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"چیست؟VET: Vocational Education and Training "آموزش حرفهاي

آموزشحرفهاي– ویژگیهايکیفی
آیامیدانستیدکهسیستمِآموزشحرفهایاسترالیا
بهترینسیستمِآموزشحرفهایدردنیاشناختهشدهاست؟

دلیلآنعبارتستاز:
 صنعت محور است.

 ملی است و مطابق با استانداردهاي بین المللی است.
 مشتري مدار است (هم براي صنعت و هم براي فراگیران).
 نظارتی است.

آموزشحرفهايچیست؟
فراگیرانِآموزشحرفهای،صالحیتهایآموزشحرفهایراکسبمیکنندکهاینصالحیتها
بخشیازچارچوبصالحیتهایاسترالیاراتشکیلمیدهند.
داشتن مدرک آموزش حرفهاي به چه معنی است؟
•دانش و تجربه گسترده در صنعت  +صالحیت مرتبط با صنعت
• شایستگی = دانش قابل انتقال و مهارت هاي عملی

• شایستگی حرفه اي عمدتاً در صنعت مطرح است – بعنوان مثال مهارتهایی که کارفرمایان به
آنها نیاز دارند.
اما مهارتها و دانش "قابل انتقال" عمومیتر بسیار حائز اهمیت هستند.

آموزشحرفهايچیست؟-چهچیزهاییرافراهممیکند؟
آموزش حرفهاي براي افراد ،صنایع و اصناف و جامعه موارد زیر را فراهم میکند :
 مهارتهایی براي محیط کار

 بازآموزي
 مهارتهاي ارتقاء یافته
 مهارتها و دانش پیشرفته

 حمایت و پشتیبانی جامع و چند جانبه
آموزشحرفهاي:یکمحرککلیديبرايشکوفاییورشداقتصاديدراسترالیا

آموزشحرفهایچیست؟-انواعآموزش:
آموزش حرفهاي شامل آموزش هاي معتبر و غیر معتبر(غیررسمی) میشود:
"آموزشغیرمعتبر(غیررسمی"):

• معموالً متمرکز بر یک کار یا یک محصول خاص است.
• توسط دولت تنظیم نشده است (اما ممکن است توسط صنعت تنظیم شده باشد).

"آموزشمعتبر(یاازنظرملیبهرسمیتشناختهشده)":

• براي پاسخگویی به نیازهاي گسترده صنعت طراحی شده است.
• دولت تنظیم می کند (اما می تواند توسط صنعت هم تنظیم شود).

• معموالً توسط شوراهاي مهارتهاي صنعت تدوین میشود.
• باید توسط یک موسسه معتبر مهارتآموزي بخش خصوصی( )RTOاجرا شود.

چهکسیآموزشحرفهايرااجرامیکند؟
حدود  4850موسسه معتبر مهارتآموزي بخش خصوصی ( )RTOدر استرالیا وجود دارد از جمله:

• سازمانهاي آموزشی خصوصی

• سازمانهاي آموزشی غیر انتفاعی
• سازمانهاي آموزشی ثبت شده شرکتی
• سازمانهاي آموزشی ثبت شده با بودجه عمومی (به عنوان مثال  ،TAFEsمدارس
متوسطه دولتی)

جزئیات کلیه موسسات معتبر مهارتآموزي بخش خصوصی در سایت ثبت
ملیِ training.gov.au
که توسط مقامات ناظرِ  RTOبه روز شده ،درج شده است.

چهکسانیازآموزشحرفهايبهرهمیبرند؟
• افراد از سن مدرسه به باال

• ترک تحصیل کردهها یا دانشآموزان سالهاي پایانی مدرسه
• مشاغل کوچک و بزرگ ،در کل صنایع و بسیاري از اصناف.

• دانشجویان خارج از کشور ثبت نام شده

آموزشحرفهايدرکجاانجاممیشود؟
• ضمن خدمت به عنوان مثال در محلکار ،در کارورزيها و کارآموزیهاي
تحت نظارت کارفرمایان
• خارج از محیط کار بعنوان مثال در سر کالسِ درس
• از راه دور یا آنالین یا
• به صورت ترکیبی ،به عنوان مثال حضوري و یا آنالین و یا ترکیبی؛ بعنوان
مثال ترکیبی از ضمن خدمت ،خارج از محیط کار و به صورت آنالین.

