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»مرکــز ملــی تحقیقات آمــوزش حرفــه ای«1  
)NCVER( یک نهاد حرفه ای ملی است که مسئول 
جمع آوری، مدیریت، تجزیه و تحلیل و ابالغ تحقیقات 
و آمــار مربوط به بخش »آمــوزش فنی وحرفه ای«2  

)VET( کشور استرالیا است.
این مرکز در سال 1981 به منظور اطالع رسانی و 
ارائة محصوالت و خدمات به همة مشارکت کنندگان 
در بخش آموزش فنی وحرفه ای استرالیا تأسیس شد. 
چشم انداز و راهبرد آن اطالع رسانی و افزایش ضریب 
نفوذ آمــوزش فنی وحرفه ای در اســترالیا از طریق 
تحقیقات معتبر و قابل اعتماد، و ارائة خدمات آماری 

است. 
از مهم تریــن فعالیت هــای مرکز ملــی تحقیقات 

آموزش حرفه ای می توان به موارد زیر اشاره کرد:
é انجــام یک برنامة راهبــردی در زمینة پژوهش 

آموزش فنی وحرفه ای در استرالیا؛
é جمع آوری جدیدترین یافته های پژوهشــی در 
زمینة آموزش های مهارتی از سراسر جهان و انتشار 

آن ها؛
é انتشار نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و 

پژوهش ها؛

زمینــة  در  تخصصــی  مشــاوره های  انجــام   é
مهارت آموزی و کسب وکار؛

é گســترش ارتباطات با سازمان های بین المللی و 
همکاری در مسائل مورد عالقة متقابل.

،https://www.ncver.edu.au با مراجعه به سایت 
 پـــس از ورود بــه بـــخش تحـــقیق و آمـــار 
)Research & Statistics(، بــا انتخاب یکی از دو 
گزینة All publications یا All data به مجموعه ای از 
داده ها، نظرسنجی ها، گزارش های آماری و تحقیقاتی 
در مورد آموزش فنی وحرفه ای در اســترالیا و سایر 
کشورها دســت می یابید. این اطالعات در دسترس 

همة گروه ها و افراد به طور یکسان قرار دارد. 
به منظور دسترسی آسان تر، با استفاده از گزینه های 
ســمت چپ صفحة نمایشــگر می توانید مقاالت را 
براســاس زمان معین، سال نشر، نوع نشر، موضوع و 

نام نویسنده دسته بندی و جست وجو کنید. 
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