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دانشگاه آموزش و فن آوری کره: بخش 
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پیشینه آموزشی
(تاکنون1995دسامبر )استاد دانشگاه آموزش و فن آوری کره -
(تاکنون2019آوریل )العمر، دانشگاه فن آوری کره رئیس موسسه آموزش آنالین مادام -
(2017تا ژوئن 2015مارس )دانشگاه فن آوری کره کره، انجمن کیفیت مهارت  های رئیس -
تا فوریه 2014مارس )کره رئیس موسسه آموزش آنالین مادام العمر، دانشگاه فن آوری -

2016)
(2012تا فوریه2009مارس )فن آوری کره ، انسانی، دانشگاه موسسه توسعه منابع رییس -
(2008تا آگوست 2006سپتامبر )رئیس موسسه آموزش مهندسی عملی کره -
(1995تا آگوست 1990سپتامبر )پژوهشگر ارشد موسسه پیشرفته فن آوری سامسونگ -

استاد و ارائه دهنده
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مروری برآموزش حرفه ای کشور کره . 1
(VET)
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سیاستهای آموزش حرفه ای وضعیت اقتصادی

اقتصاد صادرات محور•1970دهه 

شهرنشینی سریع•

تربیت  تکنسین چند مهارتی •
صنعت کار محور        •

صنعت فن آوری محور

تولید انبوه       تولید محدود•

آموزش مهارت                آموزش  در تمام زمینه ها•

جاانداختن آموزش مهارتی            بهبود آموزش مهارتی•

(95)صندوق بیمه بیکاری•

فعالسازی صنعت خدمات•

(97)بحران تبادل خارجی •

توسعه شایستگی حرفه ای در مراحل زندگی •

مشارکت در دانشگاه •

(NCS,NQF)( مبتنی بر شایستگی)شایستگی محور•

ITرشد سریع •

رشد بدون اشتغال•

بندی شدن  بازار کار قطب•

رآموزش حرفه ای نیروی انسانی در کشو•

(76)آموزشهای حرفه ای اجباری •

1980دهه 

1990دهه 

2000دهه 
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تصویب قانون صندوق بیمه بیکاری: 1995

ترده بحران تبادل ارز خارجی در صندوق بین المللی پول             بیکاری گس:  1997

توسعه و گسترش بازار آموزش  

سنجش و ارزشیابی موسسات آموزش مهارتی خصوصی: 1999

ارزیابی دوره از طریق سازمان توسعه منابع انسانی کره : 2005

یمشارکت موسسات آموزش مهارتی مختلف از طریق نظام پایش شایستگ: 2008

نیاز به کنترل کیفیت (             دانشگاه، دانشکده و غیره)حرفه ای 

سازمانی /دوساالنه شایستگی نهادیارزشیابی سنجش و : 2013

KSQAرسمی کیفیت مهارت  های کره سازمان تاسیس : 2015
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مالحظات  شماره طبقه/ گروه

.بر صالحیت نیستهنوز مبتنی- 1،022 (NCS)وظیفه کلی 

.اکثر آموزش ها در سطح واحد طراحی شده است- 12،674 شایستگی واحد

As of 10-NOV-2020؟؟
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سیاست های مربوط به صالحیت مهارتی . 2
در کره 
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سمت و سوی سیاست های مربوط به سنجش و  ارزشیابی آموزش های حرفه ای 

سیاست های مربوط به صالحیت مهارتی کره. 2

ایجاد یک نظام عادالنه و شفاف سنجش و ارزشیابی . 1

توسعه و به اشتراک گذاری معیارهای روشن و واضح سنجش و ارزشیابی -

و ارزشیابی توسط کارشناسان تخصصی صحیح سنجش کار -

سنجش و ارزشیابی اعالن نتایج -

رویه سازی برای بایگانی پرونده های تایید یا رد  شده -

انجام و برگزاری جلسات تصمیم گیری نهایی با شرکت ذینفعان برون سازمانی-

بهبود نظام مذکور با  بستن راه هر گونه البی گری برون سازمانی-

تفکیک مدیریت نهاد ارزشیابی از نهاد  اجرایی پروژه-

تقویت آموزش های ضد فساد برای ارزیابان-

تقویت مدیریت و نظارت بر بی نظمی ها و رفتارهای بیقاعدۀ موسسات آموزش مهارتی-
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یک سیستم ارزیابی کارآمدایجاد . 2
فضا و مناسب برای حرفه ای آموزش انگیزه در ارائه ایجادپیشرو برای نظام ارزیابی عملکرد یک -

