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 هاای در جهان همراه با سیر تحول و چالشحرفهودرسی آموزش  فنیتوصیف برنامه

 

 17/9/1399تاریخ پذیرش و انتشار:                                                               21/6/1399تاریخ دریافت:       

 

                                1مریم بنی عامریان

-ها و راهنماییهای یادگیری از جمله کارگاه آموزشی، کالس درس، تجربهای کامل از تجربهای، مجموعهوحرفهبرنامه درسی فنی     

ای از استانداردهای کند که شامل مجموعههای مورد نیاز را دنبال میای از صالحیتوعههای آموزشی است و دستیابی به مجم

 (.2018، 2ایدرسی فنی وحرفهصالحیت ملی و نیازهای بازارکار باشد )راهنمای تدوین برنامه

یایی و شفافیت، نتایج منسجم، محوری، پوداده ای ) از جمله؛وحرفهدرسی در آموزش فنیهای منحصر به فرد برنامهبه لحاظ ویژگی 

ها در و نقش مهم این آموزش((1999)3) فینچ و کرانکیلتنمحوریگرایی،یادگیرنده محوری، دارای ارزشیابی هوشیارانه و آیندهواقع

 ها مورد توجه قرار گرفته است.توسعه همه جانبه جوامع، در کشورهای مختلف رویکردهای متنوعی در این برنامه

 ای در جهانمه درسی  فنی و حرفهانواع برنا 

 برنامه درسی مبتنی بر شایستگی:-

یافته است که یادگیرندگان های یادگیری بر اساس فعالیت های یادگیری ساختبرنامه درسی  مبتنی بر شایستگی، طراحی موقعیت     

های از پیش تعیین شده را کسب کنند یج شایستگییادگیری در مسیر یادگیری به تدر -بتوانند با استفاده از راهبردهای متنوع یاددهی

 (.1396)آزاد، 

های درسی شاخه برد استرالیا است. برنامهای به کار میوحرفهدرسی مبتنی بر شایستگی را در آموزش فنیاز جمله کشورهایی که برنامه

ین کشور طراحی و اجرا می گردد و های اای در این کشور بر اساس استانداردهای شایستگی و چارچوب صالحیتوحرفهفنی

ای برای پس از مدرسه برای بزرگساالن تواند آغاز شود ولی به طور معمول به عنوان گزینهای از سطح متوسطه میوحرفهآموزش فنی

 در نظر گرفته می شود.

 کار: درسی  مبتنی بر محیطبرنامه-

پذیرد و مربی و های کاری صورت مییادگیری مستقیماٌ در محیط -یکار فرایند های یاددهدرسی  مبتنی بر محیطدر برنامه  

وحرفه ای بر یادگیری را انجام می دهند. این رویکرد در آموزش فنی -های یاددهییادگیرنده هر دو در محیط واقعی کار، فعالیت

 کند. نا میها و مسائل کاری از نزدیک آشمحیط و شرایط واقعی متمرکز است و یادگیرنده را با چالش

سال آموزش اجباری،  9بعد از  ای در دوره دبیرستان به این شکل است کهوحرفهای کشور سوئد آموزش فنیوحرفهآموزش فنی     

شوند می ای است. هر دو شاخه در یک مدرسه ارائهوحرفهتوانند وارد دبیرستان شوند که دارای دوشاخه عمومی و فنیآموزان میدانش

 :شودای آن اساساً از طریق دو نوع برنامه انجام میوحرفهموزش فنیکه شاخه آ

 ای؛وحرفههای فنیالف(دوره

                                                           
 دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران .1

2. Guidelines for TVET Curriculum Development 
3 -Finch, C. R., & Crunkilton, J. R 
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 .های مقدماتی برای آموزش در سطوح باالترب(برنامه

 درسی دوآل )دوگانه:پودمانی(:برنامه-

محیط کار انجام پذیرد. هدف این  شود که در محیط یادگیری در مدرسه ودر این رویکرد تجارب یادگیری به گونه ای طراحی می

