
١

یونسکو-ILOمشتركتحقیق

مهارتو) TVET(ايحرفهوفنیآموزشتوسعه 

COVID-19زماندر

هدفبادانشگذارياشتراكبهواقدامات مناسبدرمورداطالعاتآوريجمع،مشتركتحقیقاینازهدف
مهارتتوسعهوTVETهايزمینهدرCOVID-19گیرهمهاثراتکاهشبرايجهانسراسردرکشورهابهکمک
. است

:نظرسنجیاینگروه هدف

اي مادام العمرحرفهوفنیو آموزش هايهاي فنی و حرفه اي پایه آموزشدهندگانارائه
آموزشوکارهايوزارتخانهمانند(گذارانسیاست(
کارگريسازمانهايوکارفرمایان(اجتماعیشرکاي(

مورددراطالعاتگذارياشتراكبهوارزیابی موقعیتمی تواند  باتحقیقاینطریقازشدهآوريجمعاطالعات
،اجتماعیشرکاي،گذارانسیاستبه سایرابزارهاوهااستراتژي،فعالیتها و اقدامات مناسب و خوبوتجربیات

تابآموزش وافزایش تاثیر ویادگیريروندمدیریتتأثیر همه گیري،کاهشدرTVETذینفعانسایرومربیان
.کندگیري  کمکهمهطولدرآوري

: آنالینبصورتبررسیاولیهنتایج

2020آوریل9تاشدهدریافتپاسخ83برمروري

هستند؟کسانیچهتاکنوننظرسنجیپاسخگویان- اولبخش
.دادندپاسخآنالیننظرسنجیبهکشور40دهندگانپاسخ،آوریل9تاریخدر
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٢

ارائهنمایندگانها توسطپاسخاما بیشترینهستند،هاسازمانازايگستردهطیفنمایندهدهندگانپاسخاگرچه
.استشدهارائهآموزشهاي فنی و حرفه اي پایه و مادام العمردهندگان

12.68

12.68

11.27

5.63
4.23

2.82

٢
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38.03

28.17

4.23

2.82 1.41

سازمانهاي ارائه دهنده آموزش فنی و حرفه اي پایه

سازمانهاي ارائه دهنده آموزش فنی و حرفه اي مادام العمر

وزارت کار و آموزش فنی و حرفه اي

سازمانهاي کار فرمایی یا تجارت و کسب و کار

بدنه مدیریت و یا تصمیم گیر و محتار آموزش ملی

مشارکت کنندگان در توسعه و خیرین

مشاورین

وزارتخانه هاي دولتی به غیر از وزارت کار

سایر

دهندگان چه کسانی بوده اند؟پاسخ
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٣

TVETارائهبرCOVID-19گیرهمهبیماريفورياثرات-دومبخش

تایلنداستثنايبه،اندکردهشرکتنظرسنجیایندرکهکشورهاییاز٪2020،98آوریل9تاریخاز،
خاص مناطقیاهافعالیتدر برخیفقطوجزئیآنشدنبستهکهموزامبیکواسترالیا،جنوبیآفریقاي

.اندبستهکاملبطورراTVETمراکزومدارس، گیرهمهشیوعتعطیلی کامل است ، بدلیل 
استگرفتهقرارتأثیرتحتاندازههمانبه،کارآموزيجملهاز،کاربرمبتنیآموزش.

کارآموزي به ،هاي حضوريکالسمیزانکاهشدلیلبهکهدادندگزارشنیجریهازدهندگانپاسخ
آموزشبرايتعاملسطحوندارندمراکزبهمراجعهبهتمایلیکارآموزان،استیافتهکاهششدت 

.کم شده استبسیارارتباطات
تا دتواننمیمربییاکارآموزهیچ،قرنطینه اجباريدلیلبهکهدادندگزارشهندازدهندگانپاسخ

.بیایندمرکزبهآموزشبراي،هستندمحدودخانهدرزمانی که
چندینآنها،دارندانگیزهآموزشجدیدروشهايیافتنبرايکارآموزانومربیانکهحالیدر

استفادهدلیلبهکارآموزانبرايهزینه،به اینترنتاتصالجملهازآنالینآموزشبامرتبطچالش
پذیرشمهمترهمهازوکارآموزانمورد پسند محتواي،پسندکاربرآموزشبسترهاي،هادادهاز