صنعتی و جامعهمکان های 
از طریق ادغام نهادهای ارزشیابیجامع نظام  ارزشیابی ایجاد یک -
سانی سازمان توسعه منابع انمختلف آماری نظام های با که داده ارزیابی ( بستر)پلتفرمساخت یک -

استمرتبط 
طراحی نظام مند رویه های ارزشیابی -

آموزشی        دوره ارزیابی مرکز ارائه دهنده آموزش مهارتی         ارزشیابی 
آموزشیعملکرد سنجش 

برای سنجش و  ارزشیابیتحقیق نقش تقویت -

سمت و سوی سیاست های مربوط به سنجش و  ارزشیابی آموزش های حرفه ای 

سیاست های مربوط به صالحیت مهارتی کره. 2
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دولتتدوین شایستگی حرفه ای برای اجرای پروژه القای آموزش حرفه ای . 3
(NCS) تدوین شایستگی حرفه ای براساس استانداردهای ملی شایستگی -
انقالب صنعتی چهارم برای ”((K-Digitalآموزش دیجیتال کره  ”-
19-زمان شیوع ویروس کویددر "تلفیقی هوشمندآموزش "-
برای پرورش استعدادها در "کلیدی در سطح ملیراهبردی در صنایع آموزش مشاغل“-

حوزه های صنعتی کشور

سمت و سوی سیاستهای  ارزشیابی آموزش های حرفه ای 

سیاست های مربوط به صالحیت مهارتی کره. 2

آموزش 
تلفیقی 
هوشمند

نُرم جدید 

19-یروس کوید و
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، (الکیعنی م)دولت ، (یعنی کارآموز)مشتری : کنشگر اصلی عبارتند از3در بازار شبه تجاری، -
(  یعنی عامل)آموزش مهارتی موسسه 

. کنندکارآموزان خریدارانی نیستند که هزینه آموزش را پرداخت در بازار شبه تجاری، -

و کارآموزانموسسات آموزش مهارتی اخالقی احتمالی خطر 

مشخص کردن نیازها برای موسسات آموزش مهارتی 

با ایجاد انگیزه برای موسسات آموزش مهارتی جهت اجرای آموزش های جهت ساز و کاری ایجاد -
.استضروری مد نظر دولت، کیفیت باال 

یزم مکان"بمنظور راه اندازی موفق بازار خصوصی آموزش حرفه ای باید مکانیزم های موثری مثل -
.بخوبی طراحی و تدوین شوند"مکانیزم کنترل"و "مکانیسم اطالعات"، "تشویق

ملکرد سنجش و ارزشیابی شایستگی حرفه ای در واقع ابزار کلیدی برای بهبود کیفیت و ع※

.است "مکانیزم کنترل"آموزش های حرفه ای بعنوان بخشی از فرایند ایجاد  

"بازار شبه تجاری"در صورت وجود  "بازار امانی آموزش به بخش خصوصی"ویژگیهای  

سیاست های مربوط به صالحیت مهارتی کره. 2
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یتکیفبهبودبرایزیرساخت هاگسترشدرسهل انگاریوحرفه ای،آموزشکمّیگسترشبرمرکزت-

آموزشیموسساتمقرراتودولتحدازبیشدخالتدولت،بهوابستهخصوصیآموزشبازاردر-
خصوصی

وقاللاستازاستفادهباباالکیفیتباخصوصیمشاغلآموزشبازارگیریشکلازجلوگیری
خصوصیبخشخالقیت

