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اسصیابی کیفیت ًظام داًشگاّی هتَلی آهَصشْای عالی حشفِ ای ٍ هْاستی دس ایشاى
دس ساستای آهَصشْای شغلی ٍ سفع ًیاص ّای باصاس کاس دس کشَس
دکتر محمد سلطانی فر] [ (دانشیار تحصیالت تکمیلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی)
Email: msoltanifar@yahoo.com

چکیذُ

ثب تَخِ ثِ ؾبذتبض آهَظقْبی اقتـبل هحَضزض ًكَض ٍ هلوطٍ تؼطیق قسُ ثطای آى زض هَاًیي ٍ هوطضات ههَة هَخَز،
ًْبز آهَظـ ػبلی ،ثِ ػٌَاى اٍلیي ٍ هْوتطیي ًْبز ػوسُ هتؼْس ٍ هؿئَل ًؿجت ثِ آهَظقْبی اقتـبل هحَض زض ًكَض
قٌبذتِ هی قَز.
ٍظاضت ػلَم ،تحویوبت ٍ كٌبٍضی ثِ ػٌَاى هتَلی آهَظقْبی "ػبلی" هْبضتی ثِ نَضت زٍضُ ّبی آهَظقی هوغغ زاض
"ضؾوی "ٍ آهَظقْبی تٌویلی ثیي ؾغَح تحهیلی ثِ نَضت " تي پَزهبى " ٍ" تي زضؼ " زض ؾغَح آهَظـ "ػبلی"
ثِ تَؾؼِ آهَظقْبی ضؾوی ٍ تٌویلی ثیي ؾغَح تحهیلی هی پطزاظز ًِ زاًكگبُ خبهغ ػلوی – ًبضثطزی ٍ زاًكگبُ
كٌی ٍ حطكِ ای زض ظیط هدوَػِ ٍظاضت ػلَم ،تحویوبت ٍ كٌبٍضی ثِ ػٌَاى ثبظٍی اخطایی ایي ضًي تؼطیق قسُ اؾت.
ایي زض حبلیؿت ًِ زٍ ًْبز زیگط هتَلی ایي اهط قبهل ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ ٍظاضت تؼبٍىً ،بض ٍ ضكبُ اختوبػی هی
قًَسٍ .ظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ هتَلی آهَظقْبی "ضؾوی" هْبضتی ًبضزاًف زض ؾغح "هتَؾغِ" ٍ كٌی ٍ حطكْبی زض
ؾغح ؾِ ؾبلِ اٍل "ًبضزاًی پیَؾتِ" ثَزُ ٍ زض ؾغَح تؼطیق قسُ هسضى ضؾوی نبزض هی ًوبیسٍ ٍ .ظاضت تؼبٍى ً،بض
ٍضكبُ اختوبػی ثطای پیبزُ ؾبظی آهَظقْبی "تٌویلی ثیي ؾغَح تحهیلی" زض هبلت آهَظقْبی هْبضتی ًَتبُ هست زض
ًْبز ًبضگطی ٍ ًبضكطهبیی ثِ اضائِ ایي آهَظقْب اهسام هی ًوبیس ٍ .ؾبظهبى آهَظـ كٌی ٍ حطكْبی ثِ ػٌَاى ثبظٍی اخطایی
آى هؿئَلیت تَؾؼِ ٍ اخطای ایي قن اظ آهَظقْبی كٌی ٍ حطكْبی ضا ثِ ػْسُ زاضز.
هغبثن هَاًیي ٍ هوطضات هَخَز ًكَض ّطیي اظ ؾِ زؾتگبُ اخطایی هصًَض زض "ؾغح" یب "هلوطٍ" تؼطیق قسّبی اظ
حَظّْبی قـلی ثب هأهَضیت هكرم ٍ هسٍى ثسًجبل پیبزُ ؾبظی اّساف آهَظقْبی قـلی هی ثبقٌس.
ًگبضًسُ هوبلِ پػٍّكی حبضط ،ضوي ثطضؾی ٍضؼیت ًًٌَی آهَظقْبی ػبلی اقتـبل هحَض زض ًكَض ،ثِ ثطضؾی ًیلیت
ایي ًظبم آهَظـ ػبلی زض ؾبذتبض خسیس آهَظـ ًكَض پطزاذتِ ٍ ضوي ثیبى هكٌالت ػوسُ حبًن ثط ًظبم آهَظـ ػبلی
هْبضت ٍ كي آٍضی ًًٌَی ًكَض ،ثِ تطؾین ٍضؼیت هغلَة هی پطزاظز.
کلوات کلیذی

ًظبم آهَظـ ػبلی هْبضت ٍ كٌبٍضی ،آهَظـ ػبلی اقتـبل هحَض ،ؾبذتبض خسیس آهَظـ ًكَض،هحیظ ًؿت ًٍبض
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هقذهِ

ضهبثت پصیطی زض اهتهبز خْبًی ثِ تَاًوٌسیّبی تٌٌَلَغیٌی ٍ ًَآٍضی ٍاثؿتِ اؾت .ایي اهط قبهل تَاًبیی تَؾؼة
هحهَالت خسیس ٍ زؾتطؾی ثِ ثبظاضّبی خسیس ،ثٌبضگیطی تٌٌَلَغی خسیس ،اػوبل ثْتطیي الگَّبی هسیطیتی زض ثٌگبّْب
ٍ تَؾؼة ؾغَح هْبضتی زض عیق ٍؾیؼی اظ ًیطٍی ًبض هیثبقس .زاًكگبّْب هبزضًس زض توبهی ایي هَاضز ًوف هْوی ایلب
ًوبیٌس .زض ًتیدِ اكعایف ظطكیت تحویوبت ٍ تٌٌَلَغی ًكَض ثطای تجسیل زؾتبٍضزّبی ػلوی ٍ یبكتِّبی كٌبٍضاًِ ثِ
هَكویتّبی نٌؼتی ٍ تدبضی ٍاقتـبل ظایی ثِ ًوف ًبضآكطیٌی زاًكگبّْب ٍاثؿتِ قسُ اؾت.
اظ آًدبیی ًِ آهَظـ ػبلی اكطاز ضا ثب هْبضتْبی تٌٌیٌی ٍ ػلوی هٌبؾت تطثیت ٍ آهبزُ هیٌٌس ،یٌی اظ ػٌبنط ًلیسی
زض پیًَس ثیي زاًف ػلوی ٍ ًبضثطزّبی آى ثطای تحون پیكطكتْبی اهتهبزی هحؿَة هیكَز .ثٌبثطایي زاًكگبّْب ٍ
هطاًع آهَظـ ػبلی اظ زٍ عطین ثِ گًَْبی ًبضآهس زض ثبظؾبظی ٍ تَؾؼِ هَكویت آهیع اهتهبزی زض ثؿیبضی اظ خَاهغ
تَؾؼِ یبكتِ هكبضًت هی ًٌٌس] [:
 - 1تشبیت ًیشٍی اًساًی با کیفیت اص ًظش علوی ٍ فٌی

