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توسعه مهارت ها و نقش دولت. 1

اقتصادیتوسعهبهپاسخدرمهارت هاتوسعهنظامتحول

1960دهه  1970دهه  1980دهه  1990دهه  2000دهه 

د سرانه تولی
ناخالص ملی

$80 $254 
$1,676

$1,645
$5,418

$6,417
$9,438

$10,841
$20,000

مقدمه



ی و تقاضابه مراحل مختلف توسعه اقتصادی کره سیاست های توسعه مهارت را 
.تمهارت پیوند زده  و به طور مستمر نظام توسعه مهارت خود را بهبود بخشیده اس

1970و اوائل دهه 1960در دهه صنایع سبک •
1980و دهه 1970در دهه صنایع سنگین و شیمیایی •
2000و 1990در دهه دانش بنیان صنایه پیشرفته فنی و •

.نظام توسعه مهارت تکمیل کننده چرخه های اقتصاد کره بوده است
(1995قبل از )چگونه؟     

با تامین مستقیم یا ملزم کردن بنگاه ها به تامین نیروی کار ماهر

(1995بعد از )
ریافت و برای آموزش مهارتی نیروی خود یارانه د/ کارفرمایان پرداخت بهینه داشته: با سیستم تشویقی و انگیزشی

می کنند

ویژگی های نظام توسعه مهارت  کره. 2

مقدمه



ایفای نقش مکمل توسط آموزش رسمی و آموزش غیررسمی. 3

کارگران ماهر به دو روش کلی تامین می شود
مدرسه ای حرفه ای قبل از استخدام/ آموزش رسمی-

(بلند مدتآموزش رسمی )

(برای گروه هدف مشخص)برنامه های آموزش حرفه ای هدفمند و آموزش غیررسمی، -
(آموزش کوتاه مدت کارگران جدیداالستخدام و شاغل)

مسیر فوق برای تضمین نیروی کار ماهر در زمان2تکمیل هر یک از 
.مناسب سودمند بوده است

مقدمه



عرضه کنندگان
بخش خصوصی

عرضه کنندگان بخش دولتی

سال2/سال1)پلی تکنیک 
به عنوان موسسه 

آموزش رسمی رسمیت یافته اند

(سال6)ابتدایی 

(سال3)متوسطه 
(سال3)هنرستان 

(سال4)دانشگاه 
(سال4)کریاتک 

(سال2)آموزشکده 
(سال2)پلی تکنیک 

(سال3)راهنمایی 

نظام آموزش کره. 4

آموزش رسمی آموزش حرفه  ای

آموزش
عمومی

آموزش
حرفه ای

مقدمه



نرخ ورود

سال

ابتدایی به 
راهنمایی

(خانم)آقا 

راهنمایی به 
دبیرستان

(خانم)آقا 

دبیرستان به
مقاطع باالتر

(خانم)آقا 

1960 54.3 69.1 32.9

1980 95.8(94.1) 84.5(80.8) 27.2(22.9)

1985 99.2(99.1) 90.7(88.2) 36.4(34.1)

1990 99.8(99.8) 95.7(95.0) 33.2(32.4)

1995 99.9(99.9) 98.5(98.4) 51.4(49.8)

2000 99.9(99.9) 99.6(99.8) 68.0(65.4)

2005 99.9(99.9) 99.7(99.8) 82.1(80.8)

2010 99.9(99.9) 99.7(99.7) 79.0(80.5)

مقدمه



سازیسیستم آموزش حرفه ای با صنعتی معرفی 

برای آموزش و صالحیت حرفه ای HW & SWاندازیراه ●
تأمین نیروی انسانی ماهرترویج 

اصلی برای صنعتی سازیحرفه ها و مشاغل : عمومی یا دولتی؟؟آموزش حرفه ای ●
آموزش اجباری در کارخانه برای صنایع منتخب●

شغلیارتقاء سطح آموزش 

مهارتیآموزش چند منفرد        مهارت : تمرکز● 
ارتقاء کارکنانآموزش سازمادهی● 

مادام العمرمهارتهای انتقال به سیستم توسعه 

ALMPsبیکاری و  از طریق بیمه 

از طریق زندگی کاریکارگر، برای هر ●
می گیرندیارانه / کارفرمایان هنگام آموزش حق بیمه پرداخت می کنند ● 

فقرات سیستم فعلیستون * 

ا(سیاستهای بازار کار)ها LMPسازیبرای فعال ارتقاء توسعه مهارتها نوآوری و 
العمر مهارت  مادام آموزشهای تقویت ● 
محرومینبا تمرکز بر هدف، مختلف گروه های متنوع کردن برنامه های آموزشی برای ● 

~’70s

‘80s

‘90s

2000 
& after

 (※ALMPs = سیاستهای بازار کار فعال )

خالصه تاریخجه ای از آموزش حرفه ای کره . 1

توسعه نظام آموزش حرفه ای 



2000نوآوری در دهه .  2

فردانتقال در طول دوره زندگی افزایش 1

مادام العمر اشتغالشغل مادام العمر           ● 

م فرصتهای بیشتر برای کارگران ماهر، فرصتهای کمتر و خطر بیشتر برای افراد محرو: قطبی کردن بازار کار ● 

10،84120،000: تولید خالص ملی سرانه * 

(سیاست های پویا برای بازار نیروی کار) ALMPعنوان ابزار حیاتی تقویت آموزش حرفه ای به 2

وضعیت اشتغال بهبود و ارتقاء :           فعال سازی افراد بیکار و بهبود و ارتقاء انتقال از طریق آموزش ● 

مداوم در طول زندگی کاری گسترش توسعه مهارتهای 3

کارمحل توسعه مهارتهای کارکنان از جانب کارفرما در ● 

EIاشتغال/توسعه مهارتها از طریق کارگران یا کارکنان پشتیبانی از طریق بیمه بیکاری● 

ایدر سطح ملی و منطقه دانشگاه و صنعت همکاری توسعه و افزایش برنامه های4

(شاغلین موقت، سالخورده و غیره)افراد محروم مالحظات ویژه برای بهبود فرصت آموزش برای 5

توسعه نظام آموزش حرفه ای 



ویژگیها موسسات 

 1ماه تا 6]نیروی کار ماهر در سطح متوسط مانند تکنسین ها
[سال2]و تکنسین های چند مهارتی [ سال

 منطقه7کالج تخصصی در 4کالج ها ، پردیس ها و
دانشکده های پلی تکنیک 

ص نظری تربیت مربیان حرفه ای در زمینه تکنولوژی برتر با تخص
(ساله 4دوره )و عملی 

دانشگاه فن آوری کره 

یل تربیت جوانانی که وارد مقطع آموزش عالی نمی شوند و تبد
ارندآنها به کارگران ماهر برای بخشهایی که کمبود نیروی کار د