پیشینهمختصريازآموزشحرفهايدراسترالیا
 1974گزارش برجسته کمیته فنی و تحصیالت تکمیلی استرالیا ) ،(ACOTAFEبررسی نیازها و اولویتها در آموزشهاي فنی و حرفهاي.

 1984کمیته تحقیق درباره برنامه هاي بازار کار که در نتیجۀ آن کارآموزي جوانان و دیگر اشکال آموزش کار محور ایجاد گردید .
 1987مهارتهایی در سیاست هاي استرالیا با تمرکز بر بهبود کیفیت آموزش و ایجاد فرصت هاي شغلی براي جوانان ارائه شد .

1990

شورا/هیات ملی آموزش " "NTBبراي تصویب استانداردهاي شایستگی شغلی ارائه شده توسط ارگانهاي مشاوره آموزش در صنعت ملی تاسیس شد.

1992

" به عنوان یک نهاد قانونی مستقل براي تدوین و اجراي سیاست هاي آموزش فنی و حرفه اي تأسیس شد.
نهاد ملی آموزش استرالیا"ANTA

" براي تهیه استاندارد ملی براي جمع آوري و تجزیه و تحلیل اطالعاتِ آموزش حرفهاي معرفی شد.
 " 1994استاندارد اطالعات آماري مربوط به مدیریت آموزش حرفهاي استرالیا)(AVETMISS
 1995صالحیتهاي تحصیلی و آموزشی در داخل یک سیستم ملی صالحیتها با نام چارچوب صالحیتهاي استرالیا ”  "AQFوارد شد .
مقررات انتخاب کاربر طراحی شد تا یک بازار آموزشی باز شود تا مجریان آموزشی بخش خصوصی به بودجه هاي دولتی دسترسی پیدا کنند.
1999

اولین موج بسته هاي آموزشی اجرا شد.

2001

چارچوب آموزش کیفیت استرالیا " " AQTFارائه شد.

2003

شوراهاي مهارتهاي صنعت  ،جایگزین نهادهاي مشاوره اي در صنعت شد.

2005

” “ANTAلغو شد و وظایف و نقشهایش به بخش آموزش ،علوم و فناوري فدرال "  " DESTواگذار شد.

2008

شورا/انجمن دولت هاي استرالیا " "COAGاصالحات مهمی را آغاز کرد تا مشارکت در آموزشهاي حرفهاي در استرالیا ،بویژه آموزشهاي حرفهاي سطوح باالتر افزایش یابد .نقد و بررسی

آموزش عالی استرالیا (بررسی برادلی)  ،به بررسی جهت و مسیر آینده بخش آموزش عالی.
2010

استراتژي ملی جوانان براي جوانان استرالیایی راه اندازي شد.

2011

 ،ASQAناظرین/مقامات ناظر ملی آموزش حرفهاي براي ثبت نام و ممیزي سازمان هاي آموزشی ثبت شده""RTOsتاسیس شد و به دوره هاي آموزش حرفهاي مطابق با قانون اعتبار

بخشید.

 2012سیاست آموزش ملی استرالیا -مهارتهایی براي تمام استرالیایی ها :شامل حق آموزش تا گواهینامه  IIIو دسترسی گسترده به وام هاي منوط(مشروط) به درآمد براي دیپلمه ها /دیپلمه هاي پیشرفته

ساختارسیستمآموزشحرفهایملی
دپارتمانها و
وزراي ایالتی
/کشوري

هیاتهاي مشاوره اي
ایالتی مهارتهاي
صنعت

شوراي دولتهاي استرالیا
(شوراي اصالح)
COAG

شوراي مهارتها و صنعت

شوراي چارچوب

استرالیا صالحیتهاي
AQFC

COAG
شوراي ملی تحقیقات
آموزش حرفه اي
NCVER

هیات نظارت بر کیفیت
مهارتهاASQA

تحت بررسی

موسسه معتبر مهارتآموزي بخش خصوصی و هیاتهاي باالدستی

کارفرمایان و هیاتهاي باالدستی

وزارت فدرال و
دپارتمان
صنعت

هیات نظارت
بر کیفیت مهارتها
ASQA

 –ISCشوراهاي
مهارتهاي صنعت

تصمیم گیري و استراتژي

نظارتی

فراگیران

دیدگاه و تحقیق
دیدگاه و تحقیق

سیستمملیآموزش(مهارتی)چیست؟
سیستم ملی آموزش مهارتی سه عنصر اساسی دارد:

