
اشاره
آنچــه در پــی می آیــد، حاصــل گفت وگــو و 
نشســت صمیمانه ای اســت كه با مهندس عزيز 
خوشینی، از پیشكسوتان فنی وحرفــه ای و اولین 
مدیــر كل ادارة كل فنی وحرفه ای پس از انقالب 
اســالمی ایران، درخصوص تغییرات نظام آموزش 
فنی وحرفه ای در ایران انجام شده است. ایشان در 
این گفت وگو ضمن پاسخ به سؤاالت به موارد زیر 

اشاره كرد.
نظام آموزشی كشورها برای پاسخ گویی به اهداف 
و آرمان هــا، همواره در طول دهه ها دســت خوش 
تغییراتی می شــود. این اهداف و آرمان ها متناسب 
با تغییرات نظام های برنامه های توسعة )اقتصادی، 
فرهنگــی، سیاســی و اجتماعی( خــود نیز تغییر 

می كنند. 
از یــك طرف، بــا توجه به تغییــرات فناوری و 
پیچیدگی های دنیای کار در كشــورها، به همراه 
ظهــور چالش ها و مفاهیمی جدید و رســیدن به 
شاخص استاندارد های توسعه و تحقق این هدف ها 
و آرمان ها، ضرورت دارد افراد کشور در هر بخش 
از زندگی اجتماعی و حرفه ای خود به طور مستمر، 
دانش، مهارت و نگرش خود را توسعه دهند تا در 
جامعة دانش محور، زندگی و کار هدفمند باشــد. 
بنابرایــن آمــوزش و مهارت آموزی عاملی اســت 
برای پیشــرفت فردی، افزایش بهره وری و تسهیل 
مشــارکت در زندگی، که محصول این آموزش ها 

)دانش و مهارت، نگرش(، موتورهای محرک رشد 
اقتصادی و توســعة اجتماعی به حســاب می آیند 
و ســرمایه گذاری در این راه، سرمایه گذاری برای 
آینده تلقی می شــود. از این رو همة کشــورهای 
جهان از جمله ایران ناچارند هر چند ســال یک بار 
ساختار و محتوای نظام آموزشی رسمی خود را در 
همة زمینه ها، به ویژه آموزش فنی وحرفه ای تغییر 

و تحول دهند. 
آموزش وپــرورش بــه روش جدید با ســاختار 
مدرســه، معلم و کالس درس، حدود 150 ســال 
پیش در کشــورها شکل گرفت و قبل از آن دانش 
آموزان در مکتب خانه یا مســجد تنها خواندن و 
نوشــتن را یاد مــی گرفتند و بعــد از آن تاکنون 
ســاختار آموزش وپرورش ما تغییــرات فراوانی با 

هدف بهتر شدن پیدا کرده است.
در این گفتار سعی شده است، تغییرات ناشی از 
تغییر نظام آموزشــی دورة متوسطه فنی وحرفه ای 
در گذشــته و حال مورد توجه قرار گیرد. تغییرات 
در قوانین و مقررات، در ساختار آموزشی، در منابع 
و مواد آموزشی، شــیوه های ارزشیابی و تغییرات 
در تعــداد درس ها، از جمله مواردی هســتند كه 
به آن ها پرداخته می شــود. این بررســی در قالب 
تــا مخاطبان  پرســش هایی مطرح خواهد شــد 
بتوانند، به دركی كلــی از موضوعات اصلی تغییر 

در آموزش فنی وحرفه ای برسند. 

گفت وگو

پای صحبت مهندس عزيز خوشینی، پیشكسوت و نخستین 
مديركل دفتر آموزش فنی وحرفه ای پس از پیروزی انقالب اسالمی

تغییرات نظام آموزش 
فنی وحرفه ای در ايران

كلیدواژه ها: 
تغییرات نظام آموزشی، 
آموزش فنی وحرفه ای، 
دوره دوم متوسطه

تنظیم: زينب بشارتي
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جدول 1. رويدادنگاری برخی از قوانین و مقررات اصلی مرتبط با آموزش های فنی وحرفه ای

توضیحاتموضوعتاريخ

تصویب قانون کارآموزی1349
توجه به آموزش های غیررســمی فنی وحرفه ای و تربیت کارگر حرفه ای و 

تشکیل شورای عالی کارآموزی

اصول 3، 28 و 43 توجه به اشتغال و نیروی انسانی و کار مورد نیاز جامعهتصویب قانون اساسی1358