پطٍضـ ًیطٍی اًؿبًی هترهم ً ،بضآهس ٍ الجتِ ًبضآكطیي هَضز ًیبظ خبهؼِ ،یٌی اظ اّساف ٍ ٍظبیق هْن ًظبم آهَظـ
ػبلی ّط ىقَض ی اؾتً .بضآكطیٌی ػبهل زگطگًَی اختوبػی اؾت ٍ ثِ ایدبز هكبؿل تبظُ ٍ ثْطُگیطی هؤثط اظ ًیطٍی
اًؿبًی ٍ هٌبثغ عجیؼی هیاًدبهس .ضُآٍضز ایي تالقْب ،اقتـبل ٍ ثجبت ًیطٍّبی كؼبل زضخبهؼِ ،ثطآٍضزُ قسى ًیبظّبی
اؾبؾی ٍ ثبالضكتي ؾغح ضكبُ ػوَهی اظ ضاُ پطزاذت هبلیبت ثط زضآهس ثِ زٍلت اؾتّ ،وچٌیي تَظیغ هٌبؾت زضآهسّب زض
خبهؼِ ٍ ًبّف ًگطاًیْبی اختوبػی ٍ گؿتطـ ػسالت اختوبػی ضا زض پی زاضز ] [ ٍ ثِ تدسیس حیبت هلی هیاًدبهس .
زض ضقس ٍ تَؾؼِ هلیً ،بضآكطیي ثب ایدبز ظًدیطُ اضظـ ًبضآكطیٌی ،ذَز ضا ثِ ػٌَاى ًیطٍی هحطًِ ٍ هَتَض تَؾؼِ
اهتهبزی هغطح هیًٌس ّ .وبًغَض ًِ اظ هلَْم تؼبضیق ًبضآكطیٌی هیتَاى اؾتٌجبط ًطزً ،بضآكطیي ؾِ كؼبلیت انلی ضا
اًدبم هیزّس:
 -1ایدبز ًؿت ٍ ًبض
ًَ -2آٍضی زض هحهَل
 -3اقتـبلعایی
ّوچٌبى ًِ اهتهبز ًكَضّب ،هَاًیي ٍ هوطضات ٍ ًیبظّبی ثبظاض ًبض ،زگطگًَی ٍ تحَل هییبثٌسً ،ظبهْبی آهَظـ ػبلی ًیع
زض تالقٌس تـییطاتی زض ثطًبهِّبی ذَز ایدبز ًٌٌس ٍ ثب تَؾؼِ اهتهبزی ٍ ثبظاض ًبض ّوبٌّگ قًَسّ ،سف اظ اخطای عطح
ًبضآكطیٌی زض زاًكگبّْب ،پطٍضـ زاًكدَیبًی اؾت ًِ ثتَاًٌس پؽ اظ زاًفآهَذتگی قـل تبظُای ّوطاُ ثب ًَآٍضی ٍ
اثتٌبض ایدبز ًٌٌس .
اظ ایي ضٍ اهطٍظُ آهَظـ ًبضآكطیٌی ثِ یٌی اظ هْوتطیي ٍ گؿتطزُتطیي كؼبلیتْبی زاًكگبّْبی خْبى تجسیل قسُ اؾت.
آًچِ زض ایي زٍضُّب ثیكتط هَضز تَخِ هطاض گطكتِ اؾت ،اّساف آهَظقی ،هٌبؾتثَزى هحتَای زٍضُّبی آهَظقی،
ًبضآكطیٌبًِ ثَزى قیَُّبی تسضیؽ ،ایدبز ٍ گؿتطـ هلَْم ٍ كطٌّگ ًبضآكطیٌی زض هحیظ زاًكگبُ ،ایدبز تحطى ثطای
تَؾؼِ اهتهبزی ،تطؿیت زاًكگبّْب ثِ ثطگعاضی زٍضُّب ٍ ًبضگبّْبی آهَظـ ًبضآكطیٌی ،گؿتطـ پػٍّكْب زض ذهَل
ًبضآكطیٌی ٍ ًبضآكطیٌبى ،حوبیتْبی اعالػبتی ،هكبٍضُای ٍ هبلی الظم ثِ هٌظَض ضاُاًساظی كؼبلیتْبی ًبضآكطیٌبًِ اظ ؾَی
زاًكدَیبى ٍ زاًفآهَذتگبى ،تطًیت اػضبی ثطگعاضًٌٌسُ زٍضُّب ٍ كؼبلیتْبی آهَظقی ًبضآكطیٌی ،اثط ثركی زٍضُّبی
ًبضآكطیٌی ٍ تغجین ٍ ّوبٌّگی زٍضُّبی آهَظقی ٍ هَاضز یبز قسُ ثب یٌسیگط ثِ هٌظَض تطثیت زاًكدَیبى ٍ
زاًفآهَذتگبى ًبضآكطیي اؾت .
 - 2ایجاد هحیط ٍ ششایط تحقیق ٍ تَسعِ کِ پیششفت پایذاسی سا دس تَسعِ صٌعتی اهکاًپزیش هیساصد

ایلبی هغلَة ًوف اهتهبزی زاًكگبّْب ٍ هطاًع آهَظـ ػبلی هؿتلعم زاقتي اعالع زهین ٍ ثٌْگبم ؾیبؾتگصاضاى ایي
ًظبم اظ ًیبظّب ٍ قطایظ ثٌگبّْبی اهتهبزی اؾت ًِ ثِ قست زض حبل تحَل هیجبقس .ثسیْی اؾت ًِ تحون ایي اهط ثِ
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تحٌین پیًَسّب ٍ ضٍاثظ ثیي زاًكگبّْب ٍ هطاًع نٌؼتی ،تؿْیل تجبزل ًظطّب ،تدبضة ٍ پیكٌْبزّب هیبى ایي زٍ عطف ثِ
هٌظَض انالح هٌبًیعم آهَظـ ٍ آهبزُ ؾبظی زاًكدَیبى هٌدط هیكَز .هؿلوبً تحٌین ّط چِ ثیكتط ایي اضتجبعبت چِ اظ
عطین ثبظًگطی هحتَای ثطًبهْْبی زضؾی زاًكگبّی ٍ چِ زض هبلت ؾبظهبًسّی زٍثبضُ زكبتط اضتجبط ثب نٌؼت یب ثب اتربش
ضاّجطزّبی هٌبؾت زیگط ،هعایبی ثی قوبضی ضا ثطای زٍ عطف زضگیط ایي كطایٌس زض ثط ذَاّس زاقت .اظ خولِ ایٌٌِ كبضؽ
التحهیالى زاًكگبّْب ٍ هطاًع آهَظـ ػبلی اظ كطنتْبی قـلی هَخَز ثْتط ٍ ثیكتط اؾتلبزُ هیٌٌٌس ٍ تحون ایي اهط
ثِ اكعایف ًبضایی ذبضخی ًظبم آهَظـ ػبلی هٌدط هیكَز ٍ ثبظزُ هثجتی ضا ثطای ایي ؾطهبیْگصاضی ضهن هیعًس .زیگط
ایٌٌِ هسیطاى نٌبیغ كطنت هییبثٌس تب ثِ تطهین ٍ تبهیي ًیطٍی اًؿبًی هَضز ًیبظ ذَز اظ هیبى كبضؽ التحهیالًی ًِ
ثغَض ًبهل اظ هْبضتْب ٍ هبثلیتْبی هبثل هجَلی ثطذَضزاضًس ثِ زهت اّتوبم ٍضظًس.
ثسیْی اؾت ًِ ًتیدِ ایي اهساهبت زض ًعزیٌی ّط چِ هلوَؾتط زٍضّْب ٍ ضقتْْبی زاًكگبّی ثب كطنتْبی اقتـبل
تدلی هییبثس .اظ ایي ضٍ ثْجَز ضاثغِ زاًكگبّْب ثب نٌبیغ ،كطایٌسی زٍ ؾَیِ ٍ هكطٍط ٍ هٌَط ثِ اتربش اؾتطاتػیْبی
هٌبؾت زض ذهَل ثطهطاضی اضتجبط ؾبظًسُ اظ خبًت ّط زٍ عطف اؾت.
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تحلیل ٍضع هَجَد

ؾبذتبض خسیس آهَظـ اقتـبل ٍ ًبضآكطیٌی ًكَض ،پؽ اظ تهَیت ًظبم آهَظـ هْبضت ٍ كٌبٍضی

شسدخسوار کار
کسب
 محیطآىوطر عىا
ظکل:
گَاّیٌبهْْبی ؾغح 7

هٌْسؾی كٌبٍضی ذجطًُ /بضقٌبؾی حطكِ ای ذجطُ

زًتطا

گَاّیٌبهْْبی ؾغح 6

هٌْسؾی كٌبٍضی اضقسً/بضقٌبؾی حطكِ ای اضقس

ًبضقٌبؾی اضقس

گَاّیٌبهْْبی ؾغح 5

گَاّیٌبهْْبی ؾغح 4

هٌْسؾی كٌبٍضیً /بضقٌبؾی
حطكِ ای
(ًبپیَؾتِ)

ًبضقٌبؾی
ًبپیَؾتِ

ًبضزاًی كٌی /حطكْبی

ًبضزاًی

ًبضقٌبؾی
پیَؾتِ
-

گَاّیٌبهْْبی ؾغح 3

پیكساًكگبّی

گَاّیٌبهْْبی ؾغح 1
ٍ2

زیپلن ًبضزاًف  /زیپلن كٌی ٍ حطكْبی

زیپلن

«

گَاّیٌبهْْبی ؾغح
ٍضٍزی

»
آهَظـ ضاٌّوبیی

آهَظـ اثتسائی
زاٍعلجبى آظاز ثعضگؿبل
( 15ؾبل ٍ ثعضگتط)
ثب هسضى اثتسائی

آهَظقؼبلی ضؾوی ًظطی (هدطیٍ :ظاضت ػلَم ،تحویوبت ٍ كٌبٍضی)
آهَظقؼبلی ضؾوی هْبضتی (هدطی :هطاًع زاًكگبُ خبهغ ػلوی –ًبضثطزی)
آهَظـ تٌویلی (ؿیط ضؾوی) ػبلی هْبضتی (هدطی :هطاًع زاًكگبُ خبهغ ٍ ؾبظهبى آهَظـ كٌی ٍ حطكْبی)

«
هؿیط تدویغ

آهَظـ تٌویلی (ؿیط ضؾوی) ( هدطی :ؾبظهبى آهَظـ كٌی ٍ حطكْبی)
4
آهَظـ ػوَهی (ضؾوی) (هدطیٍ :ظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ)

–

»

اٍلیي کٌفشاًس هلی اسصیابی کیفیت دس ًظاهْای داًشگاّی
تْشاى  -داًشگاُ صٌعتی ششیف  -اسدیبْشتواُ 1393

شواسُ هقالِ
1148 – QAUS

قٌل ٍ :2ظاضتربًِ ّب،قَضاّب ٍ ؾبظهبى ّبی ؾیبؾت گصاض زض اهط آهَظـ ّبی قـلی (زض یي ًگبُ)

وزارت آموزش وپرورش

طراحیروراجرایر آىوطرهسیرظسدهر سارداوغربسرعىسیتربهر ئینرهسآهرهیکسایرووااتذسههرهس رشسوآسنهس رآراکزر
آىوش نرورتىلیحیرداراجرایرهظسمرجحیحر آىوطرآخىشطهر(آصىبر/27763تر444رهـر -آىاخر 71/9/28
هیأترآحترمروویران) اورطریقرتىارقىسآهرهسییربسرهیکسایردشخگسههسیرآخىلیر آىوظهسیرآهسا یراهجسمرآیعىد.
اورطریقراشخسهحاادهسیر آىوش نرهظسمر آىوطرغیرراشییرکعىاربهر آىوظهسیراشییرپیىهحردىادرروربسربهر
ساگیریرتىانر آىوش نردشخگسههسیرآخىلی روآیىهرآىسشبربرایرهحایترظغلیرور سایسبیرداوغر آىوانررراهمر
آیرظىد.

