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مصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش « ج»بررسي پيامدهاي بند 

و مصوبه هفدهمين جلسه شورا  17/4/1397و پذيرش دانشجو مورخ 

 اي كشوروحرفهبر نظام آموزش فني 26/12/1397تاريخ در 
 

 
 

 

 

 

 

 

 چکيده

است  ءجز پنجمصوبه دوازدهمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو شامل  «ج»بند 

رشته ديپلم اي و كاردانش در غیر حرفهوآموزان فنيدهد دانشمي آن اجازه سهكه جزء 

 . اي شوندوحرفهخود وارد دانشگاه فني

نظري اعم از آموزان متوسطه دهد دانشمي مصوبه هفدهمین جلسه شورا نیز اجازه

از كنکور سراسري در  ، انساني و علوم و معارف اسالمي بتوانند با عبوررياضي، تجربي

. اجراي اين دو ( شوندهاي كارداني پیوسته )تکنسینياي وارد دورهوحرفهدانشگاه فني

ي خالي و ارتقاي سطح دانشگاه هاكردن صندلي رپُ دفرسد با همي مصوبه كه به نظر

اي وارد خواهد كرد حرفهوناپذيري به نظام آموزش فنياي است خسارات جبرانهوحرففني

ت اختصار اين پیامدها . به صورامدهاي اين مصوبات بررسي شده استكه در اين گزارش پی

 :عبارتند از

 

 

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________ 

 

 

2 

 نقض قوانين 

ه ارائه دوراي حرفهوفني قانون برنامه پنجم توسعه وظیفه دانشگاه (23)به موجب ماده ـ 

 (كارداني پیوسته و كارشناسي ناپیوسته است. منظور از كارداني پیوسته )تکنسین

 سال آن در دانشگاه دوسال آن در دوره دوم متوسطه و  سهاي است كه سالهپنجهاي دوره

هاي كنکور دانشگاه دفترچه در 1371سال شود )اين امر از مي ارائهاي حرفهوفني

نشجو در دانشگاه بر اساس . پذيرش داشده است(مي اي وجود داشته و رعايتوحرفهفني

موظف اي حرفهوفني اي است و دانشگاهوحرفههاي درسي شاخه فنيپیوستگي، الزام برنامه

اين مسیر اين قانون را در حالي كه مصوبه فوق با ايجاد اختالل در باشد مي به اجراي آن

 كند. مي نقض

صالحیت  سطوحاي حرفهوامع آموزش و تربیت فنينظام ج قانون (8)بر اساس ماده ـ 

. با فرض اجراي اين دو طح است كه بايد به ترتیب طي شوندس هشتاي شامل حرفه

كه یابي به سطح تکنسین بدون عبور از سطح كارگر ماهر اتفاق خواهد افتاد دستمصوبه 

الزمه  زيرا ،افتداي اتفاق نميو بدين ترتیب صالحیت حرفه شودمي نقض قانون تلقي

 .  صالحیت هر سطح باالتر دستیابي به صالحیت سطح قبل است

توانند مي آموزان در سه مرحلهدانش 1391بر اساس سند برنامه درسي ملي مصوب ـ 

سطح تکنسین يا كارداني  (ل كاردانشالتحصیسطح كارگر ماهر )فارغ .وارد بازار كار شوند

( و سطح كارشناس )دارندگان مدرك لیسانس ايحرفهوفني التحصیالن رشتهپیوسته )فارغ

به اين معنا كه  .( كه اجراي اين مصوبه موجب نقض برنامه درسي ملي استهادانشگاه

زار كار را به تا شايستگي ورود به با بگذراندسطح تکنسین بايد دوره كارداني پیوسته را 
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التحصیالني وارد بازار عنوان تکنسین داشته باشد در حالي كه با اجراي اين مصوبه فارغ

 . را كارگر ماهر دانست نه تکنسین توان آنهامي شوند كه نهمي كار

 

 ساير پيامدها

هاي شاخه اي درسي: در رشتههـ هدررفت منابع انساني، تجهیزات و اهداف برنامه

فني و غیرفني( اي )ساعت آموزش حرفه 900ر پايه حدود اي و كاردانش در هحرفهوفني

 .شودمي ساعت آموزش را شامل 2700شود كه در مجموع سه سال متوسطه حدود مي ارائه

صي هاي فني و تخصساعت شايستگي 1800هاي غیرفني و سوم شايستگيين میزان يكاز ا

سه شوراي سنجش چه ضرورتي براي ارائه مصوبه هفدهمین جل ن. با فرض اجراي اياست

آموز رياضي، تجربي و ساير در هنرستان وجود دارد وقتي دانشاي حرفهوفني هايآموزش

 ؟   وارد دوره تکنسیني شونداي حرفهوفني توانند بدون گذراندن متوسطهمي هارشته

اي حرفهوهاي فنيآموزشاي در وسعه حرفه: مسیر تايه حرفهانحراف در مسیر توسعـ 

مهندس و مهندس تکنسین، تکنسین، كمكمسیر مشخصي است كه از كارگر ماهر، كمك

بنابراين ادامه و پیشرفت حرفه بايد از همان  .كند آن هم در رشته مرتبطاي عبور ميحرفه

به معناي ناديده گرفتن  «ج»بند  «3»جنس و در امتداد رشته قبلي باشد. اجراي جزء 

 . پذير نیستجبراننیاز با چند واحد پیش ساعت آموزش تخصصي است كه قطعاً 1800

 

