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چكيده
مسأله و هدف :با توجه به اهميت روز افزون آموزشهای مهارتی و با عنايت به مسائل پيچيده و متعدد ی کده ايد

حوزه مهارتی ن ام آموزش عالی کشور هستند مور بررسی و تحليل قرار گرفته و به نوعی به آسيب شناسی ايد
زيرن ام پر اخته شو و خالء های احتمالی اي

و

و زيرن ام پوشش ا ه شو .

روش کار :ابزار جمعآوری اطالعات محقق ر اي تحقيق به صورت روش کتابخانهای بو ه اسدت کده همده اسدنا
چاپی و الکترونيکی را شامل میشو .
یافتهها :ر يک هه اخير روند رشد و توسعه زيرن ام مهارتی شامل انشگاه جامع علمی کاربر ی و انشگاه فندی و
حرفهای بسيار متفاوت از يکديگر بو ه است بهطوریکه انشگاه جامع علمی کاربر ی  14273رشته محل از 37159
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نوع آموزش ها با آن رگير هستند ،ر اي مقاله سعی بر اي است تا روند رو به رشد ايد

و زيرن دام کده متوليدان

( 38رصد از کل کشور) را به خو اختصاص ا ه است و ر ساير موار انشگاه جدامع علمدی ر سداح تحصديلی
 1393 – 1394با جمعيت  816620و ر همي ساح با تعدا  1011مرکز آموزش عالی با فاصله خيلی زيا  ،باالتر از

 .2انشجوی کتری رشته آموزش عالی انشگاه شهيد بهشتی.
 .3کتری برنامهريزی توسعه آموزش عالیSepidehbarani2@gmail.com .
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 .1استا يار وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری(.نويسنده مسئوح)email: Ho_arya@yahoo.com
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انشگاه فنی و حرفهای ايستا ه است .اي

ر حالی است که انشگاه فنی حرفهای  1014رشته محدل ( 2/7رصدد از

کل کشور) را ار و جمعيت آن ر ساح تحصيلی  221397 ،1396 – 1397نفر بو ه و ر سداح 173 ،1398-1399
مرکز آموزش عالی اشته است.
نتيجهگيری :يکی از مهمتري

اليل رشد و توسعه انشگاه جامع علمی کاربر ی نسبت به انشگاه فنی و حرفدهای

را میتوان ورو بخش خصوصی و تأسيس مراکز علمی کاربر ی خصوصی انست .انشگاه فنی و حرفهای به لحاظ
ماهيت کامالً ولتی و بروکراسی ا اری ر يک هه اخير فقط  8آموزشکده جديد تأسيس نمو ه است البتده بديش از
 10آموزشکده اي

انشگاه طی يک هه اخير که به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری واگذارشده ارتقا يافته و تبديل

به انشکده شدهاند که نشانگر حرکت به سمت پايدارسازی حضور و ارائه خدمات میباشد.

اشته و به نباح رشد و توسعه اي زيرن ام خاص ن ام آموزش عالی بدو هاندد بهطوریکده بدا عنداوي مختلدد ر
برنامههای توسعه کشور چون حمايت ا اری ،مالی ،تجهيزاتی و کالبدی و توجه به پيامدها و لزوم تأسيس يدک نهدا
سياستگذار جهت يکپارچگی و کارآمدی از آن يا کر هاند.
واژههای کليدی :توسعه آموزش عالی -انشگاه جامع علمی کاربر ی – انشگاه فنی و حرفهای  -ن ام مهارتی

 – 1مقدمه و بيان مسئله:
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اسنا باال ستی بهويژه برنامههای توسعه اخير چون برنامههای چهارم ،پنجم و ششم توجه زيا ی به زيرن ام مهدارتی

ن ام آموزش عالی نقش اساسی و محوری ر فرايند توسعه ملی و ايجا موازنده بدي ابعدا مختلدد توسدعهيافتگی
کشور ار  .آموزش عالی بخش مهم و حائز اهميتی است که ارای حوزه اثرگذاری بسيار وسيعی ر يگر نها هدا و

متخصص و کارآمد از عوامل کليدی و انکارناپذير ر توسعه اقتصا ی و اجتماعی هر کشوری محسدو

میگدر و

هرگونه سرمايهگذاری کالن ر بخشهای مختلد اقتصا ی نيازمند به برنامهريزی و سرمايهگذاری ر بخدش نيدروی
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بخشهای اقتصا ی ،اجتماعی ،فرهنگی و سياسی جامعه اسدت بهطوریکده امدروزه تربيدت نيدروی انسدانی مداهر و
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انسانی و توسعه منابع اي نيرو است .هدف انشگاههای آکا ميک تربيت نيدروی انسدانی متخصدص و ارای اندش
آکا ميک جهت استفا ه از علم و انش آنها ر راستای توسعه اجتماعی و فرهنگی و اقتصا ی است 4.ايد ن دام بدا
تربيت تخصصی افرا  ،مديران و رهبران جامعه و با رشد توانايیها ،نبوغ و پتانسيل فکری انسان ر توسعه مرزهدای
انش بشری نقش بسياری اشته است (معاونت آموزشی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری.)1388 ،
ن ام آموزش عالی ايران نيز با تأثير از آموزش عالی جهانی ر طی سه هه اخير رشد و توسعه فراواندی ر سرتاسدر
کشور اشته است ،بهطوریکه امروز زير ن امهای مختلفی بهصورت ن ری و مهارتی ر نقاط مختلد کشور مشغوح
فعاليت هستند که راي بي

و زير ن ام آموزش عالی کشور؛ انشگاه جامع علمی کاربر ی و انشگاه فنی و حرفده-

ای بهعنوان زيرن امهای مهارتی کشور شناخته میشوند و بهنوعی انشگاه جامع علمی کداربر ی و انشدگاه فندی و

توسعه حرفهآموزی میباشد.
با نگاهی به جامعه امروزی کشور خو مان میتوانيم ريابيم که بسياری از فارغالتحصيالن انشگاهی ما کده آمدوزش
عالی آکا ميک را پشت سر نها هاند ،هنگامیکه وار بازار کار میشوند ازن ر تجربی و عملی ر سطح بسديار پدايينی
قرار ارند و اي امر هزينههايی را برای آموزش اي

سته از فارغالتحصيالن به کارفرمايدان و مؤسسدات و نها هدای

ولتی و خصوصی تحميل میکند.
آنچه که جامعه امروز ما بيش از گذشته به آن نيازمند است لزوم آموزشهای حرفهای5و عملی ر کنار آمدوزشهدای
آکا ميک و انشگاهی بده شدکل امدروزی اسدت .آمدوزش حرفدهای ر کندار آمدوزش ن دری باعد

میشدو کده

] [ Downloaded from ihej.ir on 2023-01-09

حرفهای بهعنوان ارکان آموزش عالی مهارت و فناوری معرفی شدهاند که مأموريدت اصدلی آنهدا مهدارتآمدوزی و

فارغالتحصيالن و فراگيران هم ازلحاظ تئوريک و هم ازلحاظ کاربر ی ر سطح مطلوبی قرار بگيرند و توانايی تبديل

5. Professional Education
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 .4سند چشمانداز

 20ساله جمهوری اسالمی ر افق 1404
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علم به عمل را به ست آورند .تحقيقات ر غدر
بخصوص بعد از انقال

نشدان ا ه اسدت کده پيشدرفت روزافدزون کشدورهای صدنعتی

صنعتی ،ناشی از همي توجه به آموزشهای علمی و کاربر ی بو ه است.

