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مقايسه دانشگاه جامع علمي – كاربردي ايران با
دانشگاههاي علمي كاربردي آلمان

چكيده
دانشگاههاي علوم كاربردي آلمان (فاخوخشولهها) در  1121ميالدي تأسيس شدهاند .در سال تحصيلي
 2112-2111از حدود  2/4ميليون دانشجو  31درصد آنان در فاخوخشولهها به تحصيل اشتغال
داشتند .دروس در فاخوخشولهها كاربردمحور هستند ،لذا درسهايي را به نام دورههاي دوآل ارائه
ميدهند كه آموزش حرفهاي را با حضور در محيط واقعي كار ادغام ميكند .براي تحقق اين منظور
مؤسسههاي آموزشي با شركتهايي قرارداد دارند كه آموزش در محيط كار و كارآموزي دانشجويان را
بهعهده بگيرند .شرايط ورود به فاخوخشولهها همان شرايط عمومي ورود به آموزش عالي ،يا احراز
صالحيت ورود كه براي برخي از رشتههاي خاص تعريف شده است و يا  12سال تحصيل در مدارس
حرفهاي است .مدت تحصيل در اينگونه مؤسسات آموزش عالي براي كسب مدرك كارشناسي  2تا 2
نيمسال كه دوره كارورزي (آموزش در محيط كار) بخشي از اين دوره محسوب ميشود .زمان معمول
براي كارشناسي ارشد 3تا  4نيمسال است كه پاياننامه نيز جزء جداييناپذير آن است .پاياننامه ممكن
است در دوره كارشناسي هم وجود داشته باشد .برنامه درسي و طراحي دروس براساس نيازهاي دنياي
كار ميباشد .درهم تنيدگي نظر و عمل از مشخصات برنامه درسي فاخوخشولههااست .در اينگونه
مؤسسات مدرك دكتري داده نميشود.
دانشگاه جامع علمي – كاربردي دو دهه سابقه فعاليت دارد .اين دانشگاه در حقيقت براي ارتقاي
دانش ،مهارت و نگرش شاغلين ايجاد شد .اما پس از گذشت اندك زماني با گسترش روزافزون اين
مراكز دامنه فعاليت آن عموميت يافت.
در حال حاضر از حدود  4/2ميليون دانشجو بالغ بر  211هزار نفر در اين دانشگاه مشغول به
تحصيل هستند .شرايط ورود به اين دانشگاه مانند شرايط ورود به ساير دانشگاهها با كسب ديپلم و
شركت در كنكور سراسري است .اگرچه برخي از رشتهها نيازي به كنكور ندارند .دورههاي ارائه شده در
اين دانشگاه كارداني ،كارشناسي و كارشناسي ارشد است .تا قبل از سال  1311دوره كارشناسي
پيوسته در دانشگاه ارائه مي شد لكن بعد از اين تاريخ كارشناسي ناپيوسته جايگزين آن شده است.
مدت استاندارد تحصيل در دورههاي كارداني حداقل  2سال و حداكثر  3سال و در دوره كارشناسي نيز
حداقل  2و حداكثر  3سال است .مدت تحصيل در دوره كارشناسي ارشد حداقل  2سال و حداكثر 2/5
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سال و در موارد خاص تا  3سال همراه با ارائه پروژه تخصصي يا پروژه گروهي يا سمينار است.
اين دورهها بهصورت ترمي و پودماني ارائه ميشوند .دروس عملي هر چند در مصوبات شوراي
برنامه ريزي دانشگاه به تصويب رسيده است اما در عمل چندان جايگاهي ندارد .گذر تجربي نيز براي
ورود به دوره كارشناسي ارشد مدنظر قرار گرفته است .سمينار ،پروژههاي گروهي يا تخصصي نيز بخش
عمده واحدهاي درسي را تشكيل ميدهد.
نكته قابل توجه حذف آزمون جامع در اين دانشگاه است كه در گذشته وجود داشته و حذف آن
به اين اعتبار لطمه فراواني وارد كرده است.
مقايسه اين دو دانشگاه دستاوردهاي خوبي براي سياستگذاران و مديران دانشگاه جامع علمي ـ
كاربردي جهت اصالح شاخصهاي كميوكيفي دارد .همچنين مالكهاي خوبي جهت نظارت بر اجراي
آموزش ميتواند به قانونگذاران ارائه كند.
پيشنهادهاي اين گزارش به مسئوالن عبارت است از:
تجديدنظر در فرآيندهاي پذيرش دانشجو ،تجديدنظر در فرآيند تهيه و تدوين برنامههاي درسي
براي سازگاري با دنياي كار ،طراحي و اجراي نظام تضمين كيفيت ،توجه دقيق به معيار گذر تجربي
براي ادامه تحصيل در دورههاي كارشناسي و باالتر ،تلقي كارآموزي و كارورزي در محيط كار واقعي در
نيمسالهاي تحصيلي جدا از آموزش بهعنوان جزء جداييناپذير رشتههاي تحصيلي ،تدريس پودمانها
توسط خبرگان ،توجه به موقتي بودن دروس با توجه به تغييرات فناوري.
مقدمه و بيان مسئله
در اين گزارش ارائه آموزشهاي نظري  -عملي در سطح آموزش عالي در دو نوع دانشگاه مشابه در دو
كشور ايران و آلمان بررسي و تحليل شده است .مقايسه تحليلي دانشگاه جامع علمي – كاربردي ايران
و دانشگاههاي علوم كاربردي در آلمان (فاخوخشولهها) در محورهاي برنامهريزي درسي ،نحوه پذيرش
دانشجو ،نظام ارزيابي ،اعتباردهي به مدارك تحصيلي ،ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ،ارتباط با دنياي كار،
نيازسنجي براي تغيير و ايجاد برنامههاي درسي جديد ،نقش صاحبان صنعت در آموزش دانشجويان و
فرآيند كارآموزي و كارورزي ،موضوع اين گزارش است.
دانشگاه جامع علمي – كاربردي بهعنوان يكي از دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري حدود دو دهه سابقه فعاليت آموزشي دارد .براساس اساسنامه مصوب از اهداف دانشگاه ،تأمين
بخشي از نيازمنديهاي متقاضيان آموزش عالي بوده است (دولتي – خصوصي) كه امكان آموزش و يا
برآورده كردن نياز آنان از طريق آموزش عالي در ديگر دانشگاهها ميسر نميگرديد .بديهي است بر اين
اساس بجز مشروعيت و اعتباردهي به برنامههاي درسي (كه از وظايف ذاتي و جدانشدني وزارت علوم،
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تحقيقات و فناوري است و قابليت واگذاري ندارد) و پايش اجراي آن بايد بقيه فرآيندهاي آموزش
ازجمله ،پذيرش دانشجو ،مدارك تحصيلي ،نمرهدهي و اعتبارگذاري مدارك تحصيلي ،نيازسنجي،
ارتباط با دنياي كار ،دائمي نبودن رشتههاي تحصيلي تا رفع نياز ،صالحيت حرفهاي مربيان آموزش
(داراي ويژگيهاي دوگانه آكادميك – صنعت) و نحوه اجراي كارآموزي و كارورزي در اين دانشگاه با
دانشگاههاي ديگر متفاوت باشد.
فاخوخشولهها جهت حمايت از حفظ و توسعه علوم ،آماده كردن دانشجويان براي حرفههاي خاص
مبتنيبر نيازها و تقاضاهاي حرفهاي و همچنين پژوهشهاي كاربردي جهت توسعه كشور تأسيس
شدهاند .مدرك ارائه شده توسط اين دانشگاه تا سال  2111ميالدي ديپلم سنتي1و از آن تاريخ به بعد
كارشناسي و كارشناسي ارشد يا ديپلم سنتي (ديپلم فاخوخشوله) ميباشد.
توجه خاص به كاربرد عملي و نيازهاي دنياي كار و حرفه از مهمترين ويژگي اين نوع آموزش
است.
با توجه به محدوديتهاي زماني – مكاني براي پژوهش ،اين مقايسه براساس محتواي گزارش
عملكرد دو دانشگاه در سال ( 2114ميالدي –  1313هجري شمسي) انجام شده است .بديهي است در
تحليل محتواي گزارشها ،شاخصهاي بيروني آموزشهاي فني و حرفهاي كه يونسكو منتشر كرده
است و گزارشهاي اتحاديه اروپا براي كشورهاي عضو در نظر گرفته شده است.
فصل اول ـ دانشگاه جامع علمي – كاربردي (ايران)
 .2نظام آموزشي عالي در ايران
آموزش عالي در ايران در دانشگاههاي دولتي (ازجمله دانشگاههاي فني و مهندسي ،علوم پزشكي،
فنيوحرفهاي و )...م ؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ،آموزش از راه دور (پيام نور) ،دانشگاه جامع
علمي كاربردي ،دانشگاه آزاد اسالمي و برخي از دستگاههاي اجرايي ارائه ميشود .اين آموزشها منتهي
به دريافت مدارك كارداني ،كارشناسي ،كارشناسي ارشد ،دكتراي حرفهاي و دكتراي تخصصي ميشود.
 .1انواع و تعداد مؤسسههاي آموزش عالي در ايران