 پيشنهاد 

مصوبه دوازدهمین جلسه و مصوبه هفدهمین  «ج»مفاد بند  ،شود اوالًمي لذا پیشنهاد

آموزان شاخه طوري كه فقط دانشه ذيرش لغو گردد بجلسه شوراي سنجش و پ
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هاي تکنسیني شوند و اي و دورهحرفهووارد دانشگاه فنياردانش بتوانند اي و كوحرفهفني

تنها اي حرفهواي و كاردانش در دانشگاه فنيرفهوحآموزان شاخه فنيادامه تحصیل دانش

نون با توجه به تصويب و ابالغ قا ،در رشته تحصیلي دوره متوسطه آنها میسر باشد و ثانیاً

ها و ساير مصوبات نامهو مهارتي، در تصويب آيیناي وحرفهنظام جامع آموزش و تربیت فني

 .مفاد اين قانون مدنظر قرار گیرد

 

 مقدمه

مبنا و اساس توسعه پايدار، كاهش فقر، كاهش اي حرفهوفني در همه كشورها آموزش

پذيري در سازي منابع، افزايش رقابتشايسته، كاهش مصرف، بهینه ار، كجرائم اجتماعي

 .است توسعه صادرات و...

را  1میلیون نفر 18درصد از جمعیت شاغل در كشور كه حدود  80اكنون حدود هم

هاي شغلي قرار دارند كه براي ادامه اشتغال و يا جايگزيني نیازمند شود در گروهمي شامل

ز در طول زمان . اين نیاندهست در دو سطح كارگر ماهر و تکنسیناي حرفهوفني آموزش

ها در هاي بیکاري، ناسازگاري مهارتريزي شده بر اساس شاخصبرنامهو عطف توجه 

 . هاي روزافزون محل كار میسر استپیچیدگي و مشاغل، سطح فناوري

از تأسیس هنرستان تهران اي حرفهوفني سال گذشته كشور در آموزش 100مسیر 

بسیاري از اين كه  دارد ش تاكنون نشان از فراز و فرودهاي زيادي.ـه 1305در سال 

. زده استسیاستفرودها ناشي از نوعي سردرگمي در پیدا كردن هدف و يا تصمیمات 

                                                 
 .هاي شغلي غير از مديران و متخصصان(گروه، 8تا  3)ايسكو  1395. مركز آمار ايران، سرشماري سال 1
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 ، ايجاد شاخه كاردانش موازي با شاخهتوان به حذف طرح كادمي از جمله اين موارد

رنگ شدن كارآموزي و ، كمايـ حرفه، ناديده گرفتن هدايت تحصیلي ايحرفهوفني

ها سي و بستر اجرا، انتقال آموزشکدههاي اسابدون زيرساختي كارورزي، گسترش كمّ

 «التحصیالن در جايگاه كارگر ماهراشتغال فارغ»به آموزش عالي، تغییر تدريجي نقش از 

اكنون اشاره كرد به نحوي كه هم «ضابطه و سهل در آموزش عاليادامه تحصیل بي»به 

درصد است در 1 5/40ها آموختگان دانشگاهبه استناد آمارهاي مركز آمار بیکاري دانش

. البته اين گزارش درصد گزارش شده است 5/12تا  12حالي كه نرخ عمومي بیکاري 

ساعت  44تا  1بین ا شاغل محسوب كردن كساني است كه و ب 1395مربوط به سال 

مهارت التحصیلي براي يادگیري رغكه بسیاري از آنها پس از فا مشغول به كار هستند

 كنند.مي مراجعهاي حرفهوفني به سازمان آموزش

 

 در ايراناي حرفهوفني روند تحوالت

در ايران تغییرات زيادي را در بازه زماني يکصد سال اخیر شاهد اي حرفهوفني هايآموزش .1

 : رات نظام آموزشي به قرار زير استبوده است. برخي تغیی

تا  1346، از سال سال 6( ايحرفهوفني)طول دوره هنرستان  1345تا  1303از سال 

با تغییر  1371تا  1356سه سال و از سال  1356تا  1350سال، از سال  چهاراين دوره  1350

 بوده است.سال  چهارنظام آموزشي 

دانشگاهي شکل گرفت. در اين سال پیش 1+3+3+5ساختار نظام جديد  1371در سال 

                                                 
 .1395مركز آمار ايران، سرشماري سال  .1
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ل )يك سال عمومي با طول سه سال تحصیكاردانش  شاخه به دواي حرفهوفني هايدوره آموزش

يك سال عمومي، دو سال با طول پنج سال پیوسته )اي حرفهوفني ( و شاخهو دو سال تخصصي

( تبديل ايحرفهوفني تخصصي در هنرستان و دو سال ادامه دوره تخصصي هنرستان در دانشگاه

، مجدداً با تغییر نظام آموزشي 1395ال شد كه اين وضعیت تاكنون ادامه يافته است. در س

با رويکرد كاردانش  واي حرفهوفني با همان دو شاخه 3+3+6در قالب نظام اي حرفهوفني آموزش