.اندکردهبرجستهدر گزارش  خود راآموزشآنالینحالت
برنامهدرخصوصاًدانش آموزان/کارآموزانبرخیانگیزهکهدادندگزارشکاناداازدهندگانپاسخ

،هستندعملی آموزشی هايکارگاهوهاآزمایشگاهمثل بسیاريعملیهايفعالیتدارايکههایی
) غیرهوفیلم،تظاهرات،کنفرانسویدئو،خواندن(ترنظريماهیتباهاییفعالیتافزایشدلیلبه
هاياستراتژيسریعتغییربه خاطر همچنینمعلمان. استگرفتهقرارتأثیرتحتزیاديحدتا

وفشار،استرسایجادباعثخوداینواندکردهتجربهراهاییچالش،خودآموزشیروشهاي
.شودمیزیادياضطراب

مختلفو روشهايابزارهاو بکارگیرياتخاذزمانازکهدادندگزارشقرقیزستاندهندگانپاسخ
سؤاالتوپیامهاافزایشوتدریسجدیدروشهايبدلیل اصول معلمان،دورراهازآموزش

.شده اندروبروسنگینکاربا،ساعاتتمامدردانش آموزان/کارآموزان
برمبتنیآموزشسئلهممورددریهماهنگپاسخیهنوزکهدادندگزارشاسترالیاازدهندگانپاسخ

،دارندکارآموزکهمراکز کسب و کارازبسیاري. استنداشتهوجوددورراهازآموزشبرايکار
.خاصهايفروشگاهوآرایشگاه،هاکارخانه،سازوساختمثالعنوانبه،کنندمیکارهمچنان

آموزاندانش /کارآموزانوکارآموزانو تایید صالحیتارزیابیوامتحاناتکشورهابیشترTVETبه
.انداخته اندتعویقبه،استجزئیمدرسهتعطیلیکهاسترالیاوتایلنددرجز



۴

TVETارائهدرCOVID-19يگیرهمهپاسخ- سومبخش

شود؟میسازماندهیCOVID-19شرایطدروقبلTVETارائهچگونه3.1
شیوعازقبلCOVID-19،بطورکردندمیشرکتنظرسنجیایندرکهکشورهاییدردورراهازآموزش

یاهادورهبرايدورراهازآموزشازاصالً) ٪46(دهندگانپاسخازنیمیتقریبا. شدنمیاستفادهگسترده
آموزش ٪13حدودفقط. کردندمیاستفادهآنازاوقاتگاهینیزسومیکوکردندنمیاستفادهآموزش

.کردندمیاستفادهمرتبطوربهیااوقاتبسیاريرااز راه دور
تداركسازمانبرداللتالگوهااینTVETاظهاردهندهپاسخنفر دهازنفرچهار. داردگیريهمهطولدر

راهاآموزشتمامبودندمجبورزیراشودنمیارائهیا آنالینیآفالینیادورراهازآموزشهیچکهداشتند
ارائهرادورراهازکامالًها آموزشسومیککهحالیدر،کنندلغوCOVID-19گیرهمهبیماريدلیلبه

آفریقاي-شودمیارائهحدوديتادورراهازآموزشکهدادندگزارشدهندگانپاسخازتعدادي. شودمی
.نیجریهومصر،تایلند،متحدهایاالت،جنوبی

- نامیبیا-آمریکا-انگلستان-کانادا-سنگال-اوکراین- قرقیزستان-السالوادور-شیلی-آرژانتین:را ارائه کرده اندکشورهایی که کامال از راه دور آموزش *
اردن-نیجریه-فلسطین- عراق-موزامبیک- مصر-تایلند

41
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مقدار درصد نحوه ارائه آموزش در طول دوره همه گیري
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آموزش کامال از راه دور

بخشی از آموزش از راه دور

بدون آموزش از راه دور و ارائه آموزش رو در 
رو
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۵

. دهندمینشانرادورراهازآفالینیاآنالینآموزشوجودعدممبنی بربسیاريدالیلدهندگانپاسخ

:ازعبارتندهاپاسخترینمتداول

دیجیتالیابزارهايوتجهیزاتبهدسترسیعدمیامحدوددسترسی.
مناطقدرویژهبهشبکهبهمربوطمشکالت؛) دادههايبستهجملهاز(اینترنتکافینازیرساخت

.روستایی
نداردوجودآنالینمؤثریادگیريسیستمهیچ،آنالینآموزشیمنابعیتمحدود.
موسساتوشرکتهادرمربیانومعلمانکافیناظرفیتTVETمعرفیوآنالینعملیتجارب انتقالبراي