اهميت اي نوع آموزشها وقتی بيشتر مشخص میشو که پيشرفتهای فناوری و تکنولوژی را مددن ر قدرار ا ه و
نياز بازار کار به افرا ماهر و آشنا به مسائل روز تکنولوژی را مور توجه قرار هيم .ر آموزشهای علمی و کاربر ی
انشجويان میتوانند با گذراندن ورههای کارآموزی و کارورزی 6ر شرکتها و مؤسسات و کارخانجات بدا محديط
کار آشنا شده و از اي طريق بهعنوان نيروی انسانی ماهر بعد از اتمام تحصيالت وار بازار کار شوند.
آموزش فنی و حرفهای يک فعاليت مرتبط با فرايندهای انتقاح فناوری ،نوآوری و توسعه است .رعي حاح ازآنجاکده
انش ،پايه اصلی فرايندهای نوآوری و توسعه فناوری است .آموزش فنی و حرفهای يک ابزار استراتژيکی بسيار مهم

گستر های را برای تقويت آموزشهای فنی و حرفهای آغاز کر هاند .انگيزه اي تالشها ،فدائق آمددن بدر مشدکالت
بيکاری جوانان ،ارتقای مهارتهای شغلی و تأمي نيازهای اقتصا ی است و اي باور وجو ار که کسدب مهدارت
موجب ارتقای بهرهوری و قابليت رقابت ر اقتصا جهانی میشو (محسنی.)2005 ،
همچني مؤسسههای آموزش عالی علمی کاربر ی بهمن ور «ارتقاء و انتقاح انش کدار ،ايجدا مهدارتهدای شدغلی،
افزايش بهرهوری ،رشد استعدا های بارز ،ارتقای معلومات و تجدار
آموزش و پژوهش کاربر ی و تناسب و هماهنگی بي

شداغالن ،برقدراری پيوندد و همداهنگی ميدان

انش و مهارت و کاربری تحوالت جديدد علدوم و فندون ر
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و ضروری برای تحقق اي فرايندها تلقی میشو (اتاشک .)2008 ،به همي

ليل بيشتر کشورهای جهان تالشهدای

برنامههای آموزشی و پژوهشی کاربر ی» ايجا شدند (رضايی و همکاران.)1385 ،
با توجه به اهميت روزافزون آموزشهای مهارتی و با عنايت به مسائل پيچيده و متعد ی که اي نوع آموزشها با آن

6. Training
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رگير هستند ،ر اي مقاله سعی بر آن است تا روند رو به رشد اي

و زيرن دام کده متوليدان حدوزه مهدارتی ن دام

بررسی روند توسعه آموزش عالی مهارتی کشور طی  10ساح اخير5/

آموزش عالی کشور هستند مور بررسی و تحليل قرارگرفته و بهنوعی به آسيبشناسی اي
خألهای احتمالی اي

و زيرن ام مور بح

و زيرن ام پر اخته شو و

قرار گير .

 -2ادبيات پژوهش
 - 2 – 1معرفی و تاریخچه آموزش عالی مهارتی
 - 2 – 1 – 1دانشگاه جامع علمی کاربردی
انشگاه جامع علمی -کاربر ی انشگاهی ولتی وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری است .تأسيس انشدگاه
انشگاه جامع تکنولوژی به پيشنها شورای عالی علمی – کاربر ی ر تاريخ  1371/07/17و با هدف فدراهم آور ن
موجباتی که مشارکت سازمانها و ستگاههای اجرايی ولتی و غير ولتی را برای تربيت نيروی انسدانی متخصدص و
مور نياز بخشهای مختلد اقتصا ی ،اجتماعی و فرهنگی ممک ساز به تصويب شورای گسدترش آمدوزش عدالی
رسيده است (اساسنامۀ انشگاه جامع تکنولوژی.)1371 ،
امروزه بر اساس آمار و سايت انشگاه ،حدو  600مرکز آموزشی ر رشتههای مختلد مهارتی ر سراسر کشدور
ار  .حدو ويست مرکز آموزشی اي

انشگاه ر کالنشهر تهران قرار گرفته است .اي

انشدگاه باهددف افدزايش
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جامع علمی -کاربر ی ر مهرماه ساح  1370به تصويب رسيده است .اساسنامۀ اي

انشگاه تحدت عندوان اساسدنامۀ

سطح مهارت شاغلي بخشهای مختلد صنعتی و اقتصا ی و افزايش مهارتهای حرفهای ايجدا شدد و نسدبت بده
برگزاری ورههای علمی کاربر ی ر مقاطع کار انی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و کتری خبرگی اقدام میکر امدا

کارشناسی حرفهای اقدام به پذيرش انشجو میکند.

 - 2 – 1 – 2انشگاه فنی و حرفهای
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ر حاح حاضر تنها ر مقاطع کار انی و کارشناسی برای ورههای کار انی فنی ،کار انی حرفهای ،مهندسی فناوری و
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از ابتدای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران ( ،)1390 - 1394انشکدهها و آموزشدکدههدای
فنی و حرفهای وزارت آمدوزشوپرورش از وزارت مدذکور جددا و بده وزارت علدوم ،تحقيقدات و فنداوری ملحدق
گر يدند.
اساسنامۀ انشگاه فنی و حرفهای ر تاريخ  1390/05/01با اهداف توسعه آموزشهای عالی فنی و حرفدهای کشدور،
گسترش شايستگی حرفهای از طريق توسعه انش ،مهارت و نگرش ر سطوح تربيدت کدار ان و کارشدناس فندی و
حرفهای ،اصالح هرم تحصيلی و شغلی نيروی کار و ارتقا و توانمندسازی سرمايههای انسانی ،تربيت نيروی انسدانی
متناسب با فرصتهای جديد شغلی فنی و حرفهای و ارتقای جايگاه آموزشهدای رسدمی فندی و حرفدهای ر ن دام
آموزش فنی و حرفهای کشور به تصويب شورای گسترش آموزش عدالی رسديده اسدت (اساسدنامۀ انشدگاه فندی و

انشگاه فنی و حرفهای بهصورت تفکيک جنسيتی اقدام به پذيرش و آموزش انشجو میکند .ايد مراکدز ر قالدب
 173انشکده و آموزشکده فنی و حرفهای ر استانهای مختلد کشور پراکندهاند که از اي تعدا  118مرکز متعلدق
به پسران و  52مرکز مربوط به ختران میباشد .عمده فعاليت آموزشی اي

انشگاه ر حاح حاضر ر سطح کار انی

است و هدف ،تربيت کار ان (تکنسي ) است .البته ر تعدا ی از مراکز اي

انشگاه ،ورههای کارشناسی ناپيوسته و

پيوسته نيز فعاحاند بهنحویکه سطح کار انی پيوسته با  104عنوان رشته و کارشناسی ناپيوسدته بدا  51عندوان رشدته،
کارشناسی پيوسته  6عنوان رشته و ر قالب و نوبت آموزشی روزانه و نوبت وم خدمات خو را بده بديش از 200
هزار انشجو ارائه مینمايند.
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حرفهای.)1390 ،

 - 2 – 2جایگاه مهارت و حرفهآموزی در برنامههای توسعه کشور

ها و نيازهای هر کشوری نوع خاصی از برنامهريزیهای بلندمدت و کوتاهمدت را مشدخص مدیکندد .ر ايدران نيدز
استراتژیها و برنامههايی برای توسعه بهصورت بلندمدت ،ميانمدت و کوتاهمدت تهيهشدده اسدت کده برنامدههدای
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برنامهريزی برای توسعه ر هر کشوری با توجه به نيازها و شرايط و مقتضيات آن کشور صورت میگير و ظرفيت-

بررسی روند توسعه آموزش عالی مهارتی کشور طی  10ساح اخير7/

پنجساله توسعه يکی ازاي ست برنامهها میباشد که ر ذيل به بررسی آنها ازن ر توجه بده زيدر ن امهدای مهدارتی
پر اختهشده است.

 - 2 – 2 – 1برنامه چهارم توسعه کشور ()1384-1388
ماده  :55ولت مکلد است بدهمن ور گسدترش اندش و مهدارت ،اصدالح هدرم تحصديلی نيدروی کدار و ارتقدا و
توانمندسازی سرمايههای انسانی ،کاهش فاصله سطح انش و مهارت نيروی کار کشور با سطح استاندار های جهانی
و ايجا فرصتهای جديد شغلی برای جوانان ،برای ن ام آموزش فنی و حرفهای و علمی  -کاربر ی کشور ،ظدرف
مدت يک ساح از تاريخ تصويب اي قانون ر محورهای زيدر ،سدازوکارهای الزم را تهيده و بدا پيشبيندی الزامدات
مناسب اجرا نمايد:

توجه به تجربيات جهانی و اخلی بهعنوان مرجع اصلی تصويب چشماندازها ،راهبر ها و سياستهای کالن بخش و
تا زمان شکلگيری نها ستا هماهنگی آموزشهای فنی و حرفهای موضوع ما ه ( )151قدانون برنامده سدوم توسدعه
اقتصا ی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران مصو

 1379.1.17به کار خو ا امه خواهد ا .

 استمرار ن ام کارآموزی و کارورزی برای تمام آموزشهای رسمی (متوسطه و عالی) غيررسمی فنی و حرفهایو علمی  -کاربر ی.
ج  -تدوي ن ام استاندار و ارزيابی مهارت نيروی کار کشور با رويکر بي المللی.
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الد  -انجام اقدامات قانونی الزم بهمن ور برپايی نها سياستگذار ر آموزش فنی و حرفهای و علمی  -کاربر ی ،با

 طرح جامع توسعه منابع انسانی مور نياز اي بخش شامل؛ جذ  ،انگيزش ،ارتقای شدغلی ،آمدوزش ،بهسدازی ونگهداشت نيروی انسانی.