1

در ايران مجموعا  2421دانشگاه و مؤ سسه آموزش عالي فعال هستند كه سهم دانشگاه علمي كاربردي
 237واحد (حدود  )%31دانشگاه پيام نور  551واحد ( )%22/2دانشگاه آزاد اسالمي  412واحد

صي از
خاصـي
نوع خا
نده نـوع
دهنـده
شانده
شود و ننشـان
 .1منظور از ديپلم فاخوخشوله ،مدركي معادل كارشناسي است كه مهر فاخوخشوله بر آن زده ميشـود
آموزش ،يعني آموزش هاي عملي ـ نظري است.
 .2آمار مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزشي در سال تحصيلي .1312-1311
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( )%12/4آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي  333واحد ( )%13/5و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
 211واحد ( )%12است.
مجموع دانشجويان شاغل به تحصيل در كشور  4.274.122نفر است كه سهم دانشگاه جامع
علمي – كاربردي  212.131دانشجو است .از اين تعداد  1.143.225نفر در مقطع كارداني،
 2.121.211نفر در مقطع كارشناسي 521.112 ،نفر در مقطع كارشناسي ارشد 22.221 ،نفر در مقطع
دكتراي حرفهاي و  23.432نفر در مقطع دكتراي تخصصي مشغول به تحصيل هستند.
سهم دانشگاه جامع علمي -كاربردي از مقطع كارداني  42/13درصد ،از مقطع كارشناسي 1/12
درصد و از مقطع كارشناسي ارشد 1/17درصد است .در حال حاضر با وجود كسب مجوز ارائه دوره
دكتراي تخصصي هنوز اين دوره در اين دانشگاه ارائه نميشود.
در اين دانشگاه در مقاطع كارداني ،كارشناسي و كارشناسي ارشد در بخشهاي صنعت ،فرهنگ و
هنر ،مديريت و خدمات اجتماعي و كشاورزي در مجموع  221رشته ارائه ميشود.
جدول  .2رشتههاي ارائه شده در دانشگاه جامع علمي –