8 مرکز در سرتاسر کشور

مراکز آموزش فنی و حرفه ای  
اتاق )KCCIتحت نظر 

(بازرگانی و صنعت کره 

 عرضه و ارائه  آموزش حرفه ای برای معلوالن
5 موسسه در کل کشور

ه موسسه توسعه صالحیت حرف
ای 

موسسات آموزشی دولتی مهم توسعه مهارت

عرضه کنندگان دولتی آموزش مهارتی دولتی . 1

نظام کنونی برای توسعه مهارتها 



امکانات آموزشی که توسط شرکتهای غیر انتفاعی تحت
وندلیسانس وزارت کار به منظور برنامه توسعه مهارت اداره می ش

شرکتهای 
آموزشی 

عرضه کنندگان
خصوصی 

آموزشهای 
مهارتی 

 (. از جمله دانشکده های پایه)دانشگاه ها / دانشکده ها
یا اشخاصی که شرایط ( سازمان های کارفرمایی)کارفرمایان 

خاصی را احراز کردند

ن عرضه کنندگا
آموزش تعیین
شده از جانب 

وزارت کار 

 کارفرمایان، سازمانهای کارفرمایی و مدارس و افراد تحت
عه  قانون آموزش عالی که به عنوان ارائه دهندگان آموزشهای توس

ن اما برنامه های درسی رسمی یا تعیی. مهارت تعیین نشده اند
دشده را برای آموزش توسعه شایستگی حرفه ای آماده کرده ان

ی عرضه کنندگان
که از جانب 
وزارت کار 

تعیین نشدند

عرضه کنندگان دولتی آموزش مهارتی دولتی . 1

نظام کنونی برای توسعه مهارتها 



5،454حدود : موسسات خصوصی
2،373(: دارای موسس فردی)مراکز آموزشی •
1،004: مراکز آموزشی درون شرکت ها•
1،233: مراکز آموزشی درون مدارس•
844: سایر•

844

1,004

1,233

2,373

موسسات خصوصی

Others

Training 

Centers 

within 

compani

-es

Training 

Centers 

within 

various 

schools

Individual

-owned 

training 

centers

~ 2011: ظرفیت های موسسات خصوصی. 3

نظام کنونی توسعه مهارت



رهپلی تکنیک های ک:مطالعه موردی . 5



پلی تکنیک هاکلیوضعیت

پلی تکنیک هاتاریخچه

جهانیپلی تکنیک 

پلی تکنیکجهانیچشم انداز

1

2

3

4



KOPOوضعیت کلی دانشگاههای پلی تکنیک کره 

.سابقهسال50بااستحرفه ایوفنیآموزشدرپیشروودولتیدانشکدهتنهادولتیموسسهاین1

.می شودپشتیبانیکرهدولتمالیحمایتبا،1967سالدرایحرفهآموزشقانونتصویبزماناز 2

3KOPO  هم تجریه دریافت کننده آموزشها را که حرفه ای دولتی است موسسه آموزش تنها
.داشته و تجربه ارائه کننده آموزشها را 

4

دانشگاههای پلی تکنیک کره 

KOPO   کمک های توسعه ای رسمی"پروژه های"(ODA)دانشبا ارائه و بومی سازی مجموعه را
ال سال گذشته انجام داده است، بنابر این نقش یک الگوی موفق را برای کشورهای در ح42طیما

.توسعه بعهده دارد



KOPOوضعیت کلی 
ایجادهدف

رفه ما دوره هایی را برای بهبود شایستگی ح
ای کارگران شاغل طراحی می کنیم 

ایجاد نیروی کار ماهر در همگرایی 
فناوری برای نیازهای صنعت

ما از بنگاههای  کوچک و متوسط با ارائه 
م کمهای تجاری و مشاوره فنی حمایت می کنی

.

ما برای نهادهای آموزش حرفه ای محلی،  برنامه های 
مطالعه و برنامه های آموزشی متخصص -آموزشی کار

گی صنعت محلی مبتنی بر استانداردهای ملی شایست
.همراه با حمایتهایی در زمینه نوآوری  اجرا می کنیم

ی پلی تکنیک ها
کره

شاغلین/ کارکنان

جوانان

دانش آموزان هنرستان

بزرگساالن

بچه های نسل انفجار

زنانی که 
شغل شان از 
دست داده اند



پردیس 35
هنرستان1
مرکز آموزشی2

Jeoun-ju New 
Technology 

Center

جغرافیاییمکان های
Ⅲ

Ⅵ

Ⅳ

ⅠⅡ

Ⅶ
Ⅴ

نقشه پردیس ها

ای پلی تکنیک ه
کره



KOPOتاریخچه 

(Currently College Incheon Campus)

(Acquired 18 technical colleges from HRD Korea)

• Training technicians according to government policy for indoctrination

[Embryonic Stage]

• Labor-intensive -> Technology-intensive  -> Leading economic growth

[Growth Stage]

• Social safety net in IMF financial crisis

[Transition Stage]

(Currently College Dong Busan Campus)
(Currently College Seoul Jeongsu Campus)

(Currently College Changwon Campus)

آغاز آموزش های حرفه ای:    1960دهه 

مرحله رشد: 1980دهه 

مرحله انتقال: 1990دهه 

مرحله جنینی: 1970دهه 



(3-year high-school)

(رفاه اجتماعی)حرفه و شغل مادام العمر ----محیط کار مادام العمر    •
(بیوتکنولوژی , IT)آموزش منابع انسانی در صنایع جدید •
بنگاه های کوچک و متوسط و افراد محرومتقویت پشتیبانی از •

[Spring Stage]

[Progress Stage]

کار و مدرسهاستانداردهای ملی شایستگی و •
سرانه-هزار دالر درآمد ملی40همگام با آموزش حرفه ای مادام العمر نظام •
رآمدافزایش د-------بهره وری بهتر و باالتر -------نظام آموزش حرفه ای بهتر و باالتر   •

• Opened Convergence Technology campus in 2016

KOPOتاریخچه 
مرحله پیشرفت:    2000دهه 

مرحله بهاری:    2010دهه 

:    2020دهه 
تنبه حقیقت پیوس
چشم انداز 

KOPO

اشتغال مادام العمر
با

مهارت های مادام العمر



کمک های اهدایی

مشاوره/ تامین تجهیزات، راهنماییپشتیبانی 

دائی جین شهر مرکز آموزش حرفه ای -

مربیانآموزش -

مشاوره/ پشتیبانی تامین تجهیزات، راهنمایی
بلژیک چانگوان–مشترک کره حرفه ای مرکز آموزش 
آموزش مربیان 

