
 

 

آموزش و چگونگی شکل گیری آن ها قوانین  قوانین آموزش و چگونگی شکل گیری آن ها   قوانین آموزش و چگونگی شکل گیری آن ها  قوانین آموزش و چگونگی شکل گیری آن ها  

:تهیه و تنظیم  

 دبیرخانه پروژه آموزش دوگانه شغلی ایران وآلمان

 مترجم :

 ملیکا ملک محمد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

می   Training Regulations and how they come about(BIBB)اثر پیش رو ترجمه ای از کتاب 

ران و آلمان جهت استفاده پارتنرهای پروژه تهیه روژه آموزش دوگانه شغلی ایباشد که با حمایت پ

 و تدوین شده است و نشر عمومی ندارد.

 

The current document includes the translated text of the book called’ 

Training Regulations and how they come about (BIBB)” and 

supported by the BBP Project in Iran as a guidance for the project’s 

partners. 

The document does not have an official publication. 
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 مقدمه

این اصلاحات به روز رسانی شده و  0115تدوین شده بود در سال  BBiG توسط  0161آموزش شغلی که در سال 

و مهارت حرفه تحمیل کردن تخصص یکی از اهداف این قانون  به صورت قانون درآمدند. 0115آپریل  0 خدر تاری

برای افراد جوانی است که وارد دنیای کار می شوند. این تنها راهی است که  نیازهای  ای در بازه وسیعی از مشاغل

و قانون قدیم و به روز رسانی شده، دولت در هرد بازار روز که به صورت مداوم در حال تغییر است را پاسخ داد.

ا کارمندان بخش خصوصی عمدتا بالبته اجرای این    اذعان داشته است که آموزش های شغلی وظیفه عمومی است.

های جدید و به روز در گیر  و دولت واگذار می شود.همه شرکت کنندگان آموزش شغلی در برنامه ریزی شغل

 ند : میشو

  کارمندان شرکت ها و اتاق های بازرگانی 

  کارفرمایان اتحادیه های صنفی 

  ایالت های فدرال و 

  دولت فدرال 

کارمندان می توانند در نحوه اجرا  قوانین کار و مصوبات هیات نمایندگان   تشکل ها و انجمن های صنفی باتوجه به

در حقیقت تشکل ها به نمایندگی از بنگاه های اقتصادی  و به کارگیری آموزش های شغلی شرکت داشته باشند.

 می را در قالب قوانین بخش خصوصی  آموزش حرفه ای و تخصصی نیروی کار عنوان بنگاه هاعلایق و نیازهای 

 کنند. 

قوانین نظر میگیرد. آموزش های حرفه ای تئوری و عملی با توجه به قوانین در را برایدولت چهارچوب اولیه 

ی آموزش و سئوالات امتحانی برای آموزش در بنگاه های اقتصادی وانینی هستند که سرفصل ها، محتواقآموزش 

 را تعیین می کند.

 

 

 

 



 

 قوانین آموزش

 سیستم آموزش دوگانه چهارچوب مشاغل در 

که یک دوره در سیستم اکثر جوانان در آلمان آموزش اولیه حرفه را بعد از اتمام مدرسه با گذراندن کارآموزی 

به این علت دوگانه گفته می شود که آموزش در دو بخش انجام آغاز می کنند. این سیستم آموزش دوگانه است 

اکز و مدارس آموزش حرفه ای. هم چنین امکان دارد این آموزش ها در مر در-0در بنگاه اقتصادی و -0می شود،

 دارس آموزش فنی حرفه ای باشد و یا حتی در خود بنگاه اقتصادی صورت گیرد.مموسسات آموزشی خارج از 

قانونی  دسترسی به آموزش دوگانه نیاز به مدرک خاصی از مدارس ندارد و برای همه افراد امکان آموزش هست.

سال هستند تنها می توانند در حرفه های مشخص شده توسط دولت  01زیر  هطلاحا وجود دارد که افرادی کاص

را تعریف می کند. این  مشاغل ( الزامات برای آموزش های حرفه ایActآموزش حرفه ای ) آموزش ببینند. 

را پوشش دهد و هم چنین مورد نیاز هر حرفه آموزش ها طوری تدوین می شوند که توانایی، دانش و مهارت 

سال آموزش حرفه ای  01تجربه لازم را برای کارآموز فراهم کند. این مورد تضمینی است که کارآموزان زیر سن 

  استاندارد و  با کیفیت خواهند دید.

 آموزش حرفه ای دوگانه:  1شکل 



 

اهم در تفبوطه ) غالبا وزارتخانه اقتصاد و انرژی رقوانین آموزشی برای هر حرفه به صورت خاص توسط وزارتخانه م

برای بخش آموزش عملی در محیط کار در  رااستانداردها  حداقلصادر می شود. آنها  (با وزارت فرهنگ و پژوهش

 نظر می گیرند.