كاربردي2

جمع

دوره ها

صنعت

فرهنگ و هنر

مديريت و خدمات اجتماعي

كشاورزي

كارداني

121

21

112

21

315

كارشناسي

22

72

22

41

224

كارشناسي ارشد

41

1

12

5

22

جمع

111

244

234

201

112

همچنين در اين دانشگاه  223تك پودمان مصوب وجود دارد كه در حال حاضر  142پودمان ،به
تقاضاي دستگاهها ،بازار كار دولتي و خصوصي ارائه ميشود.
 .9تاريخچه دانشگاه علمي  -كاربردي در ايران
پيشينه تشكيل دانشگاه جامع علمي – كاربردي به تشكيل شوراي عالي آموزشهاي علمي – كاربردي
در سال ( 1321با مصوبه شورايعالي انقالب فرهنگي) و بهدنبال آن تشكيل دانشگاه جامع علمي –
كاربردي در سال ( ،1321بهمنظور هماهنگي آموزشهاي علمي – كاربردي در مراكز آموزش عالي
علمي – كاربردي وابسته به وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي) برميگردد.
اين دانشگاه فعاليت رسمي خود را در سال  1323آغاز كرد.
دانشگاه جامع ،يكي از دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است كه با هدف
 .1سايت دانشگاه جامع علمي – كاربردي ( .)uast.ac.ir
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ارتقاي سطح مهارت شاغلين بخشهاي مختلف اقتصادي و افزايش مهارتهاي حرفهاي فارغالتحصيالن
مراكز آموزشي كه فاقد تجربه اجرايي هستند تشكيل و با بهكارگيري و سازماندهي امكانات ،منابع
مادي و انساني دستگاههاي اجرايي ،نسبت به برگزاري دورههاي علمي  -كاربردي در مقاطع كارداني و
كارشناسي اقدام ميكند .دانشگاه جامع علمي  -كاربردي تنها متولي نظام آموزش عالي علمي كاربردي
است كه زير نظر وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري اداره ميشود .هدف دانشگاه فراهم آوردن موجباتي
است كه مشاركت سازمانها و دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي را براي آموزش نيروي انساني
متخصص و مورد نياز بخشهاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور جلب كند به نحوي كه
دانشآموختگان بتوانند براي فعاليتي كه به آنها محول ميشود دانش و مهارت الزم را كسب نمايند.
اين دانشگاه مسئوليت برنامهريزي ،سازماندهي ،پشتيبانيهاي كارشناسي ،عملياتي ،اطالعات و
سياستگذاريهاي كالن و نيز نظارت و ارزشيابي مراكز و مؤسسات علمي  -كاربردي را برعهده دارد.
مراكز و مؤسسات آموزش عالي علمي -كاربردي زير نظر دانشگاه ،ركن اجرايي آموزشهاي علمي-
كاربردي است كه به قصد ارتقاي دانش كار و ايجاد مهارتهاي متناسب با حوزه فعاليت شغلي افراد
تأسيس شده است.
در حال حاضر ،اين دانشگاه با  31واحد استاني مستقر در مراكز استانها 23 ،مركز اصلي11 ،
مؤسسه آموزش عالي علمي – كاربردي فعال در وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي و  1.152مركز
آموزش علمي–كاربردي 54.455 ،مدرس علمي كاربردي و  212.131دانشجو در بيش از  2311كد
رشته محل در چهار حوزه صنعت ،كشاورزي ،فرهنگ و هنر و مديريت و خدمات مشغول به فعاليت
است1.

اين دانشگاه يك دانشگاه غيردولتي است .بهعبارت بهتر دانشجويان براي تحصيل بايد شهريه
پرداخت كنند .بخشي از اين درآمد به حساب دانشگاه واريز شده كه درآمد اختصاصي دانشگاه را
تشكيل ميدهد و بخش عمده آن در اختيار نهاد ارائهكننده قرار ميگيرد كه صرف هزينههاي آموزش
(استاد ،مكان ،كارگاه ،آزمايشگاه و تجهيزات آموزشي) ميشود.
البته اين دانشگاه يك رديف اعتباري در بودجه سنواتي دارد كه شامل اعتبارات مربوط به حقوق و
دستمزد كاركنان رسمي (اساتيد ،مربيان ،كاركنان اداري و )...ساير ،تملك داراييهاي سرمايهاي و
تملك داراييهاي مالي است .اما در حقيقت بخش عمده اعتبارات از محل درآمد اختصاصي است كه
در اختيار دانشگاه قرار ميگيرد.

 .1الزم به ذكر است آماري كه در جزء « »2فصل اول ذكر شد مربوط به سال تحصيلي  1312-1311مؤسسه پژوهش و برنامهريزي
آموزشي است در حالي كه اين آمار مربوط به سال  1314-1313است كه توسط دانشگاه جامع به مجلس شوراي اسالمي (كميسيون
آموزش ،تحقيقات و فناوري) رائه شده است.
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 .4مأموريت ،اهداف و و يژگيهاي دانشگاه جامع علمي  -كاربردي

2

 .4 -2مأموريتها
 تربيت و افزايش كارآيي و اثربخشي نيروي انساني مورد نياز در بخشهاي مختلف صنعت ،كشاورزي،خدمات و فرهنگ و هنر بر اساس استانداردهاي شغلي ،فرهنگ فاخر ايران اسالمي ،نياز بازار كار داخلي
و تقاضاي بازارهاي منطقهاي و بينالمللي متناسب با نظام اشتغال كشور.
 اشاعه و نهادينهسازي فرهنگ كسبوكار مبتنيبر استعداد ،ذوق ،دانش ،مهارت ،فناوري تخصص،توانايي و كارآفريني با رويكرد ارزشهاي اسالمي و اخالق حرفهاي.
 توسعه كميوكيفي آموزشهاي مهارت و فناوري مبتنيبر پژوهشهاي كاربردي و آمايش سرزمين بابهرهگيري از ظرفيت بخشهاي مختلف كشور اعم از دولتي ،عمومي ،تعاوني و خصوصي با رويكرد
تقاضامحور و در تعامل مستمر و مؤثر با نهادهاي بينالمللي.
 طراحي و تدوين نمونهها و روشهاي انعطافپذير در آموزشهاي مهارت و فناوري تقاضامحور. نيازسنجي مستمر آموزشي مبتنيبر آمايش سرزمين و برنامهريزي ،سازماندهي و هدايت آموزشهايمهارت و فناوري با توجه به نظامهاي آموزشي بينالمللي.
 تعريف و هدايت فارغالتحصيالن آموزش مهارت و فناوري به بازار كار از طريق تعامل با بخش دولتيو غيردولتي و براساس ظرفيتها و فرصتهاي شغلي شناسايي شده و توانمنديهاي فارغالتحصيالن.
 تأمين نياز آموزشي حوزههاي شغلي تا باالترين سطوح آموزش عالي مهارت و فناوري براساستحوالت فناوري و فراهم كردن زمينه آموزش مادامالعمر.
 فراهم نمودن امكان تجميع دورههاي آموزش تكميلي بين سطوح تحصيلي و معادلسازي با دورههايرسمي.
 .4-1اهداف