باوندهستحساسبسیاردولتسیاستهایدرتغییربهنسبتمهارتآموزشخصوصیموسسات
می کنندالبیسیاسیگروه هایازاستفاده

مهارتیآموزشخصوصیموسساتودولتبینناموثرارتباطواعتمادیبی

وجودعدموبودجهاتالفگذاشتهوخامتبهرومشابهآموزشیبرنامه هایزیادتعدادوهمپوشانی-
حوزه هابرخیدرایحرفهآموزش

(غیرهوشغلیقراردادهایکم،حقوق)حرفه ایآموزشمعلمانبابرخوردلحاظازمشکل-

ملیاستاندارهایسرسختانۀاجرایدلیلبهحوزهایندرمسائلفصلوحلدربسیارمشکالت-
.شایستگی

KSQAمشکالت بازار آموزش داخلی قبل از تاسیس 

سیاست های مربوط به صالحیت مهارتی کره. 2
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(KSQA)سازمان رسمی کیفیت مهارت های کره . 3
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(KSQA)سازمان رسمی کیفیت مهارتهای کره  طبقه یا گروه 

2015اول آوریل  تاسیس

(2020)نفر 118 کارکنان

گروه1مرکز ، 5 ساختار

(دالر آمریکا)میلیون 19.4 بودجه

وزارت کار و اشتغال منبع بودجه

قانون توسعه و آموزش کارگران پایه قانونی

--- شهریه ثبت نام 
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مرکز ارزیابی موسسات عرضه کننده 2-3
(CTOA)آموزشهای مهارتی 
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مرکز ارزیابی موسسات عرضه کننده آموزشهای مهارتی2-3
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عالم برنامه ساالنها

جلسات اطالع رسانی

ثبت نام

بررسی توانمندی مالی

اعالم نتایج

ممیزی سایت

اعالم  تصمیم
درخواست اعتراض و 
بررسی قبل از اعالم  

اعالم تصمیم نهایی

Nov~Feb March Apr~Sep Sep~Oct Oct
2019مرکز در سال 4.600حدود 

براساس نوسازی مرکز معتبر آموزشی

مرکز ارزیابی موسسات عرضه کننده آموزشهای مهارتی2-3
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هدف ارزیابی 

موسسات و سازمانهای آموزشی ای که 

ل ساارزیابی گزارشات در زمان ارزیابی، 

.  قبل خود را  دارند

مرکز ارزیابی موسسات عرضه کننده آموزشهای مهارتی2-3

موسسات و سازمانهای آموزشی ای که 

لساارزیابی گزارشاتدر زمان ارزیابی، 

قبل خود را ندارند 
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مرکز ارزیابی موسسات عرضه کننده آموزشهای مهارتی2-3
جزئیاتموارد ارزیابی (1)حوزه ارزیابی 

ج پیامدها و نتای
آموزشی 

(امتیاز 60)

بیکارزش افرادآمو
(امتیاز60)

(امتیاز25)یا میزان استخدام و اشتغالنرخ
(امتیاز10)بررسی و تحقیق رضایتمندی کارآموزان

(امتیاز5)میزان عدم ترک آموزش 
(امتیاز10)نتایج ارزیابی کارآموز  

(امتیاز5)نرخ ورودی به دوره های آموزشی 
(امتیاز3)سایر امتیازات  

آموزش کارگران 
شاغل

(امتیاز60)

(امتیاز20)نرخ تکمیل دوره 
(امتیاز20)بررسی رضایتمندی کارآموزان

(امتیاز10)نتایج سنجش آموخته های کارآموزان
(امتیاز10) های آموزشینرخ ورودی به دوره
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مرکز ارزیابی موسسات عرضه کننده آموزشهای مهارتی2-3
جزئیاتموارد ارزیابی (2)حوزه ارزیابی 

ارزیابی میدانی
(در محل)
(امتیاز40)

عملکرد سازمانی 
(امتیاز6)

