
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Managing TVET during COVID 19 

 

 مدیریت آموزش های فنی حرفه ای 

 در دوران کرونا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 منبع : سازمان بین المللی کار

 مترجم : ملیکا ملک محمد

شغلی ایران وآلمان دبیرخانه پروژه همکاری آموزش دوگانه  
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افراد، کارفرمایان  ،این ویروس نا دنیای کار را در حوزه آموزش و توسعه تغییر داده است.ودر طی چند هفته ویروس کر
و کارمندان را به چالش کشیده است که در تمام حوزه های زندگی به روش های آنلاین روبیاورند. اگر شما مدیران آموزش 

منابع زیر می تواند به  را داریدهای فنی و حرفه ای هستید و هدف ارائه و معرفی آموزش های فنی آنلاین و از راه دور 
و میزان   تهیه نشده ILOاین منایع توسط لازم به ذکر است که  است اما آزادسترسی به  اکثر این منابع شما کمک کند.د

 کیفیت یا رفع نیاز شما را تضمین نمی کند.

 ایده ها و الهام گرفتن = عناصر کلیدی
 بدانید سایر کشورها و موسسات آموزش های فنی حرفه ای چه کارهایی انجام می دهند. مشاهده کنید، تطابق دهید و

 سپس اجرا کنید.
 توضیحات  پلتفرم آنلاین
 

World Bank  
کند تا رویکردهای نوین را بر اساس کشور مرتبا با دولتهای کشورهای مختلف کار می بانک جهانی 

 در یک بانک اطلاعاتی داخلی تدوین کند.

     UNESCO 
در کشورهای مختلف را دراین  موجودشما می توانید منبع اصلی پلتفرم ها و ابزار های آموزشی ِ 

 بسایت پیدا کنید.و

ILO/CINTERFOR 

در آمریکای لاتین، کارائیب، اسپانیا، کیپ ورد و   NTVIجهت کسب اطلاعات بیشتر درباره اینکه 
یی در زمینه یادگیری و آموزش از راه دور چه فعالیت ها ILO-Cinterforپرتغال و اعضای شبکه 

 کنید. کلیکمی کنند، 
 

هم چنین می توانید لیستی از دوره های آنلاین و منابع دیجیتالی موجود که توسط موسسات 
دسترسی به بعضی از کنید. کلیک آموزش فنی حرفه ای در منطقه را پیدا کنید. لطفا اینجا را

  این پلتفرها آزاد و رایگان است در حالیکه دسترسی به برخی از آنها نیاز به اعتبار دارد.
TESDA Online 

Program 

با هدف دسترسی بیشتر به آموزش های فنی   رایگانیک منبع آموزشی  TESDAبرنامه آنلاین 
 است.

TVET Academy 
 . به شما اطلاعات دوره های مخصوص برای ارتقا مهارت های کاری در زمینه تشریفات و ساختمانی

 لازم برای اینکه چگونه آکادمی آموزش های فنی حرفه ای خود را خلق کنید.
Commonwealth 

of Learning 

ن در همه سطوح و بخش های لیست کاملی از منابع آنلاین برای سیاست گذاران؛ معلمان و مربیا
 مختلف آموزش

  

https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/how-countries-are-using-edtech-to-support-remote-learning-during-the-covid-19-pandemic
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/nationalresponses
https://www.oitcinterfor.org/node/7744
https://www.oitcinterfor.org/node/7744
https://www.oitcinterfor.org/node/7744
https://www.oitcinterfor.org/node/7750
https://www.e-tesda.gov.ph/login/signup.php
https://www.e-tesda.gov.ph/login/signup.php
http://www.tvetacademy.org/en/area-of-activity/building-and-public-works
https://www.col.org/resources/keeping-doors-learning-open-covid-19
https://www.col.org/resources/keeping-doors-learning-open-covid-19


 
 

ابزارهای آنلاین و اپلیکیشن های موجود که می توانند در سازماندهی آموزش های فنی حرفه 
 ای آنلاین استفاده شوند را بیشتر بشناسید.