1359
تصویب قانون شورای عالی هماهنگی 

فنی وحرفه ای
تصویب آئین نامة اجرایی و تشــکیل شــورای هماهنگی در نخست وزیری 

توسط شورای عالی انقالب و تشکیل آن در 1360

تصویب تشکیل سازمان فنی وحرفه ای کشور1359
توســط شــورای عالی انقالب از تجمیع مراکز تعلیمات حرفه ای، صندوق 

کارآموزی، کانون کارآموزی

ایجاد ردیف مستقل در بودجة کشور1362
منظور كردن آموزش فنی وحرفه ای در کشور به عنوان یک بخش مستقل 

در بودجه کشور

تصویب قانون اهداف و وظایف آموزش وپرورش1366
مادة 3- تعیین آموزش های علمی ـ عملی )فنی وحرفه ای( در کنار آموزش 

نظری در دوره متوسطه و تبیین اهداف آن

تبصرة 24- ایجاد نهاد متمرکز در سیاست گذاری آموزش های فنی و حرفه ای تصویب قانون برنامة اول توسعه 1368

مصوبة شورای عالی انقالب فرهنگیتصویب آیین نامة شورای علمی کاربردی1369

تصویب قانون کار 1369
فصل پنجم آموزش و اشــتغال- مبحث کارآموزی و توجه به آموزش های 

غیررسمی مواد 107 تا 118

1372
تصویب تشکیل شورای عالی آموزش های 

کاربردی
ادغام شــورای عالی هماهنگی فنی وحرفه ای و شــورای علمیـ  کاربردی 

توسط شورای عالی اداری براساس تبصرة 24 قانون برنامة اول توسعه

تصویب قانون برنامة دوم توسعه1373
مواد 5 و7- تربیت نیروی انســانی مورد نیــاز و افزایش کمیت و کیفیت 

آموزش های فنی وحرفه ای در کنار دیگر آموزش ها

تصویب آیین نامه آموزش های علمیـ  کاربردی1374
مصوب شــورای عالی انقالب فرهنگی. این آموزش اعم از فنی وحرفه ای و 

علمی کاربردی است.

تصویب قانون برنامة سوم توسعه1379
مادة 151- تشکیل ستاد هماهنگی آموزش فنی وحرفه ای و انحالل شورای عالی 

کارآموزی، شورای عالی هماهنگی فنی و حرفه ای و شورای عالی علمی و کاربردی

تصویب قانون برنامة چهارم توسعه1384
مــادة 55- توجــه مجدد بــه ایجاد نهاد ســتاد هماهنگــی آموزش های 

فنی وحرفه ای کشور

تصویب سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش1389
 توجه به حرفه آموزی و مهارت بر همه، دانش آموزان و همة دوره های تحصیلی
 برنامة جامع كارآفرینی برای تمامی دوره های تحصیلی به ویژه دورة متوسطه

مادة 21- تشکیل نظام فنی وحرفه ای کشور و تأسیس نهاد هماهنگ کنندهتصویب قانون برنامة پنجم توسعه 1390

1390
تصویب انتزاع آموزشکده های فنی وحرفه ای از 

وزارت آموزش وپرورش
براساس ماده 23 قانون برنامة پنجم توسعة کشور 

تصویب تشکیل دانشگاه فنی و حرفه ای1390
براساس بند 110 قانون بودجه 1390 کشور، دانشگاه فنی وحرفه ای با استفاده 

از 165 آموزشکدة فنی و حرفه ای منتزع شده از آموزش وپرورش تشکیل شد.

ابالغ سیاست های کلی کشور در بخش اشتغال1390
بند 2- رســمیت بخشیدن به نظام آموزشی فنی وحرفه ای کشور به عنوان 

یک زیر نظام آموزشی در کنار آموزش عالی و آموزش و پرورش

تقویت آموزش های فنی و حرفه ایسیاست های كلی تحول در آموزش وپرورش1392

برنامة توسعه ششم كشور1396
 افزایش سهم آموزش های مهارتی در كشور

 اجرای سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش
 تنظیم رابطة اشتغال و تحصیل

1. تغییرات در قوانین و مقررات كشوری مرتبط 
با نظام آموزش فنی وحرفه ای چگونه بوده است؟
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2. تغییرات در اســناد بین المللی مرتبط با 
نظام آموزش فنی وحرفه ای چگونه بوده است؟