1

 ايجاد بستر مناسب براي فعاليت همهجانبه (صنعتي ،نظامي و دانشگاهي) در گسترش اعتالي دانشو پژوهش علمي  -كاربردي كشور.
 ارتقاي شاخصهاي كميوكيفي آموزشهاي كاربردي در جامعه. فراهمسازي زيربناي مناسب بهمنظور بكارگيري توان دانشآموختگان دورههاي نظري در حل مسائلكاربردي.
 زمينهسازي زيربناي مناسب براي ايجاد انتقال تكنولوژي نوين. . 1سايت دانشگاه و گزارش ارائه شده ازسوي دانشگاه به كميسيون آموزش ،تحقيقات و فناوري.
 .2سايت دانشگاه.
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 .4-9ويژگيها
 طراحي دروس و برنامه درسي براساس تقاضا. نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتنيبر امتحانات متداول در نيمسالهاي تحصيلي. تمركز ارائه دورهها ،بيشتر بر دورههاي كارداني. ارائه دورههاي كارشناسي و كارشناسي ارشد. طراحي و اجراي برنامه درسي در دانشگاه براساس تقاضا در اكثر رشتههاي آموزش عالي. پذيرش در دانشگاه از طريق كنكور و در برخي رشتهها گاهي بدون كنكور. داشتن ديپلم متوسطه شرط ورود به رشتههاي منجر به مدرك تحصيلي. تئوري بودن بخش عمده آموزشها بهدليل وجود برخي محدوديتها و باورها. طول مدت تحصيل در دانشگاه در دوره كارداني حداقل  2سال و حداكثر  3سال ،در دوره كارشناسيناپيوسته حداقل  2سال و حداكثر  3سال ،دوره كارشناسي ارشد حداقل  2سال و حداكثر  2/5سال و
در برخي موارد خاص تا  3سال.
 انشعاب رشتهها از گروههاي اصلي صنعت ،فرهنگ و هنر ،مديريت و خدمات اجتماعي و كشاورزي. .5آموزش در دانشگاه جامع علمي  -كاربردي
 .5-2شرايط پذيرش
شرايط پذيرش در اين دانشگاه همان شرايط عمومي ورود به آموزش عالي (داشتن ديپلم آموزش و
پرورش و پذيرفته شدن در كنكور سراسري) است .البته بهدليل ظرفيتهاي زياد دانشگاه ،ورود به
برخي رشتهها نياز به شركت در كنكور ندارد .در دورههاي ارشد به استناد مصوبات شوراي برنامهريزي
آموزش و درسي علمي – كاربردي عالوه بر پذيرفته شدن در كنكور كارشناسي ارشد نياز به گذر
تجربي سه ساله و مصاحبه است.
تك پودمانها نيز نيازي به شرايط عمومي ورود به آموزش عالي ندارند و بنا به تقاضاي دستگاهها
ارائه ميشوند.
 .5-1برنامه درسي
برنامه درسي در اين دانشگاه شامل برنامههاي تئوري ،كارورزي (كار در محيط) و كاربيني است.
دوره كارداني مبتنيبر نظام واحدي و متشكل از مجموعهاي از دروس نظري و مهارتي است كه با
توجه به قابليتهاي مشترك و حرفهاي به دو بخش آموزش در مركز مجري و آموزش در محيط كار تقسيم
ميشود .مجموع واحدهاي هر دوره بين  27تا  22واحد و مجموع ساعات آن  1251تا  2111ساعت
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ميباشد كه در طول حداقل  2و حداكثر 3سال قابل اجراست .اين دوره به  2روش نيمسالي و پودماني اجرا
ميشود (الزم به ذكر است كه براي دوره كارداني مجموعا  471ساعت كارورزي در نظر گرفته شده است).
برنامه درسي دوره كارشناسي (ناپيوسته) مانند كارداني است ،با اين تفاوت كه مجموع واحدها 25
تا 21واحد و مجموع ساعات  1211تا  2111ساعت است.
از مجموع دروس (اصلي ،تخصصي ،پايه ،مهارتهاي مشترك و عمومي) بايد حداقل  11واحد
بهصورت عملي شامل آزمايشگاه ،پروژه و كارگاه باشد.
برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد مبتنيبر نظام واحدي است .مجموع واحدهاي هر دوره بين
 31تا  32واحد است و طول دوره حداكثر مشتمل بر پنج نيمسال تحصيلي است 17 .تا  21واحد از
دوره به سمينار ،پروژهگروهي و پروژه تخصصي اختصاص دارد.
 .5-9روشهاي تدريس
روش تدريس در اين دانشگاه با ساير دانشگاهها تفاوتي ندارد .بخش عمده آموزشها ،آموزشهاي نظري
هستند حتي در بسياري از مراكز دروس عملي نيز بهصورت تئوري آموزش داده ميشوند .آزمايشگاه،
كارگاه ،محيط واقعي كار در تعريف دورهها و مصوبات شوراي برنامهريزي آموزشي و درسي علمي –
كاربردي مورد تأكيد قرار گرفته است.
 .5-4مدت استاندارد تحصيل در دورههاي ارائه شده
مدت استاندارد تحصيل در دورههاي كارداني حداقل  2سال و حداكثر  3سال است.
مدت استاندارد تحصيل در دوره كارشناسي نيز حداقل  2و حداكثر  3سال است.
مدت تحصيل در دوره كارشناسي ارشد حداقل  2سال و حداكثر  2/5سال و در موارد خاص تا 3