مشاوره/ پشتیبانی تامین تجهیزات، راهنمایی
آلمان شهر بوسان  –مشترک کره مرکز آموزش حرفه ای -
دانشکده عالی صنعت چانگوان-

آموزش مربیان

تاسیس مرکز آموزش حرفه ای ، تجهیزات
مرکز آموزش حرفه ای شهر جانگسو  -

KOPO-کمکدریافت کنندهنهاد

KOPOتاریخچه 



کمک های اهدایی

تجهیزات برای مراکز آموزش حرفه ای جدیدتامین 
و، مراکز ونجو، بوسان، هانسونگ، کیمچون، ایکسان، موکپو، یونگج-

چونگجو

تامین تجهیزات، مشاوره و راهنمایی
مرکز ملی آموزش حرفه ای -

آموزش مربیان 

تامین تجهیزات برای مراکز آموزش حرفه ای جدید
مراکز آموزش حرفه ای چانچون، دیگو، اینچنون، گوانجو، سونگنام-

ن تجهیزات برای مراکز آموزش حرفه ای جدیدتامی
نچانگو، جانجو، جینجو، سانچون، گومی، پوهانگ، یولسامراکز آموزش حرفه ای -

KOPO-کمکدریافت کنندهنهاد

KOPOتاریخچه 



باآنهاراه اندازینظاموایحرفهآموزشموسسات•
ODAرسمیتوسعه ایکمک های

دولتسیاستهایبهتوجهباتکنسینآموزش•

(فن آوری محور)متمرکر بر فن آوری <-( محور-کار)متمرکز بر کار•
چند منظوره<-( تک منظوره)تک کارکردی•
رشد اقتصادی منجر به  •

بنیاندانشصنعتاساسبرتکنسینتامینوآموزش•
پولالمللیبینصندوقمالیبحراندراجتماعیامنیتشبکه•

(رفاه اجتماعی)مادام العمر حرفه یا شغل <-محل کار مادام العمر •
(بیوتکنولوژی، فناوری اطالعات,)جدید آموزش منابع انسانی در صنایع •
تقویت حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و اقشار مستضعف و محروم•

1970s

1980s

1990s

2000s

2013-20•NCS( ملی شایستگیاستانداردهای ) مدرسه-و کار
همزمان با چهل هزار دالر درآمد ملیالعمر نظام آموزش حرفه ای مادام •
افزایش درآمد<-وری باالتر بهره <-نظام عالی آموزش حرفه ای •

مرحله آغازین

مرحله رشد

مرحله انتقال 

مرحله پیشرفت

مرحله شکوفایی

KOPOتاریخچه توسعه 



ماموریتوچشم انداز

چشم انداز

رهبر توسعه حرفه ای 
مادام العمر

پلی تکنیک کره

ماموریت

هدف

رهپلی تکنیک ک

مکانی جذاب برای توسعه 
.حرفه ای مادام العمر
آینده صنعت کره

توسعه نیروی کار ماهر 
مناسب محیط کار و توسعه 

شایستگی کارگران شاغل

KOPOبرند جدید 
رهبر جهانی آموزش های حرفه ای و پیشرو موسسات آموزش 

حرفه ای کشور



KOPOنقشها و مسئولیت 

ارائه خدمات مشاوره ایی در 
زمینه آموزش

توسعه شایستگی کارکنان 

آموزش استادکار

نو ظهورصنایع اصلی ملی و صنایع متمرکز بر ( نفر15980سال ، 2)دوره کاردانی •آموزش تکنسین
(نفر325سال ، 2تا 1)ماهر دوره استادکار•

ار با افراد محروم مثل افرادی که ترک تحصیل کردند ، افراد جویای کآموزش حرفه ای برای •
(نفر7،280)تحصیالت عالی و بیکاران 

توسعه منابع انسانی مادام العمر برای شاغالن ، همکاری های صنعتی و شغلی توسعه •
(نفر51000)ای منطقه صنایع برای 

کسب و کارهای کوچک و متوسطمشاوره و پشتیبانی از فناوری و مهارت •
انجام می شوندایجاد اشتغال جهت پروژه های دولتی که •
توسطشرکت انحصاری پروفایل مدیریت / سوابقبر اساس •



KOPOنوآوریمدل

برنامه کارخانه و یادگیری
کار و 

یادگیری
بازیابی و 
یادگیری

تعداد 
کارآموزان

کاردانی 
صنعتی استادکار

استادکار 
عالی

دوره اصلی 
تقویت شده

مدرسه 
داسوم

فرهنگ،هنر )
و زبان 
(کره ای

برنامه 
آموزشی 

برای 
شاغالن

برنامه آموزشی 
برای مردم محروم

80,070 16,010 7,400 325 500 135 51,000 4,700

کارخانه و 
یادگیری

کار و 
یادگیری

بازیابی و 
یادگیری

کارخانه و 
یادگیری

کار و 
یادگیری و بازیابی

یادگیری

کارخانه و 
یادگیری هاتغییر شیوه و زیرساخت

تان پشتیبانی از هنرس
کار و دانش کره

مدرسه داسوم
(فرهنگ،هنر و زبان کره ای)

پلی تکنیک
کرهTAFEمدل 

همیشه

همه جا       
همه       



تمرین تهیه و تدوین برنامه درسی متمرکز بر کار و
در صنعت 

کالسهای عملی پروزه محور 

مشاوره تحصیلی در گروههای کوچک
(نظام مربیگری)

تقویت تمرین در زمینه مربوطه 

مسئولیت انحصاری برای شرکت 

(FL)سیستم یادگیری در کارخانه
(پروژه های کار در صنعت)آموزش عملی و یدی 

FLسیستم 



 KOPOپرسنل 
(Feb. 2015 نفر: واحد / )

گروهها تعداد کنوناعضای

مجموع 1,779 1,736

هیات مدیره 2 2

روسای دانشکده  8 8

روسای پردیس دانشگاه 27 27

اعضای هیات علمی  1,199 1,169

پرسنل 398 392

مربیان فنی  115 114

مدبیرستان داسو

مدیر 1 1

معاون 1 -

مربی 28 23



میلیون دالر آمریکا330( : 2015)بودجه ساالنه 

(میلیون دالر آمریکا308)میلیون ون 341،028مجموع 

50.3%

35.0%

14.7%

میلیون دالر هم بر توسعه دوره استانداردهای ملی شایستگی 21،7به اضافه مبلغ ※

بودجه دولت

صندوق بیکاری

درآمد



KOPOویژگی های دوره های مدرک 

دانشکده های کاردانی KOPO موارد 

کاردانیمدرک مدرک کاردانی صنعتی  عنوان مدرک

ترمی/سال2 ترمی/سال2 مدت و شرایط

آموزش تخصصی
(50–50: / عملی –نظری)