و در حال اجراست. در تغییرات جديد طول دوره شد ريزي بر شايستگي برنامه آموزش مبتني

صي در دوره قبل به سه سال از دو سال تخصكاردانش  واي حرفهوفني تحصیل تخصصي

موريت تربیت تکنسین أكه ماي حرفهوفني و عالوه بر آن دانشگاهخصصي افزايش يافته است ت

 آماده پذيرش دانشجو شد. اي حرفهوفني را داشت در ادامه شاخه

و ها ، بابلسر و آموزشکدهعلم و صنعت ،مروري بر چگونگي تشکیل دانشگاه امیركبیر .2

 اي حرفهوفني هايآموزش آن بر آثار

مروري داشته باشیم  تکنيک(تاريخچه دانشگاه اميركبير )دانشگاه پلياگر بر ـ 

اي تشکیل وحرفههايي بود كه براي تربیت معلم فنيخواهیم ديد كه اين مركز از هنرستان

التحصیالن شده بود. اما بعد از انتقال به وزارت علوم آرام آرام به دانشگاهي براي فارغ

توانست به اين دانشگاه نحوي كه حتي يك هنرستاني نميه هاي نظري تبديل شد، برشته

 وارد شود مگر اينکه ابتدا ديپلم رياضي اخذ و آنگاه به رقابت با ساير داوطلبان بپردازد.

نیز  تاريخچه دانشگاه علم و صنعت )فرهنگسراي عالي نارمک(نگاهي بر  ـ

سیس و أها تالتحصیالن هنرستانمركز براي ادامه تحصیل فارغاين  دهد كهمي نشان

به دانشگاه علم و صنعت  ، اما بعداًداشته است ظرفیت آموزشي آن به اين گروه اختصاص

داراي ديپلم رياضي  تغییر نام داد و براي شركت در آزمون ورودي آن داوطلب بايد الزاماً
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نظري اخذ و سپس در آزمون ورودي شركت ها بايد ابتدا ديپلم بوده و لذا هنرستاني

 كردند.مي

 دهد. اين مركز آموزشمي نیز چنین شرايطي را نشان تاريخچه دانشگاه بابلسر ـ

اي داشت و با هماهنگي حرفهوعالي تا پیروزي انقالب اسالمي اختصاص به تربیت معلم فني

هنرستاني در آنجا به ادامه  هايشد و ديپلمو يا توسط وزارت آموزش و پرورش اداره مي

ها بوده و طول التحصیلي ملزم به استخدام در هنرستانپرداختند و پس از فارغتحصیل مي

دوره تحصیل جزء سوابق شغلي ايشان منظور و از خدمت نظام وظیفه نیز معاف بودند، 

وزارت  ،شاز پیروزي انقالب اسالمي به دلیل وقفه در استخدام در آموزش و پرور ولي بعد

ها التحصیالن هنرستانهاي نظري نمود و ديگر جايي براي فارغعلوم اقدام به پذيرش ديپلم

 وجود نداشت.

و همگام با تغییر نظام آموزش در وزارت آموزش و پرورش و  1370در آغاز دهه ـ  

ها و التحصیالن هنرستانهاي مرتبط با ادامه تحصیل فارغبراي رفع مشکالت و نارسايي

اي رسمي مجموعه وحرفههاي فنيايجاد رغبت در فراگیران براي گرايش به سوي آموزش

هاي كارداني پیوسته در ادامه برنامه هنرستان تدوين گرديد تا ها ايجاد و برنامهآموزشکده

 الذكر را تحقق بخشند. اهداف فوق

سال  سهساله كه پنجهايي هستند هاي تربیت تکنسین يا كارداني پیوسته دورهدوره .3

 هايسال آن در آموزشکده دوو اي حرفهوفني هايآن در دوره متوسطه و در هنرستان

نشجو در دانشگاه . پذيرش دااين روند تاكنون ادامه يافته استشود. ارائه مياي حرفهوفني

ها بسیاري از رشته اي است. دروحرفهدرسي شاخه فنيهاي ، الزام برنامهبر اساس پیوستگي

لزوم اين پیوستگي به دلیل حذف تدريجي بسیاري از مشاغلي است كه به دلیل تغییرات 
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يجاد سطح كارگر ماهر پاسخگوي نیاز بازار كار نبوده و نیاز به تکنسین ا ،سريع فناوري

اكنون براي ديپلم گرافیك، كامپیوتر، الکترونیك، صنايع شده است. به عنوان مثال هم

از آن جهت كه پاسخگوي نیاز دنیاي كار .. .شغلي برق وهاي یايي، برخي از حوزهشیم

مورد نیاز بازار كار ها نیستند سطح كارگر ماهر كافي نبوده و كارداني پیوسته اين رشته

است كه قبل و بعد از اي حرفهوفني هايكه انجام اين مهم به عهده آموزشکدههستند 

 . حقیقات و فناوري در حال پیگیري و انجام است، تانتقال به وزارت علوم

ها با كلیه امکانات و قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شد آموزشکده (23)بر اساس ماده  .4

 1ها به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري منتقل شود.مسئولیت

در حقیقت در اين حکم هم موضوع ادامه وظايف قانوني اين دانشگاه مطرح است و 

اي توجه شده است. دانشگاه موظف است كه روند كارداني به چارچوب صالحیت حرفههم 

پیوسته را ادامه دهد و مسیر كارشناسي از طريق كارداني پیوسته و كارشناسي ناپیوسته 

توانند دوره فقط در رشته خودشان مياي حرفهوفني متوسطهآموزان دانش كند وعبور مي

 تکنسیني را ادامه دهند. 

