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 1مریم بنی عامریان

 ایحرفه فنی و متوسطه موزشآ

ورود به  و آموزان برای انواع خاصی از شغلرا آماده کردن دانشای در سطح متوسطه حرفه آموزش فنی و( 2002)کمیسون اروپا 

این  نیز (8731) بودجه کشور سازمان برنامه و تعریف کرده است. ،شودبه اخذ گواهینامه در سطح دبیرستان منجر می هک بازار کار

و کارایی و توانایی وی  کندمیحرفه و کسب و کار آماده  که فرد را برای احراز شغل، داندمی هاییفعالیت گونهآنرا انجام  هاآموزش

در قالب نظام آموزشی رسمی مدارس انجام و به اخذ مدرک  ایحرفه ی رسمی فنی وهاآموزش .دهدیافزایش م هاآنرا در انجام 

 (.8 ص) انجامدمیتحصیلی 

 ایران یهاهنرستاندر  ایو حرفهی فنی هاآموزش

ظهام  بخشهی از ن  ایشهاخه فنهی و حرفهه    عنهوان بهه  زیهر نظهر وزارآ آمهوزش و پهرورش     ایحرفهه  و فنی هایهنرستانموزش در آ

ایههن بخههش پههغ از تغییههر نظههام آمههوزش  ارد. جریههان د تهها زمههان حهها گذشههته  ازگههردد کههه ای محسههوم مههیتربیههت حرفههه

 .است در جریان ریزی و تهیه محتوای برنامههایی در شیوهبا دگرگونی (8738) متوسطه

تهرین  مهد. در واقهم مهه    ای کشهور پدیهد آ  ههایی در رونهد تربیهت حرفهه    با اجرای نظام جدیهد آمهوزش متوسهطه دگرگهونی    

نامههه آموزشههی، ای در نظههام جدیههد، ارتمههات منزلههت ایههن نههوع تربیههت و رشههد کم ههی و کی ههی آن بههود )آیههین اصههل تربیههت حرفههه

ریهزی و بههه مههورد اجههرا  ای و کههاردانش برنامهههفنهی و حرفههه  شههاخهای در دو (. بهه ایههن منظههور نظهام تربیههت حرفههه  1، ص 8731

ههها در آمههوزش متوسههطه سههه سهها  اسههت و برنامههه دوره طههو  مههدآ تحصههیل در ایههن شههاخه از در حهها  حا،ههر، گذاشههته شههد،

هههای کشههور در قالههب حههدود پنجههاه رشههته تحصههیلی در سههه زمینههه صههنعت، کشههاورزی و خههدماآ طراحههی شههده، در هنرسههتان

 باشد.حا  اجرا می

 ایو حرفههای در حال اجرا در شاخه فنی برنامه توصیف

 نظهری،  ههای شهاخه  یکهی از  در سها  دوم،  و گذراننهد مهی واحهد درس   77در پایهه او   ن بها ورود بهه دبیرسهتان    اآمهوز دانشکلیه 

 .کنندمیکاردانش را انتخام  و ایحرفه فنی و

 83کههه شههامل  گذراننههدمههیواحههد درسههی  77در پایههه دوم  ،کننههدمههیرا انتخههام  ایو حرفهههفراگیرانههی کههه شههاخه فنههی 

 آموزشی در ه ته است. ساعت 00 یط یخصصواحد ت 81واحد عمومی و 

                                                           
 m.ameryan@gmail.com                                                                                    دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران.  8
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 00و آن تخصصههی واحههد  20واحههد آن عمههومی و  3کههه واحههد درسههی در نظههر گرفتههه شههده اسههت  77در پایههه سههوم نیههز 

 ساعت آموزشی در ه ته است. مجموعاً

حصههیل تمایههل بههه ادامههه ت ر صههورآو د کننههدمههیت یافههدر ایحرفهههمههدرک دیههفل  فنههی و  فراگیههران، ،پههغ از پایههان دوره

