربراثربخجیآموزشی،زايهروهمكارام)
رود.شمارمیترينعاملب نتیج رسی ن ک انگیزهقوی

کهاربهردمتوانايیفرددرم لطشه موبه خ:دکابشمد: 
هایآموزشیک ه کهردهدانشومهارتیاستک دردوره

 & Brown)دهه قهرارمهیاسهتفادهمهوردودريرفةخهود

Morrissey, 2004ودرنهايهههت،بههه خوداشهههتغالیو)
درواقه ، (.1381خودباوریدستيابه )خه ادادي هیهی،

آموزن ،خودراکاربردیوقتیمهارتیرامی-فراگیرامعلمی
سهازن  يعههیازمههاب وزمهامموبهودنتیجهةمیکارآم تر

ههايیکه فراگیهرامعالوه،مهارتکهه .ب بیجتریک  می
وریديگهرامههمسههیمکهه نوعاًدرافزايشبهرهک  می

 هورتگروههیوتیمهیانجها ه ته  زيرابیجترکارهاب 
وریديگهراموریيکفهردعمومهاًبه بههرهگیردوبهرهمی

یدارد.ايههنامههربیههانگرنقههشکلیهه یواثرگههبارب ههتگ
هاینهوينانجها کاربردیدرارا  شیوه-هایعلمیآموزش

کارودريافتنرويكردهایب ي برایتلفیقوترکی بهتهر
ش هاست)ايزدیوتعیینمهاب برایرسی مب اه افازپیش

،(.فراگیرانیک خودکارآم یبارتریدارن 1389همكارام،
ههایبیجتریبرایيادگیریوکاربردشاي تگینفساعتمادب 

فراگرفت دارن ودرههگا انجها کارههایسهخت،توانهايی
 ;Blume et al., 2010دههه )بیجهتریازخهودنجهاممهی

Chiaburu & Lindsay, 2008)
یآموزشيهکوربهرهادراکو: شم: ش وب رهدهادباک و 

شهود.به استک ب فرددادهمیروي ادشهاختیازآموزش
بااينمعهیک درهرموقعیتومحرکیک قرارداردمطابق

ههايشعمهلکهه .فراگیرانهیکه ،باورهاونگرشهاارزش
مرات ب کهه ، ورتمفی وارزشمه درکمیآموزشراب 

هایب ي رادرمحهلکهاربیجترايتمالداردک  اليیت
 ;Chiaburu & Lindsay, 2008دههه )ارقهراسهتفادهمهورد

Burke & Hutchins, 2007.)

.آموزشگر2

يكیديگرازارکامنظا آموزشی،آموزشگراستکه نقهش
یدرموفقیهتنظها آموزشهیدارد.آموزشهگرامريانكارناپب

سب تعاملوارتباطتهگاتهگبافراگیرام،برعهه هداشهتنب 
محتههوایآموزشههی،م ههئولیتتهه ريس،تهیهه وتهه وين

یدررگهباریتأثههایآموزشهیمختله ،اوریکارگیریفهب 
تعیینساختارابتماعی،فرههگیواقتصادیياکمبربامع 

هایگوناگومعلمهی،پژوهجهیوهمچههینوارتباطبانهاد
ایدرنظها آمهوزشبرخوردارنه بازارکار،ازنقشبرب ت 

هايیکچهیننقشش(.بی1385)زرافجانیو یمحم ی،
ههایمختله وکه ک آموزشگراماز هاليیتايجابمی

(.رببهیوAamodt et al., 2017 رز برخهوردارباشهه )
ةربقهس هایآموزشگرامرادر( اليیت1391همكارام)

یاهههایيرفهه انهه : ههاليیتیکههردهبههه میتق ههکلههی
ی(،زيههربرنامهه هههایآموزشههیومهه يريتیو ههاليیت)

هههایفههردیوهههایشخصههی)شههامل ههاليیتاليیت هه
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ههایعلمهیوهایتخصصی)مهارتابتماعی(و اليیت
ههادرعملیکجاورزی(. اليیتم رسامهريهکازدوره

کهاربردی،براسهاسشهرايطم رسهامدرنظها -نظا علمهی
ريزیودرسیشود)شورایبرنام آموزشیمهارتیتعیینمی

