
 بررسی نظام آموزش وتربيت 

 معلمان و مربيان آموزش فنی و حرفه اي

(کشور 16)  
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 مقدمه

 آشنايي با نحوه تامين و تربيت معلمان و مربيان آموزش فني و حرفه اي: هدف
 

داده هاي موجود در سايت مرکز تخصصي آموزش هاي فني و حرفه اي  :منبع
 -پروفايل آموزش هاي فني و حرفه اي کشورها - UNEVOC(يونيوک)

TVET Country Profiles 
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 آلمان

 آلمان

 تدريس معلمان
و    

  مربيان

 مراکز آموزش فني و حرفه اي بخش تئوري 

 شرکت و کارخانجات بخش عملي 

استاد معلمان براي تدريس دانش نظري شغل 

 و موضوعات آموزشي عمومي

 مهارت با هايي تکنسين يا ارشد صنعتگران
 دانش تدريس براي (Werklehrer) بيشتر

 تخصصي

معلم   

 مربي

  تعيين با اي کارحرفه سابقه داراي صنعتگر يک يا ماهر کارگر سرکارگر،

 .(نيست اجباري عالي آموزش مدرک) پداگوژي/آموزشي و مهارتي صالحيت

o  دستورالعمل شايستگي مربيان"تاييد و تعيين صالحيت مربيان آموزش فني و حرفه اي طبق"  
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 روسیه

 روسيه

 از طريق آموزش عالي در دانشگاه

o افزايش ساعات آموزش ضمن خدمت در سال هاي اخير 

o  وجود مشوق و انگيزه هاي براي ارتقاء و توسعه حرفه اي و تخصصي 

 آموزش

معلمان   

 (TVET)فني و حرفه ايدانشگاهي /کالج هاي غيرعلمياز طريق 
   

دوره 
ضمن 
 خدمت

 (آزمون انجام بدون تخصصي رشته با مرتبط)  آموزشي دوره يک در حداقل يکبار سال 5 هر
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 چین

 چين

معلمان مدارس تخصصي( 1)  

معلمان فرهنگي و فني در هنرستان هاي فني( 2)  

مربيان براي آموزش در مراکز کارگران ماهر و مدارس ( 3)
 متوسطه حرفه اي
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 چين

  (TVET)الزام معلمان و مربيان فني و حرفه اي 
 

در سطح آموزش متوسطه مطابق با استانداردهاي معلمان 
 حرفه اي 

o(پداگوژي)شايستگي عمومي تعليم 

oصالحيت حرفه اي مرتبط از جمله دانش صنعت 

oتکنيک هاي به روز  و تجربيات عملي 

o (پيش دانشگاهي)الزام داشتن مدرک آموزش عالي و تجربه کاري براي تدريس در مقطع آموزش پس از متوسطه 

oمتولي حرفه اي و فني مربي تربيت عالي آموزش مؤسسات و دانشگاه ها 

 (بازآموزي)خدمت حين دوره هاي و خدمت از پيش آموزشي دوره هاي ارائه

 ) (TVET حرفه اي و فني آموزش معلمان و مربيان
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 چین



 کره جنوبی

 کره جنوبی

 دانشکده هاي پلی تکنيک و بعضی موسسات خصوصی مورد تاييد وزارت کار و اشتغال کره

تربيت مربيان    (Korea TECH)در دانشگاه فناوري و آموزش کره  

 آموزش ضمن خدمت به مربيان

 نيمه وقت  

84% 

 تمام وقت

16% 

 معلمان دبیرستان های حرفه ای 
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 مالزی

 مالزي

  (MQA) ”آژانس صالحيت هاي مالزي“و ” وزارت آموزش عالي“تأييد 

وزارت  (TEU) ”دفتر تربيت مربي و مدرسِ“مطابقت با استانداردهاي 
 آموزش عالي

توسط ( تدريس)پروژه و طرح هاي آموزشي در تاييد دانش آموختگان 
 قبل از پذيرش     (ESB) ”شوراي خدمات آموزشي“