 -1چارچوب صالحیتهاي استرالیا
Australian Qualifications Framework (AQF) www.aqf.edu.au

 -2چارچوب ملی کیفیت آموزش حرفه اي  ،تنظیم شده توسط ASQA
www.asqa.gov.au

 -3بسته هاي آموزشی
www.training.gov.au

 – 1چارچوبصالحیتهايحرفهاي)(AQF
سطح

مقطعمتوسطهدوم(دبیرستان)

گواهینامه 1

1
2
3

آموزشحرفهاي

آموزشعالی

گواهینامههاي
مقطع دبیرستان

گواهینامه 2
گواهینامه 3

4

گواهینامه 4

5

دیپلم

6

دیپلم پیشرفته

مدرک کاردانی

7

مدرک لیسانس

8

گواهینامه فارغ التحصیلی
دیپلم فارغ التحصیلی
مدرک افتخاري لیسانس

9

مدرک فوق لیسانس

10

مدرک دکترا

www.aqf.edu.au

 – 2چارچوبکیفیتآموزشحرفهای""VQF
هدف از چارچوب کیفیت آموزش حرفه اي چیست؟
• هماهنگی و انسجام بیشتر در ثبتنام ها و نظارت بر سازمانهاي
آموزشی ثبت شده «موسسات مهارتآموزي بخش خصوصی»RTO
• هماهنگی و انسجام بیشتر در اجراي استانداردهاي آموزش حرفهاي

چارچوب کیفی آموزشهاي حرفه اي تشکیل میشود از:
• استانداردهاي مقررات آموزش حرفه اي ملی (به زودي SRTOمی شوند)

• الزامات مناسب شخصی
• الزامات ارزیابی ریسک پذیري مالی
• الزامات تهیۀ داده

• چارچوب صالحیت هاي استرالیا )(AQF

هیاتناظرکیفیمهارتهایاسترالیا""ASQA
بررسیاجمالیدرزمینهناظرینملیآموزشحرفهای– هیاتناظرکیفیمهارتهایاسترالیا
•  –ASQAناظرین ملی "سازمانهاي آموزشی ثبت شده " موسسات معتبر مهارتآموزي بخش
خصوصی و آموزشهاي معتبر ملی

•  ASQAاز سال  2011در اکثر ایالت ها و سرزمین ها فعالیت داشته است.
الزاماتنظارتی"سازمانهايآموزشیثبتشده"دراسترالیاچیست؟
سازمانهاي آموزشی ثبت شده باید:

• قوانین و مقررات را پذیرفته و رعایت کنند
• شرایط و استانداردها را درک کنند.
• براساس سیاستها ،رویه ها و روشهاي مشخص کار کنند.
• از تغییرات آگاه باشند و همگام با آنها پیش بروند.

استانداردهايسازمانهايآموزشیثبتشده
• (ASQAهیات ناظر کیفیت مهارتهاي استرالیا) از طریق قانون نظارت بر
مقررات آموزش فنی و حرفهاي ملی سال  2011ایجاد شد که برموسسات
معتبر مهارتآموزي بخش خصوصی نظارت میکند.
• سازمانهاي آموزشی ثبت شده در زمینه آموزشهاي حرفه اي باید تا اول
آوریل  2015مطابق با استانداردهاي قانونی مستند در استاندارد
( NVR RTOs 2012استانداردهاي ضروري براي ثبت نام اولیه و ادامه آن)
عمل نمایند و پس از آن از "استاندارد هاي سازمانهاي آموزشی ثبت شده
 "2015تبعیت کنند ()SRTO2015
براي کسب اطالعات بیشتر به این سایت مراجعه کنید:
www.vetreform.industry.gov.au

برخی از حوزههای تغییر از مقررات آموزش فنی و حرفهای ملی به
استانداردهایسازمانهایثبتشده:
• تاکید بیشتر در مورد مشاوره در صنعت
• رهنمودهای واضح تر  -اعتبار سنجی مستقل بیرونی
• شرایط و الزامات سختتر – برطرف سازی نیازهای فراگیران
• شرایط مربیان  1 : TAEمورد از موارد زیر:
مدرک دیپلم آموزش حرفهای
دیپلم تدوین و طراحی آموزشی
صالحیت سطح باال در آموزش بزرگساالن.
• دستورالعملهای واضحتر " -حجم یادگیری"

برایآنکهگیجنشوید:....