ن آنتخاب کنند وجود دارد. علاوه بر حرفه که کارآموزان می توانند ا 110(  0101آگوست  0در حال حاظر ) از 

برای مثال   در آلمان تعدادی از حرفه ها هستند که خارج از حیطه آموزش فنی حرفه ای قانون گذاری شده اند.

حرفه های مربوط به بهداشت و سلامت تحت نظارت سازمان فنی حرفه ای نیستند بلکه با بخش پرستاری 

صادی به قرون وسطی باز می گردد. سابقه طبقه بندی آموزش های عملی در بنگاه های اقت  ساماندهی می شوند.

انجمن های مختلف صنایع دستی و تجاری کارآموزان را برای بنگاه های اقتصادی مربوطه در نظر می گیرند. 

حرفه ای  شاجرا می شوند از قوانین آموزدر بنگاه ها  و مدارس  هآموزش های منظم و برنامه ریزی شده ای ک

شروع شده است. با شروع  01تبعیت می کنند. پایه و اساس آموزش های فنی حرفه ای مدرن امروز از اوایل قرن 

قبلی را با توجه به نیازهای خود تغییر دادند. در راستای یکسان سازی صنعتی شدن ، صنایع محتوای آموزش های 

اتالوگ دانش و مهارت در نظر گرفتند که طول هر دوره کآموزش های فنی حرفه ای  برایهای آموزشی، رداستاندا

ناشی از تفاوت های منطقه ای و ابعادی  عدم تطابق آموزش که آموزشی نیز مشخص می شود. این کار باعث شد 

 بنگاه ها حذف شود.است 

تی یافته صنعبه تدریج استاندارهای ملی برای ارزیابی نیروی ماهر بوجود آمد. این مرحله برای کشورهای توسعه 

داشتند انجام نشد و وضع قانون مربوط به آن زمان زیادی که هم چنین تاریخچه آموزش های صنایع دستی هم 

لایحه ی مربوطه با عدم توافق کارفرمایان و اتحادیه های بازرگانی که اصرار بالایی  0101به طول انجامید. در سال 

ش آموزمقررات بعد از جنگ جهانی سوم  0151نحل شد.  درسال بر تصمیم گرفتن با توافق همه عوامل داشتند، م

ائتلاف دموکرات های مسیحی  0161حرفه ای در صنایع دستی براساس اساسنامه صنایع دستی وضع شد. در سال 

 و دموکرات های سوسیال بالاخره قانونی را برای اولین بار در دنیا با همکاری کارمندان، اتحادیه های بازرگانی، اتاق

مدارک آموزش های فنی حرفه ای برای اکثر جمعیت گانی و مقامات دولتی وضع کردند که باعث ترویج رهای باز

به قانون اضافه شده است.  0115( . اصل مشارکت برابر نیز از سال  BbiGمردم شد : قانون آموزش حرفه ای ) 

برمی گردد. در آن زمان خواندن، نوشتن و حساب در  01و  06سابقه مدارس آموزش های حرفه ای هم به قرن 

در مدارس فنی حرفه آموزش  0111آموزش داده می شد. با اینکه تا سال  "یکشنبه  "مدارس مذهبی و تجاری 



 

طور رسمی معرفی نشده بود، مقامات دولتی بنگاه های اقتصادی را مجبور به فرستادن کارآموزان به مدارس ای به 

 . می کردند

 
 : مقررات آموزش حرفه ای به چه صورت است؟ 2شکل 

نقش اصلی را در قانون آموزش حرفه ای ایفا می کنند چرا که برای مشاغل چهار چوب  وزشیمآیین نا مه های آ

 یکنند.مشخص م

 :  موارد زیر را مشخص می کنند این آیین نامه ها

 تعیین شغل  -0

 دوره آموزشی که باید بین دو تا سه سال باشد.مدت زمان  -0



 

 توصیف شغل، مهارت ها، دانش و توانایی های لازم هر شغل به صورت مختصر  -1

 آموزش و طول دوره آموزشیچهار چوب دوره آموزشی، راهنمای آموزش مهارت ها براساس محتوای  -4

 الزامات ارزیابی و امتحانات -5

این مقررات حداقل الزامات برای یک دوره آموزش حرفه ای را توصیف می کنند و هم چنین استاندارهایی مثل 

او با توجه ت های یک متخصص واجد شرایط در کنار محدوه فعالیت های عملی ارمهارت های ضروری، دانش و مه

 ای پیش بینی نشده آینده را تعریف می کنند.به پیشرفت ه

پیشرفت ها و آموزش متفاوت یک پیش شرط لازم است تا بنگاه های  روی   باز بودن سیستم آموزش دوگانه به

آموزش در نظر بگیرند و در کنار آن انعطاف پذیری شغلی نیز برای کارمندان  ،اقتصادی بتوانند برای نسل آینده

 وجود داشته باشد.