مدرسه آموزش در دانشگاه هاي دولتي و يک دانشگاه / دوازده دانشکده 
 آموزش و پرورش 

 مراحل تربيت، آموزش و تاييد معلمان، مدرسان و مربيان
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اين خدمات فقط براي معلماني است که در دانشگاه درس نخوانده اند تا   -وزارت آموزش عالي 
 .ارتقاء دهند( ليسانس)بتوانند صالحيت و دانش خود را به سطح کارشناسي

oصالحيت داراي حداقل بايد مدرسين همه تکنيک، پلي و صنوف هاي دانشکده در 
 را خود تحصيالت که شود مي داده فرصت اين آنها به و باشند (DLQ) گواهينامه سطح

   .دهند ارتقاء دکترا سطح تا

 برنامه درسی آموزش معلمان قبل از خدمت

o مدارک دانشگاهي تربيت مدرسان در مالزي بيشتر به صورت دريافت 

 برنامه هاي ضمن خدمت

 براي    

 مربيان يا معلمان 

 مالزي
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 مالزی



 استرالیا

 استراليا

 (مجوز داراي و شده ثبت مهارتي آموزش سازمان) RTO داراي که موسساتي توسط فقط
 هستند

 الزام معلمان و مربيان

  (TVET)فني و حرفه اي  

o4 سطح گواهينامه حداقل داشتن (IV Certificate) آزمونگران و مربيان براي اي حرفه صالحيت 

 اي حرفه و فني

oهمچنين و باالتر يا  ديپلم سطح حد در (پداگوژي) بزرگساالن آموزش در صالحيت تاييديه 
 .مربوطه صنعت در مناسب توانايي و مهارت/دانش/صالحيت

oصنعت در اي حرفه صالحيت عالوه به آزمونگران براي آزمونگري مهارت گواهينامه داشتن بودن الزامي 
 مربوطه

oهاي سازمان توسط اي حرفه و فني مربيان و معلمان براي (جديداالستخدام) خدمت از پيش آموزش مجوز 
 داشته 4 سطح گواهينامه آموزش مجوز خود که (ها دانشگاه و خصوصي دولتي،) آموزي مهارت رسمي
 باشند

 آموزش ضمن خدمت
 مربيان و معلمان فني و حرفه اي  

استفاده از مدرس درون يا برون  )برگزاري دوره بازآموزي مربيان توسط خود مرکز آموزش فني و حرفه اي  -
و يا برون سپاري با پرداخت هزينه بعالوه شرکت دادن مربيان در کارگاه و نشست هاي درخصوص  ( سازماني

 (پداگوژي)اصول آموزش و يادگيري 
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 آمریکا

 آمريکا

 مدرک کارشناسي و سابقه کاري مرتبط با حوزه مورد تدريس

 معلمان و مربیان 

 نظام آموزش فنی و حرفه ای

(الزام داشتن تجربه کاري بيشتر و اخذ گواهينامه فني و حرفه اي )ديپلم متوسطه  

 :شيوه هاي گوناگون ورود افراد به تدريس به عنوان مربي فني و حرفه اي

oاخذ مدرک کارشناسي در رشته تربيت معلم مرتبط با حوزه آموزش، مانند رشته کشاورزي 

o و روانشناسي( پداگوژي)گذراندن دوره هاي تخصصي آموزش 

oداشتن مدرک کارشناسي در رشته مورد آموزش مانند مهندسي، کامپيوتر يا بازرگاني 

oمانند  داشتن مدرک ديپلم متوسطه و تجربه کاري قابل توجه در رشته مرتبط با حوزه آموزشي
 مکانيک خودرو يا مهارتهاي آشپزي

o(رقابتي) خصوصي موسسات معلمان و مربيان براي مجوز گرفتن اجبار عدم 
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 در بعضي از ايالتها موارد زير براي معلمان و مربيان اجباري است

oپيشينه سو عدم 

oخدمت شروع از قبل پداگوژي هاي دوره گذراندن   

 (دارد وجود معادل ارشد کارشناسي مدرک اعطاي امکان پداگوژي و کارورزي دوره گذراندن از پس)

 شرط تمدید مجوز تدریس

 گذراندن 

 دوره توسعه حرفه ای سالیانه 

 آمريکا

oحداقل معدل 

o آزمون تاييد صالحيت معلمي 

o  آزمون مرتبط با حوزه آموزش تخصصي 

oخدمت ضمن در ارشد کارشناسي مقطع در تحصيل 

o وجود تدريس به عنوان کمک معلم يا مربي در کنار فرد مجرب 

 :مسير جايگزين براي احراز صالحيت افراد داراي مدرک کارشناسي يا تجربه کاري فاقد مدرک دوره پداگوژي شامل
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 آمریکا