 .شوندمی ایحرفه کاردانی دانشگاه فنی و هایدورهاز طریق آزمون سازمان سنجش وارد 

سههاله  5از دوره  تحصههیلی هههایدوره برنامههه درسههی ملههی،  در 8712بهها توجههه بههه تغییههراآ بههه وجههود آمههده از سهها      

دبیرسههتان کههه در دو مرحلههه  سههاله  1و  سههاله دبسههتان 1بههه دوره  سههاله دبیرسههتان 0سههاله راهنمههایی تحصههیلی،  7دبسههتان،

 هها هنرسهتان در  ایحرفهه فنهی   ههای دورهآن و بهه طعهم    یافهت  رییه تغ ،کشهد مهی سه سها  طهو     هرکدامکه  عمومی و تخصصی

بههر  ایههن شههاخه معتنههی  درسههی هههایبرنامههه پههیش بینههی شههده  هههایبرنامهههبههر اسههاس  .خواهههد شههدنیههز درههار تغییراتههی  

بهر   .در حها  تهدوین اسهت    اکنهون هه  کهه   خواههد شهد   طراحهی  المللهی بهین  ایاسهتاندارده شهغلی و بهر اسهاس     ههای شایسهتگی 

در  ،وزارآ آمههوزش و پههرورش دانههش و و کههار ایفنههی و حرفههه یهههاآمههوزش تههیلیفو  ریههزیبرنامهههدفتههر نظههر  اسههاس اعهه م

 به اجرا در خواهد آمد. 15-11از سا  تحصیلی  هابرنامه، صورآ تصویب

 

 ایران هایهنرستاندر  ایو حرفهدرسی شاخه فنی  هایبرنامهمعرفی کلیات عناصر 

و  ریزیبرنامهدفتر » شود که تحت عنوانای انجام مینهای در تشکی آ جداگاحرفه و متوسطه فنی شاخهدرسی در  ریزیبرنامه

نماید. فعالیت می وزشیآم ریزیبرنامهسازمان پژوهش و در  «وزارآ آموزش و پرورش و کار دانش ایفنی و حرفه یهاآموزش تیلیف

 زیر معرفی کرد: صورآبه توانمیدرسی این شاخه را  هایبرنامهکلی عناصر اصلی  طوربه

 ایو حرفهفنی  شاخه کلی اهداف -الف

 عمومی دانش و فرهنگ سطح اعت ی-1

 انآموزدانش ع قه و استعدادها بهتر شناخت - 2

 تحصیل ادامه برای آمادگی احراز و م ید اشتغا  سمت به آنان هدایت برای مناسب زمینه ایجاد -7

یا ادامه  بازار کاران را برای ورود به آموزدانشگیری دوگانه، است که این شاخه از آموزش متوسطه با جهت بیانگر ایناهداف فوق 

 کند.های کاردانی آماده میتحصیل در دوره

 ایو حرفهفنی  شاخه درسیبرنامه محتوای  -ب

 51 .است شتهر رند دارای زمینه هر و شده گذاریپایه کشاورزی و خدماآ صنعت؛ زمینه سه بر ایحرفه و فنی هایرشته ساختار

 واحد 71 حدود رشته هر برای اختصاصی هایدرس .شودمی ارائه مشترک صورآبه هارشته همه در شاخه این هایدرس از واحد

 .است

 کاغذ و روم صنایم –تولید و ساخت –فلزی صنایم –عمومی کشی نمشه –تیسیساآ – خودرو مکانیک :صنعت زمینه هایرشته

 کشینمشه -راپ -سرامیک –بردارینمشه –ساختمان –متالوژی –نساجی صنایم –اییشیم صنایم –الکتروتکنیک –الکترونیک –

 ... .و معماری
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 –دوخت و طراحی –کامفیوتر –بدنیتربیت -خانواده مدیریت –یاریکودک –گرافیک –نماشی :خدمات زمینه هایرشته 

 ... .و راپ دستی – انیمیشن() ییانمایپو – دستی صنایم –سینما –نمایش –بازرگانی حسابداری

 .غذایی یمصنا –کشاورزی هایماشین –دامی امور –باغی و زراعی امور: کشاورزی زمینه هایشتهر 