ررفهههیويژگهههیوتجربهههة(.از1391کهههاربردی،-علمهههی
ایمههههمدرعملكهههردفراگیهههرامدرآموزشهههگرامماللفههه 

هایعملیاست.همچهینب آموزشگرامتأکی شه هآموزش
ههایعملهیدرههایسهخهرانیازروشبایروشاستب 

آموزشک مهجرب ک ه تجربه درمیهامفراگیهرامشهود
يهك ه ف(.باتوب ب اHassan et al., 2018استفادهکهه )

آموختگهامکاربردیپرورشتربیتدانش-هایعلمیآموزش
ماهر،کارآم وموفقدرعر ةاشتغالاست،لهباتوبه به 

ایافهرادضهروریههایيرفه هاوقابلیتها،مهارتويژگی
رس وع  توب ب اينمواردسب بروزاخهتاللنظرمیب 

لهبانیازمهه شهود.کاربردیمی-درتحققاه افنظا علمی
هههاوآموزشههگرانیدرايههنزمیههه اسههتکهه دارایتوانههايی

هايیازبمل تهوامعلمهیآموزشهگرامدررابطه بهامهارت
موضوعدرسی،داشتنتوام،مهارتعلمیوت لطب دانش
فهّیدرزمیهةموضوعدرسی،ت لطگفتهاریونوشهتاریبه 

علمیمتهوعاززبامفارسیومیزامآشهايیب مهاب ومراب 
پهوروهایمالثردرموفقیتشهغلیباشهه )خ هرویقابلیت
(درمطالعهة1395(. ه يقونیكههامی)1393پهور،سلیمام

ایيارفتاریدرمیامآموزشگرامخودب اهمیترفتاريرف 
کاربردیک افراددرارتبهاطبهاشهغلازخهودبهروز-علمی
 وروش رز  ته ابیر هان .همچهیناتخهادهه تأکی کردهمی

 وسهیلةمربهیکه ک ه دورهبه  اه اف با متهاس  ت ريس

بهود برخوردارخواهه  باش ازبايگاهويژهمهارتعملیمی
(.1391)کیاموخادمی،


.محیطوتجهیزاتآموزشی3

يادگیریدرنظا آموزشیةکهه ترينتعیینمحیطکالسمهم
مكهانیاسهتکه (.محهیطFraser, 2015فراگیهراماسهت)

توامگفهتبیانیديگر،میياب .ب هادرآمشكلمیيادگیری
ههاازک عوار واي اساتوساليقوررزنگرشان ام

پبيرد.موقعیتومحهیطيهادگیریازعوامهلثیرمیأمحیطت
 (.محهیط1393ب هیارمهالثردريهادگیریاسهت)موسهوی،

 زيكهی،روانهی،فی امكانهات و شهرايط ةکلیه شهامل يادگیری

 ةتوسعورش  بر ک  است ابتماعی و فرههگی عوامل عارفی،
 ,Daysگهبارد)مهیرتهأثی آموزشهی ایس  المدر يادگیرن ه

عههوامعارفه به ومحیطممكناستعارفیباش (.2009
توان دربريهاميهادگیریعمهلکهه .ثرمیالب یارمیعامل

یه ی،شهکوعواملینظیرع  امهیت،ترس،اضطراب،نوم
امكانهاتةههایآموزشهیازهمهتوانه درفعالیتتردي می

شهاگردرابه کهجكهاویوتهالش،يادش هبرخوردارباشه 
کههه مههیبههرایيههادگیریويههلم هها لهههههیخههودوادار

 که  اندهکر تو ی  پژوهجگرامهمچهین،(.1393)موسوی،

 سهطح افهزايش و درکهالس فراگیهرام توبه  بله بهرای

عبهارتیازيهابه آموزشهیکمکلوساي از آنام مه یترضاي
شهههودهاسههتفادستههه ريرونهه درتجیهههزاتآموزشهههی

(Akhoundzadeh et al., 2010ايهنوسهايلآمهوزشرااز.)
کههه ويهادگیریرابهايالتسخهرانیمحه خهارممهی

سهازن .درگیریازيواسمختل آسهاموممكهنمهیبهره
ههایومههارتیرن ارالعاترفتاراينشرايطشاگردامقاد
(.139۴نیهک،دستآورن )ي یهی ب ي رابادرککاملب