شورای عالی آموزش و پرورش
آصىبهرجعصهرآىاخر1358 /11/27رظىاایراهقالبرجیهىایراشالآیر
قعیرو :آىوطربصىاترعسمرتسرپسیسنردواررآخىشطهروردارهظسمرجحیحراظخههسیررعنرورحرره-
ایرتسرپسیسنرتحصیالتركساداویرپیىشخه برهسآههسراورحیثرآحترعیل :بعىحرآحترآقطیحاار

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه جامع علمی-کاربردی

شورای عالی آموزشهای
علمی –کاربردی

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

قسهىنرتسشیضرووااترععىمرور آىوطرعسلیرآصىبر1346 /11/30رورقسهىنراصالحرقسهىنرتسشیضرووااتر
ععىمر آىوطرعسلیرآصىبر1353/5/8رورالیحهرقسهىویرادغسمرووااترررهىگرورهنررورووااترععىمرور آىوطر
ً
عسلیرورنهسیخسرتسشیضرووااترررهىگرور آىوطرعسلیرآصىبر1357 /12/17رظىاایراهقالب.
ً
قعیرو :داوعگسههسرورآىشصستر آىوطرعسلی ر آىوظكحههسررعن رداوعگسررظهیحراجسییرصررسربرایرتربیتر
دبیرررعنروركسادانررعنربرایرووااتر آىوطرورپرواطروربرخیرآىشصستر آىوش نرجىااردشخگسههسیردولتنر
برهسآههسراورحیثرآحترعیل :بعىحآحترآقطیحاار

دارشسلر1371رایجسدرداوعگسررجسآعرععییر سابردیربسراشسلترپسسخگىییربهرهیسورهسیرهیرویراوصسویر
بذغهسیرآذخعفراقخصسدی راجخیسعیرورررهىگی رصىیتن ر عسواویرور ...کعىاربهرتصىیبرظىاایرعسلیر
اهقالبرررهىگیراشیحروراینرداوعگسرردارشسلر1373ربهرطىارعیلیرریسلیتردىدراار غسورهیىد.
آقسطعرتحصیلیر آىوطهسیرععییر سابردیراوردوارهسیر ساداویر غسورورتسربسالترینرشطىحرآىادرهیسوراداآهر
آییسبح.هیچىینر آىوطهسیرپىدآسویرهیزربهرعىىانرآىیطفترینرورعیلیترینراارهسیر آىوطرورتربیترهیرویر
اوصسویر سا آحرآىادرهیسوربذـغهسیرآذخعفرآىادرتىجهرداوعگسررجسآعرععیی سابردیرقراارگررخهراشت .هردار
اینرهىعراور آىوطهسرآطسلبرورآىضىعسترداس نرورآهساتهسردارقسلبربصخههسیر آىوش نرآصخقلربهرهسمر
پىدآسنهسیر آىوش نربهررراگیرانرااائهرآیظىد.

آصىبهر234و237رجعصهرآىاخر1369 /10/11رور1369 /11/9ظىاایرعسلیراهقالبرررهىگیر
ً
برهسآههسراورحیثرآحترعیل :عیىآسربعىحآحتربراشسسربرهسآههسیرظىاایرگصترطر آىوطرعسلیر
ظىاایرآذ ىارآطسبقرآسدرر151ربرهسآهرشىمرتىشیهرآعغیرگردیح.
دبیردسههرظىاا یسلىر آىوظهسيرععیىر -كسابردي دارداوعگسررجسآعرععیى -كسابردير عكیلرآىظىد.
آصىبهر1359 /4/15رظىاایراهقالبراشالآیرایرانروراصالحیهرآصىبهر1360 /11/17رهیأتروویرانراورادغسمر
شهرواححر آىوطر یعنراداارر لر یعییسترحررهرایر رصىحوو سا آىویرورظىاایر سا آىویر( شسوآسنراداایر
سارشسبقر) بهرهسمرشسوآسنر آىوطررعنرو هیرویراوصسویرهسمرگررت.
برراشسسربیغراور10رقسهىنرآىضىعهرورآسدرر151رقسهىنربرهسآهرشىمرورتىفیذر نرداربرهسآهرچهسام رآخىلیر آىوظهسیررعنر
ورحررهایر ىتسررآحتربىدررورآصئىلر ییخهرتذصص نر آىوطرهسیررعنرورحررهرایرغیراشییربسرعضىیتر16رووااتذسههر
و شسوآسنروردارنهسدركساگریروركساررآسییراشترریسلیتهسیر آىوش نردىدراارداردوربذغردولتنرورغیرردولتنراجرارهیسیح.
برهسآههسراورحیثرآحترعیل :ىتسهیحتر آىوظهسیررعنرورحررهسی
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آصىبهرآىاخر1359/2/23رظىاایراهقالبرجیهىاریراشالآیرایرانر
قعیرو :كعیهرووااتذسنههسروردشخگسههسیردولتن رااگسنهسیرآجری رآىشصستر آىوطررعنرورحررهسیراشییرتسر
شطحررىوردیپعمردشخگسههسیر آىوطر ردشخگسههسیردولتن
برهسآههسراورحیثرآحترعیل :ىتسهیحتروربعىحآحتر
براشسسرآصىبهراجالسرچهلرورهفخمرآىاخر1372 /7/20رظىاا یسلیراداایرظىاایرآذ ىاربسرظىاا یسلیر
آىوظهسیرععییر– كسابردیرادغسمرورظىاا یسلیر آىوظهسیركسابردیر عكیلرظحرراشت.

عكیلرشخسدرهیسهىگیر آىوطهسیررعنرورحررهایرآطسبقرآسدرر151رقسهىنربرهسآهرتىشیهرشىمر عىار
آصىبرآجعضردارشسلر1379
ایسشتر نربسرآیسونراولرایسشترجیهىاروربسرعضىیتروواایرععىمر تحقیقسترورىسوای ربهحاظتررداآسنر
و آىوطرپزظكیر آىوطروپرواطر رجهسدر عسواویر كسارواآىاراجخیسعیر رائیضرشسوآسنربرهسآهروربىدجهر ر
دبیرركل شسوآسنراداایرواشخذحاآیرورائیضرآر زراآىارآعسا تروهسنر
تىفیذرآسدرر151رقسهىنربرهسآهرشىمردارقسلبرآسدرر53رقسهىنربرهسآهرچهسامردارااتبسطربسررشخسدرهیسهىگیر
آىوطهسیررعنرورحررهایرر

آمىسغکده های فنی و خزفه ای تا قبل اس تصىیب قاهىن بزهامه پىجم ارائه کىىده دوره کارداوی
پیىضته در آمىسع و پزورع بىدهد .این دوره اس ضال 1371و پیؼ اس تغییر هظام آمىسش ی اس -3-5
 4به  1-3-3-5و کاهؼ مدت سمان آمىسع در غاخه فنی و خزفه ای ایجاد غد .در راضتای
ارتقای آمىسع های فنی و خزفه ای دوره کارداوی پیىضته پىج ضاله طزاحی غد که ضه ضال اس
آن در دبیرضتان و دو ضال آن در آمىسغکده های فنی و خزفه ای ارائه می غد .اس ویژگی های مهم
این دوره پیىضتگی دروص اضت.
در ضال  1388آمىسع و پزورع با طزح مطئله غدم ارتباط دوره کارداوی به آمىسع و پزورع،
در صدد جدا کزدن آمىسغکده ها اس آمىسع و پزورع و اهتقال آن به وسارت غلىم یا وسارت کار
بزآمد .اس ضىی دیگز به مىاسات این اقدام تػکیل ضاسمان ملی مهارت با هدف یکپارچه ضاسی
آمىسع های فنی و خزفه ای با ادغام داوػگاه جامؼ غلمی-کاربزدی و آمىسغکده های فنی و
خزفه ای و ضاسمان فنی و خزفه ای در غىرای غالی اداری به تصىیب رضید جلظ بزای مقابله با
این اقدامات کارغىاس ی وػده طزح پذیزع داوشجى در آمىسغکده های فنی و خزفه ای و غدم
اهتزاع آمىسغکده ها اس آمىسع و پزورع تا تصىیب ضاختار هظام آمىسش ی و غدم اهتزاع داوػگاه
)23
جامؼ غلمی-کاربزدی اس وسارت غلىم را تصىیب کزداما غلیرغم وجىد این مصىبه ماده (
ل
قاهىن بزهامه پىجم جدایی آمىسغکده ها را با کلیه امکاهات ،امىال مىقىل و غیر مىقى و هیروی
اوطاوی و دارایی ها و تػهدات و مطئىلیت ها اس آمىسع و پزورع و اهتقال آنها به وسارت غلىم
مقزر کزد و در بىد (  )110قاهىهبىدجه ضال  1390تػکیل داوػگاه فنی و خزفه ای اس مجمىغه
آمىسغکده ها به تصىیب رضید غىرای گطترع وسارت غلىم تػکیل این داوػگاه را به تصىیب
بز اضاص ماده  8آیین هامه هظام آمىسع مهارت و فىاوری مصىب آبان ماه ضال  1390در هیأت وسیزان این
قطعی رضاهد و فػالیت داوػگاه مذکىر رضمیت یافت اضاضىامه داوػگاه که یک اضاضىامه غام
ضاسمان مطئىلیت هدایت و اغتالی آمىسع های مهارتی و اضتقزار هظام جامؼ مهارت و فىاوری بز غهده دارد.
اضت به تصىیب غىرای گطترع رضید که البته این اضاضىامه همی تىاهد خافظ آرمان های
اما این ضاسمان به دلیل مغایزت با قىاهین مىضىغه کػىر و حجیم غدن دولت به تصىیب مجلظ غىرای
آمىسع های فنی ًو خزفه ای باغد.
اضالمی هزضیده اضت .و غمال یکی اس مىاد مهم و ارکان آیین هامه آمىسش ی مهارت و فىاوری و ضاسمان پیىهد
دهىده بین اطالغات باسار و هظام صالخیت خزفه ای با هظام آمىسع ابتر باقی ماهده اضت.
با تىجه به ضىابق مىجىد و مىفقیت دوره سماوی غىرای غالی آمىسع های غلمی-کاربزدی و لشوم ضاختاری
بزای هماهىگی در این آمىسع ها پیػنهاد می غىد ضتادی با ویژگی های سیز بزای این مىظىر تػکیل گزدد که
هم هقاظ ضػف گذغته را پىغؼ دهد و هم اس حجیم غدن و بشرگ غدن دولت جلىگیری هماید.
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بشًاهِ ّای اجشا شذُ دس سطح کالى دس ساستای آهَصشْای کاسبشدی اص سال  89تا کٌَى