• بیشتر سازمانهاي آموزشی ثبت شده توسط  ASQAنظارت میشوند.
• اما برخی از سازمانهاي آموزشی ثبت شدۀ ایالت ویکتوریا توسط اداره ثبت و
صالحیتهاي ویکتوریا )(VRQAنظارت میشوند و باید مطابق با استانداردها و
دستورالعملهاي  AQTFعمل نمایند.

• برخی از سازمانهاي آموزشی ثبت شده در غرب استرالیا توسط شوراي
اعتباربخشی آموزش ( )TACنظارت میشوند.
• کلیه سازمانهاي آموزشی ثبت شده در ایالت ویکتوریا و غرب استرالیا که در
خارج از ایالت خود فعالیت می کنند و یا جزء موسسات معتبري هستند که
میتوانند به فراگیران خارج از کشور آموزش بدهند ،می توانند به فراگیران
خارج از کشور آموزش بدهند.

مقامناظرکیفیمهارتهایاسترالیا""ASQA
گزارش ساالنه به ASQA
سازمانهاي آموزشی ثبت شده باید ساالنه به ASQAگزارش دهند:
نیاز سازمانهاي آموزشی ثبت شده به گزارش ساالنه:
تکمیل
داده هاي شاخص کیفیت که شامل داده هاي مربوط به موارد
زیر است:
 تکمیل شایستگی تعامل فراگیر و -رضایت کارفرما

فرایندهاي جمع آوري داده ها شامل موارد زیر است:

شایستگی

شاخصهاي کلیدي

حمایت از فراگیران،
مشارکت دادن آنها و
انتقال مفاهیم به وي

رضایت
کارفرما

کیفیت

• اعتبار سنجی ارزیابی و  /یا اصالح و تغییر
• مقایسه با سازمانهاي آموزشی ثبت شده با عملکرد باال
• از روشهاي نظرسنجی ،گروه هاي هدف  ،تجزیه و تحلیل  ،SWOTمصاحبه  ،مباحثه استفاده شود.

.3بستههایآموزشی
بستههاي آموزشی چیست؟
• مجموعه اي از استانداردها و صالحیتهاي ملی تایید شده
• که توسط شوراهاي مهارت هاي صنعت ( )ISCsبا مشاوره با صنعت ،سازمانهاي
آموزشی ثبت شده و دولت تدوین و تهیه شده (در حال حاضر تغییراتی در رابطه با ISC
ها در حال انجام است).
• که مهارتها و دانش را در حوزۀ مهارتها و صنایع خاص تشخیص و ارزیابی میکنند .

.3بستههایآموزشی
چگونه سازمانهاي آموزشی ثبت شده از بسته هاي آموزشی استفاده می کنند؟
• برای ارائه آموزشهای معتبر ملی ،که منجر به صدور مدارک رسمی ملی میشود.
• برآوردهکردن مهارتهای خاص یا عمومی مورد نیاز صنعت.
• بستههای آموزشی یک چارچوب هستند – که سازمانهای آموزشیِ ثبت شده تهیه و

تدوین میکنند  -آنها اجرا یا ارزشیابی را انجام نمیدهند.

تغییراتدرشوراهایمهارتهایصنعت-یکمدلجدید






شوراهاي مهارت و صنعت استرالیا
در زمینه ابزار کیفیت آموزشهاي حرفهاي مشاوره میدهد.
صالحیتها را تایید و تصویب میکند.
براي صنعت ،دادههاي ورودي فراهم میکند تا تحقیقات مربوط به آموزشهاي حرفهاي را رهبري نماید.
محول کردن کار به سازمانهاي خدمات مهارتی ""SSO
کمیتههاي مرجع صنعت) (IRCجدید تشکیل میدهد یا براي کمیتههاي موجود تعیین تکلیف میکند.