کههاربردی-هههایعلمههیدرتجهیههزاتآموزشههیدرآمههوزش
ههایعملهیدرآمهوزیوفعالیهتباي تیدرراستایمهارت

درسونیهزپودمهاموتهکدار،تهکهایمقط قال آموزش
مه ارومحهوروشهغلههایشاي هتگیآموزشفراهمکردم

باش )اساسههام موبويه گامکارمتهاس بانیازهایشا ال
(.1395 مهفههرد،1371کههاربردی،-دانجههگاهبههام علمههی

ههایتوامبیهامداشهتکه يهادگیریومحهیطآموزشهیمی
هاوتوانهايیفراگیهرامکاربردیبرایارتقاءتوانمه ی-علمی

عبهارتی،(.به 1389باش )ايهزدی،برایيکشغلخاصمی
شه ةسهازیکاربردیباي تیشبی -هایعلمیمحیطآموزش

فرضبامحیطکارآيه هرورپیشمجا لباش تافراگیرامب 
 بیامديگهربها(.ب 1391آبادی،آشهاشون )بمجی یوزين

 بهر آم در که  کاربردی-عملی نظا  ساختارآموزشی ب  توب 

ادوات و ابزار ش ه،وبود  تأکی عملی مهارتیو هایآموزش
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 آموزشیب یارضروریکمک و وسايلآموزشی و امكانات و

سهاير بها مقاي ه  در مراکهز ممیزةايهن وب  ک  آنجا استتا
 کافیو ب ان ازه اينتجهیزات دارابودم عالی آموزشی مراکز

  هورتايهن  یهر در باشه ،چراکه مهی اسهتان ارد يه  در

شه هو مجهكل عملیدچار هایمهارت درک   دانججويام
 ياب .ازررفینیزيكیازتحققنمی آموزشی اه اف درنتیج 

مكهام کهاربردی-علمهی آموزشهی اساسیمراکهز هایويژگی
 دسترسی نیز آماستو محیطی ازنظراستان اردهای آموزشی

باشهه آموزشیهمجهوارمهی هایمزارعوکارگاه ها،سايت ب 
(.1391)کیاموخادمی،


.محتوا4

 آموزشهی محتهوای انتخهاب ه ف، تحقیق برای گا  نخ تین

 تهأمین محتوا وسیل ب  هاه ف مطلوباست،چوم و مهاس 

برنامهة مههم عهصهر همیجه  محتوا انتخاب ب  شون .توب می
 مجموعه  اسهت مه نظر محتهوا از اسهت.آنچه  بوده درسی

 يزامربرنام  ازسوی ک  هايیاستگرايش و هامفاهیم،مهارت

 محتواآثاريا ل يالشود.درعینمی وسازمان هی انتخاب

دربهر نیهز را دانججو و استاد يادگیری-ياددهی هایفعالیت از
 را پههبيری(انعطههاف2014گیههرد)همههام(.ديوريهه )مههی

 استدان ت  درسی محتوایبرنامة عهصر در مهم ایخصیص 

در عهالف عضهوی عههوامبه  بايه  دانجهجو که  که می بیام و
بايه  آموزشهی کهه .محتهوای نقهش ايفای درسی هایبرنام 

 محتههوای دارایچهههارويژگههیازبملهه اهمیههت)توانههايی

آموزشی(،اعتبهار)اسهتفاده هایه ف ب  دردستیابی آموزشی
مهه یارالعات(،عالق )عالقه  روزآم ترين و ازب ي ترين

حتوا(،قابلیهتيادگیرن هب محتوا(،سودمه ی)کاربردمفی م
 به  توبه  بها بايه  پبيری)انتخابمحتوايادگیریوانعطاف

امكانهات( و بودبه  فضها، موبود،مههاب ، زمام نظیر عواملی
ههایههایآمهوزش(.درنظا 1386باش )لجینوهمكارام،

کههاربردیههه فا ههلی،انتقههالوارتقههاءدانههشو-علمههی
ارتوتوانهايیتكهولوژیدانشوتكهولوژیکاروايجادمه

درافرادشا لاسهت.روشهناسهتکه درايهننظها ،بهر
شهود.بههابراين،ایتأکیه مهیههایعلمهیويرفه آموزش

مجهیبرخالفنظا آموزشعالیمعمولک براسهاسخهط
موضهوعیشههكلگرفتهه ،محتهوایدروسهههردورهمطههابق