 

 یادگیری -یاددهی هایروش - ج 

 یسخنران و پاسخ، پرسش ،حرفه گرایی سنتی رویکرد از گرفته بر ایران در ایحرفه و فنی یهاآموزش در گیرییاد -یاددهی فرایند 

در  یادگیری-یاددهی  یهاوهیشبه طور کل  و است سخنرانی و پاسخ و پرسش نیز آموزشی هایروش. است فناوری و یسازهیشع

)سند  باشدمی یشاگرد واستادی  به شیوهای و انجام کار مشاهده صورآبهدر دروس کارگاهی  سنتی و صورآبهس نظری رود

به این ترتیب که م اهی  و  (.ریزیبرنامهسازمان پژوهش و  -ایحرفهدرسی شاخه فنی و  هایبرنامهپشتیعان طراحی و تدوین 

تمرین  آموزدانشتوسط معل  و  ها ابتدا توسط معل  آموزش داده شده، سفغ به شکل عملی در کارگاه یا آزمایشگاه مدرسهمهارآ

ان آموزدانشای گنجانده شده است که ی سه ساله فنی و حرفهبا عنوان کارآموزی در برنامه آموزشی دوره ه  شود. العته درسیمی

 باشند.های واقعی کار میتحصیل، ملزم به گذراندن آن در محل دوره در انتهایتابستان سا  سوم، یعنی  در

 

 ارزشیابی-د

پذیرد. می انجام و پایانی تکوینی ،تشخیصی مرحله سه در متوسطه دوره ایحرفه و فنیشاخه  در پیشرفت تحصیلی رزشیابیا

 فضای کتعی هایآزمون و تحمیماتی هایپروژه انجام تشریحی، ،ایدوگزینه کوتاه، پاسخ هایآزمون ،اجرا در ارزشیابی ابزارهای

 اجرای حین در را ناظر نمش و باشدمی درسی ماده یک بخش سه هر ارزیام تنها معل . باشدمی جورکردنی وسائلی و استاندارد

 از یادگیرندگان آمادگی میزان تعیین برای آموزشی دوره شروع در تشخیصی سنجش .گیردمی عهده برنیز  نظری و عملی امتحاناآ

 هر پایان در هنرآموزان تا شودمی انجام آموزش ،من در نیتکوی ارزشیابی .شودمی انجام دوره ازینشیپ هایمهارآ و دانش نظر

 ارزشیابی از با است اده. دنکن حاصل اطمینان مربوط، اهداف یادگیری از جدید معحث شروع از قعل و فصل پایان یا یدرس مو،وع

 دروس امتحاناآ .گیردمی قرار سنجش مورد ،آموزشی مستمل مو،وع یا دوره هر پایان در یادگیرندگان یهاآموخته ،تراکمی پایانی

 هایرشتهبرخی از آزمون  سؤا  انتخام در .پذیردمی انجام استاندارد فضاهای سایر یا و استاندارد فضای در و هاهنرستان در عملی

 کوتاه، پاسخ یهاآزمون از تئوری، و کتعی بخش در. شودمی اع م کار اندازه و کار ابعاد هنری، هایرشته جمله از ،ایحرفهو  فنی

 نمره 0 ،عاط ی هایمهارآ برای نمره 2 معموالً .شودمی است اده نیز جورکردنی، تحمیماتی، هایپروژه انجام تشریحی، ای،گزینه دو

 حددارد لیکن  هاییت اوآ مختلف، هایرشته در العته. شودمی گرفته نظر نظری در معاحث برای نمره 80 و فنی هایمهارآ برای

 (.8711 ،ایحرفه و فنی یهاآموزش تیلیف و ریزیبرنامه دفتر) باشدمی شکل این به متوسط

 

 ایحرفه و فنی هایهنرستان التحصیالنفارغ اشتغال -

 و فنی ابزارآالآ و هادستگاه با آشنایی و مختلف هایکارگاه در کار دلیل به ایحرفه و فنی مختلف هایرشته التحصی نفارغ برای