سال همراه با ارائه پروژه تخصصي يا پروژه گروهي يا سمينار است.
در دوره ارشد دانشجويان  17تا  21واحد مربوط به پروژه و  12تا  14واحد ساير دروس است.
 .5-5ارائه مدرك
مدارك ارائه شده در اين دانشگاه عبارتند از :كارداني ،كارشناسي و كارشناسي ارشد.
با مصوبات سال  1311دورههاي ارائه شده توسط دانشگاه به دورههاي كارداني فني و كارداني
حرفهاي ،كارشناسي حرفهاي و مهندسي فناوري و با مصوبات سال  1311كارشناسي حرفهاي ارشد و
مهندسي فناوري ارشد تقسيمبندي شدند .تا قبل از سال  1311دورههاي كارداني ،كارشناسي و
كارشناسي ارشد بدون تقسيمبندي به دورههاي «فني» و «حرفهاي» ارائه ميشدند.
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(از ديدگاه دانشگاه كارداني فنيوحرفهاي مجموعه دورههاي تكنسيني را پوشش ميدهد درحالي
كه دوره تكنسيني واقعي دورهاي  5ساله است كه  3سال آن در آموزش و پرورش و  2سال آن در
آموزش عالي طي شده و يك دوره كارداني پيوسته را شامل ميشود).
دانشگاه همچنين در سال  1311اقدام به تعريف و تصويب دوره دكتراي فناوري و دكتراي
حرفهاي كرده است ،لكن اين دورهها هنوز اجرا نشده است .البته دوره دكتراي حرفهاي اين دانشگاه
نبايد با دوره دكتراي حرفهاي علوم پزشكي خلط شود.
الزم به ذكر است كه براساس مصوبات سال  1311و  1311دوره كارشناسي پيوسته در اين
دانشگاه وجود ندارد.
 .5-1اعتبارسنجي برنامهها و ارزشيابي دانشجويان
ارزشيابي دانشجويان با امتحانات صورت ميپذيرد كه همزمان با امتحانات ساير دانشگاهها و مشابه
آنهاست .دروس عملي تفاوتي با ساير دروس ندارند .همچنين بهدليل گستردگي بيش از حد مراكز
علمي – كاربردي وابسته به دستگاهها امكان نظارت ازسوي دانشگاه براين مراكز نيست .نظارت بر
مراكز اصلي دانشگاه نيز ازسوي وزارت علوم اعمال نميشود.
 .5-1پيشرفت دانشجويان
در دانشگاه جامع علمي – كاربردي دورههاي كارداني و كارشناسي بهصورت ترمي و پودماني ارائه
ميشود .اما دوره كارشناسي ارشد فقط بهصورت ترمي ارائه ميگردد.
اما در حقيقت تفاوت چنداني ميان پودمانهاي ارائه شده و دروسي كه بهصورت واحدي ارائه
ميشوند وجود ندارد .دانشجويان براساس سال تقسيمبندي ميشوند.
 .5-8تفاوت دانشگاه جامع علمي -كاربردي و ساير دانشگاهها
تفاوت اساسي ميان اين دانشگاه با ساير دانشگاهها وجود ندارد .يكي از تفاوتها امكان ارائه دورههاي
كارداني و كارشناسي بهصورت ترمي و پودماني است درحالي كه در ساير دانشگاهها دورهها فقط
بهصورت ترمي ارائه ميشوند.
هرچند كه مهارت ،دروس عملي و كارگاهي ،كار در محيط واقعي ،كاربيني و ...محورهاي اصلي
آموزشهاي علمي كاربردي و فنيوحرفهاي است ،اما بهنظر نميرسد عمال و بهطور كامل محقق گردند.
محيط كار واقعي در برخي دستگاهها كه براي كاركنان خود امكان آموزش فراهم كردهاند وجود دارد
هر چند كه در برخي موارد ارتباطي با موضوع آموزشي دانشجو ندارند .دروس عملي هم بهصورت
نظري ارزشيابي ميشوند.
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 .1انتقال دانشجويان به بازار كار
در ابتداي تأسيس دانشگاه هدف اصلي آموزش شاغلين بود .اين امر هنوز در مصوبات شوراي
برنامهريزي دانشگاه قابل مشاهده است .براي مثال در شرايط پذيرش دانشجو به موضوع «اشتغال به
كار مرتبط» مانند داشتن مدرك (ديپلم ،كارداني و كارشناسي) اشاره شده است ،اما در واقع به اين
مسئله توجهي نميشود ،هرچند كه بسياري از دانشجويان اين مراكز هنوز شاغلين هستند كه درواقع
نميتوان موضوع انتقال آنها را به بازار كار مطرح كرد ،اما نسبت به سايرين اطالعات خاصي وجود
ندارد ،خصوصا كه در دانشگاه آموزشهاي كاربردي به معناي واقعي اتفاق نميافتد ،لذا بازار كار خاصي
براي فارغالتحصيالن آنها نميتوان تصور كرد.
فصل دوم ـ دانشگاههاي علوم كاربردي آلمان (فاخوخشولهها)
 .2نظام آموزش عالي در آلمان
بخش آموزش دانشگاهي آلمان ،انواع مؤسسههاي آموزش عالي و تا حدي مؤسسههاي خارج از آموزش
عالي را شامل ميشود .به اين ترتيب ،عالوه بر مؤسسههاي آموزش عالي ،در برخي از ايالتها مراكزي
وجود دارد كه دورههايي را براي آمادگي حرفهاي ارائه ميدهند .اين دورهها براي كساني طراحي شده
است كه دوره دوم متوسطه را به پايان رسانده و صالحيت ورود به آموزش عالي را كسب

كردهاند1.