 تسٍیي ٍ تهَیت ًظبم آهَظـ هْبضت ٍ كٌبٍضی زض ّیبت زٍلت

 تسٍیي ٍ تهَیت ٍ اؾتوطاض ًظبم ّبی آهَظـ ػبلی هْبضت ٍ كٌبٍضی قبهل:
ً ظبم ّبی ضؾوی ٍ هوغغ زاضً :بضزاًی كٌیً ،بضزاًی حطكِ ایً ،بضقٌبؾی حطكِ ای؛ هٌْسؾی كٌبٍضیً ،بضقٌبؾی
حطكِ ای اضقس ،هٌْسؾی كٌبٍضی اضقس ،زًتطی كٌبٍضی ،زًتطی حطكِ ای
ً ظبم آهَظـ ػبلی تٌویلی ثیي ؾغَح تحهیلی :تي پَزهبى ٍ تٌسضؼ
 تدویغ آهَظـ ػبلی تٌویلی ثیي ؾغَح تحهیلی (تجسیل زٍضُ ّبی ؿیطضؾوی ثِ زٍضُ ضؾوی ٍ هوغغ زاض)
 تسٍیي ًظبم ًبهِ آهَظقی هحیظ ًبض ٍ هْبضت ّبی هكتطى قـلی
 تسٍیي ٍ تهَیت ًظبم نالحیت حطكِ ای زض ّیبت زٍلت

 تْیِ پیف ًَیؽ ؾبظ ٍ ًبض ػولیبتی ًظبم نالحیت حطكِ ای
 تْیِ پیف ًَیؽ ًظبم احطاظ قطایظ اقتـبل

داًشگاُ ٍ آهَصش عالی؛ اشتغال ٍ پشٍسش کاسآفشیياى دس ایشاى

ظَْض زاًكگبُ ّبی ًبضآكطیي ،زاًكگبُ ّبی كبنلِ گطكتِ اظ خبهؼِ ٍ نٌؼت ضا ثِ زاًكگبُ ّبیی تجسیل ًطزُ اؾت ًِ زض
اضتجبط ثب نٌؼت ٍ خبهؼِ ّؿتٌس .زاًكگبُ ًبضآكطیي ،زاًف تَلیس قسُ ذَز ضا ثطای اؾتلبزُ ٍ ًبضثطز ثِ ثرف ّبی اهتهبزی
ٍ نٌؼتی خبهؼِ تعضین هی ًٌس.
ًبضآكطیي ؾبذتي زاًكگبّْب ّوچٌیي تأثیط هَی ٍ هثجتی ثط تَؾؼِ زاضز  .زاًكگبّْبی ًبضآكطیي هَهؼیت ،هبًًَگصاضی ٍ
زؾتطؾیقبى ثِ هٌبثغ ػوَهی ضا اكعایف هیزٌّس .زض چٌیي كضبیی تجسیل زاًف ثِ ًبالی اهتهبزی اظ ؾَی هؤؾؿبت
زٍلتی ،ثرف ذهَنی ٍ زاًكگبّْب تطؿیت هیقَز .
زاًكگبُ ًبضآكطیي ،هكبؿل خسیس ذلن هی ًٌٌس ٍ هطاًع ضقس ٍ پبضى ّبی كٌبٍضی ضا ایدبز هی ًوبیس .اظ اكطاز ًبضآكطیي
حوبیت آهَظقی ،هبلی ٍ ثبظاضیبثی ثِ ػول هی آٍضز .زض ایي زاًكگبُ ّب ،تَؾؼِ نٌبیغ ٍ كٌبٍضی ّبی خسیس ثط پػٍّف ّبی
زاًكگبّی ثٌب قسُ اؾت .زاًكگبُ ًبضآكطیي ،ػالٍُ ثط آهَظـ هغبلت ًظطی ٍ تئَضی ،هْبضت ّبی قـلی ضقتِ تحهیلی هَضز
ًظط ٍ هْبضت ّبی هسیطیتی ،ثْطُ گیطی اظ كطنت ّب ٍ ًَآٍضی ضا ثِ زاًكدَیبى آهَظـ هی زّسٍ ،اهؼیت ّب ٍ العاهبت ثبظاض
ًبض ضا ثِ آًبى هی قٌبؾبًس ،اظ ایسُ ّبی خسیس ٍ ذالم اؾتوجبل هی ًٌس ٍ ضٍحیِ ًبضآكطیٌی ضا زض ثیي زاًكدَیبى تَؾؼِ هی
زّس .زاًف آهَذتگبى زاًكگبُ ّبی ًؿل ؾَم ،پؽ اظ كبضؽ التحهیلی هٌتظط ًبض ًوی هبًٌس یب ثِ خؿتدَی ًبض ًوی پطزاظًس
ثلٌِ ًبضآكطیي ذَاٌّس ثَز.
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قٌل ٍ -3یػگی ّبی زاًكگبُ ًبضآكطیي ] [