کافینامناسب و ناهايمهارتشاملاین). آموزشیهايدورهارائهوطراحیجملهاز(دورراهازآموزش
.استدیجیتال

بهارتباطاتواطالعاتفناوريازاستفادهدرآنهاتواناییعدم وفراگیرانکافینادیجیتالیهايمهارت
.شانیادگیریمدیریتودانشبهدستیابیبرايابزاريعنوان

درراايویژههايدستورالعمل،انددادهارائهراچهرهبهچهرهآموزشگزارشکهکشورهاییازیکهیچ
دستورالعملطبقآنهااکثر،اما،انددهنکرارائهکارآموزانومعلمان/ مربیانبرايایمنیوبهداشتزمینه

را 19COVIDبرابردریمحافظتاقداماتمورددرسازمان بهداشت جهانی،ودولتهايتوصیهوها
.. اندکرده گزارش
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،تونس،هند،نیجریه،موریس،نامیبیا،تایلند،بلیز،بنگالدش(.استفاده نیستقابلمهاجران
) .غنا،فیلیپین،جامائیکا،رنتینا،سنگال،کانادا،کنگودموکراتیکجمهوري

شود؟میارائهچگونهعملیآموزشیا،کارآموزي محورآموزش3.2
یارخ می دهدآزمایشگاهها/ کارگاههاآموزشهایی که داخل مانندعملیمهارتهايآموزشکشورهااکثر

.کنندنمیارزیابییاودهندنمیارائهراکارآموزيوکاربرمبتنیآموزش
کارآموزيصورتبهراعملیآموزشهمهنوزآنهاکهداشتنداظهاراسترالیاوتایلندازدهندگانپاسخ

اجتماعیفاصله گذاريماننداحتیاطیاقداماتبااین آموزش ها رااما،دهندمیارائهچهرهبهچهره/ 
.دهندمیانجامايشدهمحافظتهايلباسو

شودمیانجامزمینهایندرزیاديابتکارات،وجوداینبا:
یاکارآموزي،کاربرمبتنیآموزشکهکردنداعالمموریسوبنگالدش،کاناداازدهندگانپاسخ
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٧

همچنیننیجریه. شودمیچگونه انجامکاراینکهنیستمشخصهنوزاگرچهاستشدهارائهآنالین
دورراهازکارطریقازخاصیعملیمهارتهاي،کانادادر. استآنالینآموزشیهايبستهتهیهحالدر
واطالعاتفناوريبخش،تجارت،صنعتیطراحیدرمطالعهپایانهايپروژهمثالعنوانبه(

.شودمیدادهآموزش) غیرهوارتباطات
ابزارازدارندقصدکهدادندگزارششیلیازدهندگانخپاPadletکارنتایجارزیابیبراي

امکانصورتدروکننداستفادههامهارتاجراي هنگامویدئوضبططریقازدانش آموزان/کارآموزان
کارتهاي ونمودارهادانش آموزان/کارآموزانقرقیزستاندر. کننداستفادهدیجیتالسازهايشبیهازنیز

در. فرستندمیمعلمانبهراآنهاخودهايارزیابیبرايوکنندمیترسیم)TECHNOCARDS(فنی
بازي روش ،مورديمطالعاتطریقازراعملیدانشمعلمان،ي خاصهابرنامهازبرخیبراي،کانادا
.کنندمیارزیابیغیرهومسئلهتحلیل،نقش

محتواهايایجادبراي TVETهايسازمانتوسطتولید شدهاضافیمنابعسایر 3.3
گسترشیا/ وجدیدو تکنولوژي هاي هايآوريفنو گسترش استقرار،جدید

شود؟میانجامآفالینوآنالینبصورتدورراهازآموزشازاستفاده

مالیوانسانیمنابع،خودهايسازماندرداشتنداظهاردهندگانپاسخاز٪40تقریباً،2020آوریل8از
ازاستفادهگسترشیا/ وجدیدهايآوريفنو گسترشاستقرار،جدیدمحتواهايایجادبراياضافی

.شده است، ایجادآفالینآنالین ودورراهازآموزش
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٨

کنفرانسویدئو شودمیاستفادهکهمنابعییاابزارترینمتداول،آنالینآموزشتقویتوتوسعهبراي
. استیوتیوبوهافیلم،گفتگوهايانجمن،هاوبالگ،مجازيآموزشهايمحیط،) Zoomمانند(