 -کاربر ی بهويژه ر مناطق کمتر توسعهيافته.

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.3.6.7

هد -ن ام حمايت از مؤسسات و بنگاههای ولتی و بخش غير ولتی ،ر توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و علمدی
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و  -نوسازی و بازسازی ساختارها ،امکانات و ارتقای کيفيت آموزشهدای فندی و حرفدهای و علمدی  -کداربر ی و
توسعه مراکز آموزش فنی و حرفهای ،فناوری اطالعات و ارتباطات با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعداونی و
بهرهگيری از همکاریهای بي المللی.
ز  -استفا ه از توان و امکانات بخشهای ولتی و غير ولتی ،ر توسدعه آمدوزشهدای فندی و حرفدهای و علمدی –
کاربر ی.
ح  -نيازسنجی و برآور نيروی انسانی کار انی مور نياز و صدور مجوز الزم و حمايت بدهمن ور تأسديس و توسدعه
مراکز آموزش ورههای کار انی ر بخش خصوصی و تعاونی ،بهنحویکه تا ساح چهارم برنامه ،ظرفيتهای مور نياز
ايجا گر .

معطوف به اشتغاح ،برنامهريزی آموزشی با جهتگيری اشتغاح ،آموزشهای کارآفرينی ،جمدعآوری و تجزيدهوتحليل
اطالعات بازار کار ،ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغاح رفع موانع بيکداری سداختاری ،توسدعه آموزشهدای
مهارتی فنی و حرفهای معطوف به نياز بازار کار)
بند و ماده  :50به ولت اجازه ا ه میشو به طرحهای سرمايهگذاری بخش خصوصی و تعاونی ر زمينده ايجدا و
توسعه واحدهای آموزش عالی ر صورت انطباق با ضوابط و سياستهای آموزش عالی کشور و حسدب مدور بدر
اساس ضوابط وزارتخانههای بهداشت ،رمان و آموزش پزشکی و علوم ،تحقيقات و فناوری از محل بو جه عمومی،
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بند و ماده  :101اشتغاح مولد (ظرفيتسازی برای اشتغاح ر واحدهای کوچک و متوسط ،آموزشهدای هددف ار و

يارانه سو اعتبارات بانکی اعطا کند .ايجا آموزشکدههای غير ولتی بدهمن ور توسدعه ورههدای کدار انی علمدی -
کاربر ی ،ر اولويت استفا ه از تسهيالت بانکی مذکور خواهد بو .

بند ز ماده  :20به ولت اجازه ا ه میشو بهمن ور حمايت از انشجويان انشگاههای ولتی ،آزا اسدالمی ،علمدی
کاربر ی و پيام نور و آموزشکدههای فنی و حرفهای وابسته به وزارت آمدوزشوپرورش ،مؤسسدات آمدوزش عدالی

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.3.6.7

 - 2 – 2 – 2برنامه پنجم توسعه کشور ()1390-1394

بررسی روند توسعه آموزش عالی مهارتی کشور طی  10ساح اخير9/

غير ولتی که ارای مجوز از يکی از وزارتخانههای علوم ،تحقيقات و فناوری يا بهداشت ،رمان و آموزش پزشدکی
میباشند تسهيالت اعتباری بهصورت وام بلندمدت قرضالحسدنه ر اختيدار صدندوق رفداه انشدجويان و يدا سداير
نها های ذیربط قرار هد.
ماده  :21ولت مکلد است بهمن ور گسترش شايستگی حرفهای از طريق افزايش انش و مهارت با نگرش به انجام
کار واقعی ر محيط ،اصالح هرم تحصيلی نيروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمايههدای انسدانی ،کداهش فاصدله
سطح شايستگی نيروی کار کشور با سطح استاندار جهانی و ايجا فرصتهای جديد شغلی و حرفهای برای جوانان
و ارتقاء جايگاه آموزشهای فنی و حرفهای برای ن ام آموزش فنی و حرفهای و علمی کاربر ی کشور اعم از رسمی،
غيررسمی و سازمان ،ظرف يک ساح از تاريخ تصويب اي قانون ر محورهای زير سدازوکارهای الزم را تهيده و بدا

الد د استمرار ن ام کارآموزی و کارورزی ر آموزشهای رسمی متوسطه و عالی ،غيررسمی فنی و حرفهای و علمی
کاربر ی.
د فراهمسازی ارتقاء مهارت ر کشور از طريق اعطاء تسهيالت مالی با نرخ توجيهی و تأمي فضاهای فيزيکدی و
کالبدی با شرايط سهل و زمينهسازی حضور فعاح و مؤثر بخش غير ولتی ر توسعه آموزشهای رسمی و غيررسمی
مهارتی و علمی کاربر ی کشور.
ج د افزايش و تسهيل مشارکت بهرهبر اران از آموزش فنی و حرفهای ر بخشهای ولتی و غير ولتی.
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پيشبينی الزامات مناسب اجرا کند:

د هماهنگی ر سياستگذاری و مديريت ر برنامهريزی آموزشهای فنی و حرفدهای کشدور بدهعنوان يدک ن دام
منسجم و پويا متناسب با نياز کشور.

گواهينامهها ر سطوح و انواع مختلد ر حوزه حرفه و شغل ر جهت به رسميت شناخت يدا گيری مدا امالعمدر و
تعيي شايستگیهای سطوح مختلد مهارتی.

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.3.6.7

هد د کاربست چهارچو

صالحيتهای حرفدهای ملدی بهصدورت منسدجم بدرای ارتبداط صدالحيتها ،مددار

و
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و د نيازسنجی و برآور نيروی انسانی کار انی مور نياز و صدور مجوز الزم و حمايدت بدهمن ور تأسديس و توسدعه
مراکز آموزش ورههای کار انی ر بخش خصوصی و تعاونی و ايجا ظرفيتهای مور نياز تا ساح چهارم برنامه.
ز د رتبهبندی مراکز آموزشهای فنی و حرفهای رسمی و غيررسمی بر اساس شاخصهای مديريت اجرائدی ،فرآيندد
يا هی  -يا گديری ،نيروی انسانی ،تحقديق و توسعه منابع و شاخص پشتيبانی فراگيران.
ماده  :23از ابتدای برنامه انشکدهها و آموزشکدههای فنی و حرفهای وزارت آموزشوپرورش با کليه امکانات ،امواح
منقوح و غيرمنقوح و نيروی انسانی و ارائیها و تعهدات و مسؤوليتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علدوم،
تحقيقات و فناوری ملحق میگر  .وزارت علوم ،تحقيقات و فنداوری مکلدد اسدت ر مقداطع کدار انی پيوسدته و
کارشناسی ناپيوسته به پذيرش انشجو ر اي

انشکدهها و آموزشکدهها اقدام نمايد.

بو ه يا مجوز اشتهاند.
بند هـ ماده  :80حمايت مالی از بخش غير ولتی بهمن ور توسعه و گسترش آموزشهای کسبوکار ،کارآفرينی ،فنی
و حرفهای و علمی کاربر ی

 - 2 – 2 – 3برنامه ششم توسعه کشور ()1396-1400
بند ت ماده  :4افزايش مهارت و تخصص نيدروی کدار بدهويژه فارغالتحصديالن بيرسدتانها ،هنرسدتانها تدا مقطدع
کارشناسی انشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی ،تخصصی و فنی و حرفهای با استفا ه از
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تبصره :مبنای انتزاع و انتقاح ،انشکدهها و آموزشکدههای فنی حرفهای است که ر ساح تحصيلی  1388-1389فعاح

ظرفيتهای خدمت زير پرچم و کارورزی انشجويان

بي المللی ر طی اجرای قانون برنامه نسبت به ايجا واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت انشدگاههای معتبدر
بي المللی و انشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفهای و انشگاه جامع علمی -کداربر ی ر
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بند الف ماده  :64به ولت اجازه ا ه میشو بهمن ور ارتقای علمی و رقابت بي