 ريزيبر اساس نیازسنجي دنیاي كار در مشاغل تکنسیني برنامهاي حرفهوفني شاخه .5

 «ايحرفه آموزش»پیوسته هاي بديهي است دوره .شود و دوره تحصیل پیوسته استمي

مدنظر دارند به اين معنا كه تکنسین بعد از  «تحصیل»و  «تجربه»را با توجه به دو اصل 

                                                 
اي وزارت آموزش و پرورش با كليه حرفههاي فنيها و آموزشكدهاز ابتداي برنامه دانشكده ـ (23ماده ). 1

از وزارت مذكور منتزع  هاها و تعهدات و مسئوليتييامكانات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارا

 گردد.و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق مي

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است در مقاطع كارداني پيوسته و كارشناسي ناپيوسته به 

 ها اقدام نمايد.ها و آموزشكدهپذيرش دانشجو در اين دانشكده
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سازي مجدد براي سازگاري با بازار كار ندارد و تکنسین به فردي پنج سال نیاز به آماده

 . شودش تخصصي ديده باشد اطالق نميسال آموز پنجكه كمتر از 

-2»بندي كرده است )بند را در سه گروه دستهآموزان دانش برنامه درسي ملي ايران .6

 ـ ورياي كار و فنحوزه تربیت و يادگیر «6» ءتربیت و يادگیري جزهاي بیانیه حوزه «8

(. يك گروه بعد از ديپلم وارد حتوا و آموزش حوزههاي كلي در سازماندهي و مگیريجهت

. گروه ديگر بعد كارودانش( هستند التحصیالنشوند كه نیروي كار ماهر )فارغدنیاي كار مي

( كه ايحرفهوفني التحصیالنشوند كه تکنسین هستند )فارغاز فوق ديپلم وارد بازار كار مي

آموزش آنها ادامه آموزش دوره ديپلم است و يك گروه بعد از دوره كارشناسي وارد بازار كار 

 .ها( هستندالتحصیالن ساير رشتهشوند كه مهندس يا كارشناس )فارغمي

ود و يك شمي در گروه شغلي انجام 1ايحرفه لذا وقتي طراحي مسیر توسعه

گردد در میان مي شود و در يکي از اين سطوح وارد بازار كارمي رآموز وارد اين مسیدانش

سطوح هاي وارد گروه شغلي ديگر بدون كسب صالحیت يتواند از يك گروه شغلراه نمي

در هر پايه كاردانش  اي وحرفهوشاخه فنيهاي . در رشتهتر در همان سطح شودپايین

شود كه در مجموع سه سال مي ارائه ()فني و غیرفنياي حرفه ساعت آموزش 900حدود 

هاي سوم شايستگياز اين میزان يك ،شودمي ساعت آموزش را شامل 2700متوسطه 

براي آشنايي  ،. به عنوان مثالفني و تخصصي استهاي ساعت شايستگي 1800فني و غیر

مورد هاي ، شايستگيايحرفه و مشاغل، مسیر توسعهها رشته معدن از حیث حرفهبیشتر 

كه در پیوست قابل اند طح تکنسین به طور اختصار ذكر شدهنیاز براي رسیدن به س

 ( 1)پیوست  .مالحظه است

                                                 
 .16اي ملي در ايران، ص ي صالحيت حرفه. محمدعلي آزاد، گزارش بررسي چارچوب پيشنهاد1
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كه يکي از سه زير نظام  «و مهارتياي حرفهوفني نظام آموزش و تربیت»اي در توسعه حرفه .7

شروع و  1هاي كلي اشتغال(سیاست «2»به استناد بند )اصلي نظام آموزشي در كشور است 

چوب صالحیت است در چاركاردانش  واي حرفهوفني آن از دوره متوسطه دوم در شاخه

نون نظام جامع باشد. در قاالمللي مياي داراي تعريف و كاركرد مشخص و استاندارد بینحرفه

 (8)هشت اين قانون  (8)اي در ماده اي سطوح صالحیت حرفهوحرفهآموزش و تربیت فني

اي كاردان حرفهته شده است كه شامل سطح كارگر ساده، كارگر ماهر، كمكسطح در نظر گرف

اي از قبیل اي از قبیل تکنسین، كاردان ارشد حرفهتکنسین، كاردان حرفهاز قبیل كمك

اي اي، كارشناس ارشد حرفهاي از قبیل مهندس حرفهاي، كارشناس حرفهمهندس حرفهكمك

 . استاي راي حرفهاي و دكتاز قبیل مهندس ارشد حرفه

و حاكم بر كلیه اين سطوح دستیابي به شايستگي و ارزيابي مفاد نکته قابل توجه 

 آموزشي از طريق سنجش شايستگي است. 

ها : مدارك و گواهینامهدارد( قانون نظام جامع  مقرر مي7)ماده  «5»به عالوه تبصره 

اي اي و مهارتي بايد مبتني بر چارچوب صالحیت حرفهحرفهودر نظام آموزش و تربیت فني

 ملي اعطا گردد. 

 ساله است كه بخش شايستگيتربیت تکنسین يك دوره پیوسته پنجدوره نتيجه در 

در وزارت آموزش و پرورش و بخش شايستگي تخصصي آن در وزارت علوم، آن اي حرفه

و تخصصي قابل اي هاي حرفهيستگياين پیوستگي شا .شودتحقیقات و فناوري ارائه مي

 . اكنون برخي ازاساس اقتضائات دنیاي كار حفظ شودتفکیك نیست و الزم است بر 

                                                 
توان  ي)فعلي و آتي( و ارتقا مد متناسب با نيازهاي بازار كاراآموزش نيروي انساني متخصص، ماهر و كار .1