وAmadeusوSTR،Operaمانندهاییسازيشبیهازاستفادهازهمچنیندهندگانپاسخازبرخی
دیگرخاصهاينمونه. انددادهخبراینستاگراموبوكفیسماننداجتماعیهايرسانهسیستمهمچنین
:ازعبارتند

تهیهبهداشتوافزارنرمرشته هايدردانش آموزان/کارآموزانبرايکههاییبرنامهوپلتفرم ها: السالوادور
استشده
مؤسساتشرکتها و: مصرTVETدورهاصالحبرايخودمعلمانومربیانهايتواناییتوسعهوبه آموزش

آموزشیا مشاورانکارشناساناستخدامیا اقدام به،ودور پرداختهراهازارائه آموزشبرايرو در روهاي
.نموده اندمدتکوتاهقراردادهايطریقدور ازراهازوآنالین

مدرسهیک: فیلیپینTVETایجاد دانش آموزان/کارآموزانومعلمانبرايآنالینهايعاملسیستمداراي
.ندنکطراحیمجازيکالسآندرراهاارزیابیوهافعالیت،هاپودمان می توانندآندرکه،کرده است
ارتباط هاي الزم ووآنالینهايکتابخواندن،امتحاناتتوانندمیدانش آموزان/کارآموزانهمچنین
.دهندانجامرامربوطه

اپلیکیشن هايدارايهمچنینهاعاملسیستماینgoogleهستند.
یافته اندگسترشیایافتهتوسعهنیزآفالیندورراهازآموزشبرايمنابعیاابزارها،در وسعت کمتري نیز

.استیادگیرندگانهايیادداشتوخود آموزآموزشراهنماهايمانندمکتوبجدیدمنابعشاملکه

46

مقدار درصد منابع اضافی ایجاد شده براي استفاده در آموزش از 
راه دور
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مدرسهیک: فیلیپینTVETایجاد دانش آموزان/کارآموزانومعلمانبرايآنالینهايعاملسیستمداراي
.ندنکطراحیمجازيکالسآندرراهاارزیابیوهافعالیت،هاپودمان می توانندآندرکه،کرده است
ارتباط هاي الزم ووآنالینهايکتابخواندن،امتحاناتتوانندمیدانش آموزان/کارآموزانهمچنین
.دهندانجامرامربوطه

اپلیکیشن هايدارايهمچنینهاعاملسیستماینgoogleهستند.
یافته اندگسترشیایافتهتوسعهنیزآفالیندورراهازآموزشبرايمنابعیاابزارها،در وسعت کمتري نیز

.استیادگیرندگانهايیادداشتوخود آموزآموزشراهنماهايمانندمکتوبجدیدمنابعشاملکه

مقدار درصد منابع اضافی ایجاد شده براي استفاده در آموزش از 
راه دور
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خیر
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تأثیرتحتهايبخشومشاغلدرمهارتکمبودبهرسیدگیبرايتدابیري که3.4
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١١

وحرکتمحدودیتدلیلبهآموزشجدیدمحتواهايایجاددرآنها: کردخاطرنشانغناازپاسخ دهندهیک
.هستندروبروهاییچالشباها،دادهبااليهزینه

TVETارائهموانعوشدهارائهاصلیدروس3.5

:شدانجامبحرانآغازازشدهآموختهدروسمورددردهندگانپاسختوسطمشاهداتازوسیعیطیف

شودتهیهدانش آموزان/کارآموزانی برايمختلفزبانهايدربایدالکترونیکیمحتواي آموزشی.
استمهمفتنریادگیادگیري،باشندآمادهمستقلآموختنبرايبایددانش آموزان/کارآموزان.
یابدتوسعهبیشتريروش تعداددربایدالکترونیکیآموزشروشهاي.
مهمارتباط جمعیابزارهايجملهازآموزشتدریس و برايمتعددابزاروعاملسیستمچندینداشتن

.است
بایدایجاد شود سیستمکه ممکن است در آینده در احتمالیحوادث ی براي اصالح و یا بازسازيهایبرنامه

.شودطراحیخوبیبهقبلاز
و ارتباط تماساستدادهنشانآموزيمهارتودورراهازتجربه و پیشینه طوالنیه آموزش کههمانطور

درآموزشبرايدائمیايگزینهبهبایدترکیبیآموزش.نیستآموزشبرايروشیتنهافیزیکی و نزدیک
TVETعاديحالتازجزئیبایدآنالینیادگیريکه آموزش ودیده میشودمکررپاسخاین. شودتبدیل