 اندونزی

 مؤسسات تربيت معلم در داخل دانشگاه ها

 اندونزي

 BSNPمطابق با استانداردهاي ( ساله 4)داشتن مدرک تحصيلي عالي   
الزام 

 معلمان 

 مسئول آموزش معلمان و مربيان
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 برزیل

 برزيل

oتوسط شده تعيين ويژه استانداردهاي با مطابق مجوز داراي هاي برنامه يا عالي آموزش هاي برنامه قالب رعايت 

  (TVET)حرفه اي و فني متوسطه آموزش ملي درسي برنامه دستورالعمل هاي طبق آموزش ملي شوراي

داشتن مدارک کارشناسي و باالتر همراه با گواهينامه پداگوژي براي دارندگان کليه مقاطع عالي تخصصي  
(ISCED 5-8 )براي مربيان آموزش فني و حرفه اي 

 (TVET)آموزش هاي پيش از خدمت براي معلمان و مربيان فني و حرفه اي

oتدريس مدرک بدون) دانشگاهي مدرک داراي معلمان اي حرفه تجربه و دانش افزايش امکان/ 
  گواهينامه صدور مراحل در (پداگوژي

گذراندن دوره هاي ضمن خدمت در مؤسسات آموزشي مرتبط با وزارت آموزش و پرورش و مؤسسات آموزش  
 عالي  

 الزامات
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 سوئد

o    الزام مربي فني و حرفه اي براي تدريس در محيط کار و ايفاي نقش عامل ارتباطي مرکز و محيط کار

 براي پشتيباني از فراگيران

 سوئد

o بودن مدرک آموزش عالي در موضوع مورد تدريس  همراه با گواهينامه پداگوژيدارا 

o    الزام معلم فني و حرفه اي مشغول به کار فاقد مدرک تحصيالت حرفه اي به تحصيل يک سال در يک

 الزامات کالج يا دانشگاه

 محتواي برنامه آموزشي معلمان و مربيان

آموزش هاي عملي تحت نظارت در  -2

 مرکز/مدرسه
  (پداگوژي)روش هاي آموزش  -1
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 فرانسه 

 فرانسه

 تدريس هاي دوره گذراندن براي کالج به پيوستن براي کارشناسي مدرک داشتن

 (پداگوژي)آموزش و 

oصورت در دوم سال به ءارتقا و ساله يک ارشد کارشناسي دوره در مربيگري يا معلمي متقاضيان شرکت 

 حرفه اي و فني سطوح و مقاطع کليه در تدريس اجازه و حرفه اي و فني آموزش صالحيت کسب براي موفقيت

o  ،با وزارت کار، اشتغال و تعامل اجتماعي با هدف ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي مورد نياز در مشاغل عمومي

 خدمات، حمل و نقل و بخش هاي بازرگاني

  (TVET)ايمسئول آموزش معلمان و مربيان فني و حرفه وزارت آموزش ملي، آموزش عالي و پژوهش 

 مسئوليت تامين و اداره معلمان و مربيان در آموزش هاي فني و حرفه اي غير رسمي 

 
الزام معلمان و مربيان 

 فني و حرفه اي 
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 فيليپين

17 

 فیلیپین

oاستانداردهاي آموزشي، قوانين تدوين در خصوصي بخش مربيان همکاري 
 هيئت در خصوصي بخش نمايندگان حضور و ارزشيابي و سنجش شايستگي،

 "TESDA) )هامهارت توسعه و فني آموزش سازمان" مديره

 وزارت آموزش عمومي، و آموزش عالي و پژوهش

 توسط سازمان آموزش فني ( NTTA)ملي مربيانآکادمي تاسيس 
 فيليپين در مربيان ارتقاء بر نظارت براي TESDA)) هاو توسعه مهارت

o"اقيانوسيه/آسيا گواهينامه صدور و اعتبارسنجي کميسيون" (APACC) ارتقاي براي اجرا و ريزي برنامه متولي 
 حرفه اي و فني مربيان صالحيت چارچوب" در شده تعريف شايستگي استانداردهاي براساس مربيان شايستگي هاي