] [ٍ ،لی

اگط چِ پیًَس زاًكگبُ ٍ ثٌگبُ زض ضاؾتبی كؼبلیتْبی ًَآٍضاًِ زض انل ثغَض ضوٌی اظ هسل ذغی پیطٍی هیًٌس
تحَلی زض ضٍاثظ آًْب الظم اؾت؛ زض اًثط هوبلي ،ؾبذتبضّبی ٍاؾظ ٍ كهل هكتطى هتؼسز ٍ هتٌَػی عطح ٍ پیبزُ
گطزیسُاًس .زض ًكَضّبی پیكطكتِ نٌؼتی ،هطاًع تحویوبتی نٌؼت -زاًكگبُ ٍ هطاًع تحویوبت هٌْسؾی ثب ّوٌبضی
گطٍّْبیی اظ ثٌگبّْب زض ثرف تَلیس ،قٌل گطكتٌس ًِ اؾبتیس زاًكگبّْب ٍ ًوبیٌسگبى ثٌگبّْب ثغَض هكتطى ضٍی پطٍغُّب
تهوین هیگیطًس ٍاؿلت پطٍغُّب ضا ثغَض هكتطى اخطاء هیًٌٌسٍ .اؾظ زیگط زكتط اضتجبط ثب نٌؼت زض زاًكگبّْب اؾت ًِ
ّسف اظ ایدبز آى آگبّی ٍ یبزگیطی اظ آًچِ ًِ هحوویي زض زاًكگبّْب اًدبم هیزٌّس ٍ ؾپؽ زػَت اظ ثٌگبّْب ثطای حضَض
زض زاًكگبّْب ٍ ثب هكبضًت هكبٍضاى زاًكگبُ ،زض كطآیٌس اًتوبل ٍ تَؾؼة تٌٌَلَغی ًوف ایلب هیًٌس .ایدبز زكتط اًتوبل
تٌٌَلَغی ،تحَلی زیگط اؾت ًِ تٌٌَلَغیْب ٍ اذتطاػبت زاضای پتبًؿیل تدبضی قسى ٍ ثبظاضّبی هطتجظ ضا قٌبؾبیی هیًٌس ٍ
آًْب ضا تحت لیؿبًؽ ثِ ثٌگبّْب ٍاگصاضی هیًٌس  .هطٍضی ثط تدطثِ هطاًع آهَظـ ػبلی زض ًكَضّبی هرتلق ًكبى هیزّس
ًِ ایي هطاًع ثب تَخِ ثِ قطایظ اهتهبزی ٍ اختوبػی ًِ زض آى هطاض گطكتِاًس ثِ یٌی اظ ایي ضاُحلّب پطزاذتِاًس ٍ یب
زٍضُّبی آهَظقی ثب ػٌَاى ًبضآكطیٌی ضاُاًساظی ًطزُاًس ٍ یب اهسام ثِ ایدبز یي هطًع ضقس زض زاًكگبُ ًوَزُاًس.
ثِ عَض ًلی تب ؾبل  ،1990چْبض زؾتِ انلی اظ زٍضُّبی آهَظقی ًبضآكطیٌی قيل گطكتِ اؾت :
▪زؾتِ اٍل :ثطًبهِّبیی ثطای آگبّی ٍ خْتگیطی ثِ ؾَی ًبضآكطیٌی
▪زؾتِ زٍم :ثطًبهِّبی آهَظقی ثطای تَؾؼِ قطًتْبی تبظُ تأؾیؽ
▪زؾتِ ؾَم :زٍضُّبیی ثطای ضقس ٍ ثوبی ًبضآكطیٌبى ٍ قطًتْبی ًَچي
▪زؾتِ چْبضم :تَؾؼة آهَظـ ًبضآكطیٌی؛ ثِ عَضی ًِ اؾتبز ٍ زاًكدَ ثب ًوكْبی ًَیي ذَز آقٌب گطزًس] [.
ًظبم آهَظـ ػبلی ًكَض هب زض یٌی زٍ ؾبل اذیط ثِ هَضَع توَیت ٍ تَؾؼِ ضٍحیة ًبضآكطیٌی زض زاًكدَیبى تَخِ ٍیػُای
هجصٍل زاقتِ ٍ اهسام ثِ ؾطهبیِگصاضی اٍلیِ زض اخطایی ًطزى ایي زٍ ضاُحل ًوَزُ اؾت .ایدبز زٍضُّب ٍ هطاًع ًبضآكطیٌی ٍ
ّوچٌیي نسٍض هدَظ ٍ حوبیت ًؿجت ثِ ضاُاًساظی ثیف اظ  15هطًع اظ اهساهبت اخطایی اؾت ًِ زض ایي ضاثغِ قٌل گطكتِ
اؾت .ثِ هٌظَض ثْطُگیطی ثیكتط اظ ایي زٍ حطًت ًِ ،ثِ نَضت ًبهالً هؿتول اًدبم قسُ اؾت ،الظم اؾت ًبضًطز ًل
هدوَػِّبی ضاُاًساظی قسُ زض زؾتَض ًبض هسیطاى آهَظـ ػبلی هطاض گیطز .
الجتِ آهَظـ ٍ پطٍضـ ًبضآكطیٌبى زض ًظبم آهَظـ ػبلی ًكَض هب ثب ثیف اظ  20ؾبل تأذیط ًؿجت ثِ ًكَضّبی تَؾؼِ یبكتِ
زض اٍاذط ؾبل  1379زض ٍظاضت ػلَم تحویوبت ٍ كٌبٍضی ثب ػٌَاى عطح ًبضاز .هَضز تَخِ هطاض گطكت .ثط اؾبؼ ثطًبهِ ؾَم
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تَؾؼِ ًكَض ،عطحی تحت ػٌَاى «عطح تَؾؼة ًبضآكطیٌی زض زاًكگبّْبی ًكَ» ًِ ثِ اذتهبض ًبضاز ًبم گطكتِ اؾت تسٍیي
ٍ اخطای آى ثب ًظط ؾبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِضیعی ٍ ٍظاضت ػلَم ،تحویوبت ٍ كٌبٍضی زض  12زاًكگبُ ًكَض قطٍع ٍ هؿئَلیت
پیگیطی ،اخطا ٍ اهَض ؾتبزی آى اظ ؾَی ٍظاضت ػلَم زض اٍاذط ؾبل  1379ثِ ؾبظهبى ؾٌدف آهَظـ ًكَض ٍاگصاض گطزیس
] [.
بشخی اص دالیل ًاکاهیْای آهَصش عالی دس ساستای کاسآفشیٌی ٍ اشتغال کشَس

زاًكگبّْبی ًؿل اٍل خْبى آهَظـ هحَض ثَزًسّ .سف ایي زاًكگبُ ّب ،آهَظـ ٍ تطثیت ًیطٍی اًؿبًی هترهم ثَز .پؽ اظ
آى ،اًوالة آًبزهیي ًرؿت زض اٍاذط هطى  19زض ًكَض آلوبى ضٍی زاز ًِ عی آى زاًكگبُ ّبی پػٍّف هحَض ثِ ػٌَاى
ًؿل زٍم زاًكگبُ ّب هؼطكی قسًس .ایي زاًكگبُ ّب زض پػٍّف ٍ تَلیس ػلن ًوف زاقتٌس .ؾپؽ ،اًوالة آًبزهیي زٍم زض
ًیوِ زٍم هطى ثیؿتن پؽ اظ خٌگ خْبًی زٍم اتلبم اكتبز ًِ ،عی آى زاًكگبُ ّبی ًبضآكطیي ثِ ػٌَاى ًؿل ؾَم ثب ّسف
تطثیت ًیطٍّبی اًؿبًی ًبضآكطیي ٍ اضتجبط ثب نٌؼت پب ثِ ػطنِ ظَْض گصاقتٌس.
نسل

هدف

تمرکس

اٍل

آهَظـ هحَض

آهَظـ ٍ تطثیت ًیطٍی اًؿبًی هترهم

زٍم

پػٍّف هحَض

پػٍّف ٍ تَلیس ػلن

ؾَم

ًبضآكطیي

تطثیت ًیطٍّبی اًؿبًی ًبضآكطیي ٍ اضتجبط ثب نٌؼت
خسٍل  - 1ؾیط تحَل زاًكگبُ ّب ] [

یًَؿٌَ زض چكن اًساظ آهَظـ ػبلی ثطای هطى  ،21زاًكگبُ ّبی ًَیي یب ًؿل ؾَم ضا ایي گًَِ تَنیق ًطزُ اؾت:
«خبیگبّی ًِ زض آى هْبضت ّبی ًبضآكطیٌی زض آهَظـ ػبلی ثِ هٌظَض ثْجَز هبثلیت ّبی كبضؽ التحهیالى زض خْت تجسیل
قسى ثِ ًبضآكطیٌبى تَؾؼِ هی یبثٌس».
زض ًكَض هب ثیكتط زاًكگبُ ّب زض ًؿل اٍل ٍ تؼساز هحسٍزی اظ آى ّب زض ًؿل زٍم ثِ ؾط هی ثطًس ٍ ٌَّظ ًؿل ؾَم زاًكگبُ
ّب زض ایطاى ثِ عَض خسی هغطح ًكسُ اؾت .الجتِ اظ ؾبل  1381ثِ ثؼس گبم ّبیی زض ضاؾتبی حطًت ثِ ؾوت زاًكگبُ ّبی
ًؿل ؾَم ثطزاقتِ قسُ اؾت .زض كبنلِ ؾبل ّبی  1381تب  1383اثتسا زض  13زاًكگبُ ،هطًع ًبضآكطیٌی ایدبز قس ٍ اهطٍظُ
تؼساز ثیكتطی اظ زاًكگبُ ّبی ًكَض زاضای چٌیي هطًعی هی ثبقٌس .اهب تبؾیؽ هطاًع ًبضآكطیٌی یب زكتط اضتجبط ثب نٌؼت
زض زاًكگبُ ّب ،اٍلیي هسم اؾت ٍ تب ضؾیسى ثِ زاًكگبُ ّبی ًؿل ؾَم ٌَّظ كبنلِ ٍخَز زاضز.
اكعایف خوؼیت ،اكعایف قوبض زاًكگبّْب ٍ هَؾؿبت آهَظـ ػبلی ،ضؼق زض تسٍیي ٍ اخطای زضؾت ثطًبهِّبی تَؾؼِ
اهتهبزی ً ،جَز ثطًبهِای كطاگیط ٍ ّوِؾًَگط ثطای پطٍضـ ًیطٍی اًؿبًی هترهم ٍ هَاضزی اظ ایي زؾت اظ هْوتطیي
ػَاهلی ّؿتٌس ًِ اهطٍظُ ثِ هكٌلی ثب ػٌَاى «اقتـبل زاًفآهَذتگبى آهَظـ ػبلی» تجسیل قسُ اؾت .ثیٌبضی اظ
پیچیسُتطیي هكٌالتی اؾت ًِ زض ظهبى حبضط ٍخَز زاضز ٍ ػلیضؿن تَخِ هؿئَالى ثطای ایدبز ًبض ،ایطاى ّوَاضُ ثب اًجَّی
اظ زاًفآهَذتگبى خَیبی ًبض ضٍثطٍؾت .زاًفآهَذتگبًی ًِ ثب ّعیٌِای ٌّگلت ٍ چٌسیي ؾبل نطف ٍهت ترهمّبیی
ًؿت ًطزُاًس  .اظ زیگط زالیل ًبًبهیْبی آهَظـ ػبلی زض ضاؾتبی ًبضآكطیٌی ٍ اقتـبل ًكَض ،هی تَاى ثِ هَاضز ظیط اقبضُ
ًطز:
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ً بًبضآیی ًظبم آهَظـ ػبلی ًكَض ثط تطثیت زاًكدَ ٍ زاًفآهَذتِ ًبضآكطیي ً .ظبم آهَظـ ػبلی ایطاى ثِ خبی ایٌٌِ
ًبضآكطیي ثبقس ،ػوالً ًبضخَ پطٍض اؾت .ثِ گًَِای ًِ ثب ظحوت ظیبز اكطازی ضا تطثیت هیًٌس ًِ كوظ هیتَاًٌس قٌبكْبی
قـلی ثؿیبض تؼطیققسُ ٍ ؾبذتوٌس ضا پط ًٌٌس.
 ػسم ثؿتطؾبظی هٌبؾت زٍلت ثِ هٌظَض تطثیت ٍ پطٍضـ ًبضآكطیٌبى ،اظ زثؿتبى آؿبظ هیقَز ٍ تب زاًكگبُ ازاهِ هییبثس.
 ػسم آقٌبیی ٍ آهبزگی آهَظـ ػبلی ًؿجت ثِ «الگَّبی ًبضآكطیٌی» ٍ ایدبز هحیظ ًبضآكطیٌی ثطای زاًكدَیبى