.شود
برايهمچنینآنها. باشندپذیرترانعطافباید،جدیدمطالبتولید محتوا و وروشهاتخاذاايبرمعلمان

.دارندبیشتريپشتیبانیوآموزشبهنیازکاراینانجام
استمهمدانش آموزان/کارآموزانبرايهمومعلمانبراي همارتباطاتواطالعاتفناوريهايمهارت.
بسترهايجملهاز(فناوريدرگذاريسرمایهITشودگرفتهنظردرباید) ابزارهاوالکترونیکیآموزشبراي

. استشدهذکرمکررمشکالتازبرقواینترنتکمبود. شودبرطرفاتصالهببوطمرسائل و مشکالتمو
بهدسترسیواستگراناینترنتبهدسترسی) روستاییمناطقدرو(کشورهاازبسیاريدر،اینبرعالوه
.استکمهمراهتلفنطریقازهاداده
کافیالکترونیکیآموزش،کنندتمرینهاآزمایشگاهیاکارمحلدرراخودمهارتتوانندنمیکارآموزان

.نیست
استچالشیکفقرو،استگرانالکترونیکیموزشآ.
بهنیازکهاستفرایندياین. استواقعیغیرآنالینو رو در رو  به آموزش حضوريآموزشازسریعانتقال

وهانقشوشوندروزبهبایدهاسیستم،بحرانازپس،بنابراین. دارددقیقسازيآمادهوریزيبرنامه
..به توافق برسدوبرقراردانش آموزان/کارآموزانباهامسئولیت

استدشوارزندگیوکاربین تعادل، ایجاد خانهدریادگیريیاتدریسهنگام.
داردالکترونیکیو آموزشیادگیريدرمهمینقشانگیزه.



١٢

شودمیارائهمربیانومعلمانبرايکه حمایتیاقدامات3.6

معلمانبرايرامتنوعیپشتیبانیاقدامات،سمینارهاوهاکارگاه،آنالینآموزشطریقازکشورهاازبسیاري
ارتباطاتواطالعاتفناوريهايو بروز رسانی مهارتارتقاءهدففعالیتها بااین. دهندمیارائهمربیانو

:استشدهآوردهزیردرنمونهچند. استالکترونیکیآموزشموادتهیهبهکمکومربیانومعلمان
آموزشمدیریتسیستمیکازکشورهاازبرخی)LMS  ( مانندکه بصورت رایگان و در دسترس قراردارد

Moodle"محور-شیءو پویایادگیريمحیط"”Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment“معلمانبهارائهمنظوربهکهیادگیريپلت فرمیککه –کنندمیاستفاده

،مصر( استشدهساختهاختصاصییادگیريتنظیماتایجادبرايآموزانزبانوسرپرستان،مربیان،
)آمریکامتحدهایاالت

چندطیراهنمایی و هدایت مربیان،طریقازآنالیناجرا و برگزاري کالسهاينحوهمورددرکشورهاسایر
پشتیبانیاقدامات. )هند(کنندمیپشتیبانیمربیان را فناوريتیمهايومربیاستادانتوسطاولجلسه
) متحدهایاالت) (LMS(یادگیريمدیریتسیستمتوسطفنیپشتیبانی،ویدئوییمحتوا و منابعشامل
فیلمتولیدومونتاژهايتکنسین،کیفیتبااینترنت،ITآزمایشگاههاي،آنالینابزارهايسایر. است

).کانادا(مداومفنیپشتیبانیوآوريفنارتقاءو،) تایلند،مصر(
ازاستفادهجهتمربیانومعلمانبهشخصیتوسعهمالیهايکمکاعطايهايبرنامه،نیجریهدر

روشهابهترینارائهودیجیتالیابزارهايازاستفادهازراخودحمایتتاشودمیارائهآنالینهايآموزش
.دهندانجامدورراهازآموزشبراي
اپراتور،قرقیزستاندرMegacomهايدادهواینترنتتمامباماه2مدتبهرارایگانهايکارتسیم

.دادارائهلیسانسمعلمانکلیهبهشبکهدرونرایگانمکالماتو) گیگابایت60حداکثر(رایگان
کندمیتشویقآنالینهايکالستهیهبرايراهادانشگاهومدارسدولتکهحالیدر،افغانستاندر،