FLسیستم 
(60-40: /عملی -نظری) الگوی برنامه درسی

(هفته/ساعت28)واحد80
هفته در سال 30* 

(هفته/ساعت37)واحد 108
هفته در سال 36* 

برای واحد تعداد

فارغ التخصیلی

ترایا دکبا مدرک فوق لیسانس
وق سال تجربه در صنایع با مدرک ف10بیش از 

نی ملی لیسانی یا دکترا بعالوه صالحیتهای ف فارغ التحصیالن

سال/دالر5،200
ی بعالوه وسایل کمک آموزش)

(و جزوات

سال/ دالر2000
(بدون هیچ هزینه دیگر) شهریه



100 –

50 –

0 –

56.4%
61.4%

85.8%

موفقیت در نرخ اشتغال 

<اعالم عمومی شده توسط وزارت آموزش و پرورش2014میانگین نرخ اشتغال سال >

KOPO
دانشکده کاردانی 

(سال2) دانشگاه 

(آماری ملی )رتبه اول  از لحاظ نرخ اشتغال

%(85/8)ساله در سطح کشور 2دانشکده کاردانی 172رتبه اول در میان 



KOPO جهانی
جهانیهمکاری

1

2

3

در کشورهایای برای ارائه یک مدل برنامه آموزش حرفه بمنظور  
دولت (ODA)کمکهای رسمی توسعه ایِ حال توسعه از طریق 

تقویت و  KOPOارتقاء اعتبار در کمک به بمنظور داشتن نقشی کلیدی 
آن در جامعه جهانیوجۀ 

ای عنوان یک موسسه آموزش حرفه به  ODAبا شرکت در پروژه های 
دولتی 

ایدار برای حفظ توسعه پبه کشورهای در حال توسعه بمنظور کمک 
که به صورت محلی و کره   ODAاز برنامه های از طریق پشتیبانی 

می شود گیرندۀکمک انجام متناسب با کشورهای 

هدف 



در مشاوره
مدیریت 

پروژه
اعزام کارشناس

جلسات 
آموزشی

جلسات آموزشی
برای ارائه برنامه های توسعه شایستگی 

برنامه های جهت تهیه کشورهای گیرنده 
آموزشی برای اهداف تعیین شده

PMC( مدیریت پروژهمشاوره در)
ارائه خدماتحرفه ای و  موسسات آموزش توسعه 

ای برای بازسازی مدلهامشاوره 

کارشناساعزام 
ارائه مشاوره در مورد امکانات

(محیط آموزشی ، تجهیزات)
و ارائه مشاوره در مورد لیست تجهیزات ، مشخصات

بازرسی

زوات  تهیه و شکل دهی به برنامه درسی و کتب و ج
درسی
ای تجهیزات و استانداردهای تسهیالت برتامین 

مواد آموزشی تدوین برنامه درسی

KOPO جهانی
جهانیهمکاری

تهیه و شکل دهی 
به برنامه درسی و کتب و 

درسیجزوات  

فعالیتهای اصلی



Ongoing Projects Finished Projects

KOPO جهانی
ODAتحقق موفقیتهای جهانیهمکاری



کارآموزان بیشترحمایت از ظرفیتها بمنظور افزایش 
دمی شوایجاد مشاغل منجر به آن دسته از صالحیتهایی که در 

تامین نتایج یادگیری بهتر برای کارآموزان از طریق 
ازکه پلتفرمهای مدرن ارائه آمورش  در سرمایه گذاری 

پیشرفته ترین فناوری ها استفاده می کنند

بدون سهولت بیشتر در ارائه دوره ها البتهپذیری و ایجاد انعطاف 
کیفیت آموزشخدشه در  هیچ گونه  

نده  در دانشگاههای پلی تکنیک منطقه ای ، مهمترین عرضه کن
آموزشها باشد و همینطور برای افراد محروم  و ضعیف جامعه 

ن نماید تا مهارتها را برای تمام کارآموزان تامیو یعنی اینکه بهترین آموزشها 
دموفق برای آنها ایجاد شوای روشن و فرصتهایی جدیدی بسوی آینده 

1

2

3

4

KOPOدیدگاه جهانی ِ 

«باشدتاثیرگذارومترقی»



محرکاولینبعنوانچهارمصنعتیانقالب

دانشگاه دوگو

برداری از سیستم آموزش با انتخاب هشت شغل امیدوار کنندهبهره 
برای چهارمین انقالب صنعتی و ساخت سکو

، ( کارخانه هوشمند) smart Factoryطراحی یک بخش جدید برای مشاغل با اولویت مثل 
FinTech( تکنولوژی+ اقتصاد ) ،EMS/(سیستم مدیریت انرژی ) ،ESS( سیستم ذخیره

و غیره (انرژی

اولویت 

KOPOدیدگاه جهانی ِ 

؟؟؟دانشگاه تکنولوژی همگرایی دانشگاه کانگسو سئول



(تکنولوژی برتر)دورۀ های تک 

انی آماده سازی برای آموزش منابع انسهوشمند در الگوبرداری و معرفی کارخانه 
انقالب چهارم صنعتی

آموزش آموزش شهری برای ایجاد نیروی کار انعطاف پذیر که منجر بهاولین دانشگاه 
می شودفارغ التحصیالن دانشگاه و چهارمین انقالب صنعتی  1

2

BT

S/W

فناوری باال در 
مرکز فناوری و 

CTC/شغلی

ICT

KOPOدیدگاه جهانی ِ 

همگراییتکنولوژیدانشگاه

وژیبیوتکنول
فناوری 

اطالعات و 
ارتباطات

نرم افزار

https://www.keytalk.com/
https://www.keytalk.com/


:  موردی مطالعه

النکا موسسه آموزشی اتومکانیک پیشرفته کازاب
مراکشدر 



کازابالنکاامین بازدید از 5
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درمراکش-کرهمشترکاتومکانیکآموزشموسسهیکتوسعهپروژه،اینهدف
سهازیکیوبوده(می شودنامیده”KOMATIC“پساینازکه)کازابالنکا

درسیبرنامه های،KOMATIC.استمراکشدرخودروصنعتبخشدرپروژه
مبیلاتوصنایعکارمندانوکارجویانبرایسفارشیکامالًآموزشیبرنامه هایو

ارائهخودروصنعتبخشدرمهارتهچندتکنسین هایتربیتوآموزشجهت
.دادخواهد

هدف اصلی این پروژه

معرفی



(KOICAنتایج ارزیابی نهایی این پروژه ، ) 

هدف های توسعه پایدار در
مراکش

!!عالی



نقش چرخه مدیریت پروژه 
(PMC)



( (PPP(خصوصی–دولتی ) مدل مشارکت 



51

عوامل اصلی موفقیت در ساخت 
آموزش فنی در کشورهایموسسات راه اندازی و 

در حال توسعه چیست؟



آموزش فنیموسسات عوامل کلیدی موفقیت در ساخت و راه اندازی 

طراحی 
و 

هدف 
ارزشیابی

محیط  ورودی

عوامل 
اصلی 

موفقیت 

1. 4.