صالحی و همکاران ) گیری شغلی فرایند آموزش استای و جهتهای مهارتی منطبق بر قانون آموزش حرفهایجاد کیفیت رویکرد،

های پایه . هدف آموزش در سیستم دوگانه این است که آموزش(1383؛ انوری و همکاران، (1992)1،هاچلندر و همکاران2015

ای در دنیای دائماً در حال تغییر، مورد نیاز است، در های حرفههایی را که برای اجرای فعالیتها و صالحیتشغل، توانایی مربوط به

 (.2،2010)ایلدریم و سیمسکیک دوره آموزشی مدون ارائه کند

ای کشور آلمان شاخه فنی وحرفه ای است. دروحرفههای درسی فنیآلمان کشوری شناخته شده در به کارگیری این رویکرد در برنامه

در دوره متوسطه به شکل یادگیری از طریق عمل)آموزش دوگانه( و مدارس جوار کارخانه مورد استقابل بیشتری است. به این صورت 

های تولیدی و اقتصادی نیز تحت آموزش و کارآموزی قرار می که دانش آموزان همزمان با آموزش در هنرستان در یکی از بنگاه

  گیرند.

 برنامه درسی مبتنی بر یادگیری کارمحور:-

آغاز شد و در سراسر جهان  1960یادگیری کارمحور، رویکردی است که توسط پروفسور رینالدریوانز در انگلستان در دهه  

بود سازندگی تواند به بهکند و میای فرد تأمین میای برای پیشرفت فردی و حرفهگسترش یافت. این روش احتماالت اصالح شده

کند ای، خاطر نشان میوحرفهی اقتصادی گردد. اشتاین به عنوان یکی از صاحبنظران حوزه فنیاقتصادی کمک کرده و باعث توسعه

سازد، چرا که تواند قدرت فیزیکی خود را ارائه دهد، مقتضیات جهان مدرن کار را برآورده نمیکه کارگر ماهری که در آینده تنها می

(. در این رویکرد، عمل به عنوان یک رفتار هدفمند درک 11،ص 1965گیرند )اشتاین بسیاری از اعمال او را در دست می هاماشین

 شود. های انسانی برحسب درجه آگاهی و هدفمندی متمایز میشود و از دیگر کنشمی

موزش به واسطه کار است. عالوه بر این، هر ایالتی و آ کار آموزش درباره کار و برای، هدف آمریکا وحرفه ایدرسی فنیبرنامهدر    

اند: ای به این صورت تعریف شدهوحرفهفنیبرنامه های درسی اهداف خاص خود را دارد. اهداف راهبردی در  بر مبنای نیاز بازار کار

ها و افزایش نرخ فارغتقای کیفیت به واسطه تقویت آموزشگاهرکالج، آموزش نیروی کار، ا افزایش دسترسی و تسهیل ورود به

 .های باال وجود داردنیاز به مهارت التحصیلی و نرخ استخدام در جاهایی که

 

 برنامه درسی  تلفیقی :-

های واقعی و چالش برانگیز کاری با رویکرد جمعی و ای با رویکرد تلفیقی به دنبال حل مسائل محیطحرفهوهای درسی فنیبرنامه

 اجتماعی است.

املی  به عنوان جایگزین مناسبی برای رفع تنش های مرتبط با محیط کار و پیچیدگی شیوه های اجتماعی مرتبط با الگوهای تع

های درسی رویکرد تلفیقی در برنامه (.2011،  3یادگیری در محل کار، تأکید می شود شناسایی و توصیف می شود) لورنت فیلییتاز