آیا مدیر ارشد رهبری دارد و حس تعهد و رسالت نسبت به آموزش حرفه ای دارد یا خیر؟①

آیا اهداف و استراتژیهایی برای توسعه سازمانی طراحی و اجرا می شود؟②

مدیریت می کند؟و مناسب آیا  اطالعات مهم  با سیستم حفاظتی باال③

دوره آموزشیمدیریت
(امتیاز8)

صنعت و نیاز کارآموزان طراحی و تدوین می شوند؟آیا دوره ها براساس نیاز①

آیا دوره آموزشی براساس رویه و مراحل کار، موضوعات و مشخصات و ویژگیهای فرایند اجرا می شود؟②

آیا از طریق آنالیز نتایج آموزش ، در دوره های آموزشی بهبود ایجاد می شود؟③

تجهیزات/امکانات
(امتیاز10)

آموزشی مناسب برای اجرای دوره استفاده می شود؟آیا از امکانات①

برای اجرای دوره استفاده می شود؟آیا از تجهیزات آموزشی مناسب ②

مرکز آموزشی در صورت بروز حوادث ناگوار و حوادث مربوط به ایمنی آمادگی مواجه دارد؟/آیا سازمان③

مربیان
(امتیاز10)

برای آموزش مربی و پرسنل اجرایی دارد؟آیا مرکز آموزشی①
مربیان و پرسنل اجرایی مناسب است؟آیا شرایط کاری ②

آیا شما ظرفیت کاری مربیان و پرسنل اجرایی را مدیریت می کنید؟③

مدیریت کارآموزان 
(امتیاز6)

آیا فعالیتهای پشتیبانی برای انطباق کارآموزان با آموزش صورت می گیرد؟①

آیا شما پس از تکمیل دوره ، وضعیت کارآموزان را پیگیری می کنید؟②
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(TOA)استانداردهای ارزیابی موسسات آموزشی 

مرکز ارزیابی موسسات عرضه کننده آموزش های مهارتی2-3
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نتایج ارزیابی سازمانی 
2019% (تعداد ، : واحد )

مرکز ارزیابی موسسات عرضه کننده آموزش های مهارتی2-3

رد شده سال 1سال 3سال 5مجموعهطبقه یا گرو

%(23،9)1،099%(18،8)868%(56،3)2،589%(0.9)42%(100)4،598مجموع 

%(20،4)674-%(78،3)2،589%(1،3)42%(100)3،305نوسازی شده

%(32،9)425%(67،1)868--%(100)1،293اولیه 
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مرکز سنجش و ارزشیابی3-3
(CCTE)مهارتی حضوری آموزش های 
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مهارتی حضوریمرکز سنجش و ارزشیابی آموزش های 3-3



مهارتی حضوریمرکز سنجش و ارزشیابی آموزش های 3-3
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برگزار    ( دی و مرداد)در ماههای ژانویه و آگوستجلسات اطالعات توجیهی •
می شود

.برنامه ارزیابی از طریق شبکه مرکز توسعه منابع انسانی اعالم می شود•

اعالم برنامه ارزشیابی 

درخواست برای دوره های آموزشی•

(RTO)فقط سازمانهای آموزشی ثبت شده ※•
درخواست برای دوره آموزشی

بررسی شرایط اولیه•

،    ( از برنامه درسی ، و غیره٪60بیش از )الزامات استاندارد ملی شایستگی •
و امکانات( ساعت40بیش از )حدقل ساعات آموزش 

بررسی شرایط و الزامات اولیه

حیطه آموزشی/بررسی محدود موضوع•

همراه با کارشناسان تخصصی انجام می شود※ارزیابی     آموزش و راهبرد •
ارزیابی دوره آموزشی