 0115آپریل  0در سیستم دوگانه انعطاف پذیر هستند. از  به روز رسانی آموزش هاقوانین آموزش حرفه ای برای 

که قوانین آموزش حرفه ای اصلاح شده اجرا می شود کار آموزان می توانند بخشی از آموزش را در خارج از کشور 

وزش فنی حرفه ای محسوب می شود وبا توجه به نیز ببینند. این دوره آموزش خارج از کشور قانونا بخشی از آم

  قوانین نباید از یک چهارم کل مدت دوره آموزشی بیشتر شود.

ایی کارآموز توانبالا بردن می توانند در راستای کسب مدارک تکمیلی باشد که برای  این آموزش ها باتوجه به قوانین

د بود. در امتحانات نهایی ارزیابی تکمیلی صورت و گسترده کردن مهارت ها و دانش مربوط به حرفه مکمل خواه

 می گیرد و جداگانه مدرک اعطا می شود.

دولت  آموزش پاره وقت در مدارس فنی حرفه ای تحت نظر موازی با آموزش های عملی در بنگاه های اقتصادی 

  و طبق تقسیم مسئولیت های مندرج در قانون اساسی انجام می شود.

ی در مدارس فنی حرفه ای و بنگاه های اقتصادی با همکاری هم برنامه ریزی می شود که چهارچوب برنامه آموزش

 مکمل هم باشند.

 



 

 

 

 
 : آموزش حرفه ای3شکل 

 بنگاههای اقتصادی و ارگان های صالحیت دار 

 برگزار کنندگان آموزش های فنی و حرفه ای 

وانین آموزش فنی حرفه ای در سراسر کشور یکسان اجرا و اداره نی حرفه ای خارج از مدرسه توسط قآموزش ف

هر بنگاه هزینه های آموزش خود را فراهم می کند . خدماتی خاص مثل آموزش جوانان محروم در بنگاه می شود. 

اید بها و یا تعلیم کارآموزان درون سازمانی از طرف دولت یارانه تعلق می گیرد اما این مورد قانونی که بنگاه ها 

 هزینه را براورد کنند را لغو نمی کند.



 

بستگی به این دارد که آیا به عنوان یک مرکز آموزشی این که آیا بنگاه اقتصادی صلاحیت آموزش را دارد یا خیر 

حیت آن بنگاه دارد. تایید این صلا مجهز می باشد یا خیر و هم چنین بستگی به مدارک تحصیلی  و شخصی مربیان  

 مقامات ذیصلاح است.مسئولیت 

اجرای آموزش های ابتدایی فنی حرفه ای در بنگاه های خصوصی و ادارات دولتی توسط ارگان های صلاحیت دار 

اداره می شوند.  این ارگان ها در حقیقت اتاق های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و اتاق های مشاغل آزاد 

 توسط قوانین اساسی فعالیت می کنند. ها پزشکی  هستند و خود این ارگانمثل اتاق های 

 دارند : اتاق های بازرگانی  وظایف زیر رابا توجه به قوانین آموزش فنی حرفه ای 

  نظارت بر آمادگی برای آموزش های فنی حرفه ای و هم چنین آموزش های مجدد 

  نگهداری فهرست کارآموزان که در آن محتوای رابطه آموزش فنی حرفه ای باید وارد شود ) در هنرهای

 است (  "ثبت نام کارآموزان "دستی این مورد 

 مشاوره دادن به بنگاه ها در همه موارد آموزشی توسط مشاوران آموزشی 

 نظارت بر صلاحیت امکانات آموزشی و نحوه آموزش کارکنان 

   امتحانات میان دوره و پایان دوره 

 نظارت و پشتیبانی از اقامت های خارج از کشوری 



 

 

 : ارگان های صلاحیت دار 4شکل 

موظف هستند کمیته هایی شامل شش نماینده از از  اتاق های بازرگانیبا توجه به قوانین آموزش فنی حرفه ای 

 د.نتشکیل ده را آموزش فنی حرفه ای مربیانماینده از ن 6نماینده از کارمندان و  6اتحادیه های بازرگانی، 

 به آموزش های فنی حرفه ای دخیل باشند. هم چنین آن ها طاین کمیته ها باید در همه موارد و مشکلات مربو

  موظفند دائما به بهبود آموزش های فنی حرفه ای در محدوه قوانین وضع شده کمک کنند.