انشدگاههای کشدور و تعدامالت

بررسی روند توسعه آموزش عالی مهارتی کشور طی  10ساح اخير11/

اخل کشور ر چهارچو

سياستهای شورای عالی انقال

فرهنگی اقددام نمايدد .نحدوه سدرمايهگذاری مشدتر ،

تسهيل تعامالت ارزی و تر اعضای هيئتعلمی و انشجويان ر آيي نامه اجرائی که با پيشدنها سدازمان ،سدازمان
ا اری و استخدامی کشور و ستگاههای اجرائی ذیربط به تصويب هيئتوزيران میرسد ،مشخص میشو .
بنــد م مــاده  :64وزارت علددوم ،تحقيقددات و فندداوری مکلددد اسددت نسددبت بدده سدداماندهی مربيددان حقالتدددريس
آموزشکدههای فنی و حرفهای زيرمجموعه وزارت آموزشوپرورش که به وزارت مذکور انتقاح يافتهاند تا سداح وم
اجرای قانون برنامه اقدام نمايد.
بند ب ماده  :65ولت موظد است بهمن ور افزايش سهم آموزشهای مهارتی ر ن ام آموزشی کشدور بدا رويکدر
تحقق اقتصا مقاومتی و اقتصا انشبنيان ر طوح اجرای قانون برنامه از طريدق بدازنگری و اصدالح سداختار ن دام

انشگاه جامع علمی کاربر ی ر ن دام آموزشدی کشدور اقددام و تجهيدزات آموزشدی هنرسدتانها ،آموزشدکدهها و
انشکدههای فنی و حرفهای را بهروز نمايد .وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری مکلد است ر قالب انشگاه فندی و
حرفهای ر مقاطع کار انی و کارشناسی پيوسته و ناپيوسته به پذيرش انشجو اقدام نمايد.
بند پ ماده  :65از ابتدای اجرای قانون برنامه انشدکدهها و آموزشدکدههای فندی و حرفدهای زيرمجموعده وزارت
آموزشوپرورش با کليه امکانات ،امواح منقوح و غيرمنقوح و نيروی انسانی و ارايیها و تعهددات و مسدؤوليتها از
وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ملحق میگر .
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ا اری انشگاه ها و مراکز آموزش عالی و افزايش منابع و تجهيزات نسبت به افزايش سهم انشگاه فنی و حرفدهای و

 - 2 – 3پيشينه پژوهش
 -صالحی عمران و همکاران ( ،)1398ر پژوهشی تحت عنوان «تحليل جايگاه مهارتآموزی ر سدند نقشده جدامع

نقشه جامع علمی کشور پر اختهاند .اي پژوهش ،از نوع پژوهشهای کاربر ی بو ه و ازن ر روش از ندوع توصديفی
است که ر آن با استفا ه از روش تحليل محتوا از نوع مقولهای به و روش کيفی و ساختاری به سؤاحهای پدژوهش
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علمی کشور» به بررسی کمی و کيفی جايگاه مهارتآموزی ر مقايسه با يگر مقولههای آموزشی مطرحشده ر سند
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پاسخ ا ه شده است .ر اي پژوهش از پنج مقوله علم ،فناوری ،نوآوری ،پژوهش و مهارت به همراه  84زيرگروه و
 29شاخص ،بهعنوان شاخصهای اندازهگيری استفا ه شد .نتايج پژوهش نشان ا که از بي مقولههای آموزشدی بده
مقوله علم و مهارت به ترتيب بيشتري و کمتري توجه ،ر سند علمی کشور شده است و به برخدی زيرگدروههدای
مهارت مانند عدالت ر سترسی به مهارت ،تعامل جهانی ،توليد و ستاور های مهارت ،مرجعيت مهارتی ر جهدان
و انتشار مهارت اشارهای ر سند علمی کشور نشده است .همچني

ر بخشهای توجه به صاحبان مهارت ،نها های

مهارتی ،تعريد اولويتهای سند علمی کشور و سياستگذاری ر زمينه مهارت افزايی نيز نياز بده توجده بيشدتر ر
اي سند وجو ار  .بهطورکلی اولويتهای تعريدشده ر اي سند ،رشتههای صرفاً علمی و پايده مدیباشدد و الزم
است رشتههای مهارتی ر اي سند ،يده و اضافه شوند .ر بخش سياستگذاری اجرايی ،هماهنگی و انسجامبخشی
اجرای نقشه جامع علمی کشور جای خالی مسئولي اجرايی و آموزشی مهارتی کشور مشهو است.

ژاپ از من ر سياستگذاری آموزشی» به مقايسه سياستگذاری آموزش مهارتی ايران و ژاپ باهدف شناخت اليدل
ناکارآمدی ن ام آموزش مهارتی ايران پر اخته است .از نتايج به ستآمده ر اي پژوهش اهميت ا ن هر و کشور
به آموزش مهارتی ،هماهنگ کر ن و منطبق کر ن آموزشهای رسمی و غيررسمی ،ارای ن ام پا شاهی و اربا –
رعيتی ،شروع اصالحات آموزشی ر يک وره تاريخی (ميجی ،اميرکبير) و گسترش روزافزون اي آموزشها ر هر
و کشور از نکات اشترا

و بازار محور بو ن ،انعطافپذير بو ن ،هدفمند بو ن ،بهروز بدو ن و همداهنگی بخدش

خصوصی و ولتی و وجو نها سياستگذاری مستقل و کارآمد ر ژاپ از نقاط افترا و نبو اي موار ر آموزش
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عسکری و همکاران ( )1396ر پژوهشی تحت عنوان «مقايسه سيستم آموزشی (مهارتی) جمهوری اسالمی ايران بدا

مهارتی ايران از اليل ناکارآمدی آن است.
صالحی عمران ( )1393ر پژوهشی تحت عنوان «آسيبشناسی مديريت آموزشهدای مهدارتی کشدور» بده بررسدی

پر اخته است .روش اي پژوهش آميخته است و از ترکيب رويکر های کمّی و کيفی با استفا ه از ابزارهای مصداحبه
و پرسشنامه انجام گرفت .جامعۀ آماری ،شامل  256نفر از افرا مطلع به آمدوزشهدای فندی و حرفدهای ر سدازمان
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آسيبشناسی مديريت آموزشهای مهارتی کشور و ارائۀ راهبر ها و راهکارهای مطلو

ر ن ام آموزش سازماندهی

بررسی روند توسعه آموزش عالی مهارتی کشور طی  10ساح اخير13/

آموزشهای فنی و حرفهای ،انشگاه جامع علمی و کاربر ی و انشگاه فندی و حرفدهای و اعضدای هيئدتعلمی ر
انشگاهها و ستگاههای اجرايی بو ند .ر نگاه کارشناسان حوزۀ مهارتی کشور و با استفا ه از روش تحليدل سلسدله
مراتبی ( )AHPو عامل «نبو يک سياستگذار کالن نيروی انسانی ر کشور» و «عدم هماهنگی نها های مختلدد
ارائهکنندۀ خدمات آموزش» مهمتري آسيب ر بعد ساختاری شناخته شدند .ر بعد رفتاری و محتوايی هم مهمتري
آسيب عوامل «عدم سترسی کافی به اطالعات بازار کار» و «عدم بهرهمندی ن ام آمدوزش مهدارت از مندابع انسدانی
مناسب اي ن ام» شناخته شدند .ر بعد محيطی و زمينهای « خالت قدرت سياسيون ر توسدعۀ آمدوزشهدای کمّدی
آموزشهای مهارتی» و «تقاضامحور نبو ن آموزشهای مهارتی» ،چالش اصلی آموزشهای مهارتی اسدت کده جدزو
مهمتري آسيبهای ن ام آموزش مهارتی کشور قرار گرفتند.

عوامل مؤثر ن ام آموزشهای مهارتی بهمن ور تدوي برنامۀ راهبر ی توسعۀ اي آموزشها ر استان مازندران انجدام
شد .روششناسی پژوهش برگرفته از رويکر تلفيقی( ،کيفی و کمی) بو  .ر بخش کيفی از روش برخاسته از ا هها
و تحليل محتوا و ر بخش کمّی از روش توصيفی استفا ه شد .جامعۀ آمداری ايد پدژوهش شدامل خبرگدان حدوزۀ
آموزشهای مهارتی استان ر معيار ارزيابی بيرونی و کارشناسان ا ارۀ کل آموزش فنی و حرفهای استان مازندران بدر
اساس معيار رونی ر ساح  3131انجام گرفت .ابزار جمعآوری اطالعات مصاحبههای نيمه ساختاری بهمن ور تعيي
مؤلفهها و آسيبهای مترتب بر اجرای آموزشهای مهارتی و پرسشنامه بهمن ور امتياز و رتبده بده هدر مؤلفده انجدام
گرفت .يافتههای پژوهش حاکی از وجو آسيبهای متعد ر هر و نوع بيرونی و رونی ا ارۀ کل آمدوزش فندی و
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 -خاوری و همکاران ( )1393ر پژوهشی تحت عنوان «آسيبشناسی ن ام آموزش مهارتی» باهددف آسيبشناسدی

حرفهای بو  .مهمتري اي آسيبها ،عدم هماهنگی آموزشها با نياز بازار کار ،کمبدو افدرا متخصدص بدرای ارائدۀ
برخی از آموزشهای مهارتی ،کمبو تسهيالت مالی و اعتباری است ،از يگر آسيبها عدم بهروزرسانی امکاندات و

کارآفري و نخبۀ مهارتی است.