 مورد استقبال قرار گرفته است.وحرفه ای امروزه در بسیاری از کشورها فنی

                                                           
1  Hoachlander etal 
2 Yildirim & Simsek 
3 Laurent Filliettaz 

http://www.jbe-platform.com/search;jsessionid=6t5fh9lv7vbt9.x-jbep-live-01?value1=&option1=all&value2=Laurent+Filliettaz&option2=author
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بعد از پایان دوره درصد افراد واجد شرایط 40شود که بیش از ای در سطوح دبیرستان آغاز میوحرفهآموزش فنی ،درکشور فنالند      

ای مدرسههشود؛ همچون برنامههای متفاوتی ارائه میای به صورتوحرفهآموزش فنی. کنندمی های پایه بالفاصله آن را شروع

های مبتنی بر مهارت. برای مثال، ای و صالحیتوحرفههای خاص فنیهای صنعتی، آموزشهای کارآموزی، آموزشمحور،آموزش

های مدرسههای سطوح باالتر هستند. برنامههای دوره دبیرستان و آموزشمحور و آموزش کارآموزی شامل برنامههای مدرسهبرنامه

. براساس قوانین این انجامند و در هر برنامه نیم سال به آموزش کارگاهی و فعالیت عملی اختصاص داردول میمحور حدود سه سال به ط

 های مکانی در دسترس باشد.های درسی در مدارس متوسطه باید تلفیقی باشد و برای هرکسی بدون توجه به محدودیتکشور برنامه

 

 وحرفه ایرویکرد فناورانه در برنامه درسی فنی
های درسی نیز از این موضوع متاثر رشد سریع فناوری تمام نظام های آموزشی در جهان را تحت تاثیر قرار داده است و به تبع آن برنامه

 شده اند. 

 دالیل بسیاری وجود دارد از جمله:  ایوحرفهفنی های نوین در آموزشبرای چرایی استفاده از فناوری

 -6بهتر؛  پایه دانش -5استفاده بهتر از امکانات؛ -4امکان انجام دادن کار خالق در صنعت؛ -3ایه فنی؛ بهبود پ -2انگیزه اقتصادی؛ -1

 .(1381خالقی، )انتخاب بهترین شیوه برای انجام کار -7تولیدات تجاری بهتر؛ 

ن از فضای مجازی با دو کارکرد مواجه ای به طور کلی در مواجه با رشد فناوری و به ویژه استفاده روز افزووحرفههای درسی فنیبرنامه

 اند:

 وحرفه ای درسی فناورانه در آموزش فنینقش فناوری در طراحی و اجرای برنامه -

یادگیری  –های آموزش و فعالیت های یاددهی های درسی با بهره گیری از امکانات فناوری و فضای مجازی روشکه در آن برنامه

د استفاده قرار می دهند. از جمله این بهره گیری، طراحی کارگاه ها و آزمایشگاه های مجازی، شبیه فناورانه را در طراحی و اجرا مور

 یادگیری می باشد. -های  یاددهیسازی فضای واقعی محیط کار در فضای مجازی و استفاده از بازی های جدی در فعالیت

 ای در رشد فناوریوحرفههای درسی فنینقش برنامه -

-وحرفه ای طوری طراحی شوند که حاصل آن به تربیت نیروی انسانی موثر در رشد بیشتر فناوریهای درسی فنیبرنامه که در آن باید

های درسی با تلفیق دروس عملی و ساختار دانشی علوم  مبتنی بر های نوین در صنعت و بازکار شود و این موضوع می طلبد تا برنامه

گیری در برنامه درسی فعلی بسیاری از کشورهای توسعه یافته  و در حال توسعه، در جهان بهره ند.دانش فناوری، زمینه ساز این رشد باش

های های آموزشی مبتنی بر وب و بازیهای یادگیری مجازی، برنامههای نوین و فضای مجازی نقش پررنگی دارد. محیطاز فناوری

  (2012،  1) بندنارکزیک  جه و استفاده قرارگرفته استوحرفه ای بیش از پیش مورد توای جدی در حوزه فنیرایانه

 