 ػسم پطٍضـ ضٍحیِ ًبضآكطیٌی ثب اًؼغبفپصیطیّبی ٍیػُ ،ذؿتگیًبپصیطی زض گؿتطـ اًسیكًِْ ،طاؾیسى اظ قٌؿت،
ذغطپصیطی ،اًؼغبفپصیطیًَ ٍ ،آٍضی ٍ زض زاًكدَیبى اظ ؾَی آهَظـ ػبلی؛ ثِ ػٌَاى ًْبز پطٍضـ زٌّسُ ًبضآكطیٌبى

داًشگاُ جاهع علوی-کاسبشدی

 ؾبذتبض آى زاضای هبّیت ؾتبزی اؾت ٍ اظ ؾبل  1373ضؾوبً كؼبلیت ذَز ضا آؿبظ ًوَزُ اؾت.
 حسٍزاً ً1000لط پطؾٌل تحت پَقف ایي زاًكگبُ زض ؾتبز هطًعی ٍ ٍاحسّبی اؾتبًی آى هكـَل ّؿتٌس ًِ اظ ثَزخِ
زٍلتی حوَم زضیبكت هی ًٌٌس.
 پیف اظ ّ 20عاض ًلط ًبضهٌس هكـَل زض هطاًع هدطی ٍ ًعزیي ثِ ّ 40عاض ًلط هسضؼ ،اهط تسضیؽ ضا زض ایي زاًكگبُ ثط
ػْسُ زاضًس ًِ هؿبئل حوَهی ،هبلی ٍ ضكبّی آًْب اظ ثَزخِ زٍلتی ٍ زاًكگبُ تبهیي ًوی قَز ثلٌِ هطاًع هدطی (چِ
زٍلتی ٍ چِ ذهَنی) هَظق ثِ پطزاذت آى ّؿتٌس.
ً عزیي ثِ 1000هطًع هدطی زض شیل ایي زاًكگبُ هؿئَلیت اخطای آهَظـ ضا ثطای ثیف اظ ّ 600عاض زاًكدَ ضا زض
670ضقتِ تحهیلی زض هوبعغ هرتلق ثط ػْسُ زاضًس.
 اظ  1000هطًع  446هطًع زٍلتی 275 ،هطًع ػوَهی ٍ  279هطًع آى ذهَنی اؾت هطاًع زٍلتی ٍ ػوَهی ًیع هؼوَالً
ثب ثَزخِ هؿتول (ذَزگطزاى) ثسٍى تحویل ّعیٌِ ثِ زٍلت ازاضُ هی قًَس.
 زض ایي زاًكگبُ انل هسیطیت ثط هٌبثغ اؾت ًِ زاقتي هٌبثغ ٍ هسیطیت ثْطُ ثطزاضی اظ اهٌبًبت ٍ تدْیعات ثط ػْسُ
زاًكگبُ اؾت (زهیوبً هٌغجن ثط انل )44
 82 زضنس اظ زاًكدَیبى ایي زاًكگبُ ثَهی اؾت.
 ثیف اظ ّ 300عاض ًلط اظ ایي زاًكگبُ كبضؽ التحهیل قسُ اًس.
ٍ خَز هطاًع تهوین گیطی زض ؾبذتبض تكٌیالتی ًظیط ّیبت اهٌب ،قَضای ثطًبهِ ضیعیّ ،یبت هویعُ ٍ  ...ذال هبًًَی ضا
ًبّف زازُ اؾت.
 حضَض  51اضگبى ٍ ٍظاضتربًِ ٍ ثبلؾ ثط ًْ 200بز ٍ زؾتگبُ اخطایی زض ؾیبؾتگصاضی ٍ اخطای ایي ضقتِ ّب ًوبیبًگط
توؿین ًبضهلی ثسٍى زذبلت زض ؾبذتبض ؾبظهبًی ٍ تكٌیالتی ایي زاًكگبُ اؾت.

 هسل ّبی هتٌَػی ثطای آهَظـ زاضز ،زٍضُ ّبی هوغغ زاض ثِ ضٍـ تطهی ،زٍضُ ّبی هوغغ زاض ثِ ضٍـ پَزهبًی ،زٍضُ
ّبی تي پَزهبى ،زٍضُ ّبی تي زضؼ ثِ ضٍـ ّبی اخطای حضَضی ٍ ؿیط حضَضی
 آهَظـ ّبی آى هتٌبؾت ثب پیچیسگی هكبؿل ٍ ؾطػت ثبالی تـییطات تٌٌَلَغیٌی زض حَظُ ّبی قـلی اؾت اًؼغبف
پصیط اؾت.
 آهَظـ ّبی آى زؾتگبّی اؾت یؼٌی هتٌبؾت ثب ًیبظ ؾبظهبى ٍ زؾتگبُ اخطایی تؼطیق هی قَز.
 زاًكدَ قْطیِ پطزاذت هی ًوبیس زض ػیي حبل اهجبل ػوَهی (ذبًَازُ ٍ خبهؼِ)اظ ایي زاًكگبُ ثبال اؾت.
 ثب تَخِ ثِ ؾبذتبض ًٍحَُ ػولٌطزؾبظهبًی چبثي اؾت.
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....ٍ 
داًشگاُ فٌی ٍ حشفِ ای

 زاًكٌسُ ّب ٍ آهَظقٌسُ ّبی كٌی ٍ حطكِ ای ثیف اظ 40ؾبل ؾبثوِ زاضًس ٍلی زض ؾبل  1390ثب تهَیت هدلؽ قَضای
اؾالهی ایي زاًكٌسُ ّب ٍ آهَظقٌسُ ّب اظ هدوَػِ ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ هٌلي ٍ یب ثِ ػٌَاى زاًكٌسُ كٌی ٍ حطكِ
ای ثِ ذبًَازُ ٍظاضت ػلَم ٍ تحویوبت ٍ كٌبٍضی پیَؾت.
 168 زاًكٌسُ ثب ً 1370بضگبُ زض  54ضقتِ ًبضزاًی پیَؾتِ 26 ،ضقتِ ًبضقٌبؾی ًبپیَؾتِ ٍ  6ضقتِ ًبضقٌبؾی
پیَؾتِ ،هدطیبى زٍضُ ّبی آهَظقی ایي زاًكگبُ ّؿتٌس.
ّ 220 عاض زاًكدَ زض هدوَػِ ایي زاًكگبُ هكـَل ثِ تحهیل ّؿتٌس.

 توبهی ًبضًٌبى ،هطثیبى ٍ اؾبتیس ایي  168زاًكٌسُ اظ ثَزخِ زٍلتی اضتعام هی ًٌٌس.

 تبهیي هٌبثغ ،هَاز اٍلیِ ،تطهین ٍ ثبظؾبظی ٍ ػوطاى ّوِ هطاًع آهَظقی ایي زاًكگبُ اظ ثَزخِ زٍلتی ّعیٌِ هی قَز.
ّ طچٌس آهَظـ ّبی ایي زاًكگبُ ًبضثطزی اؾت اهب زؾتگبّی ًیؿت ثؼضی زؾتگبُ ّبی اخطایی زض تؼطیق زٍضُ ّبی
آهَظقی ٍ كطآیٌس اخطا آهَظقی زذب لت هَثطی ًساضًس.
 زاًكدَ زض ایي زاًكگبُ قْطیِ پطزاذت ًوی ًٌس ٍ اظ ثَزخِ زٍلتی ّعیٌِ هی قَز ٍ اهجبل ػوَهی اظ ایي زاًكگبُ ثبال
اؾت.
 كوظ ثِ ضٍـ تطهی زٍضُ ّبی آى اخطا هی قَز.