کمیته هاي مرجع صنعت
)(IRC
سازمانهاي خدمات مهارتی
SSO

کمیتههاي مرجع صنعت""IRCبعنوان روشی براي برقراري ارتباط بین صنعت و
سیاستهاي آموزشی مورد استفاده قرار میگیرند و به تدوین و تهیه بستههاي
آموزشی کمک میکنند.

حمایت از کمیتههاي مرجع صنعت"  "IRCاز طریق پشتیبانی
عملیاتی ،فنی و اداري.

https://education.gov.au/news/new-arrangements-training-product-development-australian-industry

تاریخچهتغییراتدرشورایمهارتهایصنعت:
• ژوئن تا ژوئیه  : 2015دعوت از صنعت
• آگوست  -سپتامبر  :2015ارزیابی و مذاکره
• اکتبر  -نوامبر  :2015تأسیس
• ژانویه  :2016کامالً عملیاتی

https://education.gov.au/news/new-arrangements-training-product-development-australian-industry

مهارتهايپایهايو
بستهآموزشیمهارتهايپایهاي)(FSK

یکیدیگرازتغییراتجدید:مهارتهایپایهای
مهارت هاي پایهاي چیست؟

دپارتمانصنعت
مهارتهايپایهاي:مهارتهاي پایه اي براي افراد الزم
است تا بطور کامل در کسب دانش و اطالعات
شرکت کنند .ترکیبی از مهارتهاي فرآوري اطالعات
مثل خواندن ،نوشتن ،مهارتهاي ریاضی در کنار
مهارتهاي مربوط به سواد دیجیتالی و اشتغالزایی
در حال حاضر براي کارفرمایان الزم است.
مهارتهاي مربوط به زبان ،ریاضی و
خوانداري انگلیسی) : (LLNمهارتهاي نوشتن،
خواندن ،صبحت کردن ،گوش دادن و سواد
دیجیتالی و کاربرد ریاضیات به زبان انگلیسی

چارجوب مهارتهاي کلیدي استرالیا) :(ACSFاین چارچوب
یک مرجع مشترک براي تشریح عملکرد در  5مهارت اصلی
یادگیري ،خواندن ،نوشتن ،ارتباطات کالمی و ریاضیات است.
بسیار خوب طراحی شده و قرار است در موقعیتهاي مختلفی
بخصوص در آموزش در مدرسه و براي دانش آموزانی که از لحاظ
تحصیلی و آموزشی ضعیف هستند مورد استفاده قرار بگیرد.

مهارتهاياشتغالزایی :مهارتهاي تکنولوژي
ارتباطااااات و اطالعااااات ،یااااادگیري،
خودمدیریت؛ حل مسئله و همکااري باراي
مشارکت در محیطهاي کاري مدرن اماروز و
زندگی معاصر الزم است.

مهارتهاي کلیدي براي چارچوب توسعه
کار  ) :(CSfWیک زبان مشترک براي
تشریح و صحبت در مورد مهارتهاي
عمومی مرتبط با اشتغال فراهم می کند.

ادامهمهارتهایپایهایhttp://governmentskills.com.au/foundation-skills....

تاکیدوتمرکز 
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 چارچوب مهارتهاي کلیدي استرالیا  تمام مربیان و ارزیابان آموزش فنی و حرفه اي
)(ACSF
 تهیه و تدوینگران برنامه هاي درسی و منابع
و
 مهارتهاي کلیدي در کار )(CSFW

 کارورزان مهارتهاي مربوط به سواد زبانی LLN
 مشاوران مشاغل و اشتغال
 نمایندگان دانشگاه و مدرسه

مهارتهاي پایه اي

 مهارت هاي پایه اي در تمام دوره هایی که به روز می شوند وجود دارند.

 اجرا و ارزیابیِ مهارتهاي پایه اي در بسته هاي آموزشیِ به روز شده اجباري هستند.
 اطالعات در مورد مهارت هاي پایه اي در  TASگنجانده می شود.
 برخی از بسته هاي آموزشیِ به روز شده مهارتهاي پایه اي را بصورت نقشه نشان دادهاند.
 دیگران یک حجم همراه را براي کمک به شما در انجام این کار فراهم می کنند.