مؤسسههاي آموزش عالي نقش مؤثري در پيشرفت آلمان دارند .آلمان  415مؤسسه آموزش عالي
دارد كه  112دانشگاه 2 ،كالج علوم تربيتي 12 ،كالج االهيات51 ،كالج هنر 212 ،فاخوخشوله 21 ،كالج
مديريت اداري را شامل ميشود .بنا به گزارش اداره آمار فدرال ،در سال تحصيلي 2111-2111نيمسال
زمستان 2/4 ،ميليون دانشجو در آلمان وجود داشت كه  42درصد از آنها را زنان تشكيل ميدادند .تقريبا
دوسوم از اين دانشجويان در دانشگاهها و مؤسسههاي مشابه ثبتنام كردهاند و يكسوم بقيه 2در
دانشگاههاي علوم كاربردي (فاخوخشولهها) 3و كالجهاي مديريت اداري مشغول به تحصيل

بودهاند4.

موضوع قابل توجه آن است كه درحالي كه يكسوم از فارغالتحصيالن آلماني از فاخوخشولهها
فارغالتحصيل شدهاند ،در برخي از رشتهها مثل مهندسي سهم فاخوخشولهها در تعداد فارغالتحصيالن
نزديك به 1/2

است5.

1. The Education System in the Federal Republic of Germany 2011/2012.
 .2علت اينكه با وجود تعداد بيشتر فاخوخشولهها ،دانشجويان بيشتري در دانشگاه ها مشغول به تحصيل هستند ،نرخ پايين دانشجو به
استاد در فاخوخشولههاست.
)3. University of Applioed Scienes (Facchoch Sehulen
4. Quoted from: //www.bmbf.de/en/655.php
5. http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/fachhochschule.htm
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 .1انواع و تعداد مؤسسههاي آموزش عالي در آلمان
در نيمسال زمستان سال تحصيلي  2111 - 2111مجموعا  415مؤسسه آموزش عالي ايالتي يا
مؤسسه آموزش عالي با مجوز ايالتها در آلمان به فعاليت مشغول بودهاند كه شامل انواع زير هستند:
 دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي معادل دانشگاه (مؤسسههاي آموزش عالي فني،دانشگاههاي فني و مؤسسههاي آموزش عالي علوم تربيتي و تربيت معلم و مانند آن).
 كالجهاي هنر و موسيقي. فاخوخشولهها (دانشگاههاي علوم كاربردي) شامل دانشگاههاي خاص تربيت كاركنان دولت.عالوه بر آن ،بخش آموزش عالي آلمان در برخي از ايالتها شامل دانشگاههايي با نظام دوآل
هستند كه يا با مديريت ايالت مربوطه اداره ميشوند و يا مورد تأييد ايالت هستند .براي مثال ميتوان
از ايالت بايرن نام

برد1.

جدول  .1تعداد مؤسسههاي آموزش عالي در آلمان
تعداد مؤسسههاي آموزش عالي براساس نوع و ايالت
نيمسال زمستان سال تحصيلي 1022-1020
نوع مؤسسه آموزش عالي
ايالت

فاخوخشولهها

كالجهاي

شامل مؤسسههاي

هنر و

آموزش عالي مشابه

موسيقي

دانشگاهها و مؤسسههاي
آموزش عالي معادل

بادن -وورتمبرگ
بايرن
برلين
برندنبورگ-
برمن
هامبورگ
هسن
مكلنبورگ  -فورپومرن
نيدر زاكسن
نوردراين  -وستفالن
راينالند  -فالتز
زارالند
زاكسن
زاكسن  -آنهالت
اشلسويگ  -هولشتاين
تورينگن
جمهوري فدرال آلمان
 .1ترجمه شده ازThe Education System in the Federal Republic of Germany 2011/2012 :

جمع
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 .9تاريخچه فاخوخشولهها در آلمان
فاخوخشوله ) (Fachhochseulenبه انگليسي ) )University of Applied Sciencesو به
فارسي دانشگاه علوم كاربردي ترجمه ميشود ،كه در آلمان به دنبال بحثهاي سياستگذاري آموزش و
پرورش در سالهاي  1121تأسيس شد .در آن زمان صنعت آلمان نياز داشت در بازار بينالمللي
توانايي رقابت خود را حفظ كند .اين امر تفاضا براي كاركنان با صالحيت را كه از طريق آموزشهاي
مرتبط و مؤثر توانايي حل مسائل را بهصورت سريع و موفقيتآميز پيدا كرده باشند افزايش ميداد.
در سال 1121مصوبه اي توسط وزيران آموزش و پرورش و فرهنگ فدرال در آلمان صادرشد و
سپس قانون چارچوب آموزش عالي فدرال به تصويب رسيد ،كه براساس آن فاخوخشولهها با مؤسسات
آموزش عالي و دانشگاه ها معادل شناخته شدند .همچنين اين قوانين مقرر داشت كه فاخوخشولهها
بهصورت مستقل اداره شوند ،به اين معني كه در تدريس و پژوهش و اداره امور اختيار داشته باشند .از
آن پس سياستگذاري مستقل در اين نوع آموزش (كه توسط مسئوالن فدرال و ايالتهاي آلمان با
عنايت به قانون فوق بهصورت روشنتر و دقيقتر ترسيم ميشد) موجب توسعه سريع فاخوخشولهها
گرديد.
با يكپارچهسازي آلمان ،در پنج ايالت جديد امكان تأسيس فاخوخشوله فراهم شد و همچنين
بسياري از مؤسسههاي آموزش عالي موجود به فاخوخشوله تبديل شدند .در سال 153 ،2111
فاخوخشوله به كار اشتغال داشتند 31 .فاخوخشوله نيز مستقيما توسط دولت فدرال و ايالتها تأسيس
شد كه صرفا كارمندان دولت در آنها تحصيل ميكردند 31 .فاخوخشوله بهصورت خصوصي و با مجوز
ايالتي هم وجود داشت كه بيشتر آنها توسط كليسا اداره ميشدند .عالوه بر اينها در دانشگاههاي جامع
نيز درسهايي با شيوه فاخوخشولهها ارائه ميشد .دانشگاههاي جامع از ادغام دانشگاه ،مراكز تربيت
معلم ،فاخوخشوله و كالجهاي هنر بهوجود

آمدهاند1.