 آهَظقٌسُ ّبٍ زاًكٌسُ ّبی آى ثِ لحبػ تدْیعات ،اهٌبًبت ٍ ؾطاًِ كضبی آهَظقی اظ اؾتبًساضزّبی ذَثی ثطذَضزاضًس
 ؾبظهبًی اؾتبتیي ،چبم ٍ ؿیط چبثي اؾت.
ساصهاى آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای

 ایي ؾبظهبى زض ؾبل  1359تبؾیؽ قسُ اؾت ثب احتؿبة حَظُ ؾتبزی آى زض تْطاى ٍ ازاضات ًل اؾتبًْب ٍ هطاًع
آهَظقی زض هدوَع ثیف اظ ّ 21عاض پطؾٌل ًِ حوَم ٍ هعایبی آى اظ عطین ثَزخِ زٍلتی تبهیي هی گطزز ضا زض ذسهت
زاضز.
ً عزیي ثِ  700هطًع آهَظقی زاضز ًِ ثب ثَزخِ زٍلتی ازاضُ هی قًَس.
ً عزیي ثِ ّ 10عاض ًلط اظ پطؾٌل ّ 21عاض ًلطی آى ،هطثی اؾت ًِ توبهی حوَم ،هعایب ٍ ذسهبت ضكبّی آى تَؾظ زٍلت
تبهیي هی قَز.
 ثب ّعیٌِ ثرف زٍلتی تَلیس ٍ تبؾیؽ هی قَزّ .وِ اهٌبًبت ٍ تدْیعات زض تولي زٍلت اؾت .تَؾؼِ ػوطاًی ٍ
تدْیعاتی ٍ هطهت ٍ ًگْساضی آى ّعیٌِ ّبی ظیبزی ثطای زٍلت كطاّن هی ًوبیس.
 آهَظـ ّبی آى هْبضتی اؾت زؾتگبُ ّبی اخطایی ٍ ثبظاضًبض ًوف پطضًگی زض كطآیٌس آهَظقی ًساضًس.

 ؾبذتبض ٍ ظطكیت ّبی ًیطٍی اًؿبًی قبؿل زض آى تَاى پبؾرگَیی ثِ ًیبظّبی هكبؿل زض ؾغَح ثبال ضا ًساضز.
 ػوسُ آهَظـ ّبی آى ؾبػتی اؾت.
 توطًع آهَظـ ّبی آى ثطای تطثیت ًبضگطاى هبّط ٍ تٌٌؿیي ّب اؾت.
 هْبضت آهَظ قْطیِ پطزاذت ًوی ًٌس ٍ اظ ثَزخِ زٍلتی ّعیٌِ هی قَز.
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 ػلی ضؿن ضایگبى ثَزى آهَظـ اهجبل ػوَهی اظ ایي آهَظـ ّب ًن اؾت ٍ هطاًع آى ثِ ٍیػُ زض قْطؾتبى ّب ثیكتط قجیِ
اًجبض تدْیعات اًس.
 ایي ؾبظهبى ّن ثطًبهِ ضیع ّ،ن ؾیبؾتگصاض ٍّن هدطی اؾت.
 ؾبظهبًی اؾتبتیي ،چبم ٍ ؿیطچبثي اؾت
چالشْای عوذُ حاکن بش آهَصشْای شغلی دس کشَس

 ػسم ّوبٌّگی ثطًبهِ ضیعی آهَظـ ّبی قـل هحَض
 ؾبذتبض حدین زٍلتی زض ثطذی ثركْب ٍ ػسم اؾتلبزُ اظ ظطكیت ًبهل
 ػسم ّوبٌّگی ثب تـییطات تٌٌَلَغی ٍ پیچیسگی هكبؿل خسیس زض ثطذی اظ ثركْب
 ػسم اػتجبض ثركی قبیؿتِ ثِ هساضى ٍ گَاّیٌبهِ ّبی آهَظـ ّبی قـل هحَض
 ػسم اًغجبم هحهَالت آهَظقی ثب ًیبظ ثبظاض ًبض زض ثطذی ثركْب
 ػسم ٍخَز ثبًي اعالػبتی خبهغ زض ذهَل ًیبظ ثبظاض ًبض
 ػسم اضتجبط هَثط ثب حَظُ ًبضكطهبیی ٍ ؾیبؾتگصاضی زض عطاحی زٍضُ ّبی آهَظقی زض ثطذی ثركْب
 ػسم ٍخَز یي ؾبذتبض هٌؿدن ٍ هتَلی هٌبؾت ثطای اضظیبثی نالحیت ّبی حطكِ ای ٍ چبضچَة اػغبی هسضى ٍ
گَاّیٌبهِ
 ػسم لحبػ توْیسات الظم خْت اتهبل هحهَالت آهَظقی ثِ ثبظاض ًبض

 ػسم ًؿت اهجبل ػوَهی ًؿجت ثِ آهَظـ ّبی قـل هحَض زض ثطذی ثركْب
 پبئیي ثَزى ًیلیت اضائِ آهَظـ ّبی قـل هحَض زض ثطذی ثركْب
ً ظبضت ضؼیق ثط اخطای آهَظـ ّبی قـل هحَض
 ػسم اػوبل تٌَع زض ضٍقْبی آهَظقْبی قـل هحَض

 حبًن ثَزى زیس هٌلؼت علجبًِ زض اضائِ آهَظقْبی قـل هحَض زض ثطذی اظ ثركْب ثِ خبی تأًیس ثط ًیلیت آى
 پبییي ثَزى ؾوق قْطیِ آهَظقْبی قـل هحَض ػلی ضؿن خْت گیطی ػولیبتی ایي آهَظقْب
 ػسم حوبیت ٍ هكبضًت ثرف زٍلتی زض حَظُ ؾیبؾت گصاضی ،توَیت ًْبزّبی تَلی گطی ،العاهبت اخطایی هٌبؾت ثطای
خصة ٍ ًگْساقت هحهَالت آهَظقی ٍ ًوي ثِ اضتوبی تدْیعات ٍ اهٌبًبت آهَظقی هطاًع هدطی

جوع بٌذی

اكعایف چكوگیط ثیٌبضی ثَیػُ زض هیبى گطٍّْبی تحهیلٌطزُ ظًگ ذغط ضا ثطای هوبهبت ًكَض ثِ نسا زض هیآٍضز ٍ اظ ایي
ضٍ ضطٍضی اؾت ًِ ثطای حل ایي هكٌل ثطًبهِضیعی زهین ،كطاگیط ٍ زضاظهست نَضت گیطز ً « .بضآكطیٌی» ایي پتبًؿیل ضا
زاضز ًِ ثِ ػٌَاى اهساهی پبیساض زض خْت اقتـبلظایی الظم زض اٍلَیت هطاض گیطز  .زض ایي ضاؾتب ،زاًكگبّْب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ
ػبلی ًكَض ثِ ػلت زاقتي اػضبی ّیأت ػلوی ثبثت ٍ اهٌبًبت پػٍّكی پیكطكتِ هیتَاًٌسزض ظهیٌِ تَلیس هَاز ،زؾتگبّْب ٍ
هغؼبت گًَبگَى كؼبلیت ًٌٌس ،ثب اضائِ عطحْب ٍ هكبٍضُّبی الظم ثِ ؾبظهبًْب ٍ قطًتْبی زٍلتی ٍ ؿیط زٍلتی ،ظهیٌِ ایدبز
قطًتْب ٍ ٍاحسّبی تَلیسی ؾَزآٍض ضا كطاّن آٍضًس ،زاًكدَیبى ضا ثب گصضاًسى زٍضُّبی آهَظقی ٍیػُ ثطای ّوبٌّگی ثب
ًیبظّبی زض حبل تحَل خبهؼِ آهبزُ ؾبظًس ٍ اظ ایي ضاُ ظهیٌِّبی ًبضآكطیٌی ضا زض خبهؼِ كطاّن ًٌٌس .
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زاًكگبّْب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلی ثطای ضؾیسى ثِ ایي ّسف ثبیس زض ثطًبهِّبی آهَظقی ٍ زضؾی ذَز ،آهَظقْبی
ًبضآكطیٌی ضا هَضز تَخِ هطاض زازُ ٍ گبهْبی اؾبؾی زضخْت پكتیجبًی اظ اهساهبت ٍ كؼبلیتْبی ًبضآكطیٌی ثطزاضًس  .ایي گبهْب
هیتَاًس زضثطگیطًسُ هَاضز ظیط ثبقس :
-1زاًكگبّْب ٍ هؤؾبت آهَظـ ػبلی ثبیستالـ ًٌٌس تب زاًكدَیبى ضا ثب زاًف ٍ تئَضیْبی اهتهبزی ٍ ًبضآكطیي آقٌب ؾبظًس،
تب آًْب ضا زض هَهؼیت هٌبؾجی ثطای قٌبذت ػَاهل اهتهبزی ٍ ؿیطاهتهبزی هؤثط زض ضقس ٍتَؾؼِ ًكَض هطاض زٌّس ٍ
زاًكدَیبى ثتَاًٌس ثِ ثیٌف ٍ ٍؾؼت ًظط ًبكی ثطای زضى پسیسُّبی تَؾؼِ ػلوی ٍاهتهبزی زؾت یبثٌس.
ثبیس تالـ قَز تب زض زاًكدَیبى اًگیعُ ٍ ضٍحیِ ًبضآكطیٌی ایدبز قَز .اكعٍى ثط ایٌْب ؾؼی قَز زاًكدَیبى ضا ذَزثبٍض ٍ
قدبعًَ ،آٍض ٍ ذالم ،هؿئَلیتپصیط ٍ ّسایتگط ،اؾتواللعلت ٍ آیٌسًُگط ٍ تَاًوٌس زض ضٍیبضٍیی ثب اثْبم ٍ ذغطپصیط ٍ هتٌی
ثِ ًلؽ ثبضآٍضًس .
- 2ایدبز یب گؿتطـ ضقتِّب ٍ ،احسّبی زضؾی ٍ هطاًع ًبضآكطیٌی زض زاًكگبّْب ٍ ؾبظهبًسّی ایي هطاًع زض هبلت قجٌِّبی
ًبضآكطیٌی .
-3ایدبز یب گؿتطـ هطاًع ًبضآكطیٌی زض زاًكگبّْب ٍ ؾبظهبًسّی آًِا .
- 4ضاٌّوبیی ػلوی ،ثؿتطؾبظی ،حوبیتْبی هكبٍضُای ٍ هبلی الظم اظ عطحْبی ًبضآكطیٌبًِ اظ زاًكدَیبى ٍ اؾتبزاى.
- 5پكتیجبًی زٍلت اظ زاًكگبّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلی ًبضآكطیي  ،ثِ قٌل ؾیبؾتگصاضی ،ایدبز اًگیعُ ،ثطًبهِضیعی ،تأهیي
اهٌیت ؾیبؾی ٍ اهتهبزی ٍ تهَیت هبًَى .زٍلت ّوچٌیي ثبیس ثب تؿْیل ضٍاثظ ػلوی ٍ نٌؼتی هطثَط ثب ًبضآكطیٌی زضحَظُ
تٌٌَلَغیْبی گًَبگَى ،خطیبى ًَآٍضی زض ؾغح ًكَض ضا زض هبلت ًظبم هلی ًَآٍضی اًؿدبم ثركس .
- 6ایدبز ثبًيّبی اعالػبتی  .چطا ًِ كطاّن ؾبذتي اعالػبت الظم ثطای آگبّی اؾتبزاى ٍ زاًكدَیبى اظ ًیبظّب ٍهؿبیل ًبضی
ضقتِ ترههیقبى زض ضقس ٍ ایدبز ضٍحیِ ًبضآكطیٌی آًْب ثؿیبض هؤثط اؾت .چٌیي ثبًٌْبیی هیتَاًٌس اعالػبت الظم ضا ثطای
آقٌبیی ثب اهساهبت ٍ كؼبلیتْبی ًبضآكطیٌبًِ زض اذتیبض زاًكدَیبى هطاض زٌّس .
اّذاف ٍچشن اًذاص آهَصش ّای شغلی با اتخار سٍیکشد ٍضع هطلَب