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.3.6.7

تجهيزات مور نياز آموزش ،عدم موا مصرفی مکفی برای انجام کارهای کارگاهی و همي طور عددمحمايت از افدرا

 /14فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ايران* ساح واز هم* شماره سوم* پاييز 1399

 جعفری هرندی ( )1393ر پژوهشی ر تحت عنوان بررسی ميزان کار آيی بيرونی انشگاه فندی و حرفدهای طدیساحهای  1388تا ( 1390مور پژوهش :آموزشکدههای فنی و حرفهای استان يز ) و باهدف بررسی ميزان کار آيدی
بيرونی آموزشکدههای فنی و حرفهای استان يز طی ساحهای تا  1390انجامشده است .کار آيدی بيروندی رواقدع
ميزان پاسخگويی فارغالتحصيالن را بهن ام اجتماعی ر ابعا فر ی ،اجتماعی و اقتصا ی مشخص مینمايد .روش
پژوهش توصيفی و از نوع کاربر ی است .جامعه پژوهش همه فارغالتحصيالن آموزشکدههای فنی و حرفهای استان
يز به تعدا  3736نفر بو ند ،که از اي ميان  350انشآموخته با استفا ه از روش نمونهگيدری تصدا فی طبقدهای
مناسب با حجم طبقات ،بهعنوان نمونه انتخا

شدند .ابزار پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته بو ه و روايی ابزار قبل

از اجرا مور تأييد متخصصان قرار گرفته است .برای تجزيهوتحليل ا هها از آمار توصيفی و استنباطی استفا ه شده
است .نتايج پژوهش بيانگر آن بو که ،کدارايی بيروندی ر بعدد فدر ی  ،%65ر بعدد اجتمداعی  %63/4و ر بعدد

کارايی بيرونی مطلو

نبو ه و چارهجويی ر اي زمينه توسط مسئوالن ستا و مدرسان ضروری به ن ر میرسد.

 صالحی عمران ( )1391ر پژوهشی تحت عنوان «بررسی زمينهها و عوامل مؤثر برای ا امه تحصديل ر انشدگاه-های فنی و حرفهای» به مسئله اساسی اينکه چه انگيزه و اليلی متقاضيان را برای ورو به انشگاههای فنی و حرفه-
ای ترغيب کر ه ،پر اخته است .اي پژوهش ،بهصورت توصيفی بو ه و جامعه آماری آن را انشجويان انشگاه فندی
و حرفهای استان مازندران را تشکيل ا هاند .نتايج اي پژوهش نشان ا ه است علل انگيزشی جذ

انشجو به رشته

فنی و حرفهای همبستگی مثبت معنی ار بااستعدا و توانايی انشجو ،همبستگی مثبت معنی ار با بدازار کدار و آيندده
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اقتصا ی  %60است .رمجموع و با توجه به عدم تحقق  %37/2از کارايی بيرونی ،میتوان بيدان نمدو کده رصدد

شغلی؛ همبستگی منفی معنی ار با وضعيت اقتصا ی انشجو؛ همبستگی مثبت معنی ار بدا کوتاهمددت بدو ن وره و
جذ

سريع به بازار کار؛ همبستگی منفی معنی ار با شدغل والددي ؛ همبسدتگی مثبدت معندی ار بدا خو اشدتغالی و

 مرا ی هقی ( )1391ر پژوهشی تحت عنوان «ارزيابی موفقيدت ورههدای انشدگاه علمدی کداربر ی ر ارتقداءآگاهیهای عمومی شغلی از يدگاه انشجويان و اساتيد و مقايسه آنان» باهدف کلدی اينکده آيدا ورههدای کدار انی

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.3.6.7

همبستگی مثبت معنی ار با وضعيت تحصيلی؛ همبستگی مثبت معنی ار با تشويق خانوا ه ار .

بررسی روند توسعه آموزش عالی مهارتی کشور طی  10ساح اخير15/

انشگاه جامع علمی کاربر ی ر آموزش مهارت موفق بو هاند يا خير ،پر اخته اسدت .انشدجويان و اسداتيد مراکدز
علمی کاربر ی جنو

شهر تهران بهعنوان جامعه آماری مدن ر قرار گرفته که مجموعاً  194انشجوی ترم آخر وره

کار انی و  50استا به پرسشنامههای مربوطه پاسخ ا هاند .يافتههای تحقيق نشان ا ه کده از يددگاه انشدجويان و
اساتيد ،انشگاه علمی کاربر ی ر ارتقاء آگاهیهای عمومی شغلی ،توفيقات آموزشی باال نداشدته امدا ضدعيد هدم
نبو ه و ر سطح متوسط عمل نمو ه است .نتيجهگيری نهايی اينکه انشگاه جامع علمی کاربر ی ،با بهدرهبدر اری از
تحقيقاتی ازاي ست و به مد انش مديريت بر مبنای هدف ،با جديت بيشتری به امر مهارتآموزی مبا رت ورز .

اهداف پژوهش
با توجه به اهميت زير ن امهای مهارتی و حرفهآموزی ن ام آموزش عالی کشدور و نقدش حيداتی آنهدا ر پيشدبر



بررسی روند توسعه رشتههای تحصيلی انشگاه فنی و حرفهای و انشگاه جامع علمی کاربر ی ر هده
اخير



بررسی روند رشد جمعيت انشجويی انشگاه فنی و حرفهای و انشگاه جامع علمدی کداربر ی ر هده
اخير



بررسی روند توسعه تعدا مراکز انشگاه فنی و حرفهای و انشگاه جامع علمی کاربر ی ر يک هه اخير



بررسی روند توجه به زير ن ام انشگاه فنی و حرفهای و زيدر ن دام انشدگاه جدامع علمدی کداربر ی ر
برنامههای توسعه کشور يک هه اخير
بنابراي

ر جهت تحقق اهداف الزم است به سؤاالت زير پاسخ ا ه شو

روند توسعه رشتههای تحصيلی انشگاه فنی و حرفهای و انشگاه جامع علمدی کداربر ی ر هده اخيدر
چگونه بو ه است؟

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.3.6.7

سؤاالت پژوهش
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صنعتی شدن کشور ،مقاله حاضر ر پی بررسی اهداف ذيل میباشد:

 /16فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ايران* ساح واز هم* شماره سوم* پاييز 1399



روند رشد جمعيت انشجويی انشگاه فنی و حرفهای و انشگاه جدامع علمدی کداربر ی ر هده اخيدر
چگونه بو ه است؟



روند توسعه تعدا مراکز انشگاه فنی و حرفهای و انشگاه جامع علمی کاربر ی ر يک هه اخير چگونه
بو ه است؟



روند توجه به زيرن ام انشگاه فنی و حرفهای و زيرن ام انشگاه جدامع علمدی کداربر ی ر برنامدههای
توسعه کشور يک هه اخير چگونه بو ه است؟

 - 4روششناسی تحقيق
ابزار جمعآوری اطالعات محقق ر اي تحقيق بهصدورت روش کتابخاندهای بدو ه اسدت کده همده اسدنا چداپی و

بانکهای اطالعاتی و اينترنت و هر منبعی که بهصورت چاپی قابلشناسدايی و اسدتفا ه از آمارهدای موجدو کده ر
بهصورت ثبتی و يا گر آوریشده ر منابع مختلد ر مور اهداف پژوهش آور ه شده باشد؛ است.
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الکترونيکی همانند کتا  ،گزارشها ،مصاحبههای چاپشده ،مقاالت چاپشده و کتا هدای همايشهدای علمدی و

 - 5یافتههای پژوهش

جدول شماره ( :)1تعداد کل رشته محلهای مصوّب شورای گسترش در کليه زیرنظام ها ()1392-1399
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 - 1 – 5روند توسعه رشتههای تحصيلی انشگاه فنی و حرفهای و انشگاه جامع علمی کاربر ی ر هه اخير