بستۀآموزشیِمهارتهایپایهای( :)FSK
• طراحی شده براي کار در ترکیب با تمام بسته هاي آموزشی
• واحدها و صالحیتهايِ  ، FSKدانش و مهارتهاي سواد زبانی"  "LLNرا مشخص میکنند.
• در کل  91واحد  3 +صالحیت

FSK20113

FSK10213

FSK10113

گواهینامه  2در مهارتهاي کار
و مسیرهاي شغلی /حرفه اي

گواهینامه  1در مهارتها براي
مسیرهاي شغلی /حرفه اي

گواهینامه  1در دسترسی به
مسیرهاي شغلی/حرفهاي

 ACSFسطح 3

 ACSFسطح 2

 ACSFسطح 1

واحدهایاضافیدر:

نوشتن ،خواندن  ،یادگیري و سواد دیجیتالی  ،ریاضیات و ارتباطات کالمی

آییننامهکار
منشوراخالقی
این قوانین استانداردهاي شغلی را که از ارائه دهندگان آموزش انتظار می رود ،تعیین می کنند.
این قوانین چارچوبی را براي عامالن و کارگزارانی که با یک عضوِ ( ACPETشوراي آموزش بخش
خصوصی استرالیا) همکاري یا مشارکت دارند مشخص می کند تا فراگیران ،اصناف و دولت
شبههاي نسبت به صداقت نمایندگان/کارگزارانی که با اعضايِ  ACPETهمکاري دارند نداشته
باشند.
اطالعات

بیشترhttp://www.acpet.edu.au/members/codes-of-practice/#sthash.rr8e45dm.dpuf :

آییننامهکار
این آیین نامه بمنظور ایجاد اطمینان در فراگیران ،صنعت و دولت از اینکه شوراي آموزش
بخش خصوصی استرالیا ( - )ACPETبا حمایت از اعضاي خود  -اقدام به تدوین آیین نامه
کار براي استفاده از خدمات نمایندگان /کارگزاران کرده است.
هدف از این قانون ارائه توضیح روشنی از استانداردها براي فراگیران است که آنها انتظار
دارند سازمانهاي عضوِ (ACPETشوراي آموزش بخش خصوصی استرالیا) این استانداردها را
در معامالت و مراوداتشان با آنها و یا نماینده منتخب آنها از جمله نمایندگان/کارگزارانی که
این سازمان براي جذب فراگیر استفاده می کنند ،رعایت کنند
اطالعات بیشتر:

http://www.acpet.edu.au/members/codes-of-practice/#sthash.rr8e45dm.dpuf

آییننامه(منشور)اخالقی
به عنوان شرط پذیرش و ادامه عضویت در شوراي آموزش بخش خصوصی استرالیا (، )ACPET
همه اعضا باید موافقت کنند که از قوانین اخالقیِ ACPETپیروي کنند.
این آییننامه استانداردهاي حرفهاي مورد انتظار از ارائه دهندگان آموزش را مشخص می کند.
اعضا موظف هستند در کلیه معامالت و مراودات با فراگیران (گذشته ،حال و آینده)،
کارفرمایان ،با  ACPETو سایر سازمانها با صداقت رفتار کنند.
اطالعات بیشتر http://www.acpet.edu.au/members/codes-of-practice/#sthash.rr8e45dm.dpuf :

:منابعکلیدي
 www.training.gov.au )(براي بسته هاي آموزشی به روز شده و داده هاي ثبت نام
E-Newsletters/social media
• ACPET National Monday Update (members only publication)
• ACPET on Facebook
• ACPET on LinkedIn
• ACPET on Twitter
• Relevant ISC E-Newsletters
VET professional development workshops
• ACPET – www.acpet.edu.au/services/professional-development/

منابعکلیديبیشتر:
Compliance
• ASQA – www.asqa.gov.au or
VRQA – www.vrqa.gov.au or
TAC – www.tac.wa.gov.au
•

کلیه اسناد مهم در مورد استاندارد هاي کلِ آموزش حرفهاي ( ،سازمانهاي آموزشی ثبت شده،
بسته هاي آموزشی ،ناظران و غیره)

•

ASQA website

تمام اطالعات مهم در مورد داده هاي آموزش حرفهاي NCVER website

•

تغییرات بسته هاي آموزشی:

•

آیین نامه هاي کار و اخالقِ ACPET

وب سایت های ISC
- www.acpet.edu.au/codes

بهار1399

کلیهحقوقایناثرمتعلقبهمرکزتربیتمربیو
حرفهایمیباشد.

پژوهشهایفنیو