 تاریخچه

-های فنیای نداشتند. تا آن زمان آموزشوحرفههای فنیمدارس اروپا هیچگونه نقشی در ارائه آموزش ،قبل از انقالب صنعتی       

گرفت. انقالب صنعتی که توسعه صنایع و می انتقال مهارت از پدر به پسر و یا از استاد به شاگرد انجام به صورتای صرفا وحرفه

                                                           
1 Bednarczyk 
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های های جدید شد. فراگیری مهارترا به دنبال داشت موجب ایجاد مشاغل و تخصص ی صنعتیهاکارگیری ماشینه با ب ، هاکارخانه

ه انتقال مهارت از شیو نبود، بنابراین مقدور کوچک هایکارگاه و شرایط آن در شاگردی –مربوط به این مشاغل از طریق نظام استاد 

مدارس خود تجدید نظر نمایند و  درسیهای اروپائیان را واداشت تا در برنامه ،طریق آموزش و پرورش رایج گردید. تجلی این فکر

ای آموزش حرفه ،به طوری که در اواسط سده نوزدهم، های حرفه ای به مراکز و مدارس آموزشی راه یافتطولی نکشید که آموزش

 .( 1373،)مرجانی امال رواج پیدا کرده بود.در اروپا ک

ها بود و در ها، حرفه آموزی که از روزگاران کهن جزو وظایف اصناف و خانوادهپس از انقالب صنعتی با پیچیده شدن تخصص

ی، اگرفت به مدارس واگذار شد و به تدریج با ایجاد گسترش مدارس فنی و حرفههای کوچک صورت میها و کارخانهکارگاه

 آموزش و پرورش در خدمت صنعت و اقتصاد جوامع درآمد.

از مدارس صنعتی آلمان وانگلستان که در ربع آخر سده هجدهم در اروپا توسعه یافت به عنوان نخستین مدارس حرفه ای می توان نام 

 .برد

سانی مورد نیاز جوامع در کشورهای ای در تربیت نیروی انتحوالت گسترده و سریع در علوم و تکنولوژی ونقش آموزش فنی و حرفه

ای در مورد آموزش میالدی مرکز جهانی علمی و فنی و فرهنگی )یونسکو( اقدام به تشکیل کنگره 1987مختلف موجب شدکه در سال 

 .ای نمایدفنی و حرفه

ایل قرن بیستم مورد توجه بسیاری ای از اواخر قرن نوزدهم و اوهای فنی و حرفهتربیت نیروی انسانی مورد نیازجوامع، به شکل آموزش

ای گسترش ها به طور بی سابقهاز کشورهای جهان قرار گرفت. در پی پیشرفت های علمی و صنعتی پس از جنگ جهانی دوم، آموزش

ای هوحرفه ای، از اهداف ملی بیشتر کشورها قرارگرفت و امروزه یکی از شاخصهای آموزش فنییافت. تا آنجا که توسعه ی برنامه

موفقیت هر کشوری، توسعه آن در سه بخش صنعت،کشاورزی و خدمات محسوب می شود و این سه بخش نیازمند تربیت نیروی 

 (.1383ای متناسب با بازار کار است)نویدی و همکاران،وحرفههای فنیانسانی ماهر و کارآمد در زمینه

 

 سیر تحول:

 یمحدود برا یهادارد که شامل آموزش مهارت یشماریب یهاهدف ،سطح متوسطهدر  یاحرفهویفن های درسی به طور کلی برنامه

های . برنامهاست یها، تا باال بردن سطح آموزش عموماز شغل یادسته ایکار در شغل خاص  یبرا ،یشغل یهابا مهارت یافراد تیترب

هدف خود می دانستند و رویکرد رفتارگرایانه در آموزش ای تا قبل از قرن بیستم ، فقط یادگیری مهارتهای خاص را وحرفهدرسی فنی

های کردند و روشهای آموزش از شیوه های سنتی حافظه محور استفاده میهای درسی این دوره داشت، در روشتاثیر زیادی در برنامه