.استاینترنتبهمناسبدسترسیچالشمهمترین
ارائهبرايآنالینپلت فرم هايازاستفادهبرايمتخصصینازفنیپشتیبانیومدیریت،السالوادوردر

. استشدهفراهمهانظرسنجیطریقازخوددانش آموزان/کارآموزانازبازخوردگرفتنوارزیابی،آموزش
.کندمیحفظراهاعاملسیستمبهدانش آموزان/کارآموزانومعلمانبرايپایداردسترسیهمچنین

کهمعلمانتوسطمربیگريهايبرنامهطریقازخودهايشیوهوهااستراتژيتبادلبرايکشورهارخیب
.کنندمیحمایتمربیانومعلماناز،کنندپشتیبانیخودهمکارانازتوانندمیودارندبیشتريتجربه

ایجاداقداماتی جهتبلکه،اینترنتیاتصاالتومحتواتهیهطریقازتنهانهپشتیبانی،ماداگاسکاردر
.شودمیانجامنیزآموزشیمنابعوهادورهبیشترچههرارائهبرايمربیانومعلمانبرايانگیزه

بسیاريدسترسیمورددربرخیشد،میارائهمربیانومعلمانبهپشتیبانیازمختلفیانواعکهحالیدر
می نگرانیابرازاست مربیانومعلمانضرربهاینترنتبهدسترسیهزینهاینکهومربیانومعلماناز

.کنند



١٣

فنی و حرفه ايهايآموزشمدیریتیاتشویقبراينهادياقداماتوهاسیاست3.7
بحرانبهپاسخدرمادام العمریاپایه

برخی. اندنکردهتنظیم،آموزشهاي فنی و حرفه اي به بحرانپاسخافزایشبرايايویژهسیاستکشورهااکثر
.اندکردهخودآنالینارائه آموزش افزایشبهشروعTVETدهندگانارائهاز

داردوجودهدفمندپاسخهايازکنندهدلگرمورشدحالدرهاينمونه،وجوداینبا.
همکاريباجوانانآموزشبرايآنالیندیجیتالیفرمپلتیکنیجریهدرIBMتوسعهوجوانانفدرالوزارتو

.استشدهایجادورزش
استشدهساختهمتقابلپشتیبانیبرايهمسالفراگیراناز ی هایواتساپ گروهاستفادهبا،سنگالدر.
برايمدتکوتاهقراردادهايطریقازرا دورراهازآموزشاستخدام متخصصان، هاسازمانازتعداديمصردر

.اندکردهرا آغاز،دورراهازآموزش بهآموزشی رو در روهايدورهازانتقالزمینه درمشاورهوکار
باراآنالینآموزشبرايآمادگیلزومهادانشکدهبهرسمیطوربهپرورشوآموزشوزارت،تایلنددر

.ه استکرداعالمخدماتمرکزيمدیریتپشتیبانی
اضطرارياقدامبرنامهیکعالیهتحصیالتبرايپرورشوآموزشوزارت،شیلیدر)Plan de Acción

para enfrentar la contingencia (مقرراتکیفیتتضمینبراياقداماتیشاملکهاستکردهایجاد،
اختصاصیبودجه،دورراهازآموزشابزاربدونمؤسساتبرايGoogleمجموعهیادگیريپلت فرم هايتهیه
.آنالینآموزشبرايمعلمانسازيظرفیتبرايفعالیتهاي مناسبانتشاروآنالینآموزشتقویتبراي

یا/ وآنالیندورراهازآموزشازاستفادهبرايشرکتهابهکمکبرايپشتیبانی3.8
آفالین

تنها. اندکردهتدوینشرکتهادردورراهازآموزشتشویقبرايخاصیتدابیرکشورهااکثرکهرسدنمینظربه
ارائههابنگاهيهمهبهدورراهازآموزشازاستفادهبرايپشتیبانیاینکهدادندپاسخدهندگانپاسخاز7٪

.استشده
ازحمایتبرايراهدفمنديهايبرنامه،دهندگانپاسخاز٪11تنهاکهحالیدرMSME) بنگاه هاي

هدفمندهايطرحکانادا،تونس،نیجریه،فیلیپین،بنگالدش،مصردر،داده اندگزارش)کوچک و متوسط
میاستفادهالکترونیکدولتهاياستراتژيوهابرنامهازآنها،مواردبعضیدر. داردقرارتدویندستدر

بنگالدشدرa2iبرنامهمانند،.کنند
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