وتحلیههلمجهها لتعريهه اههه افنظهها آموزشههیوتجزيهه 
کهاربردی-هایآموزشهیعلمهیگیریبرنام تشودوبهمی

ایبودهوگرايشعم ههایشغلیويرف نیزمتوب مهارت
ههایک ه تجربه وبودآوردمزمیه بردروسعملیوب 

کاربردی،ک محتهوای-باش .لبادرالگویآموزشعلمیمی
کهاربردیشهكلگرفته -هایآموزشیعلمهیآموزشیدوره
لفعالیتيامجا لبودهوبرپاي تحلیهلبرتحلیاست،مبتهی

ههایوتحلیلمجها لوشاي هتگینیازهایابتماعی،تجزي 
ههایخاصوتكهولوژیاستوارباش .محتوایآموزشیدوره

کهاربردینیهزمعمهورًبراسهاسنظها سهاعتی-نظا علمهی
در  مهارتی70شود.زمامآموزشآنهاي اقلتعري می

ريهزیودرسهی)شهورایبرنامه در  نظهریاسهت30و
(.1391کاربردی،-علمی



-اهدافوراهبردهایکالننظاا آماوزعمی ای
کاربردی

ههه فدانجههگاهبههام فههراهمآوردمموببههاتیاسههتکهه 
هایابرايیدولتیو یردولتیهاودستگاهمجارکتسازمام

رابههرایآمههوزشنیههرویان ههانیمتخصههصوموردنیههاز
صهادی،ابتمهاعیوفرههگهیکجهورهایمختله اقتبخش

آموختگامبتوانه برایفعالیتیک دانشنحویممكنسازد،ب 
شود،دانشومهارترز راک  کهه ک ب آنهامحولمی

میامبرایرسهی مبه ايهنهه فمههم،اهه افوک دراين
راهبردهایکالنیرادرنظرگرفت استکه درزيهربه اههم

ست:آنهااشارهش ها
ههایمههارتیآمهوزشکی برتق یمکارملیدريهوزهأت-

عههوامبه کهاربردی-عالیوتبییننقشدانجگاهبام علمی
واشهتغالايجهاددرمهالثروسههیمعواملترينمهمازيكی
کجور میانیان انینیرویتأمین

هایدانجهگاهبهاسازکارهایارزيابیم تمرقابلیتةتوسع-
س ههاتالهههایابرايههیوم)دسههتگاهیهههاهمكههاریبخههش

کاربردی(: هعت،خ مات،کجاورزی،-آموزشعالیعلمی
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اثربخجی وکی برکارايیبیرونیأههرباتفرههگو
هاینیرویان انیبرداریازظرفیتب طسازکارهایبهره-

هههای: هههعت،تكهولوژي ههت، هههعتگروکههارآفرينبخههش
ويژهدرعهوامم رسب ههرب خ مات،کجاورزی،فرههگو

 هایعملیومهارتیيوزه
سهمتمیه انیبهاههایدرسهیبه ه ايتابهرایبرنامه -

های هعت،خ مات،کجاورزی،فرههگمجارکتبخش
 ههرو

کاربردیبهابخهش-مجارکتدانجگاهبام علمیةتوسع-
هایدرسی یردولتیودولتیدرررايیوت وينبرنام 

 ایآموزشوآموزشیوابر
مه ارومحوروشهغلهایشاي تگیفضایآموزشةتوسع-

 موبويه گامکارمتهاس بانیازهایشا ال
وتولیهه دردانجههجويامويمايههتازمحققههام،م رسههام-

ایتوسع وکاربردیهایپژوهشانجا وفهاوریانتقال
-علمهیبام هایدانجگاهمزيتبامرتبطهایيوزهدر

کاربردی 
درکهاربردی-علمهیبهام توب ب خودکفهايیدانجهگاه-

بههامتهاسهه کیفیههتبههاان ههانینیههرویازبرخههورداری
ای يرف گرايیمأموريت

گزيهیوتربیتبرایبو دردانجهگاهبهام کی بربومیأت-
 کاربردی-علمی

درخصو هیبخشگباریسرماي بل برایسازیزمیه -
اربردی ک-علمیهایآموزشتوسعة

نحهوةودانجگاهتوسعةاستان اردسازیسازکارهایايجاد-
برنام  هیب معطوفدانججوپبيرش تجمی وهاسازی