2. 3.

هدف پیامدی •

برنامه و طرح بودجه•

بازار کاربررسی  •
آموزش صنعت گرا•
ذینفعانهمکاری •
مثل دولت، صنعت، نهادهای )

(تامین بودجه

ساختمان •
تجهیزات•
معلمان و مدیران•
درسیو برنامه  درسی کتب  •
مشارکت صنعت•

ام مند تعیین  فرایند ارزشیابی نظ•

عینیمعیارهای •



ت بعالوه در تس. تکنسین های مهندسی مکانیک به مهندسان در طراحی، توسعه، آزمایش، و ساخت ماشین آالت صنعتی، محصوالت، و دیگر تجهیزات کمک می کنند
کنند، آنها همچنین نقشه و چیدمان ترسیم می کنند، داده ها را ثبت و تحلیل می. محصوالت برای مثال تنظیم ابزار دقیق برای تست های تصادف خودرو کمک می کنند

رآیند مونتاژ هنگام برنامه ریزی تولید، تکنسین های مهندسی مکانیک چیدمان و نقشه های ف. محاسبات و تخمین ها را انجام می دهند و برای یافته ها خود گزارش تهیه می کنند
.  آنها هزینه های نیروی کار، عمر تجهیزات، و فضای کارگاهی را تخمین می زنند. و قطعاتی که قرار است نولید شوند، را آماده می کنند

فنیراه اندازی موسسات آموزش و عوامل اصلی موفقیت در ساخت 

Multi Skilled Technician

(Engineering Technician

هدف پیامدی: نمونه

پژوهشگر

مهندس

تکنسین چندمهارتی
(تکنسین مهندسی)

تکنسین ماهر



تکنسین های چند مهارتی افرادی هستند که قادرند•
مسائل پیش آمده در محیط کار را حل می کنند•
نندماشین آالت سی ان سی یا خط تولید اتواسیون را راه اندازی و اپراتوری می ک•
با کامپیوتر، قطعات و بسته طراحی می کنند•
داده ها را تست، ثبت و تحلیل می کنند•
ماشین آالت را عیب یابی و سرویس و نگهداری می کنند•
.بر کارگران ماهر سرپرستی و نظارت می کنند•

تکمسین های چند مهارتی. 2

عوامل اصلی موفقیت در ساخت و راه اندازی موسسات آموزش فنی



نقش داشتن در توسعه ملی

همکاری اقتصادی بین مراکش و کره-•
کاهش بیکاری جوانان-•

چشم انداز

اثر/ تاثیرپرورش و تربیت نیروی کار فنی در صنعت خودرو-

دستیابی به اهداف پروژه

شکل و فرم دهی سیستم ظرفیت سازی

خودروآموزش اندازی موفقیت آمیز موسسه و راه ایجاد 

زیرساخت

ساخت
یتهیه و تامین تجهیزات و انکانات آموزش اعزام کارشناس به مراکش

خدمات مشاوره
آموزش در کره

ساخت کارگاه  و ساختمان ها. 1
تامین تجهیزات. 2

تدوین برنامه درسی و کتب و منابع درسی. 3
تامین  سالمت مالی. 4
مدیریت اثربخش پروژه. 5

تقویت و ارتقای شایستگی مربیان. 6
بهبود مدیریت موسسه. 7

دستاوردها

فعالیت

ورودی

نمودار و مدل مفهومی پروژه. 3



(PMF)چارچوب سنجش عملکرد 

ارنتایج موردانتظ شاخص ها داده های
پایه

رسیدن %
به اهداف منابع دریافت

اطالعات
روش های جمع آوری 

اطالعات دفعات انجام مسئولیت

IFMIACکازابالنکا-موسسه آموزش پیشرفته خودرو مراکش: عنوان

کازابالنکا/ مراکش :  منطقه/موسسه/ کشور (دالر600کوئیکا )دالر آمریکا 1200:   بودجه2013تا 2010اجرای پروژه از :  مدت

موسسه توسعه بین المللی کانادا



.1بخش 
هدف طرح جامع( 3)سه 

مبنای و زیرساخت بهینه آموزشی. 1
راهبرد عملیاتی کارا. 2
پایداری بلند مدت. 3

محتوای اصلی طرح جامع

مبنای آموزش

راهبرد عملیاتیپایداری و ثبات

داشتن چشم انداز، اهداف اولیه، 
راهبردهای عملیاتی، و سیستم 

KOMATICآموزشی اثربخش برای 

داشتن راهبردهای اصلی برای 
پایداری موسسه، طرح های 

ترویجی، و راهبرد -ارتقایی
...شبکه سازی بلند مدت، 

لی داشتن رویه عملیاتی پایه و ک
شامل ساختار KOMATICبرای 

حکمرانی، برنامه درسی، 
...امکانات ضروری، /تجهیزات

سه هدف 
اصلی طرح 

جامع



عنوان پست تعداد طبقه بندی

رئیس KOMATICرئیس  1 پست دولتی برجسته

قائم مقام
مقامقائم

KOMATIC
1 پست آموزشی

علمی/امور آموزشی

گروه مهندسی 
اتوماسیون

رئیس گروه
مربیان

1

5

پست آموزشی
پست آموزشی

گروه مهندسی خودرو رئیس گروه
مربیان

1

5

پست آموزشی
پست آموزشی

گروه مهندسی مکانیک رئیس گروه
مربیان

1

5

پست آموزشی
پست آموزشی

مدیر 1 پست آموزشی

دبیر 1 پست آموزشی

امور فراگیران

مدیر 1 پست آموزشی

مشاور راهنما 1 پست آموزشی

سرپرست 1 پست اداری

امور عمومی

مدیر 1 پست اداری

دبیر 1 پست اداری

پرستار 1 پست اداری

کارکنان رستوران 5 پست فنی

...نگهبان، تاسیساتی،  4 پست فنی

Total 37

چارت تشکیالتی
ساماندهی نیروی انسانی

.1بخش 
ساختار سازمانی موسسه( 1

محتوای اصلی طرح جامع

رئیس

علمی/امور آموزشی

گروه مهندسی 
اتوماسیون

گروه مهندسی خودرو

گروه مهندسی مکانیک

امور فراگیران امور عمومی

کافه تریا/ رستوران

تاسیسات/نگهبانی

درمانگاه

قائم مقام

مدیر آموزش



.1بخش 
سیستم آموزش( 2

ورودی؛ تغییر، خروجی

محتوای اصلی طرح جامع

محیط صنعت خودرو مراکش

عوامل ورودی( 1 تحول/عوامل تغییر( 2عوامل خروجی( 2

فراگیران،
مربیان،
امکانات
تجهیزات

مهارت آموختگان
(کارآموزان)