 در کار با ندتوانمی التحصی نفارغ این و باشدمی هارشته سایر از بیش اشتغا  و کاریابی زمینه هاآن از است اده ینحوه و صنعتی
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 کار به مشغو  ،تولیدی هایتعاونی و خصوصی هایکارگاه تیسیغ با یا و اداراآ ،هاشرکت خدماتی؛ مراکز و تولیدی کارخانجاآ

 .شوند

 

 ایحرفه و فنی هایرشته در تحصیل ادامه شیوه -

 و فنی یهاآموزشکده وارد پیوسته کاردانی هایدوره آزمون در شرکت ند باتوانمی تحصیل ادامه به مندع قهدانش آموختگان 

 در توانندمی نیز آن از پغ همچنین و دهند تحصیل ادامه کاردانی ممطم در و شده کاربردی علمی دانشگاه و آزاد دانشگاه ،ایحرفه

 تمایل صورآ در ندتوانمی شاخهاین  التحصی نفارغهمچنین . دهند ادامه خویش تحصی آ به ناپیوسته کارشناسی هایدوره

در  (هنر یا انسانی علوم ،تجربی ،ریا،ی) یهادوره از یکی در دانشگاهی پیش دوره گذراندن با سراسری آزمون در شرکت جهت

 .دهند تحصیل ادامه هادانشگاهسایر 

 

 در ایران: ایو حرفهتاریخی آموزش فنی  تحول سیر

نخسههتین مدرسههه  تههوانمههیرا  دارال نههون .گههرددیمههدر ایههران بههه دوران قاجههار بهر   ایحرفههه پیهدایش نخسههتین مههدارس فنههی و 

 یهههانهههیزمتربیههت نیههروی انسههانی الزم در  منظههوربههه)ه. ق( 8211تلمههی کههرد. مدرسههه دارال نههون در سهها    ایحرفهههفنههی و 

 عملی داشتند. هایدرسو ه   ینظر هایدرسشاگردان ه   کهشد  غیتیسو پزشکی  یفن ،یعلم ،یادار نظامی،

در کشهور ایجهاد شهد. ایهن      هها آلمهانی ه.ش( بهود کهه بهه کمهک      8707ایهران و آلمهان )   مدرسهه  مدارس اولیه، ترینمه از 

 8213در زمینههه کشههاورزی در سهها   (.8710 یرجههانم) گههرددمههیمرکههز نخسههتین مدرسههه فنههی بعههد از دارال نههون محسههوم  

شههد. در زمینههه  غیتیسههبجههای آن مدرسههه ف حههت در تهههران  ،ه.ق( دبسههتان برزگههر شههروع بههه کههار کههرد کههه پههغ از انحهه  )

هنههری  هههایرشههتهملههک در الایم مسههتظرفه تهههران بههه ریاسههت کمهها   )ه.ق( مدرسههه صههن 8211آمههوزش خههدماآ در سهها   

ای بهر عههده   حرفهه  فنهی و  مؤسسهاآ بهام رسهید. در ایهن دوران اداره     1هها بهه   هنرسهتان د تعهدا  8780تها سها     و شهد  غیتیس

بههه عنههوان بخشههی از نظههام آموزشههی تحههت   ایحرفهههی فنههی و هههاآمههوزش 8722-27از سهها  تحصههیلی وزارآ فرهنههگ بههود. 

ی رسههمی و هههاآمههوزش گرفتههه، در وزارآ آمههوزش و پههرورش قههرار ایحرفهههاداره کههل تعلیمههاآ فنههی و  ریههزیبرنامهههنظههارآ و 

 (.8737مرجانی ) شداز یکدیگر ت کیک  ایحرفهغیر رسمی فنی و 

بهها  8701در سهها   .گردیههد غیتیسههتربیههت تکنسههین درجههه یههک   منظههوربهههتکنولههوژی  یتوهایانسههت 8700در سهها   

عهالی فنهی تههران بها     مدرسهه   8752، آمهوزش در صهنعت بهه صهندوق کهارآموزی واگهذار شهد. در سها          یکارآموزتصویب قانون 