و اولیه در هر بنگاه اقتصادی بر عهده خودشان است که شرایط و انتخاب های  اجرا و طراحی آموزش های ابتدایی

متفاوتی برای آن ها وجود دارد. برای مثال، آموزش محتوای آموزش های فنی حرفه ای که بنگاه اقتصادی به علت 

ا با و ی صادی و یا شخصی نمی تواند تقبل کند، می تواند در مراکز آموزشی بین شرکت هاتمشکلات فنی، اق

سیلابس و برنامه ریزی آموزشی طراحی شده بر اساس حداقل استانداردها  صورت گیرد.همکاری بنگاه های دیگر 

گیرد را بر عهده ب دت مسئولیت آموزش سرفصل های مربوط به خوسمی باشد، بنابراین هر بنگاه اقتصادی موظف ا

 وزان پیشنهاد دهد.مو مدارک اضافی لازم را به کارآ

 



 

 سه فدرال برای آموزش های فنی و حرفه ای موس

 و راهی برای گفت و گوی شرکای اجتماعیمرکز توسعه برای قوانین آموزشی جدید 

با توجه به قوانین آموزش شغلی فنی حرفه ای  سال  0111موسسه فدرال آموزش های فنی حرفه ای در سال 

 این آموزشی کارآموزان خارج از مدرسه تاسیس شد.به عنوانی موسسه ای برای تحقیق، توسعه و ارتقای  0161

 رود که موسسه امروزه نیز به عنوان مرکز عالی  تحقیق و توسعه آموزش های فنی حرفه ای در آلمان به شمار می

موسسه دولتی آموزش های فنی  وظایف و مسئولیت های خود را طبق سیاست های دولت آلمان اجرایی می کند.

 حرفه ای شریک علمی   شرکای   اجتماعی ) کارفرمایان و اتحادیه ها ( و دولت برای بازسازی مشاغل است.

این موسسه همکاری و توافق بین کارفرمایان، اتحادیه ها و دولت را با توجه به روش های نوین آموزشی که از 

را پشتیبانی می کند. هم چنین این موسسه توسعه ی قوانین آموزشی طریق تحقیق و توسعه به دست آمده است 

 برنامه درسی مدارس هماهنگ می کند. امه ی آموزشی شغلی را با توجه بهو برنرا شکل می دهد 

از طریق تحقیقات آموزش های فنی حرفه ای ، پیش شرط هایی در نظر گرفته شده است که قوانین آموزشی با 

بین دولت  0110توافقنامه سال  تماعی، اقتصادی و فنی قابل تجدید نظر و بررسی قرار بگیرند.توجه به تغییرات اج

 امضا شده است. و ایالات ) تفاهم نامه مشترک ( جهت هماهنگی قوانین آموزشی و چهار چوب برنامه آموزشی 

 مسئولیت های دیگر موسسه دولتی آموزش فنی حرفه ای موارد زیر است : 

 ده سازی گزارش سالانه آموزش فنی حرفه ای  وزارت آموزش و تحقیقات شرکت در آما 

 شرکت در گردآوری آمار مربوط به آموزش های فنی حرفه ای که توسط دفاتر آمار دولتی انجام می شود. 

  ترویج پروژه های پایلوت شامل پشتیبانی از تحقیقات علمی 

 ای  شرکت در همکاری های بین المللی آموزش های فنی حرفه 

  به عهده گرفتن دیگر وظایف در جهت ترویج آموزش های فنی حرفه ای 

  ترویج آموزش های داخل بنگاه های اقتصادی و پشتیبانی برنامه ریزی، استقرار و توسعه بیشتر امکانات

 فعلی 

 مدیریت کتاب راهنما مشاغل شناخته شده 



 

 ش های از راه دور تعریف شده است و همکاری در بهبود، ارتقا و وظایفی که در قوانین آموز عملی کردن

 ای توسعه هگسترش آموزش های از راه دور از طریق تعریف پروژه 

اتحادیه های بازرگانی، نماینده از  1، فرمایاننماینده از کار 1هیات نمایندگان موسسه آموزش فنی حرفه ای شامل 

ولت می شود. اتحادیه ها و کارفرمایان عمیقا با موسسه آموزش فنی حرفه ای نماینده از د 5نماینده از ایالات و  1

در جهت بهبود قوانین همکاری می کنند تا به وسیله تجربه عملی آن ها قوانین به روزی وضع شود و با توجه به 

ت سهای سیاآیند وجود دارد و از تعریف معیاری فشرده در کل فرآن در بنگاه ها آموزش داده شود. این همکار

آموزش آغاز می شود و تا تصویب قوانین آموزشی ادامه می یابد. این تصویب قانون جدید زمانی میسر می شود که 

 آن را تایید کند. BIBBهمه ی شرکا بر پیش نویس آن نظر دهند و در آخر اعضای 

سازی قوانین آموزشی می رود و نام دارد فراتر از آماده   "اصل رضایت و موافق عمومی"عموما این فرآیند که 

 درنحوه پیاده سازی قوانین آموزشی نیز تصمیم گیرنده است.