UNESCO اپلیکیشن های "، "سیستم های مدیریت آموزش دیجیتالی  "لف تلیست مختصری از لینک های مخ
 لیکک تهیه کرده است. برای دسترسی به این لینک "پلتفرم های مشترک آنلاین "، "ابزارهای معلمان "، "موبایل
در  ختلف آموزش آنلاینممنابع مختلف درباره جنبه های  لیستی از  هم UNEVOC-UNESCOهم چنین کنید. 

 دارد. بحران کرونا 

 

 

 به مسئولین و مدیران آموزشگاه های فنی حرفه ای  کمک

 در جدول زیر منتخبی از دوره های مناسب برای مسئولین و مدیران را می بینید.
 

 دوره ها  توضیحات  زبان

هدف این دوره کمک به مدیران و مربیان آموزشگاه های فنی  انگلیسی
حرفه ای در زمینه معرفی استراتژی های یادگیری ترکیبی 

در سیستم های آموزش فنی و حرفه ای و  وبرپایه تکنولوژی
 است . آموزشگاه ها

 توسعه مهارت های انعطاف پذیر

انگلیسی / 
فرانسه / 
 اسپانیایی

ارائه می شود نگاهی دارد به   ITC-ILOاین دوره که توسط 
باره نظام مند و هم چنین این دوره  دررویکردهای مدیریتی 

مفاهیم عملی و مهارت های لازم برای آماده سازی مراکز فنی 
حرفه ای در مواجه شدن با چالش های دنیار کار آینده بحث 

نحوه درک جامع از افزایش ومی کند. این دوره برای تسهیل 
 فنی حرفه ای طراحی شده است. مدیریت مراکز

 مدیریت مراکز فنی حرفه ای 

 

 

 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
https://unevoc.unesco.org/home/COVID-19+disruptions
https://www.colvee.org/course/tvsd/flexible-skills-development
https://www.itcilo.org/courses/e-learning-course-management-vocational-training-centres


 
 

کمک به مربیان آموزش های فنی حرفه ای در صورتی که در برگزاری کلاس های آنلاین مشکل 
 داردند

 پلتفرم توضیحات زبان

ئه طیف وسیعی از برنامه های آموزشی و ایجاد ظرفیت برای راه اار انگلیسی
اندازی آموزش های از راه دور در آموزشگاه های فنی حرفه ای. 

ورت مهمان وارد سایت و به این برنامه ها صشما می توانید ب
 دسترسی داشته باشید.

Campus-E بنگالدش 

ود برای جراهنمای عملی و آسان درباره پلتفرم های آنلاین مو انگلیسی
 آموزش آنلاین مانند اسکایپ، زوم و ...

Teacher Training Videos  

  Google Tech from Home اطلاعات و ابزار کمکی برای کمک به معلمان در دوره بحران کرونا  انگلیسی

اگر در آموزش های آنلاین تازه کار هستید و یا نیاز به اطلاعات  فرانسوی
ه هایی کبیشتر دارید این پلتفرم راهنماییست در زمینه ابزار

 شما می توانید در آموزش های آنلاین استفاده کنید.

FADIO 

این پلتفرم کارگاه های متفاوتی در زمینه نحوه ارائه آموزش های  اسپانیایی
آنلاین، هم چنین ویدئوهای کوتاه و نکات استفاده از ابزارهای 

وبسایت این  همثل زوم را ارائه می دهد ) در پایین صفح دیجیتال
 کارگاه ها را می توانید پیدا کنید(

Resources Educativos 
Digitale  

 
 

 انگلیسی

هدف این دوره کمک به مربیان آموزش های فنی حرفه ای است 
آموزش های ترکیبی آنلاین خود را تثبیت یا ارتقا دهند تا بتوانند 

است. هم چنینن در این دوره به درک جامعی از استراتژی های 
 تدریس آنلاین میرسید.