ره لیسهانغ را برگهزار کهرده و    بعهد دو  یهها سها  در  کهه  آغهاز بهه کهار کهرد      درجهه فهوق دیهفل    بها   التحصهی ن فارغهدف تربیت 

مراکههز  ، تعههدادتهها زمههان پیههروزی انمهه م اسهه می  8703از سهها   فرهنههگ و آمههوزش عههالی قههرار گرفههت.  زیههر پوشههش وزارآ

امههور آموزشههی تحههت نظههارآ   و ایحرفههه ید و بهها ادغههام معاونههت آمههوزش فنههی و عههدد رسهه 23بههه  ایو حرفهههآمههوزش فنههی 

 گرفت.آ فرهنگ و آموزش عالی قرار آموزشی مدارس عالی وزار ریزیبرنامهمعاونت 

ههای  تهدوین برنامهه   پغ از انمه م اسه می و تشهکیل شهورای عهالی انمه م فرهنگهی دفتهر امهور مهدارس عهالی تهیهه و             

انسههتیتو تکنولههوژی دختههران   آنز پههغ ا لههوژی پسههران و تکنو انسههتیتو  8718شههد و در سهها    اردهددوره بازگشههایی را عههه 

کهاردانی ناپیوسهته، اقهدام بهه تربیهت       ههای دورهاجهرای   مهوازاآ بهه ، امهور مهدارس عهالی    دفتهر  8715-11از سها    زگشایی شهد. با
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بهها  8711در سهها   .توهای تکنولههوژی( نمههود)انسههتی هههاآموزشههکدهدر سههطح کارشناسههی ناپیوسههته توسههط برخههی از  یدبیههر فنهه

 ایحرفههه فنههی ودوره بههرای  یکههاردانعههالی آمههوزش  هههایدورهپههرورش و وزارآ آمههوزش عههالی طههر    مههوزش وآتوافههق وزارآ 

-مههیای حرفهه  فنههی و یهها فل یه د صههرفاً بهوده و هنرسهتانی   هههایدوره تهداوم دان در ن تربیههت کهار آتهدوین شهد کههه بهر اسهاس     

در  واز طریهههق آزمهههون سراسهههری  بههها همکهههاری سهههازمان سهههنجش و ههههادوره ایهههن هههها شهههوند.یهههن دورهوارد اد سهههتنوانت

 پرورش صورآ پذیرفت. تحت پوشش وزارآ آموزش و یهاآموزشکده

که  درآمد ساله 5یک دوره  صورآبهها در هنرستان ایحرفه فنی و هایدوره 8738تغییر نظام آموزش متوسطه از سا  با 

های مایل به ادامه تحصیل در آموزشکدهسا  بعدی را در صورآ ت دو فنی تا دیفل  و هایهنرستانسا  او  را در  ان سهآموزدانش

کامل محمق نشد و درصد کمی از  طوربهبعد با توجه به کمعود امکاناآ این امر  یهاسا ند. در گذرانفنی تا سطح کاردانی ب

درسی سه  هایبرنامهانی را پیدا کردند. به همین خاطر مسئوالن ت ش کردند تا ان امکان ادامه تحصیل در ممطم کاردآموزدانش

 .های شغلی الزم را فراگیرندان در همین سه سا  توانمندیآموزدانشساله او  طوری اجرا شود که 

 :ایو حرفهموجود در آموزش فنی  یهاچالش

شهرایط متغیهر دنیهای     گرایهی اسهت در حهالی کهه    سهنت حرفهه   ای ایهران معتنهی بهر م رو،هه    حرفه و و،عیت فعلی آموزش فنی

 انهد گرایهی جدیهد رفتهه و نظهام آموزشهی خهود را بهه ایهن سهمت سهوق داده          حرفهه  یسهو بهه اسهت کهه کشهورها     یاگونهبهامروز 

 (.8718،محعت موحد،ص ایی)