 موزشیآ: تعداد شغل های : روند 5شکل

 

 



 

در موسسه آموزش های فنی حرفه ای وظایف مهم و الزامی مربوط به توسعه قوانین آموزشی به بخش خاصی که 

د مربوط می شود. در این دپارتمان خاص برای هر زمینه مسئول سازماندهی قوانین آموش فنی حرفه ای هستن

شغلی به صورت جداگانه آماده سازی تحقیقات و روش های نظارتی بر قوانین انجام می شود. به طور مشابه، 

استفاده از مقرارت به روز رسانی شده، اجرای عملی این قوانین و چهار چوب امتحانات تحت بررسی و ارزیابی 

BIBB  .می باشد 

قوانین آموزشی جدید و چهارچوب برنامه ریزی به روز رسانی شده برای مشاغل زیادی به علت توسعه های 

چوب راهمه زمینه های شغلی و چهاقتصادی، فنی و اجتماعی تصویب شده اند.  مشاغل منسوخ شده از بین رفتند، 

 جدید و مدرن ادغام شدند.  آن ها  مورد بررسی مجدد قرار گرفته اند و با مشاغل پیچیده 

بسیاری از مشاغل تخصصی در زمینه های فلزات و برق که شدیدا تحت تاثیر  0111برای مثال در اواخر دهه 

 پیشرفت تکنولوژی شده بودند با هم ادغام شدند و به چند حرفه کوچک تبدیل شدند. 

 0مثال حرفه جدید تحت عنوان تکنسین تولید در  یهم چنین تعریف مشاغل کاملا جدید هم الزامی شد. برا

ترکیب تکنولوژی به روز تولید و نحوه  الزامات جدید صنعت ماشین آلات پدید آمد. شکل گرفت. 0111وست گآ

پاسخگوی این نیازها  اعات دارد و روش های سنتی و قدیماستفاده از فناوری اطل فرآوری مواد اولیه نیاز شدید به

هم ت. فقوانین جدید جهت ارزیابی و گواهی دادن به مدیریت فرایند/ تکنولوژی تولید توسعه یاهمزمان  نبودند.

چنین تطبیق مقررات آموزش اولیه و به روز رسانی آن ها منجر به مدرن شدن سیستم آموزش فنی حرفه ای 

 ه های شغلی جدیدتواند را بیشتر می کند چرا که میآلمان می شود. هم چنین جذابیت این سیستم آموزشی را 

را برای نیروی ماهر باز کند و به بنگاه های اقتصادی این امکان را دهد که به پرسنل خود آموزش های حرفه ای 

 هد.د

شغل به روز رسانی شدند  051شغل بازنگری و بازسازی شدند، از میان آن ها  014، 0100تا  0111در سال های 

، 0101تصویب شدند ) منبع: گزارش   0100شغل به روز رسانی شده در سال  5 حرفه جدید به وجود آمد.  15و 

 (  datenreport.bibb.de، وبسایت 006صفحه 

این اصلاحات جهت ورود آموزش دوگانه توسعه داده شدند.  ماژول های آموزشی برای تسهیل دسترسی به سیستم

گذرانده شده و اجازه ارزیابی آن ها با امتحانات انجام  کارآموزان قدیم به سیستم جدید با در نظر گرفتن دوره های



 

امل شنی شدند. این برنامه ها باید برنامه های آموزشی نیز با توجه به قوانین آموزشی جدید به روز رسا شده است.

هم  و برای اجرایی شدن آن ها برنامه ریزی شود. حداقل محتوای در نظر گرفته شده در قوانین آموزشی شود

 موزشی تعریف شده است.چنین طول دوره آموزشی نیز در قوانین آ

وزش حرفه ای آشنا مهدف این آموزش های فنی این است که به جوانان این امکان را دهد که با ظرفیت های آ

ن یقوان شوند که به آن ها این توانایی را میدهد که به طور مستقل فعالیت کارآمد، خلاقانه و موثر انجام دهند.

ظر ندر  0115از سال  آموزش فنی حرفه ای با در نظر گرفتن مفهوم صلاحیت حرفه ای در اصلاح این هدف مهم را

تنها نیروهای ماهر که با کیفیت آموزش دیده اند می توانند با تغییرات سریع تکنولوژی، حرفه ها خود گرفته است. 

دوره حرفه ای فرد کافی نیست، در طول دوره آمورش  از آن جاییکه دانش تخصصی اولیه برای کل را همسو کنند.

 از طرف های فنی حرفه ای افراد توجیه می شوند که در در محل کار با چالش ها و تغییرات بتوانند مواجه شوند.