فاخوخشولهها مؤسسههاي آموزش عالي هستند كه براي آموزش مهندسي ،فناوري ،هنر،
كسبوكار و مانند اينها فعاليت ميكنند .اين مؤسسهها ابتدا در آلمان تأسيس شدند ،ولي كشورهاي
اتريش ،ليختن اشتاين و سوئيس نيز از آلمان تبعيت كرده و اين نوع مراكز آموزشي را به كار گرفتند.
فاخوخشولهها در آلمان از مدارس مهندسي سنتي و ساير مدارس حرفهاي در رشتههاي ديگر
اقتباس شده اند .تفاوت آنها با دانشگاه عمدتا در آن است كه در اين مراكز آموزشي ،رويكرد كاربردي و
عملي حاكم است .رشتههايي كه در فاخوخشولهها تدريس ميشود شامل مهندسي ،علوم كامپيوتر،
كسبوكار و مديريت ،هنر و طراحي ،مطالعات ارتباطي ،خدمات اجتماعي و ديگر رشتههاي حرفهاي
است.
1. http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/fachhochschule.htm
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ديپلمي كه در بيشتر فاخوخشولهها ارائه ميشد در سال  2111به مدرك كارشناسي و كارشناسي
ارشد تبديل شد.
فاخوخشولهها نشاندهنده ارتباط نزديك بين آموزش عالي و نظام اشتغال هستند .دانش روزآمد
دانشجويان در رشته مربوطه ،آنها را آماده ورود به حرفهها ميكند و تواناييهاي عملي آنها براي
كارفرمايان بسيار جذاب است.
امروزه فاخوخشولهها به پژوهش هم ميپردازند .پروژههاي پژوهشي يا با بودجه عمومي اجرا
ميشوند و يا هزينه آنها را بخش صنعت تأمين ميكند.
در آلمان امتياز اعطاي مدرك دكترا هنوز هم در انحصار دانشگاههاست .برخي از فاخوخشولهها
برنامههاي دكتري را اجرا ميكنند ،ولي مدرك را يك دانشگاه همكار (مانند برنامههاي دكترا در
مؤسسه تحقيقاتي آلمان ،جامعه فرونهوفر يا جامعه مكس پالنك) ميدهد.
برخي از دانشگاهها هم هستند كه عالوه بر برنامههاي عادي خود برنامههاي فاخوخشوله را نيز
اجرا ميكنند.
 .4مأموريت ،اهداف و ويژگيهاي فاخوخشولهها
 .4-2مأموريتها
فاخوخشولهها هم مثل ساير مؤسسههاي آموزش عالي داراي مأموريتهاي زير هستند:
 حمايت از حفظ و توسعه علوم و هنر از طريق پژوهش ،تعليم ،مطالعه و آموزش مستمر. آماده كردن دانشجويان براي حرفههايي كه نياز به كاربرد يافتهها و روشهاي علمي ياتواناييهاي طراحي هنري دارند.
 ارتقاي همكاريهاي بينالمللي در زمينه آموزش عالي ،بهويژه در سطح اروپا و تبادل يافتههايعلمي و تجربي بين مؤسسههاي آموزش عالي آلمان و ساير كشورها.
فاخوخشولهها عالوه بر مأموريتهاي مؤسسههاي آموزش عالي ،مأموريتهاي ويژهاي را نيز به
عهده دارند:
 تحصيل در فاخوخشولهها به شدت مبتنيبر نيازها و تقاضاهاي حرفهاي است .اين وابستگي يكياز ويژگيهاي آنها از ابتداي تأسيس به حساب ميآمده است.
 -عالوه بر آموزش ،پژوهش كاربردي و توسعه نيز از وظايف فاخوخشولههاست.

1. Fachhochschulen in Germany, a Publication of Federal Ministry of Education and
Research, Public Relations Division, 3rd Revised Edition, Jan. 2002, P.10.
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 .4-1اهداف
 مشخصه مهم طراحي دروس و سازماندهي ياددهي يادگيري در فاخوخشولهها توجه خاص به«كاربرد عملي» و ارتباط نزديكتر با نيازهاي دنياي كار و حرفه است.
 نيمسالهايي كه براي تجربيات عملي خارج از مؤسسات آموزشي گذرانده ميشود و در آلماني به آن Praxissemesterيا نيمسالهاي عملي گفته ميشود ،از ويژگيهاي مهم اهداف فاخوخشولهها
محسوب ميشوند.
 استادان و محتواي دروس در فاخوخشولهها با پژوهش عملي و پروژههاي توسعه مرتبط هستند كه ازخصوصيتهاي ديگر اين نوع از آموزش است.
 .4-9ويژگيها
 مدت تحصيل درفاخوخشولهها  2تا  2نيمسال است كه نيمسالهاي آموزش عملي در محيط كار نيزبه آن اضافه ميشود.
 دروس فاخوخشولهها تا حد زيادي كاربردمحور هستند .بر همين اساس ،بهخصوص در رشتههايمهندسي و امور بازرگاني ،دروس دوآل 2نيز ارائه ميشود كه در آنها آموزش حرفهاي و آشنايي با
محيط كار 3با يكديگر ادغام شدهاند .براي تحقق اين منظور مؤسسههاي آموزش عالي موافقتنامههايي
را با شركتهاي مربوطه منعقد كردهاند .اينگونه دروس در حقيقت وظيفه اتصال آموزش حرفهاي را به
آموزش درون شركتها به عهده دارند.
 فاخوخشولهها مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد ارائه ميدهند .برخي از اين مؤسسهها با همكارييك دانشگاه يا مؤسسه عالي خارجي مداركي را ارائه ميدهند كه اعتبار دوگانه دارند.
 در دوره كارشناسي ،پايه آكادميك و مهارتهاي روششناسي ارائه ميشود و در نهايت صالحيتحرفهاي مد نظر است .عالوه بر اعتبار اين مدارك براي احراز حرفه ،شرط ادامه تحصيل نيز دارا بودن
همين مدارك است.
 رشتههايي كه در فاخوخشولهها ارائه ميشود عبارتند از: .1كشاورزي ،جنگلداري و علوم تغذيه،
 .2علوم مهندسي،
 .3علوم اجتماعي،