گرایی سنتی با محور قراردادن شود . حرفه گرایی سنتی یاد میارزشیابی مبتنی بر تغییر رفتار را مد نظر داشتند که از آن به رویکرد حرفه

اند، بر حرفه در تعلیم و تربیت، نظام آموزشی را جریانی میداند که محصول آن باید افرادی باشند که مهارت خاصی را کسب کرده

آن جامعه به نسل های  مبنای این رویکرد، تا آن زمان وظیفه آموزش و پرورش در هرجامعه ای انتقال دانش سازمان یافته و نظام ارزشی

 (.1393بعدی بود)نویدی و خالقی ،

تحوالت اقتصادی،اجتماعی و سیاسی قرن بیستم با تغییراتی در سیر تعلیم و تربیت همراه شد. با پیچیده شدن شرایط جوامع، صنایع و 

ادام العمر احساس کردند، به طوریکه بازارهای جهانی نیاز به تغییر رویکرد را به سمت پرورش نیروی انسانی به عنوان یادگیرنده م
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گرایی جدید نامیده های عمومی و شغلی تمایل پیداکرد، این رویکرد که رویکرد حرفهدرسی به سمت آموزش شایستگیاهداف برنامه

رایی جدید که گهای درسی شد.حرفههای آموزشی جهان و در نتیجه تغییر رویکرد برنامهشده است، منجر به تغییراتی در برخی از نظام

گرایی را نخستین بار در یاالت متحده امریکا و سپس در دیگر کشورها مورد توجه قرار گرفت، مبنای رویکرد فلسفی عملگرایی و کل

ای ایجاد کرد که  بر اساس آن آماده سازی فراگیران به جای رفتارگرایی داشت .این رویکرد نگرش جدیدی را نسبت به تربیت حرفه

(. بر اساس این 1393ل خاص، به رویکرد آماده سازی برای مشاغل عام و دانش محور تغییر یافت)نویدی و خالقی ،برای یک شغ

درسی به صورت رویکرد در برنامه های درسی، باید محتوای نظری سنتی حاوی دروس عملی و با دروس نظری تلفیق گردد و برنامه

 تلفیقی طراحی و اجرا شود.

های آموزش سنتی، با روش های نوین آموزشی چون حل مسئله،کاوشگری و مبتنی بر فناوری و شیوه های بر همین اساس روش

درسی نیز با تغییرات اساسی مواجه شده به این ترتیب که از موضوع محوری و مشارکتی جایگزین گردید و اساس محتواهای برنامه

گرایی جدید اوری و در نهایت محتواهای  تلفیقی تغییر مسیر داد. حرفههای مهارتی صرف به سمت محتوای علمی و مبتنی بر فنآموزش

 بر سه برنامه درسی اساسی تاکید می کند:

 های متوسطه و بعد از آنتبیین برنامه 

 برقراری ارتباط نظام مند میان مدرسه و دنیای کار 

 (.1393وحرفه ای)نویدی و خالقی،های نظری و فنیتلفیق آموزش 

نگر سازی دانش آموزان برای دنیای کار تاکید شد و رویکرد کل، بر آمادهیونسکو 2004المللی سال در همایش بین 

صورت فرد ی قوای ذهنی و ظرفیت های فردی بهی کل نگرانهای مطرح شد. این رویکرد، در واقع بر توسعهوحرفههای فنیدرآموزش

 (10، ص1382انسانی و عضو جامعه تمرکز دارد. )خالقی، 

العمر منطبق بر نیازهای خاص هر کشور صورت بخشی از نظام یادگیری مادامای باید بهوحرفهنگر و تلفیقی، آموزش فنیدر رویکرد کل

های آموزش و دنیای کار و بین ی جهانی فناوری ایجاد شود. این سیستم باید به منظور رفع موانع بین سطوح و حوزهو در جهت توسعه