هدفعنوان سندسال

توجه به آموزش های فنی وحرفه ایبیانیة جهانی حقوق بشر
 و اشتغال در مواد 26-23

نقش آموزش فنی وحرفه ای در
 صلح و دوستی بین كشورها

ارتقا و توسعة آموزش
 فنی وحرفه ای

تهیة چشم اندازی برای
 قرن بیست ویكم

احیای همكاری های بین المللی و 
ارتقای آموزش فنی وحرفه ای

یادگیری برای كار، شهروندی و 
پایداری پذیری

آموزش، مهارت آموزی و 
یادگیری مادام العمر

ساختن مهارت ها برای كار
 و زندگی

توانمندسازی برای توسعة پایدار

مشاركت آموزش فنی وحرفه ای در مردم
 ساالری شدن آموزش و پیشرفت اجتماعی

توصیه نامة بازنگری شده در مورد 
آموزش فنی وحرفه ای

توصیه نامة اولین كنگرة توسعه و 
بهبود آموزش فنی وحرفه ای

توصیه نامة مشترك سازمان جهانی 
كار و یونسكو

نظرات خبرگان بین المللی یونسكو 
برای توسعة پایدار

توصیه نامة 195، توسعة منابع انسانی

توصیه نامة سومین كنگرة آموزش و 
تربیت فنی وحرفه ای

توصیه نامة دومین كنگره آموزش و 
تربیت فنی وحرفه ای

كنوانسیون آموزش فنی وحرفه ای

1948

1974

1978

1989

1999

2002

2004

2006

2012

2015

گزارش مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ـ 12797

جدول 2. برخي از اسناد مهم بین المللي در حوزة آموزش هاي فني وحرفه اي

توصیه نامة یونسكو
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3. تغییرات در ساختار نظام آموزشی چگونه 
بوده است؟

تا ســال 1346 نظام آموزشــی به دو دوره تقسیم 
می شــد: شش سال ابتدایی و شــش سال متوسطه. 
تغییر اساسی و بنیادین دوره های تحصیلی به سبک 
آموزش فعلی در سال 1346 آغاز شد و نظام آموزشی 
6ـ6 یعنی دو دورة ابتدایی و متوسطه به 5ـ3ـ4، یعنی 
پنج سال ابتدایی، سه ســال راهنمایی و چهار سال 
متوسطه تبدیل شد. این نظام آموزشی پس از انقالب 
تا سال 1370 در مدارس کشور اجرا شد. اما در سال 
1370، شورای عالی آموزش وپرورش تصمیم گرفت 

دورة پیش دانشگاهی را از دورة متوسطه جدا کند. 
در این تغییر نظام آموزشــی )تغییر نظام بنیادین 
نظام آموزش و پرورش(، دانش آموزان با گذراندن پنج 
سال ابتدایی، سه سال راهنمایی، سه سال متوسطه 
و یک ســال دورة پیش دانشــگاهی می توانستند به 
دانشگاه راه یابند. در نظام جدید، دانش آموزان برای 
ورود به پیش دانشگاهی، با قبولی در امتحانات نهایی 
و اخذ دیپلم، قادر بودند در این دوره شرکت کنند و 
سپس برای ورود به دانشگاه، در کنکورهای سراسری 
دولتی و اختصاصی دانشگاه های دولتی و غیردولتی 
شــركت كنند و در صورت قبولی، در دانشگاه ادامة 

تحصیل دهند. 
ســاختار آموزش فنی وحرفه ای در هنرستان های 
كشور نیز در چند دهة گذشته دچار تغییر شده است 

كه در جدول 4 نشان داده شده است.

4. تغییــرات در تعداد درس هــا در نظام 
چگونه  متوسطه  دورة  فنی وحرفه ای  آموزش 

بوده است؟
در نظــام آموزشــی فنی وحرفه ای ایران از ســال 
1344 تاکنون، عنوان ها و تعداد درس ها در سه دوره 
دچار تغییر و تحول شــده است. در دورة اول تعداد 
درس ها در هر پایه و در تمام رشته ها یکسان و چهار 
عنوان بود که با عنوان های درس فنی، حساب فنی، 
رســم فنی و کارگاه نام گذاری شده بود و در برنامة 
آموزشی هنرستان ها ارائه می شد. از ویژگی های مهم 
آن، حجم ثابت نســبت به ساعت اختصاص یافته و 
محتوایی شــامل چند موضوع تفکیکی اما مرتبط با 
رشته در راستای کارگاه بود که بیشتر در رشته های 
تحصیلی با فراوانی در حوزة صنعت اجرا می شد و تا 

سال 1371 ادامه داشت.