اي و آموزش عالي( و حرفهو)آموزش و پرورش، آموزش فني وليت نظام آموزشي كشورئكارآفريني با مس
 .هاي اقتصادي جهت استفاده از ظرفيت آنهاهمكاري بنگاهتوأم كردن آموزش و مهارت و جلب 
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اي كه مايل به ادامه تحصیل نیستند و يا بسندگي حرفهاي حرفهوفني شاخهآموزان دانش

و به بازار  متوسطه مدرك ديپلم دريافت «ايحرفه ـتحصیلي »اند با اتمام دوره پیدا كرده

به  .تحصیلي مربوط استهاي به رشتهاي حرفه شوند. طبیعي است بسندگيمي كار وارد

هاي تحصیلي كامپیوتر، الکترونیك، صنايع شیمیايي، برخي از در رشته ،عنوان مثال

اي افزار، جوشکاري، انیمیشن، گرافیك و... بسندگي حرفههاي شغلي برق و ماشینحوزه

ساله وجود دارد، اگرچه با تحوالت دنیاي یسر نیست و الزام تکمیل دوره پنجدر سه سال م

به وجود ها رشتهبسیاري از اين چالش براي شدن  امکان گستردهكار و تغییرات فناوري 

 خواهد آمد. 

 

پذيرش مصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و  «ج»تحليل بند 

 دانشجو و مصوبه هفدهمين جلسه اين شورا

 مصوبه دوازدهمين جلسه « ج»بند  (الف

مصوباتي داشته است  17/4/1397مورخ   12در جلسه شماره شوراي سنجش و پذيرش 

است.  1398سال در اي حرفهوفني هاي كاردانيآن ناظر بر پذيرش در دوره« ج»كه بند 

 : شامل موارد زير است« ج» بند

آزمون نهايي كارداني براي كلیه در صورتي كه  1398اي سال وحرفه. آزمون فني1

شي وزارت علوم، مطابق پیشنهاد معاونت آموزهاي آموزش عالي تجمیع شود )نظامزير

 ها در قالب يك پذيرش انجام شود. ( همراه با ساير زيرنظامتحقیقات و فناوري
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آموزان دانش سوابق تحصیلي معدل كل سال آخر ها صرفاً. معیار پذيرش براي رشته2

 رت تراز شده است. به صو

داوطلبان بدون توجه و تناسب رشته ديپلم در پذيرش رشته مورد نظر خود شركت . 3

 كنند و در صورت لزوم واحدهاي جبراني مربوطه را بگذرانند. 

(ساله در صورت 11)كاردانش  يااي حرفهوفني التحصیل نظام قبلي. داوطلبان فارغ4

 ني را مطابق ضوابط وزارت علوم بگذرانند. واحد دروس جبرا 12قبولي الزم است 

 هاي كاردانيديپلم شاخه نظري در پذيرش دورهآموزان دانش مقرر شد شركت. 5

در كارگروه هماهنگي و بررسي كارشناسي شوراي سنجش و پذيرش  مجدداًاي حرفهوفني

 گیري مطرح شود. ه در جلسات بعدي شورا براي تصمیمدانشجو بررسي شود و نتیج

به مصوبات بعدي  «ج»بند  «5»گیري در خصوص جزء پس از اين مصوبه تصمیم

برگزار  26/12/1397اين شورا كه در تاريخ  جلسهموكول گرديد تا اينکه در هفدهمین 

 شد اين تصمیم به نحو ذيل تصويب گرديد.

 

 27/12/1397ب( متن مصوبه هفدهمين جلسه مورخ 

در رشته اي حرفهوفني توانند در آزموننظري ميداراي ديپلم شاخه  آموزاندانش»

متناسب با هريك از اي حرفهوفني هايامتحاني متناسب با نوع خود شركت نمايند. رشته

و با هماهنگي معاونت آموزشي وزارت علوم، اي حرفهوفني هاي نظري توسط دانشگاهديپلم

رساني به داوطلبان براي اطالع 24/1/1398تحقیقات و فناوري تعیین شده و تا روز شنبه 

 «. به سازمان سنجش اعالم شود
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 ارزيابي مصوبات

مصوبه دوازدهمین جلسه شوراي سنجش و  ياجزادر اين بخش به تفکیك به بررسي 

 : پردازيممین جلسه شوراي مذكور ميپذيرش و مصوبه هفده

 دانشجومصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش  «ج»الف( بررسي بند 

در صورتي كه آزمون نهايي كارداني براي كلیه  1398اي سال وحرفهآزمون فني .1

هاي آموزش عالي تجمیع شود )مطابق پیشنهاد معاونت آموزشي وزارت علوم، زيرنظام

 ها در قالب يك پذيرش انجام شود. تحقیقات و فناوري( همراه با ساير زيرنظام

بر اي حرفه شايستگي و در نهايت صالحیت در آموزش مبتني بر شايستگي اثباتـ 

 اساس سنجش عملکرد است كه در قالب يك پروژه يا كار عملي به صورت نمونه اجرا

تستي جانشین سنجش شايستگي شود كه هاي توان و نبايد آزمونبنابراين نمي .شودمي

 ات صالحیتو مهارتي و اثباي حرفهوفني در تعارض با قانون نظام جامع آموزش و تربیت

كنکور اي حرفهوفني است هرچند كه در حال حاضر هم براي ورود به دانشگاهاي حرفه

 .  هاستاما اين كنکور متفاوت از كنکور ساير رشته ،شودمي برگزار

آموزان دانش ها صرفأ سوابق تحصیلي معدل كل سال آخرمعیار پذيرش براي رشته .2

 به صورت تراز شده است. 