فقط متقاضی※ارزیابی واقعی هزینه های آموزش    • ارزیابی هزینه

بررسی نهایی نتایج ارزیابی با  ماموران دولتی و کارشناسان تخصصی•
بررسی نهایی 

با کارشناسان برون سازمانی

اعالم نتایج پایانی از طریق شبکه سازمان توسعه منابع انسانی • اعالم نتایج پایانی

حضوری مهارتی مرکز سنجش و ارزشیابی آموزش های 3-3
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مهارتی ارزشیابی آموزش های مرکز سنجش و 4-3
(CDTA)از راه دور 
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آموزش های مهارتی از راه دورمرکز سنجش و ارزشیابی 4-3
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ارزشیابی آموزش های مهارتی از راه دورمرکز سنجش و 4-3



37 37

از راه دور آموزش های مهارتی مرکز سنجش و ارزشیابی 4-3
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ارزیابی عملکرد آموزش مهارتیمرکز 5-3
(CTPA)
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مهارتیارزیابی عملکرد آموزش مرکز 5-3
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مهارتیارزیابی عملکرد آموزش مرکز 5-3
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جزئیات مواردحوزه ارزیابی

(امتیاز20)ارزیابی راهبرد
10)آیا برنامه و طرح ارزیابی برای هدف و سطح آموزش طراحی شده است؟

(امتیاز

(امتیاز10)برای ارزیابی عملکرد کارآموز مناسب است؟( فرم)آیا ابزار ارزیابی 

(امتیاز30)اجرای ارزیابی 

(امتیاز8)پیش ارزیابی بدرستی انجام شده است ؟ آیا مرحله

(امتیاز18)طبق طرح و برنامه ارزیابی انجام شده است؟آیا ارزیابی کارآموز

(امتیاز4)آیا کارآموزان از نتایج ارزیابی صحیح ، مطلع شده اند؟

(امتیاز10)مدیریت پیگیری 
ده مناسب و صحیح براساس نتایج ارزیابی انجام شآیا اقدامات پیگیری

(امتیاز8)است؟ 

تکمیل واحدهای شایستگی مندرج در آیا مرکز آموزشی ثبت شده بر 
(امتیاز2)استانداردهای ملی توسط کارآموزان مدیریت داشته است 

(امتیاز 40)ارزیابی نمونه 
، مصاحبه: ارزیابی کارآموزان * 

نمایش عملی کار و غیره

(امتیاز40)کارآموزان از طریق آموزش، واحدهای شایستگی را گذرانده اند؟ 
بیرون از )آموزشی و کارشناسان موضوع مربوطه خارجیکارشناسان* .

در این مرحله بکار گرفته می شوند( سیستم

افت براساس نتایج ارزیابی کارآموزان پاداش مناسب دریآیا مربی آموزشی(امتیاز3)امتیازات دیگر 
(امتیاز3)می کند؟

مهارتیارزیابی عملکرد آموزش مرکز 5-3
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(CFI)رسیدگی به تخلفاتمرکز 6-3
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برای هدف انتخاب سایت 
ممیزی

، رگرسیونمدل درخت تصمیم، )داده کاویی 
(خوشه بندی و غیره

(تحلیل شبکه اجتماعی)ایده کاویی
سناریوتکنیک 

5الگوهای تخلف آموزش کارکنان 
9الگوهای تخلف  آموزش بیکاران 

سازمانهای آموزشی اعمال شده در الگوهایشناسایی 
DBتقلب توسعه یافته با ایجاد آموزش 

سازمانها
دوره ها 
کارآموز

ممیزی سایت
وضعیت 

اداری
اطالعات 

مربوط به ورود
و خروج

اطالعات 
ارزیابی

آموزش
DB

تخلفشاخص تشخیص محاسبه 
با

تخلفترکیبات الگوی تشخیص 

انتخاب سازمانهای آموزشی با 
وهای شاخص تقلب باال یا ترکیب الگ

تخلف

1ی سازمانهایی که قبالً ط: استنثاء )
سال تحقیق شده اند یا  ازآموزش 

(معاف شده اند

تهیه و تدوین یک مدل 
الگوی تخلف

آموزشی سازمان های شناسایی 
لفتخالگوهای از استفاده کننده 

سازمان های بندی بقه ط
آموزشی متخلف



THANK YOU!
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انس کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای و آژ
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