بررسی روند توسعه آموزش عالی مهارتی کشور طی  10ساح اخير17/

وابسته به وزارت

پيام نور

علمی – کاربر ی

ستگاههای اجرايی

فرهنگيان

مؤسسات پژوهشی

فنی و حرفهای

غيرانتفاعی

غير ولتددددددددددی –

آزا اسالمی

جمع کل

ساح تحصيلی

زيرن ام ها

93

645

223

1654

294

-

61

-

1353

932

5162

94

257

163

2191

16

-

21

90

1267

1569

5574

95

470

224

772

25

7

37

164

1379

4864

7942

96

156

3

1679

21

8

44

54

455

330

2750

97

278

4

852

19

-

-

328

359

17

1857

98

440

5

1202

43

1

2

49

1279

60

3081

99

203

3

1269

30

-

4

329

351

9

2198

3799

949

14273

588

16

239

1014

7625

8656

37159

جمع کل

منبع :دفتر گسترش آموزش عالی 1399
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1350

324

4654

140

-

70

-

1182

875

8595
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نمو ار شماره ( :)1روند رشد تعدا کل رشته محلهای مصوّ

شورای گسترش ر کليه زير ن امهدا بده تفکيدک سداح (1399-

)1392

بر اساس جدوح شماره ( )1و نمو ار شماره ( )1بيشتري تعدا مجوزهای مصو

شورای گسترش آموزش عالی ر

ساح  8595( 1392مور ) و ر ساح  7942( 1395مور ) صورت پذيرفته اسدت .ر فدراز و نشديبهدای طدی شدده
رنهايت ر ساح  1399به تعدا  2198مجوز رسيده است که رمجموع از ساح  1392تا  1399تعدا  37159مجوز
شورای گسترش آموزش عالی برای توسعه رشته محلهای آموزش عالی کل کشور مصو

شورای گسترش به تفکيک زير ن ام ()1399-1392

بر اساس جدوح شماره ( )1و نمو ار شماره ( )2بيشتري تعدا مجوزهای مصو
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نمو ار شماره ( :)2تعدا کل رشته محلهای مصوّ

و صا ر شده است.

شورای گسدترش آمدوزش عدالی

طی ساحهای  1392تا  1399به زيرن ام مهارتی انشگاه جامع علمی کاربر ی ا ه شده است .بعدازاي زيرن ام ،زير

 7625مجوز رشته محل ريافت نمو هاند.

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.3.6.7

ن امهای انشگاه آزا اسالمی و انشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غير ولتدی غيرانتفداعی بده ترتيدب بدا  8656و

بررسی روند توسعه آموزش عالی مهارتی کشور طی  10ساح اخير19/

)1392

بر اساس جدوح شماره ( )1و نمو ار شماره ( )3طی ساحهای  1392تا  1399روند توسعه تعدا کل رشته محلهای
زير ن امهای مهارتی به شرح ذيل میباشد:

مصو

انشگاه جامع علمی کاربر ی :اي

انشگاه ر ساح ( 1392نسبت به ساحهای  1392تا  )1399ر باالتري حد خدو

با اخذ  4654رشته محل قرار اشته است که بهمرور اي وضعيت روند کاهش به خو گرفته است.
انشگاه فنی و حرفهای :اي
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نمو ار شماره ( :)3روند توسعه تعدا کل رشته محلهای مصوّ

شورای گسترش بده تفکيدک زيدر ن امهدای مهدارتی (-1399

انشگاه ر ساح  1392و  1393مجوزی ريافت نکر ه است و ر سداحهای بعدد سدير

صعو ی به خو گرفته و بعضاً فرو هايی نيز اشته است.
جدوح شماره ( :)2تعدا کل رشته محلهای مصوّ

ی

يل

ص

ح

ت

ح

ا

س

زير ن امها

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.3.6.7

)1392

شورای گسترش ر کليه زير ن امها ر مقطع کار انی (-1399
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وزارت

وابسددددته بدددده

پيام نور

کاربر ی

اجرايی

علمددددددددی –

سدددددتگاههای

فرهنگيان

پژوهشی

مؤسسدددددددات

فنی و حرفهای

غيرانتفاعی

غير ولتدددددی –

آزا اسالمی

جمع کل

93

3

-

970

20

-

-

-

316

252

1561

94

-

-

1425

-

-

-

42

174

182

1823

95

-

-

426

-

-

-

69

182

415

1092

96

-

-

969

-

-

-

53

8

1

1031

97

1

-

579

-

-

-

-

23

3

606

98

-

-

708

-

-

-

45

83

11

847

99

1

-

847

-

-

-

166

12

3

1029

19

0

8541

94

0

0

375

1044

915

10988

جمع کل

منبع :دفتر گسترش آموزش عالی 1399
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92

14

-

2617

74

-

-

-

246

48

2999
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بررسی روند توسعه آموزش عالی مهارتی کشور طی  10ساح اخير21/
نمو ار شماره ( :)4روند توسعه تعدا رشته محلهای مقطع کار انی مصوّ

شورای گسترش به تفکيدک زيدر ن امهدای مهدارتی

()1399-1392

براساس جدوح شماره ( )2و نمو ار شماره ( )4طی ساحهای  1392تا  1399روند توسدعه تعددا رشدته محدلهدای
زير ن امهای مهارتی به شرح ذيل میباشد:

کار انی مصو

انشگاه جامع علمی کاربر ی :اي

انشگاه ر ساح ( 1392نسبت به ساحهای  1392تا  )1399ر باالتري حد خدو

با اخذ  2617رشته محل (طبق نمو ار شماره  )3قرار اشته است که بهمرور اي وضعيت روند کاهش به خو گرفته
است.
انشگاه ر ساح  1392و  1393مجوزی برای رشتههای کار انی ريافت نکر ه اسدت و

انشگاه فنی و حرفهای :اي

جدول شماره ( :)3تعداد کل رشته محلهای مصوّب شورای گسترش در کليه زیر نظامهـا در مقطـع کارشناسـی (-1399
)1392

وابسته به وزارت

پيام نور

علمی – کاربردی

دستگاههای اجرایی

فرهنگيان

مؤسسات پژوهشی

فنی و حرفهای

غيردولتی – غيرانتفاعی

آزاد اسالمی

جمع کل

سال تحصيلی

زیر نظامها

93

117

2

684

234

-

-

-

755

153

1945

94

96

10

766

-

-

-

48

657

393

1970

95

142

6

346

10

-

-

95

686

359

1644

96

55

-

710

6

-

-

1

179

31

982
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92

206

246

2037

53

-

3

-

696

388

3629
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ر ساحهای بعد سير صعو ی به خو گرفته و ر ساح  1399به رقم  166مور رسيده است.
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97

69

2

273

1

-

-

328

197

8

878

98

68

-

494

2

-

-

4

615

30

1213

99

37

-

422

5

-

-

163

88

4

719

790

266

5732

311

0

3

639

3873

1366

12980

جمع کل

منبع :دفتر گسترش آموزش عالی 1399

()1399-1392

بر اساس جدوح شماره ( )3و نمو ار شماره ( )5طی ساحهای  1392تا  1399روند توسعه تعددا رشدته محدلهدای
کارشناسی مصو

زير ن امهای مهارتی به اي شرح میباشد :انشگاه جامع علمی کاربر ی :ايد
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نمو ار شماره ( :)5روند توسعه تعدا رشته محلهای مقطع کارشناسی مصوّ

شورای گسترش به تفکيک زير ن امهای مهدارتی

انشدگاه ر سداح

( 1392نسبت به ساحهای  1392تا  )1399ر باالتري حد خو با اخذ  2037رشته محل (طبق نمو ار شماره  )3قرار

فرو اي آمار هستيم.

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.3.6.7

اشته است که طی اي ساحها ،شاهد فراز و نشيب هستيم بهگونهای که يک ساح شاهد صدعو و يدک سداح شداهد

بررسی روند توسعه آموزش عالی مهارتی کشور طی  10ساح اخير23/

انشگاه فنی و حرفهای :اي

انشگاه ر ساح  1392و  1393مجوزی برای رشتههای کارشناسی ريافت نکر ه اسدت

و ر ساحهای بعد سير صعو ی به خو گرفته و ر ساح  1399به رقم  163مور رسيده است.
خاطرنشان میگر با توجه به اينکه زير ن امهای مهارتی؛ انشگاه جامع علمی کاربر ی و انشگاه فندی و حرفدهای
مأموريتی ر پذيرش انشجوی کارشناسی ارشد و کتری تخصصی ندارند لذا تاکنون مجوز رشتهای ر ايد مقداطع
ريافت نکر هاند لذا روند توسعه رشته محل ر مقطع مذکور صفر میباشد.
 - 5 – 2روند رشد جمعيت انشجويی انشگاه فنی و حرفهای و انشگاه جامع علمی کاربر ی ر هه اخير
جدوح شماره ( :)4روند رشد جمعيت انشجويی به تفکيک زير ن امهای مهارتی ()1390-1399
دانشگاه علمی – کاربردی