جدول 3. تغییرات نظام آموزشی

شیوة آموزشیزمان

شش سال ابتدایی، شش سال متوسطه )اول و دوم(1346 به قبل

پنج سال ابتدایی، سه سال راهنمایی، چهار سال متوسطه1346 به بعد

پنج سال ابتدایی، سه سال راهنمایی، سه سال متوسطه، یك سال پیش دانشگاهی1370

تبدیل دورة متوسطه از ترمی واحدی به سال واحدی1382

شش سال ابتدایی )دورة اول و دوم(، سه سال متوسطة 1 و سه سال متوسطة 13882

جدول 4. تغییرات ساختار آموزش فنی وحرفه ای

دورة نظام فنی وحرفه ای 
رسمی در هنرستان )شمسی(

ساختار نظام 
آموزش وپرورش

طول دورة 
متوسطه

طول دورة 
هنرستان

1303-13366+666

13376+3+366

13455+3+444

13506+3+333

13565+3+444

٭٭2+32٭1371-13885+3+3+1

13956+3+333

استاندارد بین الملليـ  
c3ISCED

3+3+3+333
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در دورة دوم، تفکیــک موضوعــی محتوا به چند 
درس صورت گرفت و آموزش كارگاه های جداگانه با 
تعداد درس هایی در هر رشــته بین 14 تا 18 عنوان 
ارائه می شد که نام گذاری درس ها شبیه به دانشگاه 
و بــا همان عنوا ن ها بود. از مزایای این شــیوه عمق 
بخشــی به حوزة دانش بود که تربیت نیروی انسانی 
می توانســت با فناوری به راحتی با بازارکار سازگار 
شــود. اما کاهش تدریجی ساعت کارگاهی طی سه 
مرحله در سال های دهة 1380 لطمة جبران ناپذیری 
بــه مهارت دانش آموختگان هنرســتان ها وارد کرد. 
از دیگر اشــکاالت حجــم زیاد کتاب های درســی 
و ناوابســتگی نمره هــا به هم، به ویــژه هم عرضی 
درس هــای تئوری و کارگاهی بدون توجه به جایگاه 
کار عملی بود کــه در دورة اول این چنین نبود )به 
این معنی که نمرة کارگاه نمرة اصلی بود و نمره های 
سایر درس ها در کنار آن نمره اعتبار می یافت(. این 
شــیوه درس گذاری و اجرا که تا ســال 1395 ادامه 

یافت، در حال گذار است.
در دورة ســوم که از مهرماه 1395 شــروع شده 
اســت، نظام پودمانی جانشین شــیوة درس گذاری 
ســنتی )درس فنــی، حســاب فنی، رســم فنی و 
کارگاه( و شــیوة درس گذاری به ســبک دانشگاهی 
)موضوعی ـ تخصصی( شــد. در این نظــام، تعداد 

درس های شایستگی های فنی برای تمام رشته های 
تحصیلــی ـ حرفه ای به شــش درس پودمان اصلی 
)پودمانی( رســیده و حجم کتاب های درسی نسبت 
به دورة دوم کاهش قابل مالحظه ای داشــته است. 
درس های شایستگی غیرفنی، شامل الزامات محیط 
کار، نوآوری و کارآفرینی، اخالق حرفه ای و مدیریت 
تولیــد، کاربــرد فناوری هــای نویــن، و درس های 
چهارگانة گروه های تحصیلیـ  حرفه ای شامل ارتباط 
مؤثر، نقشه کشی فنی رایانه ای، آب، خاک و گیاه، و 
طراحی و زبان بصری و همچنین درس های شیمی، 
فیزیک، ریاضی و زیست )شایستگی های فنی پایه( 
به عنوان بسترســاز به این مجموعه اضافه شــد. از 
ویژگی های مهم این دوره ارائة پودمانی و ارزشیابی 
براساس شایستگی است که متناسب با نیازهای بازار 
کار است. مهارت آموختگان در دورة سوم به راحتی 
در طول آموزش و در پایان آن می توانند با کســب 
شایســتگی های فنی و غیرفنی و صالحیت حرفه ای 

جذب بازارکار شوند.  