سترده ای از مهارت های اجتماعی و روش شناختی را پرورش گدیگر  افراد در کنار مهارت های شخصی، طیف 

 دهند.

 

تایید  0101از سال ) GQF)German Qualification Frameworkاحیت این آموزش ها با سازمان ابعاد صل

وزرات آموزش و پژوهش و وزرای امور آموزشی و فرهنگی در کنفرانس مستمر  0116در اکتبر سال  می شود.

را برای یادگیری مادام  German Qualification Frameworkکردند که با هم  سازمان فرهنگی  توافق 

ان شکل گرفت، مورد آزمایش قرار گرفت مبا مشارکت سهامداران این سازالعمر گسترش دهند. در سال های بعد 

این مورد پیش نیازی بود برای اجرا و پیاده سازی  صلاحیت  تصویب شد و قانونا شروع به کار کرد. 0101و در سال 

ویج شفافیت و نفوذ پذیری بین رشته ای نظام آموزش و پرورش در نظر در آلمان و برای ترEQF های اروپایی 

  گرفته شده بود.

GQF  مرحله است که مدارک رسمی به  آموزش های عمومی، آموزش های عالی و آموزش های فنی  1دارای

تی شخصی و حرفه ای تقسیم می شوند که هرکدام از این مدارک به دو گروه صلاحی حرفه ای اختصاص می یابد.

و صلاحیت  "حرفه"و  "دانش "آن ها خود به دو زیر مجموعه تقسیم می شوند ) صلاحیت حرفه ای به دو بخش 

 (.تقسیم می شوند "استقلال"و  "صلاحیت اجتماعی"فردی به 



 

 

توانایی و اشتیاق هر فرد برای ، صلاحیت یعنی GQFاست: در محتوای   GQFدر مرکز مفهوم صلاحیت عملی 

 استفاده از دانش و مهارت های فنی، اجتماعی، و نشان دادن رفتار حرفه ای و مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی.

 در این دید صلاحیت به عنوان صلاحیت و شایستگی  عملکردی جامع شناخته می شود.

وم ظرفیت آموزش فنی حرفه ای هم ارزی می در محدوه فعالیت آموزش فنی حرفه ای مفهوم صلاحیت با مفه

، دولت، ایالات و دیگر شرکای اجتماعی برای اجرایی کردن و پیاده سازی 0100ژانویه  1در جلسه سطح بالای  کند.

GQF   .و مشاغل  1طبق این توافق نامه مشاغل دو ساله در سیستم دوگانه جز مشاغل سطح به توافق رسیدند

  Europassگواهی نامه ای به حساب می آیند. این طبقه بندی در  4ه جز مشاغل سطح سه ساله در سیستم دوگان

این مصوبات دوباره  0101در سال  و هم چنین در فهرست مشاغل آموزش فنی حرفه ای نشان داده شده است.

 تا به حال در نظر نگرفته شده است نیز بررسی می شود. هبررسی می شوند و دیپلم تحصیلات عمومی ک

 

 : ظرفیت آموزش فنی حرفه ای چیست ؟ 6شکل 



 

پیشنهاد برای بازسازی و دوباره برنامه ریزی کردن مشاغل با همکاری   GQFدر مفاد اجرایی و پیاده سازی سازمان 

به تصویب  0104این پیشنهاد در سال  .سازمان فنی حرفه ای، وزراتحانه و دیگر شرکای اجتماعی  مقرر شده است

 رسید.

 

 این روشاجرای 

اگر موضوع و یا  چهارچوب آموزش های فنی نیاز به به روز رسانی داشته باشد و یا کلا یک حرفه جدید نیاز به 

تشکلی داشته باشد به طور کلی این ابتکار از سوی تشکل ها، اتحادیه های بازرگانی و یا موسسه آموزش فنی حرفه 

در مواردی ابتدا سازمان آموزش  ی اجتماعی گرفته می شود.و تصمیم نهایی با موافق همه شرکا شروع می شودای 

  خصوص در مواردی که پروژه نیاز به تغییرات عمده باشد.علی الفنی و حرفه ای بیانیه موقت می دهد، 

بهبود قوانین آموزشی و چهارچوب برنامه های آموزشی و یا به روز رسانی آن ها طبق مقررات تنظیم شده توسط 

 اتحادیه های بازرگانی و محققین آموزش شغلی فنی حرفه ای صورت می گیرد. ولت، ایالات،د

ان کار  کارشناس این مراحل محدودیت زمانی یک ساله تعیین کنند.دولت و ایالات به توافق رسیده اند که برای 

ولیت مسئ برسد.ده است( به پایان یماه بعد از تصمیم کمیته هماهنگی ) که به تصویب دولت رس 1باید نهایتا در 

محتوا و هدف را مشخص می کند را در نظر بگیرد و از طرف نظارت باید از طرفی خصوصیات مربوط به قوانین که 

استفاده از روش های خاص و یا سیستم های فنی  در نظر بگیرد.نیز دیگر تحولات فنی، اقتصادی و اجتماعی را 

همه موارد و محتوا ی  ی حرفه ای تعریف نمی شود.خاص به عنوان یک قانون اجباری در سیستم آموزش فن

 فهرست شده برای تحولات جدید قابل توسعه هستند.