 طریق موارد زیر جهت گیری شود: مدرسه و جامعه از

 ی سطوحای و آموزش عمومی در همهوحرفههای فنیتلفیق مناسب آموزش 

 ایجاد ساختار آموزشی باز و انعطاف پذیر 

 صورت بخشی از یادگیری ی کاری بهها، شناختن تجربهبه حساب آوردن نیازهای فردی آموزشی، تحول مشاغل و حرفه

 (.1393)نویدی و خالقی،

های آموزی صرف تا توسعه شایستگیهای فنی وحرفه ای از مهارتهای بین المللی  نسبت به آموزشسیر تحول  رویکرد های سازمان  

های مهارتی صرف تا  ایجاد و تقویت فردی  با توجه به تغییر نیازها در تربیت نیروی انسانی و چرخش رویکرد جوامع از آموزش

 مللی، در جدول زیر خالصه شده است:شایستگی ها، در اسناد بین ال

 

 ایهای بین المللی در آموزش های فنی وحرفهتغییر رویکرد سازمان 1-1جدول 

 رویکرد عنوان سند سال

 26-23ای و اشتغال در مواد وحرفههای فنیتوجه به آموزش بیانیه جهانی حقوق بشر 1948
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 ای در صلح و دوستی بین کشورهانقش آموزش فنی و حرفه ایرفهوحنامه بازنگری شده در مورد آموزش فنیتوصیه 1974

ای در مردم ساالری شدن آموزش و وحرفهمشارکت آموزش فنی ایوحرفهنامه اولین کنگره توسعه و بهبود آموزش فنیتوصیه 1978

 پیشرفت اجتماعی

 وحرفه ایارتقاء توسعه آموزش فنی ایوحرفهکنوانسیون آموزش فنی 1989

 تهیه چشم اندازی برای قرن بیست و یکم وحرفه اینامه دومین کنگره آموزش و تربیت فنیتوصیه 1999

 ایوحرفههای بین المللی و ارتقا آموزش فنیاحیای همکاری نامه مشترک سازمان جهانی کار و یونسکوتوصیه 2002

 برای کار، شهروندی و پایدار پذیری یادگیری نظرات خبرگان بین المللی یونسکو برای توسعه پایدار 2004

 العمرآموزش، مهارت آموزی و یادگیری مادام ، توسعه منابع انسانی195نامه توسعه 2006

 ها برای کار و زندگیساختن مهارت ایوحرفهنامه سومین کنگره آموزش و تربیت فنیتوصیه 2012

 رتوانمندسازی برای توسعه پایدا نامه یونسکوتوصیه 2015

 

ای برای یادگیری یک مهارت یدی صرف تا یادگیری شایستگی های وحرفهدلیل چرایی چرخش رویکرد جوامع از آموزش فنی

-توان پیچیدگی روز افزون مشاغل، سرعت رشد تکنولوژی و ورود فناوریعمومی و تربیت نیروی انسانی متناسب با بازار جهانی را می

-های فلسفی تاثیرگذار در برنامه درسی فنیو همچنین تغییر رویکردهای فلسفی )از رویکردهای جدید و فضای مجازی به جوامع 

ها دانست که توان اشاره نمود( در این نوع آموزشگرایی را میگرایی و نهایتا ساختنای در طول زمان، رفتارگرایی تا تجربهوحرفه

 گردید. های ارزشیابیدرسی از اهداف تا شیوهسبب تغییر در برنامه

 

 چالش ها برنامه درسی فنی و حرفه ای

 اند:های بسیاری روبرو بودهای به لحاظ ویژگی های خاص آن، همواره در طول زمان با چالشوحرفههای درسی فنیبرنامه 

ی بازار کاری است وحرفه ای با توجه به ماهیت آن، میزان کارایی و تناسب آنها با نیازهاهای برنامه درسی فنییکی از عمده چالش-