دانشگاه فنی و حرفهای

1390-91

432181

151223

1391-92

406250

166936

1392-93
1393-94
1394-95

707930
816620
484866

167925
184179
201665

1395-96

473798

197305

1396-97

354360

221397

1397-98
1398-99

315898
224910

154850
184816
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سال تحصيلی

زیر نظامها

منبع :مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی 1399

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.3.6.7
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بر اساس جدوح شماره ( )4و نمو ار شماره ( )6طی ساحهای  1390تا  1399روند توسعه رشد جمعيت انشدجويی
زير ن امهای مهارتی به شرح ذيل میباشد:
انشگاه جامع علمی کاربر ی :اي

انشگاه ر ساح تحصيلی  1393 – 1394نسبت به ساحهدای تحصديلی  1390تدا

 1399ر باالتري حد خو ازن ر تعدا انشجو ( 816620نفر) قرار اشته است که پسازاي ساح روند نزولی رشد
جمعيت انشجويی را ر اي زير ن ام شاهد هستيم بهطوری ر ساح تحصيلی  1398 – 1399کمتري ميزان تعددا
انشجو ( 224910نفر) را تجربه نمو ه است.
انشگاه فنی و حرفهای :وضعيت جمعيت انشجويی اي زير ن دام متفداوتتر از زيدر ن دام انشدگاه جدامع علمدی
میباشد بهطوری از آن فراز و نشيبها و صعو و سقوطها خبری نيست و اي
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نمو ار شماره ( :)6روند رشد جمعيت انشجويی به تفکيک زير ن امهای مهارتی ()1390-1399

انشگاه طی يک هه اخيدر بدا يدک

شيب ماليم پيش رفته و فقط ر ساح تحصيلی  1397 – 1398سقوط ماليمی اشته است که ر سداح بعددی يعندی
ساح تحصيلی  1398 - 1399جبران شده است.
] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.3.6.7

 - 5 – 3روند توسعه مراکز انشگاه فنی و حرفهای و انشگاه جامع علمی کاربر ی ر يک هه اخير

بررسی روند توسعه آموزش عالی مهارتی کشور طی  10ساح اخير25/
جدوح شماره ( :)5روند توسعه مراکز آموزش عالی به تفکيک زير ن امهای مهارتی ()1390-1399
سال تحصيلی

زیر نظامها
دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه فنی و حرفهای

848 1391-92

165

910 1392-93

167

1011 1393-94

169

936 1394-95

170

953 1395-96

170

908 1396-97

171

883 1397-98

171

753 1398-99

173

منبع :فتر گسترش آموزش عالی 1399

بر اساس جدوح شماره ( )5و نمو ار شماره ( )7طی ساحهای  1390تا  1399روند توسعه مراکز آمدوزش عدالی ر
زير ن امهای مهارتی به شرح ذيل میباشد:

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.3.6.7

نمو ار شماره ( :)7روند توسعه مراکز آموزش عالی به تفکيک زير ن امهای مهارتی ()1390-1399
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695 1390-91

165
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انشگاه جامع علمی کاربر ی :اي

انشگاه طی اي

ه ساح اخير ر ساح تحصديلی  1393 – 1394بيشدتري تعددا

مرکز آموزش عالی (نسبت به ساحهای تحصيلی  1390تا  )1399را با تعدا  1011مرکز ر مجموعده تحدت اختيدار
خو اشته است که رنهايت ر ساحهای بعدازآن با شيب نهچندان ماليم تعددا آنهدا ر سداح تحصديلی – 1399
 1398به رقم  753رسيده است.
انشگاه فنی و حرفهای :وضعيت جمعيت انشجويی اي زير ن ام متفداوتتدر از زيدر ن دام انشدگاه جدامع علمدی
میباشد بهطوری از آن فراز و نشيبها و صعو و سقوطها خبری نيست و اي

انشگاه طی يک هه اخيدر بدا يدک

شيب بسيار ماليم پيش رفته بهطوری طی اي  10ساح اخير فقط  8آموزشکده فنی و حرفهای ايجا شده است.
 - 5 – 4توجه به زيرن ام انشگاه فنی و حرفهای و زيرن ام انشگاه جامع علمی کداربر ی ر برنامدههدای توسدعه
کشور يک هه اخير چگونه بو ه است؟

پنجم و ششم توسعه کشور که مربوط به يک هۀ اخير بو ه است جدوح زير که پس از ستهبندی حاوی توجده بده
مقوالتی چون نيازسنجی ،نها سياستگذار ،حمايتی ا اری و مالی ،حمايتی تجهيزاتی و کالبدی ،آموزش بي المللی و
توجه به پيامدها بو استخراج گر يده است.
مقوالت

برنامه چهارم توسعه کشور

برنامه پنجم توسعه کشور

نيازسنجی

 -نيازسنجی و برآور نيروی انسانی کار انی مور نياز

 -نيازسنجی و برآور نيروی انسانی کار انی مور نياز

برنامه ششم توسعه کشور
 افددزايش سددهم آمددوزشهددای مهددارتی ر ن ددامآموزشی کشور با رويکر تحقق اقتصا مقاومتی و
اقتصا انشبنيان

 همدددداهنگی ر سياسددددتگذاری و مددددديريت رنهاد سياستگذار

برنامهريزی آموزشهای فنی و حرفهای کشور بهعنوان
يک ن ام منسجم و پويا متناسب با نياز کشور.

مالی تجهيزاتـی
و کالبدی

ر آموزش فنی حرفهای و علمی  -کاربر ی،

 بازنگری و اصالح ساختار ن ام ا اری انشگاههاو مراکز آموزش عالی

 -صددور مجددوز الزم و حمايددت بددهمن ور تأسدديس و

 -ط رح جامع توسعه منابع انسانی مور نياز اي بخش شدامل؛

 -مشخص شددن نحدوه سدرمايهگذاری مشدتر ،

توسعه مراکدز آمدوزش ورههدای کدار انی ر بخدش

جذ  ،انگيزش ،ارتقای شغلی ،آموزش ،بهسازی و نگهداشت

تسهيل تعامالت ارزی و تر اعضای هيئتعلمی و

خصوصی و تعاونی

نيروی انسانی.

 -فراهمسازی ارتقاء مهارت ر کشور از طريق اعطداء

 -حمايت مالی از بخش غير ولتی بهمن ور توسعه و گسترش

انشجويان ر آيي نامه اجرائی
 -افزايش منابع و تجهيزات نسبت به افزايش سهم

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.3.6.7

حمایــت اداری

 -انجام اقدامات قانونی الزم بهمن ور برپايی نها سياستگذار
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پس از مطالعه زيرن امهای مهارتی ر اسنا باال ستی بهويژه برنامههای توسعه کشور همچدون برنامدههدای چهدارم،

بررسی روند توسعه آموزش عالی مهارتی کشور طی  10ساح اخير27/
انشگاه فنی و حرفدهای و انشدگاه جدامع علمدی

تسهيالت مالی با نرخ توجيهی

آموزشهای کسبوکار ،کارآفرينی ،فنی و حرفدهای و علمدی

 -زمينهسازی حضور فعاح و مؤثر بخش غير ولتدی ر

کاربر ی

کاربر ی ر ن ام آموزشی کشور

توسددعه آموزشهددای رسددمی و غيررسددمی مهددارتی و

 -اعطا يارانه سو اعتبارات بانکی به طرحهای سرمايهگذاری

 -اسددتفا ه از ظرفيتهددای خدددمت زيددر پددرچم و

علمی کاربر ی کشور.

بخش خصوصی و تعاونی ر زمينه ايجا و توسعه واحدهای

کددارورزی انشددجويان بددرای افددزايش مهددارت و

 -تأمي فضاهای فيزيکی و کالبدی با شرايط سهل

آموزش عالی بهويژه ايجا آموزشکدههای غير ولتی بدهمن ور

تخصص نيروی کار بهويژه فارغالتحصيالن تا مقطع

توسعه ورههای کار انی علمی – کاربر ی

کارشناسی انشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بدا

 -هد -ن ام حمايت از مؤسسات و بنگاههای ولتی و بخدش

ارائدده آمددوزشهددای مهددارتی ،تخصصددی و فنددی و

غير ولتی ،ر توسعه آموزشهای فنی و حرفدهای و علمدی-

حرفهای

کاربر ی بهويژه ر مناطق کمتر توسعهيافته.
 ايجا واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکتآمــــــــوزش
بينالمللی

-

-

انشددگاههددای معتبددر بي المللددی و انشددگاههددا و
مؤسسددات آمددوزش عددالی و پژوهشددی و فنددی و

 اشتغاح مولدد (ظرفيتسدازی بدرای اشدتغاح ر واحددهایکوچک و متوسط ،آموزشهای هدف ار و معطوف به اشتغاح،

پيامدها

 افزايش و تسهيل مشارکت بهدرهبدر اران از آمدوزشفنی و حرفهای ر بخشهای ولتی و غير ولتی.