مهوزش،  آ میهان بهازار کهار و    نعهودن تعامهل و تناسهب    ،هها آمهوزش هها، بهه روز نعهودن ایهن     نعود نگرش جامم به این آمهوزش 

، دهنهده  بهه نیهروی انسهانی آمهوزش     یتهوجه یبه گهذاری واحهد، اجرایهی نشهدن قهوانین مصهوم،       نداشتن متولی و مرکز سیاسهت 

 هههاآمههوزشاز جملههه مشههک آ موجههود ایههن   تههوانمههیرا اصهه   نشههدن هههرم شههغلی   و همچنههین فمههدان تجهیههزاآ مناسههب

اآ امکانهاآ و تجهیهز   هها، در روش ژهیه وبهه  ،ه اسهت بها مشهک تی مواجه   نیهز  ای حرفهه  و فنهی  های درسی در شهاخه برنامه .دانست

 .و کی یت تدریغ

 هههای فنههی وبنههدی نظههام آمههوزشیههادگیری نگههاهی کوتههاه بههه و،ههعیت رشههته -یههاددهی یهههاتیههفعالدر بحههث محتههوا و 

تربیهت نیهروی انسهانی نیمهه مهاهر بهرای        کنهد کهه ایهن نظهام متمرکهز بهر      مهی  بهه رو  ایهن واقعیهت رو   ای در ایران ما را بها حرفه

 گرافیههک و... شههاهدی بههر هههای مختل ههی همچههون خیههاطی ورشههته( ایجههاد )طراحههیمشههاغل خههاص صههنعتی و خههدماتی اسههت. 

کنهی  کهه تغییهر و تحهو  ویژگهی اساسهی و اصهلی آن اسهت.         اسهت کهه مها در دنیهایی زنهدگی مهی       یحال درست. این ا این مدعا

پههغ از مههدتی  هههاآنبرخههی از  احتمهها  دارد تحههو  بههوده و بههه روز در حهها  تغییههر و  غل روزبههه ایههن ترتیههب، ماهیههت مشهها 

آموزشهی متمرکهزی همچهون ایهران، بهه       یهها نظهام در  ژهیه وبهه ای برنامهه درسهی،   محتهو  دگرگون شوند. در عین حها  تغییهر در  

 فنهی  شهاخه  و ایهران  پهرورش  و آمهوزش نظهام  در. خواههد بهود  نر به رقابهت بها دنیهای متحهو  امهروز      قاد و ردیگیمکندی صورآ 

 تههدریغ و آمههوزش در سههنتی هههای رهیافههت و ههها روش از زیههادی میههزان بههه هنههوز ،آن مجموعههه زیههر عنههوان بههه ایحرفههه و

 -یهاددهی  فرآینهدهای  و،هعیت  و نهدارد  تناسهعی  تکنولهوژی  شهگرف  و سهریم  تغییهراآ  بهه  توجهه  بها  امهر  این کهشودمی است اده

 نهوین  ههای روش ارائهه  بهرای  ایهران  در فنهی  مربیهان  دههد هها نشهان مهی   ژوهشپه . باشهد نمهی  روز یهراآ تغی بها  متناسب یادگیری،

روبهرو هسهتند    آموزشهی  سیسهاآ یت و مکهان  بهودن  نامناسهب  موجهود،  ههای روش بهه  نداشهتن  آگهاهی  رهون با مشهک تی   تدریغ

. کننههدمههی اسههت اده فعهها  هههایوهشههی و سههازی شههعیه روش از کمتههر و اسههت اده سههخنرانی و پاسههخ و پرسههش روش از بیشههتر و
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ههای ارزشهیابی، عهدم تناسهب ارزشهیابی بها       ای ارزیهابی کهردن، اسهت اده غیهر صهحیح از انهواع شهیوه       در بحث ارزشیابی نیز سلیمه

 ههای ارزشهیابی بها نیازههای    ا  نعهودن تناسهب شهیوه   ههای فهردی، ایهده   و عهدم تناسهب ارزشهیابی بها ویژگهی      تجهیزاآ و امکاناآ

 باشد.از جمله مشک آ ارزشیابی میکار  بازار
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