،برنامه درسی
روش 

آموزش،
کمیته 

عملیاتی

حلقه بازخورد

جدیدترین
دانش 

موردنیاز 
صنایع

برنامه 
درسی

روش 
آموزش

ا تدوین مبن
آموزشی 

بهینه

خودروصنعتدرمهموپیشرفتهعملوتئوری(1
(درسیبرنامه های)سیستم هایازمستمرالگوبرداری(2

(کشورهادیگریا)کرهحرفه ایآموزش
صنایعودولتازنیازهااتخاذ(3

موسسه-صنعتهمکاریشبکهازاستفاده(1
(...کارآموزی،تخصصی،سمینارهای)
عملوتئوریبینتعادلحفظ(2

ناساییشودرسیبرنامه هایبه روزرسانیکمیتهتشکیل(1
دولت/صنعتنیازهای

ساالنهبصورتصنعتنیازهایبررسی(2

/ به روزرسانی
بازنگری 

برنامه های 
روش )آموزشی 

(آموزش

فراگیران
(کارآموزان)

گوناگونپیش زمینه هایبافراگیرانجذب(1
فراگیرانجذببرایتبلیغاتوترویجمفیدطرح(2
فراگیرانجذبمناسباستانداردهای(3

اساتید
(مربیان)

صنعتتجربهحداقلبااساتیدجذب(1
خودروصنعتازتخصصیمدرسان(2
عملوتئوریبینتعادلحفظ(3

امکانات
(تجهیزات)

کارگاه هابرایروزبهامکاناتنگهداریوتامین(1
گروهیمطالعهوهمایش هااتاق(2



.1بخش 
نقشه راه آموزش( 3

محتوای اصلی طرح جامع

Frameworkچارچوب

ارائه برنامه های آموزشی تخصصی ضروری

الگوبرداریبررسی نیازبه روزرسانی برنامهارزشیابی عملکرد

الگو
برداری

بررسی 
نیازهای
صنعت

بهبود 
برنامه های

درسی

برنامه های
آموزشی
سفارشی

حلقه بازخورد

همشابموسساتدیگر•
ر،تانگیکازابالنکا،•

...مراکش،
درسی،برنامه•

،آموزشیسیستم های
...آموزشی،محتوای

استفاده از شبکه •
AMICA

عملکرد ساالنه و •
تحلیل ساالنه

ویژه صنایع قطعه •
خودرو

ارائه برنامه های درسی •
بین رشته ای

تدوین محتواهای تخصصی•

عقد قرارداد با شرکت های •
خصوصی

برنامه های کوتاه مدت•



.1بخش 
نقشه راه آموزش( 3

محتوای اصلی طرح جامع

(ساله دارای مدرک2برنامه )نقشه راه 

دوره های عمومی 
(4)پایه 

دوره های تقویتی
(2)

دوره های پیشرفته برای
هر گروه

کارآموزی

همایش های صنعت

2و 1کامپیوتر 

ماشینکاری عمومی 
پایه

معرفی صنعت خودرو

ایمنی صنعتی

، مقدمه ای بر سرویس و نگهداری پایه موتور، سرویس و نگهداری اصلی
گاز، )روغن کاری، مقدمه ای بر سیستم سوخت رسانی/ سیستم خنک کننده

ی ، سیستم ورود و تخلیه دود و هوا، سیستم الکترونیک...(، LPGدیزل، 
انی کنترل موتور، موتور دیزل، سرویس و نگهداری سیستم سوخت رس

...دیزل، 

دستگاه های تست برق،
خازن الکتریکی، / مقاومت 

تست مدار سری، تست مدار موازی، 
تست مدار یکسوکننده، 

...  مدار ولتاژ تابت، تست دیود، 

...(ی، اندازه گیری، سوراخ کاری، قالویزکاری، برقو زدن، جوشکار)فلزکاری 
...(قطر داخلی و بیرونی، سوراخ تراشی، دندانه تراشی، )تراشکاری 

و سایر...( شش وجهی، پله ای، سوراخ تراشی، )فرزکاری 



.1بخش 
برنامه درسی( 4

محتوای اصلی طرح جامع

3 Principles for 

Developing 

Curriculums
3 educational aims for each 

academic department

ماموریت موسسه

تامین و تربیت تکنسین های چند مهارتی اساسی برای صنعت خودرو مراکش

هدف آموزشی برای هر گروه 3
دانشگاهی

اصل در تدوین 3
برنامه های درسی

برنامه های درسی
بین رشته ای

برنامه های درسی
پودمانی

برنامه های درسی
تخصصی محور

گروه مهندسی 
مکانیک

گروه مهندسی 
اتوماسیون

گروه مهندسی 
خودرو

هدف آموزشی برای هر گروه دانشگاهیسه 

شامل تکنیک های تولید، 
طراحی و مدیریت مرتبط با 
طراحی سیستم های مکانیکی

ت برای فراگیران با هدف تربی
تکنسین های چند مهارتی که

موردنیاز صنعت خودرو مراکش
هستند

شامل تکنیک های طراحی، 
شناسایی، راه اندازی و مدیریت 

مرتبط با سیستم های تولید 
دف اتوماسیون برای فراگیران با ه

تی تربیت تکنسین های چند مهار
که موردنیاز صنعت خودرو 

مراکش هستند

شامل محتوای تئوری و عملی 
درخصوص ساختار اصلی، موتور،

شاسی و قطعات الکترونیکی 
خودرو برای فراگیران با هدف 

تی تربیت تکنسین های چند مهار
که موردنیاز صنعت خودرو 

مراکش هستند



طبقه بندی

(ساعت600)سال اول  (ساعت600)سال دوم 

(ساعت300)ترم اول  (ساعت300)ترم دوم  (ساعت300)ترم اول  (ساعت300)ترم دوم 

عنوان دوره C T P عنوان دوره C T P عنوان دوره C T P عنوان دوره C T P

دوره های عمومی پایه موردنیاز

1کامپیوتر  2 1 1 2کامپیوتر  2 1 1 ایمنی صنعتی 2 2 0

معرفی صنعت خودرو 2 2 0 هعمومی پایماشین کاری 2 1 1

اصلی پایه موردنیاز

اندازه گیری دقیق 4 2 2 طراحی صنعتی 3 1 2
کارگاه فرآیند ساخت و

تولید 3 1 2 CAD3بعدی 5 2 3

فرآیند ساخت و تولید 4 2 2 CNCماشین کاری  4 2 2 CADکارگاه  3 1 2

CAEمعرفی  3 1 2 CAD/CAM 4 2 2 CAMکارگاه 3 1 2

اصلی پیشرفته موردنیاز

در مهندسی مواد
مکانیک 4 2 2 طراحی ماشین 5 2 3

مصالح/مکانیک مواد 5 2 3

جمع
دوره های عمومی پایه 4 3 1 دوره های عمومی پایه 4 2 2 دوره های عمومی پایه 2 2 0 دوره های عمومی پایه 0 0 0