فهاورمحور وب ي هایرشت ايجادوهادوره
استانیدانجگاهمطابقباواي هایب بیجتراختیارتفوي -

 تامهاءئهایمصوبهیچارچوب
ههایماللفه بهرنهاظرتوسهع ارهایسهازکبه بخجیتهوع-

 (سو ن ل)کارآفريندانجگاهتحققراستایدراساسی
بهرتأکیه بهامههارتیديپلماسهیدانهشوگفتمامتوسعة-

دانجهگاهسهازیالمللهیبینفرايه هایوهابرنام ت وين
(.1399کاربردی،-)سايتدانجگاهبام علمی

 

منابعمالی

تهواممهواردکابردیرامی-اهعلمیازبمل مهاب مالیدانجگ
زيربرشمرد:

هایدريافتیبراساسنرخمصهوبدانجهگاهبهام شهري -
کاربردی-ي ابمراکزآموزشعلمیکاربردیب -علمی

 دشوهراستامواريزمی
وبوهيا لازارا  خه ماتآموزشهیبه کهارگزارامو-

اريهزپودمامب ي ابمرکزوم توتکهایکوتاهدوره
 دشومی

کههاربردیازمحههلاعتبههارات-مهههاب مههالیمرکههزعلمههی-
ب ي ابادارهآموزشکارگزارامواريهز،يافت تخصیص

وبراساسمصهوب شهورایآمهوزشتخصهیصدشومی
،کهاربردی-نام مالیمراکزعلمیینيآپبيرد)می ورت

1391).
 

قوانینومقررات

-ههایعلمهیوزشيكیازقهوانینومقهرراتورودبه آمه
 يها داخهل از متوسهط  دورة پايام گواهیهامة کاربردی،داشتن

 آم برابهر يا وپرورشآموزش وزارت تأيی  دمور کجور خارم

 عهالی شهورای مصهوبات يوزوی)مطابق هایآموزش برای

 کهاردانیوداشهتن مقطه  به  فرههگهی(بهرایورود انقالب

 و تحقیقات  ،علو وزارت موردتأيی  کاردانی گواهیهامةمقط 
 پزشهكی، آمهوزش و به اشهت،درمهام وزارت يها فههاوری

 بهرای وپهرورشآموزش وزارت و ایيرف  و فهّی آموزشك ه

 وايه های مقط کارشهاسیناپیوست اسهت.تعه اد ب  ورود

 سرفصهل براسهاس تحصیلی مقار  از هريک در رز  درسی

-علمهی درسهی و ريهزیآموزشهیبرنامه  مصهوبشهورای
 تمها  در دانجهجو است.همچهینيضهور انجگاهد کاربردی

است الزامی وعملی نظری ازاعم درس هر ب  مربوط بل ات
 تحصهیلی هه ايت بهرای اسهت موظه  مرکهز ونیزشورای

 بهارشهتة مرتبط يام رسام م رس پبيرش، زمام از دانججو

 اعهال  و تعیین آموزشی راههمای م رس عهوامب  را تحصیلی

کهاربردی،-دانجهگاهبهام علمهیکه )خ ماتآموزشهی
(.1۴و1،11،17،ماده1396
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شناسیکتاب

(.وزارتعلههو ،1371کههاربردی.)-اساسهههام دانجههگاهبههام علمههی
 .https:// wwwتحقیقههاتوفهههاوری.قابههلدسههترسدرسههايت

uast.ac.ir/ fa/page/4
عیتارزيهابیوضه(.1389ايزدی،ص.، الحیعمرام،ا.وقربهانی،ع.)

آموزشعهالی.کاربردی-آموختگامدانجگاهبام علمیاشتغالدانش

.1-2۴(،2)3،ايرام
 //:http(.قابهلدسهترسدر1391.)کاربردی-نام مالیمراکزعلمیآ ین

edu. haj. ir/ CMS/ContentClient/List?CategoryId=24
سايت(.کیفیتنظا آموزشی.قابلدسترسدر1399بابادیعكاش ،ز.)

http:// shams47. blogfa.com/post/387
سهازیآمهوزشعهالیخصو ی(.1391آبادی،ح.)بمجی ی،ل.وزين
.کهاربردی-آموزی:مطالع مهوردیدانجهگاهعلمهیدولتیومهارت