 



 

 
 : شروع یک روند بازسازی 7شکل 

 مرحله بعدی فرایند تهیه پیش نویس قوانین آموزش فنی حرفه ای است که شامل مراحل زیر می شود:

  ایتعیین و تعریف معیارهای برای قوانین آموزش حرفه 

  توسعه و هماهنگی 

 تصویب مقررات 

 مراحل بعد از انجام به وزراتخانه مربوطه ارسال می شود و منجر به شکل گیری حرفه جدید می شود. نای 



 

برای شفاف سازی بیشتر چکیده این مراحل یک مثال از آموزش فنی و حرفه ای فن آوری های اطلاعات جغرافیایی 

از طرف دیگر این مثال بازه گزینه های طراحی را نشان  زشی آورده می شود.ومرورت وجود قوانین آضبرای توضیح 

 می دهد.

 در مرحله اولیه :

تحولات فنی در سه دوره آموزشی تکنسین نقشه برداری، تکنسین نقشه برداری و نقشه کش الزاما با سیستم های 

ر حرفه جدید صلاحیت های مربوطه د ات جغرافیایی، پردازش و تجسم داده ها سروکار دارند.عجمع آوری اطلا

ادغام و یا از هم تفکیک می شوند و به عبارتی محتوای آموزشی پیشین غیرقابل استفاده  شغل ها ی قبلی یا باهم

با احتساب این موارد شرکای اجتماعی و ذینفع این مشاغل برای آموزش فنی حرفه ای اطلاعات جغرافیای  می شود.

در ابتدای دوره آموزشی  با هم به توافق رسیدندو در حال حاظر دو شغل مجزا با توجه به آن تعریف شده است.

اید به آموزش شغلی ب ی را بگزرانند.باید دو شغل مهندسی ژئوماتیک و تکنسین نقشه برداری با هم دوره مشترک

 گونه ای پیش رود که نقشه کش فقط با مهندس ژئومتریک و آموزش مربوط به او درگیر شود.

 

 به روز رسانی مشاغل و بوجود اوردن مشاغل

 پیشنهادات برای تعیین معیارهای آموزش حرفه ای می توانند از طرق مختلف باشد:

 اهی نتیجه مشورت اولیه  شرکای اجتم 

 ن سازمان فنی حرفه ای ای تحقیقاتی و یا نظرات کارشناسابراساس نتایج پروژه ه 

 براساس دستورالعمل تصویب شده از وزرات مربوطه 

نیاز به بازبینی مشاغل و یا ایجاد حرفه جدیدی را حس می کنند معیارهای قوانین ی هنگامی که شرکای اجتماع

سازمان های بالاتر از شرکای اجتماعی ) انجمن هماهنگی صنایع برای آموزش فنی حرفه ای  را تعیین می کنند.

KWB و ) ( اتحادیه کارگری آلمانDGB   معیارها را به وزارتخانه مربوطه با درخواست بررسی و تعیین وقت  )

 مصاحبه پیشنهاد می دهد.

 : مشخص کردن معیارهای آموزش شغلی  1مرحله 



 

م شده است )در اغلب موارد وزارت انرژی و یبخش مصاحبه در وزارتخانه مربوطه تنظش شغلی در معیارهای آموز

 امور اقتصادی ( 

 

 

 : توسعه و هماهنگی  دوممرحله 

در این مرحله قوانینی آموزش حرفه ای و برنامه زمانبندی آموزش تئوری و عملی در بنگاه های اقتصادی آماده و 

 برنامه ریزی می شود.

سازمان اموزش فنی و حرفه ای از تشکل ها می خواهد که کارشناسان را به عنوان نماینده معرفی کنند که برای 

آن ها پیش نویس قوانین را تهیه می  بازبینی مشاغل و شکل گیری حرفه جدید با سازمان همکاری کنند.

طه ارزیابی و امتحان مربو رفه و الزاماتیم می کنند، تعریف حکنند.ساختار اصلی و چهارچوب برنامه آموزشی را تنظ

هایی با م نیبا همکاری کارشناسان دولت نیز یک پیش نویس تهیه می شود و در انتها تصم نیز مشخص می شود.

ن اروی  پیش نویس تصویب شده کارشناساس ادغام دو پیش نویس و با توجه به محتوا و طول دوره گرفته می شود.