اصلی پایه 1
1

5 6 اصلی پایه 1
1

5 6 اصلی پایه 1
3

5 8
اصلی پایه 1

5
6 9

.1بخش 
(نمونه مهندسی مکانیک)برنامه زمانبندی اصلی : برنامه درسی( 4

محتوای اصلی طرح جامع



.1بخش 
:برنامه درسی( 4

برنامه های آموزشی کوتاه مدت

محتوای اصلی طرح جامع

گروه مهندسی 
مکانیک

گروه مهندسی 
اتوماسیون

گروه مهندسی 
خودرو

پودمان های 
اصلی          

دوره

فلزکاری عمومی

CAD/ CAM

CNCماشین کاری 

یکنترل الکتریک

کنترل اتوماتیک

الکنترل قدرت سی

وسیستم موتور خودر

شاسی خودرو

تجهیزات برق خودرو

آموزش اثربخش آموزش سفارشیآموزش تخصصی محور



گروه،،  پودمان دوره مدت محتوای اصلی

گروه
مهندسی
مکانیک

فلزکاری عمومی ≤ 3 months
کاری جوشاندازه گیری، سوراخ کاری، قالویزکاری، برقو زدن، جوشکاری قوس الکتریکی، 

قوس الکتریکی، تراشکاری، فرزکاری، برشکاری

CAD/CAM ≤ 3 months بعدی، شبیه سازی3بعدی و CAD2نقشه کشی مکانیکی عمومی، 

CNCماشینکاری  ≤ 3 months
، تمCNC، مرکز تراشی CNC، برنامه نویسی، تراشکاری CNCمقدمه بر ماشین کاری 

CNCرین عملی ماشین کاری

گروه
مهندسی

اتوماسیون

الکتریکیکنترل ≤ 3 months

مدار الکتریکیتحلیل
...(تحلیل، طراحی، )مدار دیجیتال 
(دیجیتال/ آنالوگ)کاربرد مدار 

ریزپردازنده
Cبرنامه نویسی 

درایور دستگاهتدوین

کنترل اتوماسیون ≤ 3 months

PLCاصول اساسی 
PLC1برنامه نویسی

(دستورات پایه، نردبان)
PLC2برنامه نویسی 

(App. ،SFCدستورات )
PLCبرنامه کاربردی 

روغنی/کنترل قدرت بادی ≤ 3 months

هوا/ قدرت سیالاصول
هوا/ کنترل قدرت سیال

PLCهوا بر اساس / مهندسی کنترل قدرت سیال

(مطالعات موردی)PLCهوا براساس / کنترل قدرت سیالکاربرد

گروه
مهندسی
خودرو

سیستم موتور خودرو ≤ 3 months

گاز/ خروجی دود/ دستگاه های ورودی
سرسیلندر و بدنه موتور

دستگاه های کاهش دهنده گاز خروجی مضر
دستگاه های خنک کننده؛ دستگاه های سوخت رسانی

...(سنسور، فعال کننده، )دستگاه های کنترل الکترونیکی 

خودروشاسی ≤ 3 months

سیستم تعلیقسیستم کالچ؛
(اتوماتیک/ دستی)سیستم انتقال قدرت 

دستگاه های انتقال قدرت
دستگاه های دنده دیفراسیل

(از جمله سیستم ترمز الکترونیکی)سیستم ترمز 

تجهیزات برق خودرو ≤ 3 months

برق و الکترونیک پایه برای خودروها
باتری، استارت، شارژ
دستگاه های جرقه

دستگاه های روشنایی و پانل ابزار
دیگر دستگاه های الکتریکی

.1بخش 
:برنامه درسی( 4

برنامه های آموزشی کوتاه مدت

محتوای اصلی طرح جامع

.1بخش 
:برنامه درسی( 4

برنامه های آموزشی کوتاه مدت

محتوای اصلی طرح جامع



.1بخش 
گروهتجهیزات آموزشی( 5 کارگاه/ آزمایشگاه/کالس نوع تعداد

گروه
مهندسی
مکانیک

1 .CAD/CAM 31 293

CNCدستگاه .2 10 13

ماشین ابزار.3 14 71

ساده/ ماشین های پایه. 4 20 76

انبار ابزار. 5 7 25

اتاق مربیان. 6 29 114

جمع 111 592

گروه
مهندسی

اتوماسیون

PLC/ پنوماتیک/ هیدرولیک. 1 15 239

برق، الکترونیک و ریزپردازنده.2 17 247

اتاق پرو. 3 5 9

نمایشگاه. 4 3 17

اتاق مربیان. 5 29 114

جمع 69 626

گروه
مهندسی
خودرو

تعمیر موتور. 1 29 123

تعمیر شاسی و سیستم انتقال. 2 36 93

برق و الکترونیک خودرو. 3 21 132

کمک آموزشیمواد. 4 16 16

کالس. 5 17 137

تجهیزات مشترک کارگاه ها.6 13 113

اتاق مربیان. 7 29 114

جمع 161 728

جمع کل 341 1,946

محتوای اصلی طرح جامع



کارگاه ها/ آزمایشگاه ها•
نرم افزارهای مجوز دار•
نگهدای، تعمیر و به روزرسانی تجهیزات و نرم افزارها و غیره•
کارگاه ها/ گسترش آزمایشگاه ها•
کتاب•
مواد، مستندات و متون مرجع•
آموزش•
موارد کمک آموزشی•
بازنگری برنامه های درسی/ به روز رسانی/تدوین•
کار میدانی در صنعت•
فعالیت های پژوهشی•
حقوق کارکنان•

فهرست هزینه ها

دولت مراکش-
شرکای خارجی-
تامین مستقل از طریق درآمدزایی با اجرای -

برنامه های بدون مدرک دانشگاهی و مشاوره

تامین منابع مالی

محتوای اصلی طرح جامع

.2بخش 
بنابراین در . برای اطمینان از کارایی و بهره وری باالی آن استKOMTICبخش دوم، شرح چگونگی راه اندازی و کار 