 سطح 4 در"TESDA) )هامهارت توسعه و فني آموزش سازمان" در (PTTQF)"فيليپين

مسئول آموزش 
معلمان و مربيان 

 ايفني و حرفه
(TVET) 



 کانادا

 کانادا

صالحيت هاي  
مورد نياز براي 

مربيان و معلمان 
بسته به نوع برنامه 

 آموزشي

18 

oدولتي بخش و صنعت بازار، از دولتي هاي دانشکده و موسسات در صنعتي تجربه داراي اي حرفه و فني آموزش معلمان و مربيان بکارگيري 

 صالحيت حرفه اي

و موسسه آموزشيکالج حرفه اي گواهينامه   

 مدارک ليسانس تا دکترا



 کانادا

 کانادا

19 

 درصد بکارگيري معلمان و مربيان آموزش فني و حرفه اي براساس صالحيت

 درصد صالحيت

 %14 موسسه/ گواهينامه کالج
 %41 مدرک ليسانس

 %29 مدرک فوق ليسانس
 %16 مدرک دکترا

o پداگوژي/تدريسروش هاي / هاي بازآموزي درخصوص اصول يادگيري بزرگساالنگذراندن دوره 

دو نمونه تربيت معلم فني و حرفه اي در کانادا   

ساله  4-5کارشناسي آموزش   

ساله 1-2آموزش ( فوق ليسانس)تکميلي   



 نروژ

 نروژ

 مربيان و معلمان گروه سه
  در اي حرفه و فني آموزش
 متوسطه از پس مقاطع
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 رسمي آموزش در معلمان-1

مربيان و سرپرستان در بنگاه هاي اقتصادي -2  

 رسمي نيمه و غيررسمي آموزش در اي حرفه و فني آموزش تسهيلگران-3

 دو نوع صالحيت براي معلمان و مربيان آموزش فني و حرفه اي
 در آئين نامه هاي ملي نروژ ( و حتي ديگر معلمان)  

 صالحيتهاي مربوط به رشته آموزشي 

 صالحيتهاي مربوط به تدريس



 نروژ

 نروژ
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 اي حرفه معلم آموزش دوره يا اي حرفه پداگوژي

مدارک 
تحصيلي 
 موردنياز

ساله  3( يا مهندسي)مدرک کارشناسي  
 يا 

ساله 2يک مدرک کارشناسي ارشدِ   

 گذراندن دوره آموزش عملي

الزام براي 
 ارتقاي مربيان



 محتواي دوره 
 (پداگوژي حرفه اي –آموزش عملي )

oآموزش تئوري پداگوژي 

o تعليم و آموزش حرفه اي 

oتمرين اجراي عملي آموزش و تدريس 

o نروژ نظارت بر تدريس فراگيران 
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 نروژ

 براي (وقت نيمه آموزش سال 2 يا) ممتد سالۀ يک برنامه يک شامل (مستمر مدل يک عنوان به) اي حرفه و فني پداگوژي -عملي آموزش
 ها تخصص ديگر يا (اي حرفه و فني) اي حرفه/تخصصي مدرک داراي افراد



 شرايط افرادي
 که مي توانند  

 در اين دوره شرکت کنند

oکارگر ماهر، يا داراي مدرک مهندسي يا کارشناسي در يک حرفه خاص/داراي صالحيت يک استادکار 

oدو سال تجربه کاري 

o (  فني، حرفه اي و مديريتي)دو سال مطالعه و آموزشهاي ديگر 

oرسمي نيمه هاي صالحيت مدرک داراي يا دانشکده يا دانشگاه مدرک   

 نروژ
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 نروژ

oو راهنمايي سطوح در اي حرفه و فني معلمان آموزش هاي برنامه تمام حاضر حال در 
 و فني مربيانِ آموزش هاي برنامه تمام نيز و (سيزدهم تا هشتم کالس) دبيرستان

 هستند شدن اصالح و بازنگري فرايند در ، اي حرفه

oسالۀ 3 کارشناسي برنامه يک دبيرستان و راهنمايي آموزان دانش به اي حرفه و فني آموزش هاي مهارت تدريس براي معلم تربيت  
 (پداگوژي هاي آموزش و فني تخصصي آموزشهاي شامل)