در دوره متوسطه ها . شايستگيمعدل وجود ندارد ،بتني بر شايستگيمي هادر نظامـ 

شود و به مي ساعت آموزش 30است كه هر كدام شامل اي حرفه شايستگي  60شامل 

كه ارزش برابر دارند سازنده ها تنهايي واجد ارزش هستند و مجموعه اين شايستگي

اي حرفه بر اساس سنجش صالحیت رفاًلذا پذيرش بايد ص ،هستنداي حرفه صالحیت

 . انجام شود
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داوطلبان بدون توجه و تناسب رشته ديپلم در پذيرش رشته مورد نظر خود شركت  .3

 كنند و در صورت لزوم واحدهاي جبراني مربوطه را بگذرانند. 

مسیر مشخصي دارد كه از كارگر اي حرفهوفني هاياي در آموزشتوسعه حرفهـ 

كند آن هم در اي عبور ميمهندس حرفه و مهندستکنسین، كمكتکنسین، ماهر، كمك

رشته مرتبط، لذا ادامه و پیشرفت حرفه بايد از همان جنس و در امتداد رشته قبلي باشد. 

ساعت آموزش تخصصي است كه قطعأ با  1800اجراي اين جزء به معناي ناديده گرفتن 

كارداني بدون توجه به رشته تحصیلي  نیاز میسر نخواهد شد. پذيرش در دورهچند واحد پیش

 ت. ساي ناشي از آموزش ادوره متوسطه هدر دادن منابع و ناديده گرفتن تجربه حرفه

آموز رشته مکانیك وقتي در رشته در توضیح بايد گفت به عنوان مثال يك دانش

پذيرفته موز رشته حسابداري وقتي در رشته برق آابداري پذيرفته شود و يا يك دانشحس

اي است كه سالهنتیجه آن هدر رفتن دوره آموزشي سه ،شود آن هم فقط با شرط معدل

 واي حرفهوفني هايها ارائه شده است. بايد توجه داشت كه آموزشبراي هر كدام از رشته

لذا بايد نسبت به هدررفت اين  ،هاي نظري استتر از آموزشرهزينهبسیار پُكاردانش 

 یت بیشتري وجود داشته باشد. ها حساسهزينه

اي بر اساس حرفهو( در آموزش فني3+3+3+3) هاي درسي نظام جديدـ  تمام برنامه

پرورش تهیه شده است كه جهت اطالع، ساله كارداني پیوسته در آموزش و دوره پنج

ه ريزي درسي در اختیار دانشگاارداني آن سال گذشته براي برنامهسنجي شغلي بخش كنیاز

 اين مصوبه خالف اين مسیر است. «ج»بند  «3»اي قرار گرفته است كه جزء حرفهونيف
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 ب( بررسي مصوبه هفدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش 

 متن مصوبه هفدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش  

در رشته اي حرفهوفني توانند در آزمونآموزان داراي ديپلم شاخه نظري ميدانش»

متناسب با هريك از اي حرفهوفني هايمتناسب با نوع خود شركت نمايند. رشتهامتحاني 

و با هماهنگي معاونت آموزشي وزارت علوم، اي حرفهوفني هاي نظري توسط دانشگاهديپلم

رساني به داوطلبان براي اطالع 24/1/1398تحقیقات و فناوري تعیین شده و تا روز شنبه 

 «.دبه سازمان سنجش اعالم شو

 شود:در ادامه به پیامدهاي اين مصوبه اشاره مي

و اي حرفه كه ضرورت شايستگياي حرفهوفني ساعت آموزش متوسطه 2700ـ 

هاي دوره متوسطه نظري وجود ندارد ناديده نیاز دوره تکنسیني است و در آموزشپیش

متوسطه وجود  دركاردانش  اي ووحرفهبا اين وصف چرا بايد شاخه فني .ستگرفته شده ا

 ؟ داشته باشد

 چگونه جبراناي هاي حرفهاساس اين بند ناسازگاري با فرض پذيرش دانشجو برـ 

مي سبا چه مکانیاي حرفه تراز كردن دانشجويان با دو سطح از شايستگيشود و هممي

( چون اساس اين رسد كه اين موارد )مانند واحدهاي جبرانيمي . به نظرانجام خواهد شد

شود و تمام سازگاري به عهده مي گیري نیست در طول زمان به فراموشي سپردهمیمتص

. در توضیح بايد گفت كه چون انجامدمي فرد واگذار خواهد شد كه به بیکاري پنهان

الزم براي ورود به دوره كارداني هاي شايستگياي حرفهوفني غیرهاي دارندگان ديپلم

ر نشده و در از دانشگاه در مشاغل مرتبط مشغول به كا پیوسته را ندارند بعد از خروج

شوند ادامه تحصیل داده تا با مي تر مشغول به كار شده و يا مجبورمشاغل با سطوح پايین
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خالي كه به ضرس هاي كردن صندلي رچرا براي پُ .تر بتوانند وارد بازار كار شوندمدارك باال