.۴7-33(،1)1،آموزیمهارت
موزشهیدريهادگیریآثیروسهايلکمهکأت(.139۴)،س.م.نیکي یهی

اولهینشه هدرارا ه .راههمايیشهرسهتامباشهتموزامدورهآدانش
.المللیم يريت،اقتصهاد،ي هاب اریوعلهو تربیتهیکهفرانسبین

پیها دانجهگاه.سازایآيه هشرکتعلمیپژوهجیومجاوره:ساری
 نكا.نور

کهاربردی:-ههایعلمهی(.توسع آموزش1381خ ادادي یهی،س.ح.)
،ريزیدرآموزشعالیپژوهشوبرنام مفهو ،بايگاهوم لمفهومی.

25،1۴2-117.
 (.مجموعه 1396کهاربردی)-خ ماتآموزشیدانجهگاهبهام علمهی

کهاربردی.معاونهت -علمی بام  آموزشیدانجگاه مقررات و قوانین
 /https:// www. uast. ac.ir/ file/ download/ pageآموزشهی.

1506931603-.pdf
ههای(.تحلیهلاثهراتقابلیهت1393پور، .)پور،ب.وسلیمامخ روی

آموختگههاممراکههزایآموزشههگرامدرموفقیههتشههغلیدانههشيرفه 
پژوهجهی-فصهلهام علمهیکاربردیکجهاورزی.-آموزشعالیعلمی

.رهیافتینودرم يريتآموزشهیدانجهگاهآزاداسهالمیوايه مرودشهت
5(۴،)181-19.

(.بررسههی1391مانی،ع.)رببههی،س.،پههاپزم،ع.،اعظمههی،ا.وسههلی
ههایههرسهتامموردنیهازآموزشهگرامههایمههارتوهها اليیت
اسهتامدرمهوردیمطالعه :دلفهیروشازگیهریبهرهباکجاورزی
.21۴-11،192.هایروستايیپژوهشکرمانجاه.

(.بررسهیوتعیهینسهطوح1385زرافجانی،ک.و یمحمه ی،س.)
بهه یاهرازیبراسهاسمه لربقه يادگیریاساتی دانجهگ-ياددهی

رفتارشهاختیفلوري ا.گزارشررحپژوهجی.
 و کهارآفريهی آمهوزی،مههارت (.1391ال .) زاده،زيهلی و ل. زاده،زيهلی

 مه يريت و کهارآفريهی ملهی آموختگهام.کهفهرانسمهارت وریبهره

.شمال ررود بهیام.بابل ر:شرکتپژوهجی دانش وکارهای ک  
 //:https(.قابلدسترسدر1399کاربردی)-جگاهبام علمیسايتدان

www. uast. ac.ir/ fa
نامه نظها (.آيهین1391کهاربردی.)-ريزیودرسیعلمیشورایبرنام 

آموزشعالیتكمیلیبینسطوحتحصیلی.وزارتعلو ،تحقیقهات
کاربردی.-دانجگاهعلمی-وفهّاوری

بهررفتهاریفرهههگسهازمانریتهأث.(1395  يق،ال .ونیكههامی، .)
یبهادکجاورزیکاربرد-یآموزشعلمیم رساممرکزهایايرف 

(،39.)فصلهام پژوهشآموزشم يريتکجهاورزی.مهطق چهارکجور
67-39.

 دانجهجويام نگهرش ای(.بررسهیمقاي ه 1391کیام، .وخهادمی، .)

برنامهة ثربخجهیبه ا ن بت کردستام استام کاربردی-علمی دانجگاه
نامه کارشهاسهیارشه .کهاربردی.پايهام-علمهی بهام  نظا  درسی

الملل.دانجگاهشیرازواي بین
راهبردههاوفههوم(.1398)ا ..چ،رايگلوث.وپورک،م،ب..لجین،س

(.تهرام:سمت.هاشمفردانشةتربم)،ررايیآموزشی
ربردیبخههشکهها-هههایعلمههینیازسهههجیآمههوزش(.1395مهفههرد،م.)

،علو تهرويجوآمهوزشکجهاورزیايهرام.کجاورزیدراستامبوشهر
12(2،)106-89.
نخ هتینهمهايش.ثیرعواملمحیطیبرآمهوزشأت(.1393).سح،موسوی
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