ی دهند، این نظر ارائه شده در حقیقیت می تواند یک پیشنهاد برای دولت باشد که سازمان فنی حرفه ای نظر م

ه ک Europassعلاوه بر آن کارشناسان مشخص شده مدارک مربوط گواهی  نظرات را به صورت قانون در بیاورد.

  مدرک فارغ التحصیلی ضمیمه شده است را تهیه می کنند.به 

به زبان های فرانسوی،  Europassجهت بهبود پویایی قوانینی به ویژه در اروپا و تسهیل مشاغل بین المللی گواهی 

. این خدمات رایگان هستند تا معیارهای ارزیابی، مهارت ها  را برای اروپا قابل تانگلیسی و آلمانی ترجمه شده اس

کسب کرده را صرف نظر از نحوه کسب آن بتواند ثبت در حقیقت هدف این است که فرد همه مدارک  فهم بکند.

 به عبارتی دیگر تمرکز روی نتایج حاصل از آموزش است تا نحوه و مدت زمان آموزش.  کند.

 : همکاری آموزش عملی در بنگاه اقتصادی و آموزش تئوری در مدارس01شکل 

 

 مرحله سوم: تصویب قوانین آموزشی 



 

ی چوب برنامه ریزارآموزش فنی حرفه ای را می کند و چه نتصویب نهایی قوانیکمیسیون همکاری دولت و ایالات 

سپس وزارتخانه مربوطه قوانین آموزشی تصویب شده را با توافق وزارت  آموزشی را طبق آن مشخص می کند.

نی آگوست می باشد قوای 0 هآموزش و پژوهش در روزنامه دولتی منتشر می کند و در نهایت سال آموزشی جدید ک

 سما اجرایی می شود.ر

و یا از طریق برنامه درسی دولتی وارد سازمان آموزش ایالات فدرال مستقل چهارچوب برنامه آموزشی یا مستقیما از 

 فنی حرفه ای میشود.

همانطور که روند بازسازی فرایند توضیح داده شده مشخص است مسئولیت ها و صلاحیت های برای آموزش فنی 

ارزیابی و بررسی دقیق علایق و منافع همه افراد  قتنها از طری هم آمیخته و مرتبط هستند. حرفه ای بسیار به

درگیر می توان به نتیجه موثر رسید، بنابراین تنها در صورتی که همه شرکای اجتماعی به توافق رسیده باشند 

 قوانین آموزشی وضع شده مورد قبول بنگاه اقتصادی قرار می گیرد.

 

 های شناخته شده فهرست شغل 

قوانین آموزش های فنی حرفه ای در روزنامه دولتی منتشر می شوند؛ علاوه بر آن چهارچوب برنامه آموزشی نیز 

قوانین آموزش فنی حرفه ای جدید شامل فهرستی از مشاغل شناخته شده می  در کنار قوانین منتشر می شوند.

. این فهرست شامل حرفه هایی می شود و منتشر می شود ویرایشباشد که سالانه توسط سازمانی فنی حرفه ای 

که قبلا آموزش داده شده اند و یا اصلاح و بازنگری شده اند می شود. هم چنین اطلاعات در مورد طول دوره 

علاوه بر آن اطلاعات مربوط به گواهی های فرانسوی  آموزشی و مبانی قانونی حرفه ) همراه با منابع( داده می شود.

ارآموزان قرار می گیرد. این فهرست شامل قوانین دولت در باره مشاغل در کیشی در کنار آلمانی در اختیار و اتر

. این فهرست خدمات بهداشتی و اجتماعی و هم چنین آموزش های فنی حرفه ای برای افراد ناتوان را  می شود 

 ) اتاق های ه و صلاحیت دارتامات شایسمق لیست هم چنین بازتابی است از قوانین تکرار دوره آموزشی و شامل

خه اشد. نسابل دسترسی می بی قتاین فهرست در وبسایت روزنامه دول نیز می باشد. یو بخش آمار بازرگانی (

صفحه مربوط به این اطلاعات آدرس می باشد. W. Bertelsmann Verlagدیگر آن قابل خرید از 

www.bibb.de/de/wlk49696.htm .می باشد 

http://www.bibb.de/de/wlk49696.htm


 

 

 پشتیبانی آموزش حرفه ای توسط سازمان فنی حرفه ای 

بنگاه های اقتصادی و مدارس فنی حرفه ای مسئول پیاده سازی و اجرای قوانین آموزش های فنی حرفه ای و 

زمان فنی حرفه ای نیز با انتشار فرم های متفاوت مشاوره  آن ها را پشتیبانی می سا ن می باشند.آبرنامه درسی 

 در حقیقیت هدف شکل دادن آموزش های فنی حرفه ای می باشد . کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