كردن برخي  اتفاق نخواهد افتاد به تعطیلاي حرفهوفني توان گفت در دانشگاهمي قاطع

دهي تغییر كاربري و سازمان .ب را داردكنیم كه كمترين تخريمراكز آموزشي فکر نمي

به دلیل  1397سال  که درخالي هم راهکار ديگري است. توضیح آنهاي مجدد ظرفیت

، كارودانش واي حرفهوفني آموزاندانش اضافه شدن يك سال تحصیلي به سنوات تحصیلي

ورودي جديد نداشت و آزمون )كنکور( برگزار نکرد و اين امر شائبه اي حرفهوفني دانشگاه

 وكاردانش  شاخههاي كه خروجي 1398اما در سال  ،كردمي كمبود دانشجو را مطرح

نفر هزار  100شود و دانشگاه كمتر از مي هزار نفر را شامل 350در حدود اي حرفهوفني

تواند موضوعیت داشته باشد در خالي نميهاي صندليمسئله  اصالً ،ظرفیت پذيرش دارد

استناد به همین موضوع  ،مصوباتهاي تصويب و اجراي اين حالي كه يکي از استدالل

سازمان سنجش  ،چه معاون فني و آماري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري. چناناست

ها پاسخ به نامه مركز پژوهش در 19/6/1397مورخ  39238آموزش كشور در نامه شماره 

وراي سنجش و دوازدهمین مصوبه ش «ج»بند  «3»در خصوص چرايي تصويب جزء 

 . اندخالي مطرح كردههاي گیري را صندلياصلي اين تصمیمپذيرش يکي از داليل 

التحصیالن دانشگاهي كه امروزه به عنوان يك معضل از سوي ديگر بیکاري فارغـ 

بزرگ حاكمیتي و اجتماعي مطرح است با كاهش سطح مهارت دانشجويان اين دانشگاه 

 تشديد خواهد شد.  

اي كاركرد خود را از وحرفههاي فنيبا فرض اجراي اين مصوبه تحصیل در رشتهـ 

 ها وجود نخواهد داشت.آموزشدهد و ديگر توجیه اقتصادي براي ارائه اين دست مي
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قانون برنامه پنجم توسعه،  (23)اي بر اساس ماده حرفهووظیفه اصلي دانشگاه فنيـ 

در اين  .اي در دوره كارداني پیوسته استحرفهوهاي فنيريزي و توسعه آموزشبرنامه

كند منتفي مي( را ايحرفهوفني صورت اين ناپیوستگي نیاز به دانشگاه مستقل )دانشگاه

دهي توسعه آموزش مهارت در آموزش عالي به روش و از طرف ديگر با ساختار شکل

تغییر وظیفه اصلي دانشگاه در طول زمان منجر به  .اي در تضاد استحرفهوآموزش فني

تکنیك، سفانه موارد مشابه )دانشگاه پليأتغییر ماهیت اين دانشگاه خواهد شد كه مت

 ت، دانشگاه شهید رجايي( آن وجود داشته است.دانشگاه علم و صنع

 ،اي حکم برنامه ششم توسعه استوحرفههاي فنياگر چه ارتقاي كمّي سهم آموزشـ 

هايي وقايع سال جاري براي بستن دانشگاه هاست.تر از آن ارتقاي كیفیت اين آموزشاما مهم

يا براي جامعه مفید نیست و نیست يا توجیه اقتصادي ندارد و ها نكه ديگر نیاز به وجود آ

هاي دانشگاه پیام نور، تعطیلي بسیاري از واحدهاي دولتي دانشگاه تعطیلي نیمي از رشته

هاي دكتر از همین جمله است )نقل از گفته ،جامع علمي كاربردي و غیرانتفاعي فاقد كیفیت

 (.1398 ماهتحقیقات و فناوري در فروردين و ارديبهشت ،غالمي وزير علوم

 

 گيري نتيجه

اي، تربیت تکنسین و توسعه اجراي اين دو مصوبه موجب اختالل در مسیر تربیت حرفه

اي خواهد شد و دستیابي به اهداف دوره كارداني پیوسته كه هدف اصلي تشکیل حرفه

 سازد. است را غیرممکن مياي حرفهوفني و به تبع دانشگاهاي حرفهوفني هايآموزشکده

و  علم و صنعت ،به تجارب گذشته در خصوص تشکیل دانشگاه امیركبیربا عنايت 
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هاي نظري اقدام شود، به قطع اگر نسبت به پذيرش دانشجو از شاخه»توان گفت مي بابلسر

ها و التحصیالن هنرستانو يقین در كمتر از يك دهه ديگر جايي براي ادامه تحصیل فارغ

 .«اي نخواهد بودحرفهواي در دانشگاه فنيحرفهوفنيهاي رسمي هاي متوسطه آموزشدوره

گونه كمبود ظرفیتي براي ادامه تحصیل نتیجه ديگر آنکه در وضعیتي كه هیچ

هاي تحصیلي فاقد هرگونه رقابت و هاي نظري نیست و بسیاري از رشتههاي رشتههديپلم

براي جذب دانشجو با يکديگر رقابت اند و بسیاري از مراكز آموزش عالي آزمون ورودي شده

اي برخالف اهداف و وظايف تعريف شده براي آن، نسبت حرفهوكنند، نبايد دانشگاه فنيمي

 هاي نظري اقدام نمايد.به پذيرش دانشجو از شاخه

 

 پيشنهادها 

مصوبه دوازدهمین  «ج»بند  «3»خصوصاً جزء « 3»و « 2»، «1»جزءهاي لغو مفاد  .1

و مصوبه هفدهمین جلسه شوراي سنجش و دانشجو جلسه شوراي سنجش و پذيرش 

بتوانند كاردانش  واي حرفهوفني شاخهآموزان دانش طوري كه فقطه بدانشجو پذيرش 

 هاي تکنسیني شوند.و دورهاي حرفهوفني وارد دانشگاه

اي حرفهوفني در دانشگاهكاردانش  واي حرفهوفني شاخهآموزان دانش ادامه تحصیل .2

 تنها در رشته تحصیلي دوره متوسطه آنها میسر باشد. 