بخش دوم، راهبرد مدیریت بودجه موسسه، راهبردها و فرایند جذب و بکارگیری مربیان و فراگیران، و نظام 
.ارزشیابی عملکرد موسسه ارائه می شود

KOMATICمدیریت بودجه . 1



گام ها اعضای کمیته تعداد وظایف روش

کمیته

ساماندهی

رئیس گروه

رئیس

معاون

3
:غربال متقاضیان با بررسی مستندات شغلی

...(وضعیت اشتغال، سوابق تحصیلی، )
توافق هماهنگ به

رسیدن

گزینش و انتخابکمیته

:داخلیاعضای1)

مربیان گروه ها

:اعضای برون سازمانی( 2

(بیش از یک سوم اعضای داخلی)

نفر6( 1

نفر2( 2

نفر8: جمع

آزاد متقاضیانارزیابی ارائه-

و رشته تخصصی)کنترل مطابقت تخصص متقاضیان -

(شرح شغل

گواهینامه و تاییدیه های متقاضیان-

ارزیابی توسط هر 

یک از اعضای 

کمیته

وصیه تایید و ت)بررسی تجربه صنعتی و کاری متقاضیان -

...(نامه ها، 

ی درخصوص این که تجربه تخصصی کارتصمیم گیری-

.متقاضی مورد تایید است یا خیر

ه قبول در صورتی ک

دو سوم اعضا موافق

باشند

محتوای اصلی طرح جامع

.2بخش 
:مربیان/جذب و بکارگیری معلمراهبردهایی برای ( 1-2
سال تجربه صنعت5ساله دانشگاهی و حداقل 5داشتن مدرک : استانداردهای جذب مربیان•
صنعت در حوزه تخصصی مهندسیسال تجربه 2ساله دانشگاهی و حداقل 5داشتن مدرک : حداقل سطح موردنیاز مربی•



محتوای اصلی طرح جامع

.2بخش 
:جذب و استخدام فراگیرانراهبردهایی برای ( 2-2
متمایز از سایر موسسات مشابه-
برنامه های تخصصی برای صنایع خودروسازی مراکش-
متممایز از آفالین اثربخش/ تبلیغات آنالین-

دیگران

برنامه های 
تخصصی

تبلیغات 
اثربخش

برای KOMATICراهبردهای 
جذب و استخدام فراگیران



.3بخش 
KOMATICاستقاللنهایتدروپایداریحفظونگهداریچگونگیدربارهپایانیبخش
طرحیج،ترووتبلیغاتطرح هایموسسه،مالیراهبرددربرگیرندهسومبخشبنابراین.است

KOMATIC،KUTمدتبلندهمکاریبرنامهوموسسه-صنعتهمکاریشبکه  TTIو
KOICAمی شود.

موسسهراهبرد مالی مستقل ( 1

محتوای اصلی طرح جامع

پشتیبانی های مالی از طریق برنامه های حرفه ای سفارشی

پایداری موسسه

نعتص-پشتیبانی مالی از طریق شبکه همکاری قوی موسسه

برنامه های آموزشی کوتاه مدت (به صورت قرارداد)ساله مدرک دار 2برنامه های آموزشی 

همایش 
و کالس

تخصصی

مشاوره
تخصصی

برنامه
آموزش

الکترونیکی

آموزش
کارکنان 

جدید

آموزش
ضمن
کار

برنامه های 
درسی 
پودمانی

قرارداد
بلندمدت
با صنایع

کالس های
/پایان هفته

شیفت شب

براساس
ینیاز کنون
صنعت



Four Basic Promotional Plans for KOMATIC

محتوای اصلی طرح جامع

.3بخش 
طرح تبلیغات و ترویج( 3

ایمیل/ وب سایت /رادیو/تلویزیون
روزنامه

/  جزوات/ پوستر
کاتالوگ

/  همایش ها
بازدیدها

طرح 
تبلیغات
و ترویج

سایت مراکز و موسسات•
ارسال منظم مجله به •

صورت ایمیلی
تبلیغات از طریف وب •

...سایت های گوگل، یاهو 

بازار کاربررسی  •
آموزش صنعت گرا•
ذینفعانهمکاری •
مثل دولت، صنعت، نهادهای )

(تامین بودجه

همایش تخصصی برای دانش آموزان •
هنرستان

بازدیدهای میدانی•
استفاده از اساتید مدعو صنعت•

تبلیغات تلویزیونی•
تبلیغات رادیویی•
تبلیغات روزنامه ای•
مقاالت روزنامه•
تلویزیون/ برنامه های منظم رادیو•



محتوای اصلی طرح جامع

.3بخش 
موسسه-نقشه شبکه همکاری صنعت( 3

موسسه-برد برای همکاری بلند مدت صنعت –مدل برد 

موسسه-عامل کلیدی ساخت یک شبکه قوی همکاری صنعت 4

شبکه 
همکاری بلند 
مدت صنعت 

موسسه-

تکنسین هایتامین-
مهارتیچند

برنامه هایارائه-
حرفه ایآموزش

مشاوره/سمینارارائه-
تخصصی

اشتراک گذاری-
امکانات/تجهیزات

قیمتگران

مشترکتدوین-
درسیبرنامه های

فراهم سازی-
کارآموزیفرصت های

کالس هایارائه-
تخصصی

فراهم سازی-
اشتغالفرصت های

MAATICشرکت ها

شرکت در 
 هاکمیته/کالس

/  جذب و استخدام
کارآموزی

شرکت در برنامه های
غیر مدرکی

شرکت در تدوین 
برنامه درسی



.3بخش 
موسسه-همکاری صنعت( 3

محتوای اصلی طرح جامع

تقویت 
همکاری /کارآموزی

اشتغال

افزایش فرصت های کارآموزی-
اشتغالفرصت هایفراهم سازی-
مدتکوتاهحرفه ایآموزش های-

طح کمیته عملیاتی س
KOMATICپایین  افزایش فرصت های 

/  سمینار صنعتی
یبرنامه ارایه تخصص

سخنرانی و ارائه های تخصصی-
سمینارهای تخصصی-
عتیسخنرانان صن/بانک اطالعات اساتید-

ر افزایش تعداد افراد از صنعت د-
کمیته

هبرگزاری منظم جلسات کمیت-
مشاوره از اعضای کمیته-

چرخه 
همکاری 

–موسسه 
صنعت



행운은기회와준비가만났을때이다
(با هم باشندآماده سازیو فرصتخوش شانسی وقتی است که )

시대에맞게변한다면결국운명도미소짓는다

از توجه شما سپاسگزارم



                    

انس کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای و آژ
.می باشد( کوئیکا)همکاری های بین المللی کره 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
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