 کند.روزافزونی را تجربه می یهاکند و پیچیدگیکه شتابان به سوی جلو حرکت می

های ای برخوردار است که برنامهای محیط یادگیری و فراهم سازی محیط مناسب یادگیری از اهمیت ویژهحرفهودر آموزش فنی-

 .( 1،1120د )کنت کینگسازدرسی این حوزه را با چالش مواجه می

های درسی همگام با این رشد، از جمله دیگر چالش های برنامه رشد سریع فناوری و نقش آن در صنعت و نیاز به روزرسانی برنامه-

 (.2،2018ای است) ووکس، ییوحرفهدرسی فنی

پایدار وسعه آفرینی و ت شعدم توجه برنامه های درسی فنی و حرفه ای به موضوعات مهم جهانی مانند محیط زیست، ارز- 

 . (3،2009مجیومدار)

                                                           
1. Kenneth King 
2. WuX., YeY 
3. Majumdar,sh 
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گردد و این موضوع یکی از های گران محسوب میهای خاص آن هزینه بر و جزء آموزشای به دلیل ویژگیوحرفهآموزش های فنی-

ای به وحرفههایی است که به خصوص در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه در طراحی و اجرای برنامه های درسی فنیچالش

 (.1397بنی عامریان،, 1،2013کامائو(اندروز در آن با چالش مواجه

های فراگیر شدن آموزش عالی با گذشت زمان و به موازات پیشرفت تکنولوژی و میل گرایش جوانان  برای ورود به دانشگاه برنامه-

افراد برای اشتغال در مشاغل خاص یا  سازیای را هم دستخوش تغییر کرده و واقعیت آمادهوحرفهدرسی دوره متوسطه مدارس فنی

، نویدی و  2،2011)کنت کینگآموزی مدارس متوسطه را به چالش کشیده استای معین و ایفای نقش مهارتحوزه حرفه

 (.1393خالقی،

 منابع:     

 (. آموزش بر اساس شایستگی. ویژه نامه رشد آموزش فنی و حرفه ای و کار دانش.1396آزاد، ابراهیم)-

ای شهر وحرفهمعرفی و شناخت شاخه فنی(. »1383)؛ شهابادی،علی اکبر، عنایتی، چنگیز، خاتمی، عباس و امتیازجو، مرجانری، زاهدانو-

 .وپرورش شهر تهرانسازمان آموزش«. تهران

فنی و حرفه ای؛رساله دکتری (.طراحی و اعتبار بخشی برنامه درسی مبتنی بر ارتقاء قصد کارآفرینی در آموزش عالی 1397بنی عامریان،مریم)-

 برنامه ریزی درسی، دانشگاه تهران.

، 6ای، دوره ای، تهران: وزارت آموزش و پرورش، فصلنامه رشد آموزش فنی و حرفه(. رویکردهای آموزش فنی و حرفه1382خالقی،علی اصغر)-

 ، تهران.2شماره 

 .وتربیت. تهرانپژوهشکده تعلیمگزارش طرح پژوهشی وپرورش. رت آموزشای در وزاوحرفه(. بازشناسی آموزش فنی1381ر)غاصخالقی،علی -

 .ای. تهرانوحرفهای در ایران. معاونت آموزش متوسطه فنیوحرفه(. سیر تکوینی آموزش فنی1373مرجانی، بهناز )-

 و تربیت آموزش و پرورش، تهران. (.آموزش فنی و حرفه ای، پژوهشکده تعلیم1383اسماعیلی، محمد علی) نویدی، احد ؛برزگر، محمود و-

 ، مجله رشد فنی و حرفه ای، تهران.ای در چهار کشور جهانو حرفه  آموزش دوگانه فنی (.1397نیلی، جمال) -

 (. آموزش فنی و حرفه ای در ایران،انتشارات مدرسه،تهران.1393نویدی،احد؛ خالقی، علی اصغر) -
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