 5. تغییرات در شیوه های ارزشیابی در نظام 
چگونه  متوسطه  دوره  فنی وحرفه ای  آموزش 

بوده است؟
تــا قبــل از ســال 1395، ارزشــیابی در آموزش 
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 پی نوشت ها
٭ یك سال مربوط به دورة 

پیش دانشگاهی است.
٭٭ دورة دوسالة دیپلم فنی كه 

به صورت پیوسته تا سطح فوق دیپلم 
)تكنسین( ادامه داشت و هنرجو 

می توانست ادامة تحصیل دهد.

 منابع
1. مجموعه قوانین و مقررات كشور

2. سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش و برنامه درسی 

ملی ایران
3. گزارش های كارشناسی مركز 

پژوهش مجلس شورای اسالمی در 
مورد آموزش های فنی وحرفه ای 

4. مجموعة مصوبات شورای عالی 
آموزش و پرورش

5. اسناد بین المللی در مورد آموزش 
فنی و حرفه ای

فنی وحرفه ای به صورت تفکیکی، و ســنجش تئوری 
و ســنجش عملی جــدا از هم انجام می شــد. با این 
تفاوت که حد نصاب نمرة عملی تعیین کنندة پذیرش 
درس های تئوری بود. به عبارت بهتر، هنرجویان در هر 
سال تحصیلی ابتدا در معرض امتحان کار عملی قرار 
می گرفتند و در صورت کسب حد نصاب حداقل 12 
از 20، نمره های سایر درس ها محاسبه و معدل گیری 
انجام می شد. اگر کسی نمرة 12 کسب نمی کرد، در 
تمام درس ها تجدید می شــد و باید در شــهریورماه 
دوباره در امتحان عملی شرکت می کرد و سایر درس ها 
را هم امتحان می داد. این وابستگی به تمام درس ها در 
دهة 1370 به وابستگی به درس های فنی تقلیل پیدا 
کرد که تا ســال 1371 ادامه داشت. از سال 1371 تا 
سال 1395، نمره های درس های مستقل مبنای قبولی 
و مردودی معدل قرار گرفت، ولی همچنان ارزشیابی 
تفکیکی بود. از ســال 1395 ارزشــیابی براســاس 
شایستگی تغییر یافت. به این صورت که ارزشیابی در 
هر درسی به صورت عملکردی )درهم تنیدگی دانش، 
مهارت و نگرش( با معیار دنیای کار انجام می شود تا 

شایستگی ها اثبات شوند.
بدیهی است، سنجش عملکردی دارای استاندارد واحد 
برای هر پودمان است که با ابزارهای متفاوت سنجش 
حسب محیط های یادگیری متفاوت توسط هنرآموزان 

هر درس و با نظارت مدیر آموزش با شاخص استاندارد 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی انجام می شود.

6. تغییرات در منابع و مواد آموزشی در نظام 
چگونه  متوسطه  دوره  فنی وحرفه ای  آموزش 

بوده است؟
از ســال 1344 که آموزش فنی وحرفه ای سازمان 
مشــخصی پیدا کرد، موضوع کتاب درسی و منابع 
آموزشــی هم مورد توجه قرار گرفت. آنچه قابل ذکر 
است و باید به آن پرداخت، شکل گیری و تهیة منابع 
آموزشی اســت. از مشــخصات نظام های آموزشی 
فنی وحرفه ای این اســت که وجــود هنرآموز خبره، 
تجهیزات و ابزار، و مواد و فضای کارگاهی با شباهت 
بســیار نزدیک به دنیای کار و ســرفصل مصوب در 
هر رشــتة تحصیلی ـ حرفه ای مجموعة کاملی است 
که از کتاب درســی و یا منبع آموزشی بی نیاز است. 
بعد از انقالب اســالمی تألیف منابع آموزشــی برای 
همة رشــته های تحصیلی در دستورکار قرار گرفت 
و تا ســال 1395 ادامه یافت. از سال 1395 به بعد، 
تألیف بســته آموزشی برای اولین بار در آموزش های 
فنی وحرفه ای جانشین منابع آموزشی شد که تأثیر 
بسزایی در سازمان دهی محتوا، روش آموزش و حجم 

داشته است.
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