Facilitating online courses 

کمک به مربیان آموزش های فنی حرفه ای در هدف این دوره  انگلیسی
زمینه ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره ها است. هم 

 چنین این دوره الگویی به سمت مدل یادگیری ترکیبیست.

Blenden learning in 
Classroom 

نگلیسیا در این دوره شما گام های عملی برای آموزش آنلاین و پشتیبانی  
 .از دانشجویان را آموزش خواهید دید

How to teach Online  

( به شما کمک می کند تا LTO)MOOCیادگیری آموزش آنلاین  انگلیسی 
که در کلاس های  از استراتژی های آنلاین آموزشی  درک خود

 خود استفاده می کنید  را ارتقا دهد.

 Learning to teach online 

 

 

https://ecampusvtti.itcilo.org/
https://www.teachertrainingvideos.com/
https://teachfromhome.google/intl/en/
https://red.utec.edu.uy/pasatealovirtual/
https://red.utec.edu.uy/pasatealovirtual/
https://red.utec.edu.uy/pasatealovirtual/
https://www.colvee.org/course/tvsd/facilitating-online-courses
https://www.colvee.org/course/tvsd/blended-learning-classroom
https://www.colvee.org/course/tvsd/blended-learning-classroom
https://www.futurelearn.com/courses/teach-online
https://www.coursera.org/learn/teach-online


 
 

 استفاده از کارمندان مهارت آموز در مشاغل مربوط به بهداشت عمومی 

ای متعدد مانند تشریفات و توریست به صورت جدی در دوران بحران کرونا تحت فرصت های شغلی در بخش ه
تاثیر قرارا گرفته است. اما هم چنین این بحران فرصت هایی را هم بخش های مختلف مربوط به بهداشت به 

ت اشوجود آورده است. ازاین فرصت استفاده کنید و کارمندان را از مشاغل فعلی خود به مشاغل مربوط به بهد
 هدایت کنید و فرهنگ یادگیری همیشگی را ترویج کنید.

 پلتفرم توضیحات  زبان 

چینی / انگلیسی / 
عربی / فرانسوی / 

 اسپانیایی 

در  دعدازمان بهداشت جهانی آموزش های متس
و پزشکی، بهداشت عمومی و زمینه بهداشت 

رکت شئه می دهد.امراقبت های بهداشتی ار
آموزش های آنلاین گواهی کنندگان بعد از اتمام 

 نامه دریافت می کنند.

Open Who 

این پلتفرم کلاس های مختلف درزمینه بهداشت  انگلیسی 
ارائه می کند. شرکت کنندگان مجبور به پرداخت 
هزینه برای شرکت در دوره ها نیستند اما برای 

 رداخت شود.دریافت گواهی نامه باید هزینه پ

Future Learn 

فرانسوی / انگلیسی 
/ اسپانیایی / 

 ایتالیایی / پرتغالی 

اگر شما به دنبال دوره های بهداشتی رایگان 
ال حرفه در ببرای سلامت خود هستید و یا دن

می توانید  راقبت های بهداشتی هستیدبخش م
این دوره های آنلاین در زمینه سلامت از  از

 بهره مند شوید.تغذیه تا فعالیت بدنی 

Alison 

گلیسینا این دوره به منظور ارتقا متخصصینی که درگیر  
 آزمایشات و شناخت ویروس کرونا هستند می

مقامات وزارت  شاملباشد. این متخصصین 
بهداشت، مدیران آزمایشگاه، تکنسین های 
آزمایشگاهی، پزشکان معالج، مدیران برنامه ها، 
شرکای اجتماعی و سایر افراد درگیر در 

 د.نآزمایشگاه ها می باش

COVID 19 : Diagnotistics 
and Testing  

 

https://openwho.org/
https://www.futurelearn.com/subjects/healthcare-medicine-courses/healthcare
https://alison.com/courses/health
https://www.futurelearn.com/courses/covid-19-diagnostics-and-testing
https://www.futurelearn.com/courses/covid-19-diagnostics-and-testing