برنامهريزی آموزشی بدا جهدتگيری اشدتغاح ،آمدوزشهدای
کارآفرينی ،جمعآوری و تجزيهوتحليل اطالعدات بدازار کدار،

-

ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغاح رفع موانع بيکاری
ساختاری ،توسعه آموزشهای مهارتی فنی و حرفهای معطوف
به نياز بازار کار)

جدوح شماره ( :)6بررسی مقايسهای شاخصهای مرتبط با آموزشهای مهارتی ر برنامههای چهارم ،پنجم و ششم توسعه
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حرفهای و انشگاه جامع علمی -کاربر ی

 - 6نتيجهگيری و پيشنهادها

بااليی برخور ار بو ه است بهطوریکه بيشتري توسعه رشتههای تحصيلی نهتنها ر زيرن ام مهارتی بلکه بدي تمدام
زيرن امهای آموزش عالی کشور مربوط به انشگاه جامع علمی کاربر ی بو ه است به طدوری کده از  37159رشدته

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.3.6.7

ر يک هه اخير توسعه آموزشهای مهارتی بهويژه زير ن ام انشگاه جامع علمدی کداربر ی از روندد رو بده رشدد
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محلهای مصوّ

 14273رشته محل مصو

يعنی بيش از  38رصد مربوط به ايد

اليلی مهمی که انشگاه جامع علمی کاربر ی ارای بيشتري رشتهی مصو

انشدگاه بدو ه اسدت .يکدی از

(نسبت به تمام زير ن امها) طی يدک

هه اخير بو ه است تعدا مرکز آموزش عالی آن بو ه است که بهطور مثاح ر ساح تحصديلی  1393 – 1394ارای
بيشتري تعدا مرکز آموزش عالی با  1011مرکز ر سراسر کشور بو ه است.
زيرن ام انشگاه فنی و حرفهای ازلحاظ رشد و ايجا مراکز و رشته محلهای جديد ،عقبتر از انشگاه جامع علمی
کاربر ی است بهطوریکه تنها  1014رشته محل مصوّ

يعنی  2/7رصد از کل را به خو اختصاص ا ه است.

روند توسعه رشد جمعيت انشجويی زيرن امهای مهارتی نيز حکايت از اقباح انشجويان به ثبتنام و ا امه تحصيل
ر انشگاه جامع علمی کاربر ی ار هرچند ر يک هه اخير فراز و نشيبهايی را نيز شاهد هستيم .ايد

انشدگاه

پسازاي ساح روند نزولی رشد جمعيت انشجويی را ر اي زيرن ام شاهد هستيم بهطوری ر ساح تحصيلی 1399
–  1398کمتري ميزان تعدا انشجو ( 224910نفر) را تجربه نمو ه است؛ که يکی از اليدل ايد موضدوع کداهش
مراکز علمی-کاربر ی وابسته به ستگاههای اجرايی ،به استنا مصوبه مورخ  1396/12/2شورای عالی ا اری مبنی بر
ساماندهی مراکز آموزش عالی علمی-کاربر ی وابسته به ستگاههای اجرايی کشور بو ه است.
وضعيت جمعيت انشجويی انشگاه فنی و حرفهای به تبعيت از تعدا مراکز و رشته محلهای مصو

بسيار عقبتر

از انشگاه جامع علمی کاربر ی بو ه و رشد آن متفاوتتر از زيرن ام انشگاه جامع علمی میباشد بهطوریکه فدراز
و نشيبی نداشته و طی يک هه اخير با يک شيب ماليم پيش رفته است.
يکی از مهمتري

] [ Downloaded from ihej.ir on 2023-01-09

ر ساح تحصيلی  816620 ،1393 – 1394نفر انشجو اشته است که باالتري آمار ر يک هده اخيدر بدو ه اسدت

اليل رشد و توسعه انشگاه جامع علمی کاربر ی نسبت به انشگاه فندی و حرفدهای را مدیتدوان

ورو بخش خصوصی و تأسيس مراکز علمی کاربر ی خصوصی انست که فارغ از وضعيت کيفی آن ،میتوان آن را

انشگاه فنی و حرفهای به لحاظ ماهيت کامالً ولتی و بروکراسی ا اری ر يک هه اخير فقط  8آموزشدکده جديدد
تأسيس نمو ه است البته نبايد اي نکته را از يا بر که بيش از  10آموزشکده اي

انشگاه طی يک هه اخير کده بده
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يکی از سياستهای مهم انشگاه جامع علمی برشمر .

بررسی روند توسعه آموزش عالی مهارتی کشور طی  10ساح اخير29/

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری واگذارشده و زير ن ر اي وزارت فعاليت میکنند ارتقا يافته و تبديل بده انشدکده
شدهاند که نشانگر حرکت به سمت پايدارسازی حضور و ارائه خدمات میباشد و مثل انشگاه جامع علمی کاربر ی
شاهد شيب نزولی به خاطر انحالح و برچيده شدن مراکز نيستيم.
اسنا باال ستی بهويژه برنامههای توسعه اخير چون برنامههای چهارم ،پنجم و ششم التفات زيدا ی بده آمدوزشهدای
مهارتی اشته و به نباح رشد و توسعه زيرن ام مهارتی بو هاند بهطوریکه بدهعناوي مختلد ر برنامدههدای توسدعه
سهگانه که ذکر شد از آنها يا کر هاند .ر  3برنامه يا شده بح

حمايت ا اری ،مالی ،تجهيزاتی و کالبدی از زيرن ام

مهارتی  11بار تکرار شده است هرچند خاوری و همکاران ( )1393ر پژوهشی خو يکی از مهمتري آسديبهدا را
کمبو تسهيالت مالی و اعتباری و همچني کمبو افرا متخصص برای ارائۀ برخی از آموزشهدای مهدارتی انسدته
است و نشان هنده اي است بهرغم تأکيد برنامههای توسعه بر حمايت از زيرن ام مهارتی ،حمايت آن بر روی کاغذ

يکی يگر از مباح

مهم که برنامههای توسعه به آن پر اختهاند لزوم ايجا و وجو يکنها سياستگذار ر حدوزه

مهارتی کشور است که ر تحقيق صالحی عمران ( )1393به نبو يک سياستگذار کالن نيروی انسدانی ر کشدور و
«عدم هماهنگی نها های مختلد ارائهکنندۀ خدمات آموزش» اشاره شده بو و همچني عسکری و همکاران ()1396
ر پژوهش خو وجو نها سياستگذاری مستقل و کارآمد ر ژاپ را از نقاط قوت و نبو اي مور ر آموزش
مهارتی ايران را از اليل ناکارآمدی ن ام مهارتی ر ايران انستهاند که اي پژوهشها بيشازپيش نيازن ام مهارتی بده
وجو چني نها ی که سياستگذاری يکپارچه ،هماهنگ و همهجانبه نگر ر ن ام مهارتی کشور باشد را تأييدد مدی-
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باقی مانده است.

کند.
يکی يگر از مهمتري مقوالتی که اسنا باال ستی بده آن پر اختهاندد توجده بده پيامددها مدیباشدد کده ايد اسدنا ،

آموزشی با جهتگيری اشتغاح ،آموزشهای کارآفرينی ،جمعآوری و تجزيهوتحليل اطالعدات بدازار کدار ،ارتبداط و
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ظرفيتسازی برای اشتغاح ر واحدهای کوچک و متوسط ،آموزشهای هدف ار و معطوف به اشدتغاح ،برنامدهريزی

 /30فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ايران* ساح واز هم* شماره سوم* پاييز 1399

همبستگی کامل آموزش و اشتغاح رفع موانع بيکاری ساختاری ،توسعه آموزشهای مهارتی فنی و حرفهای معطدوف
به نياز بازار کار را پررنگ کر هاند.
رنهايت اينکه با توجه به نتايج تحقيق حاضر مهمتري پيشنها ی که میتوان برای ارتقاء و اثربخشدی ن دام مهدارتی
کشور ا که نقاط ضعد و تهديدهای اي زير ن ام را به نقاط قوت و فرصت تبديل نمايد ايجا و تشکيل يکنهدا
سياستگذار با اختيارات تام و بو جه کافی و همچني مرتبط نمو ن آن با صنايع کشور (جهت آشدنايی بدا نيازهدای
اساسی آنها) میباشد.
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