 نروژ

24 

 نروژ

   :آموزشي مربي عنوان به اقتصادي هاي بنگاه سرپرستان و صنعتگران براي نياز مورد مدارک

oمربوطه صنعت يا حرفه در گواهينامه يا ماهر کارگر گواهينامه 

oمربوطه حرفه در کاري استاد گواهينامه  

oمربوطه صنعت يا حرفه آن با مرتبط دانشگاهي مدرک 

oشش سال تجربه در آن حرفه يا صنعت 
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 نیوزیلند

 نيوزيلند

 

oمديريت و نظارت بر آموزش مربيان شاغل در موسسات تکنولوژي و پلي تکنيک نيوزلند(ITPS)   از طريق شوراي صالحيت حرفه اي
 (NZQA)نيوزلند 

oدر شاغل اي حرفه و فني آموزش مربيان و معلمان براي صنعت در سابقه سال چند و اوليه هاي صالحيت بودن دارا به نياز 
  (CAT) بزرگساالن به آموزش گواهينامه  حداقل و (ITPS) نيوزلند تکنيک پلي و تکنولوژي موسسات

oامکان دريافت اين گواهينامه در دوره ضمن خدمت 



 هلند

 هلند

 گروه معلم و مربي در نظام آموزش فني و حرفه اي هلند 3
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 دولتيمعلمان آموزش فني و حرفه اي با بودجه عمومي و -1

 مربيان شرکتها و بنگاهها که در مدارس و  يا آموزش دوگانه در آموزش فني و حر فه اي-2

 به عنوان بخشي از بازارِ تقاضا محورِ ( آموزش فني و حرفه اي مستمر و تکميلي)  CTVETمربيان در -3

oيا و اي حرفه عالي آموزش مؤسسات توسط اي حرفه آموزش براي معلمان آموزش ارائه 
 آموزش شامل و (2 درجه) معلمان براي کارشناسي مدرک به منجر ها دانشگاه توسط

 پداگوژي/تدريس هاي روش آموزش و تخصصي

oمدرک داراي التحصيالن فارغ براي اي حرفه و فني مدارس در 1 درجه تدريس تاييديه 
  سال 1 مدت به مربي/معلم تربيت دوره گذراندن با ارشد کارشناسي

oغيررسمي اي حرفه و فني هاي آموزش بخش (CTVET): 
 محور تقاضا بازار داراي •
 خصوصي؛ بخش توسط شده اداره•
 مربيان آموزش براي کلي چارچوب نداشتن •



 ایران
  و فني آموزشهاي رسمي نيمه يا رسمي سيستم در اي حرفه و فني آموزش مربيان و معلمان

 :اي حرفه
  مدرک حداقل دوم متوسطه مقطع در اي حرفه و فني هاي دبيرستان در شاغل معلمان•

 (ISCED 3)  ليسانس
  در افراد به آموزش ارائه) رسمي نيمه اي حرفه و فني آموزش سيستم در شاغل مربياني•

  فني آموزش خصوصي موسسات در يا و ايران دولتي اي حرفه و فني آموزش سازمان مراکز
 (اي حرفه و
 مدرک حداقل) کاربردي و علمي و اي، حرفه و فني هاي دانشگاه در عالي آموزش مدرسان•

 (ارشد کارشناسي
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 :خدمتاز شروع قبل معلم و مربيِ فني و حرفه اي ارائه دهنده آموزش موسسات 

  اي حرفه و فني سيستم معلمان آموزش که (  (SRTTU رجايي شهيد دبير تربيت دانشگاه•
 رسمي

  رسمي نيمه آموزشهاي مربيان آموزش (ITC) اي حرفه و فني پژوهشهاي و مربي تربيت مرکز•
 پداگوژي و تخصصي هاي مهارت شامل ها آموزش :اي حرفه و فني

 :ضمن خدمتموسسات ارائه دهنده آموزش معلم و مربيِ فني و حرفه اي 
 معلماندانشگاه فرهنگيان براي آموزش  •
 مربيانمرکز تربيت مربي براي آموزش  •
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