 اكعایف ؾْن آهَظـ ّبی قـلی اظ ًل آهَظـ اظ حسٍا" 20زضنس ًًٌَی ثِ حساهل  60زضنس
 اكعایف ؾغح ًیلی آهَظـ ّبی قـلی ثِ عَضی ًِ زهیوب هٌغجن ثط ًیبظ ثرف ّبی هرتلق اهتهبزی ثبقس.
 اكعایف ًوی آهَظـ ّبی قـلی ثِ عَضی ًِ ًیبظ ًلیِ ثرف ّبی اهتهبزی ضا پَقف زّس.
 اكعایف اػتجبض ٍ خبیگبُ آهَظـ ّبی قـلی زض ؾغح هلی زض ًعز ًبضكطهبیبى ٍ هتوبضیبى
 اًؼغبف پصیطی آهَظـ ّبی قـلی ثِ عَضی ًِ تَاى پبؾرگَیی ٍ اًغجبم ؾطیغ ثب تحَالت تٌٌَلَغیٌی ٍ ّوچٌیي تَاى
اًغجبم ثب قطایظ هتوبضیبى ٍ ًیبظ ًبضكطهبیبى ضا زاقتِ ثبقس.
ّ وبٌّگی هلی زض تسٍیي ٍ اخطای زٍضُ ّبی آهَظـ قـلی زض ؾغَح هرتلق
 تَؾؼِ ًیطٍی اًؿبًی ثَهی زض هٌبعن ًن ثطذَضزاض زض ضاؾتبی تَؾؼِ پبیساض اظ عطین اكعایف پَقف آهَظقْبی قـلی
زض ؾغَح هرتلق زض ایي هٌبعن
 اكعایف توبیل ثرف ذهَنی ثِ هٌظَض ؾطهبیِ گصاضی زض ثرف آهَظـ ّبی قـلی
 ثطذَضزاض ثَزى اظ ثبظاض ًبض قبیؿتگی هحَض

 اؾتوطاض ؾیؿتوی ثِ هٌظَض تسٍیي اؾتبًساضز نالحیت ّب ٍ قبیؿتگی ّبی قـلی
 اؾتوطاضًظبم نالحیت حطكِ ای ،آییي ًبهِ ًظبم نالحیت حطكِ ای زض تبضید  1391/7/23ثِ تهَیت ّیبت ٍظیطاى
ضؾیسُ اؾت ًِ ثبیس ػولیبتی قَز.
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 اؾتوطاض ؾیؿتوی ثِ هٌظَض تسٍیي زٍضُ ّبی آهَظقی هَضز ًیبظ هتٌبؾت ثب نالحیت ّب ٍ قبیؿتگی ّبی قـلی ثِ
ًوي ثرف ذهَنی ٍ نبحجبى نٌبیغ ٍ هكبؿل
 اؾتوطاضًظبم نالحیت حطكِ ای ،آییي ًبهِ ًظبم نالحیت حطكِ ای زض تبضید  1391/7/23ثِ تهَیت ّیبت ٍظیطاى
ضؾیسُ اؾت ًِ ثبیس ػولیبتی قَز.
 تسٍیي اؾتبًساضز اخطای آهَظـ ّبی قـلی

 اؾتوطاض ؾیؿتوی ثِ هٌظَض پبیف ػولٌطز هدطیبى آهَظـ ّبی قـلی
 تطٍیح كطٌّگ آهَظـ ّبی قـلی زض خبهؼِ

اقذاهات عولیاتی هَسد ًیاص ٍ بشًاهِ کاسی پیشٌْادی بشای ساصهاى فٌی ٍ حشفِ ای جْت ًیل بِ ٍضع هطلَب

 تسٍیي ضَاثظ ٍ هوطضات خسیس ثطای ذطٍج ایي ؾبظهبى اظ حبلت زٍلتی ٍ تجسیل ثِ ؾبظهبًی پَیب ٍ چبثي ثب ثْطُ گیطی اظ
ثرف ذهَنی ثب تَخِ ثِ حدن ًیطٍی اًؿبًی ٍ هٌبثغ زٍلتی ٍضػبیت انل 44
 اخطای زهین ایي عطح ایي ؾبظهبى ضا اظحبلت هبًبثِ پَیب تجسیل هی ًٌس
 تسٍیي هبهَضیت خسیس ثطای ؾبظهبى ثبًگبُ خوغ آٍضی اعالػبت ثبظاض ًبض ٍ ًیبظؾٌدی آهَظقی (زض ؾبیط ًكَض ّب
هؿئَلیت خوغ آٍضی ٍ پطزاظـ اعالػبت ثبظاضًبض ثب تَخِ ثِ خْت گیطی ّبی اقتـبل،تٌٌَلَغی،خوؼیتی ٍ اختوبػی ٍ...
ثِ ػْسُ ٍظاضت ًبض اؾت)
 تسٍیي ضَاثظ ،تكٌیالت ٍ ًیطٍی اًؿبًی ٍحتی ػٌَاى خسیس ثطای ایي ؾبظهبى اظ هجیل اخطا ی ًظبم نالحیت حطكِ ای
ثب ًگبُ تَلی گطی ،تسٍیي اؾتبًساضزّبی خسیس آهَظقی ٍ پطّیع اظ اخطای زٍضُ ّبی آهَظقی
 توطًع ایي ؾبظهبى ثِ آهَظـ ّبی ظیط زیپلن تب حس تٌٌؿیي ثب تَخِ ثِ هبّیت حَظُ ّبی قـلی ٍ ظطكیت ایي ؾبظهبى
 پطّیع اظ اخطا ی آهَظـ ّبی ضؾوی ٍ هوغغ زاض
 خصة ٍتوَیت ًیطٍی اًؿبًی زض ایي ؾبظهبى ثب ًگبُ ٍ ًگطـ خسیس
ّ وٌبضی ثب ؾبیطهَللِ ّبی آهَظـ ّبی قـلی زض اؾتوطاض ًظبم ّبی خوغ آٍضی اعالػبت ثبظاض ًبض ٍ ًظبم نالحیت
حطكِ ای
 ایدبز هطًع تؿت ٍآظهَى هْبضت
 اؾتوطاضپبیف ػولٌطز هدطیبى

 اؾتوطاض ًظبم تطٍیح كطٌّگ آهَظـ ّبی قـلی ٍ اضتوبی هٌعلت قأى ّوِ ػَاهل كطآیٌس آهَظقی
 ؾبهبًسّی ٍ ضتجِ ثٌسی هطاًع هدطی ذهَنی
 حصف ًبهل اخطای آهَظـ تَؾظ زٍایط زٍلتی ٍ ؾبظهبًسّی اخطای ّطگًَِ آهَظـ اظ ثرف زٍلتی ثِ ثرف ذهَنی ٍ
العام ؾبظهبى ّب ٍ زؾتگبُ ّبی اخطایی ثِ تسٍیي ًیبظّب ٍ اؾتبًساضزّبی آهَظقی
 تسٍیي آییي ًبهِ هوٌَػیت اخطای آهَظـ زض ثرف ّبی زٍلتی

 تسٍیي آییي ًبهِ ؾیبؾت گصاضی ٍ تَلی گطی آهَظـ زض ثرف ّبی زٍلتی
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