مورد توجه قرار دادن آموزش مبتني بر شايستگي و سنجش بر اساس آن در  .3

اي و مهارتي حرفهوه و اصالح مقررات آموزش عالي فنيهاي مرتبط با اين حوزگیريتصمیم
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به اين نحو كه  «و مهارتياي حرفهوفني موزش و تربیتقانون نظام جامع آ»به استناد 

 هاي عملي و تئوري تبديل شود.  آزمون ورودي دانشگاه از كنکور كتبي به آزمون

هرگونه « و مهارتياي حرفهوفني قانون نظام جامع آموزش و تربیت»با اجراي  .4

لذا  ،برسداي حرفهويفن بايد به تأيید شوراي عالياي حرفهوفني گیري در آموزشتصمیم

عالي و در نتیجه نیازمند زمان تا تشکیل شوراياين مصوبات هم نیازمند گذر از اين مسیر 

 است.اي و مهارتي وحرفهفني

به كاردانش  واي حرفهوفني شاخهآموزان دانش تصويب مقررات خاص براي ورود .5

از  اي كه كامالًحرفهخه و مسیر توسعه سطوح آموزش عالي متناسب با اهداف اين شا

 متوسطه نظري به آموزش عالي متفاوت است. آموزان دانش مسیر ورود

 

 منابع و مآخذ

 .17/4/1397مورخ  ،مصوبه دوازدهمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو .1

 .26/12/1397مورخ  ،مصوبه هفدهمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو .2

 .1396مصوب  ،و مهارتياي حرفهوفني قانون نظام جامع آموزش و تربیت .3

 .1391مصوب  ،برنامه درسي ملي ايران .4

 ساله پنجم توسعه.انون برنامه پنجق .5

 ساله ششم توسعه.قانون برنامه پنج .6

 .1390قانون بودجه « 110»بند  .7

 .1390مصوب تیر  ،هاي كلي اشتغالسیاست .8

 .1390، مهر 11086، شماره ايحرفهوفني گزارش الزامات تشکیل دانشگاه .9
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، 1395 ماهاي ايران، ابراهیم آزاد، محبوبه محمدعلي، آذرگزارش چارچوب صالحیت حرفه .10

15204.  

اي در ايران، عباس صدري، شهناز جبل عاملي، مجله وحرفهمقاله تحوالت تربیت تکنسین فني .11

 .1395، بهار و تابستان 97كارافن، ش 

 .ايحرفهوفنيهاي ساي آموزشکدهؤمصاحبه با كارشناسان و ر .12

 موزش كشور.آو آماري سازمان سنجش  معاون فني 19/6/1397مورخ  38238نامه شمار  .13
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 پيوست

هاي هاي مورد نياز و برنامه، شايستگيايحرفه ، مسير توسعههاو شغلها حرفه .1

 درسي رشته معدن 
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       * دانش فني پايه  1

 * *   * * * سازي و خدمات در معدن ايمني، جاده 2

 * *   * * * برداري اكتشافيحفاري و نمونه 3

 * *   * * * اي كشي فني رايانهنقشه 4

5 
سازي مواد رد كردن، تفکیك و آمادهخُ

 معدني 
* * *   * * 

6 
برداري و آتشباري در عملیات نقشه

 معدن 
* * *   * * 

7 
عملیات استخراج، كنترل محیط و 

 آالت معدني ماشین
* * *   * * 

8 
 رعیارسازيپسنجي و عملیات خواص

 مواد معدني 
* * *   * * 

 * *   * * * دانش فني تخصصي 9

  * *  * * * الزامات محیط كار 10

  * *  * * * اي اخالق حرفه 11

  * *  * * * كارگاه نوآوري و كارآفريني 12

  * *  * * * هاي نوينكاربرد فناوري 13
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  * *  * * * 1رياضي  14

  * *  * * * 2رياضي  15

  * *  * * * 3 رياضي 16

  * *  * * * فیزيك  17

  * *  * * * شیمي 18

19 
هاي آموزش رشد ويژه برنامه

 اي و كاردانشوحرفهفني
       

20 

 ـهاي تحصیلي محتواي آموزشي رشته

هاي كتاب تألیف دفتر سايت در ايحرفه

 كاردانش  اي ووحرفهدرسي فني

       

 
 



 

 

 

 

 16461 :مسلسل شماره  گزارش شناسنامه
مصوبه دوازدهمین جلسه شوراي سنجش و « ج»بررسي پیامدهاي بند : عنوان گزارش

 26/12/1397 و مصوبه هفدهمین جلسه شورا در تاريخ 17/4/1397پذيرش دانشجو مورخ 

 اي كشوروحرفهبر نظام آموزش فني

 

 

 (ايوحرفهآموزش و پرورش و فني)گروه آموزش و فرهنگ مطالعات  :نام دفتر

 محبوبه محمدعلي، ابراهیم آزاد :كنندگانتهيه و تدوين

 موسي بیات، سینا كلهر علمي: انناظر

 مهدي اسمعیلي، مهدي میري چیمه همکاران:

 آموزش و تحقیقاتكمیسیون متقاضي: 

 ـــ ويراستار تخصصي:

 ـــويراستار ادبي: 

 

 

 :هاي كليديواژه
 شوراي سنجش و پذيرش دانشجو. 1

 اي وحرفههاي فنيآموزش. 2

 كاردانش . 3

 تکنسین. 4

 كارگر ماهر. 5
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