1. Euro Education.net, The European Education Directory
2. Duale Studiengang
3. Orientation
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 .4علوم اداري،
 .5تكنولوزي اطالعات ،علوم كامپيوتري و رياضيات،
 .2علوم طبيعي،
 .2طراحي،
 .7مطالعات ارتباطات و اطالعات،
 .1پرستاري و مديريت نظام بهداشتي،
 عالوه بر اينها در فاخوخشولهها دورههاي بينالمللي نيز ارائه ميشود. .5آموزش در فاخوخشوله
 .5-2شرايط پذيرش

2

الزمه پذيرش دانشجو در فاخوخشوله ها يا همان شرايط عمومي ورود به آموزش عالي است يا احراز
صالحيت ورود كه براي برخي از رشتههاي خاص تعريف شده است ،همچنين صالحيتي كه به دارنده
آن اجازه ميدهد در فاخوخشولهها تحصيل كند و شرط دريافت آن هم  12سال تحصيل در مدارس
حرفهاي است .البته شرايط پذيرش در فاخوخشولهها از طريق گذراندن كالسهاي جبراني در مدارس
حرفهاي نيز ميتواند احراز شود .عالوه بر همه اينها ،تجربه عملي نيز براي ورود به برخي از دورههاي
فاخوخشولهها ضروري است .در سال  2114بيش از نيمي از دانشجويان ورودي به فاخوخشولهها
شرايط عمومي ورود به آموزش عالي را احراز كرده بودند .بهعبارت ديگر اين عده ميتوانستند در
دانشگاههاي آلمان نيز به ادامه تحصيل بپردازند .در بعضي از رشتهها (مانند طراحي) توانايي هنري نيز
بايد عالوه بر ساير شرايط احراز شود.
 .5-1برنامه

درسي2

دروسي كه در فاخوخشولهها ارائه ميشود به شدت كاربردمحور و وابسته به عمل است .با اين پيشينه،
فاخوخشولهها بهخصوص در رشتههاي مهندسي و مديريت بازرگاني ،درسهايي را به نام دورههاي
دوآل ارائه ميدهند كه آموزش حرفهاي را با حضور در محيط واقعي كار ادغام ميكند .براي تحقق اين
منظور مؤسسههاي آموزشي با شركتهايي قرارداد دارند كه آموزش در محيط كار و كارآموزي
دانشجويان را به عهده بگيرند .تركيب مدت دوره دوآل در مؤسسه آموزشي و تجربيات كاري در قالب
مدلهاي متفاوتي تعيين مي شود (مدل ساندويچي ،مدل پيوسته و غيره) .ضوابط شركت در اين دورهها
طبق مقررات تحصيل در فاخوخشوله يا براساس ضوابط مندرج در شناسنامه درس خواهد بود.
1. The Education System in the Federal Republic of Germany 2011/2012
2. Ibid.
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دورههاي دوآل در فاخوخشولهها به دو صالحيت ورود به حرفه ميانجامد ،دانشجويان يا ديپلمي
دريافت مي كنند كه بر روي آن كلمه فاخوخشوله درج شده است ،يا به دريافت مدرك كارشناسي
موفق ميشوند كه در عين حال بهعنوان گواهينامه پايان آموزش حرفهاي نيز اعتباردارد.
در دورههاي كارشناسي و كارشناسي ارشد نگارش يك پاياننامه كتبي اجباري است .دانشجويان
بايد بهطور مستقل توانايي خود را براي بررسي يك مسئله در مورد موضوع انتخابي خود در مدتي
معين و با استفاده از روشهاي علمي نشان دهند .محدوده اين پاياننامه براي دوره كارشناسي حداقل
 2واحد و حداكثر  12واحد 1ECTSتعيين شده است .در دوره كارشناسي ارشد  15تا  31واحد
 ECTSبه پاياننامه اختصاص داده ميشود كه با احتساب اين واحدها مجموع واحدهاي مورد نياز
براي دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد روي هم  311واحد  ECTSميباشد.
 .5-9روشهاي

تدريس2

ويژگيهاي خاص دروس در فاخوخشولهها را ميتوان آموزش عملمحور و يكسري از اشكال تدريس
شامل سخنراني ،سمينار ،تمرين عملي ،حضور در محل كار و سفرهاي مطالعاتي در گروههاي كوچك
برشمرد .سمينارها فرصت پرداختن به موضوعاتي دقيق را بهصورت عميق فراهم ميآورد ،ولي
كالسهاي عملي و حضور در محيط كار ،دانش نظري مورد استفاده در زمينههاي عملي را نيز در
اختيار دانشجو قرار ميدهد .يكي ديگر از خصوصيتهاي خاص فاخوخشولهها وجود يك يا دو نيمسال
عملي در خارج از مؤسسه آموزشي است .فاخوخشولهها قواعد و مقررات حضور دانشجو و محتواي دوره
آموزشي را در محل كار تعيين و عالوه ب ر آن بر كيفيت آموزش نظارت كرده و كالسهاي موازي
متناسب با دوره عملي برگزار ميكنند.
 .5-4مدت استاندارد تحصيل در دورههاي كارشناسي
مدت استاندارد تحصيل كه در مقررات امتحانات ذكر شده براي هر درس ميزان ثابتي است .اين مقررات،
زماني را كه طي آن يك دوره ميتواند با انجام امتحان به اتمام برسد ذكر كرده است .در فاخوخشولهها
 ECTS .1مخفف «نظام انتقال واحد درسي اروپا» است و در سراسر اتحاديه اروپا بهعنوان يك استاندارد محسوب ميشود .هدف آن
شفاف و قابل مقايسه كردن برنامه ها و عملكرد دانشجويان آموزش عالي است .اين نظام جايگزين و يا مكمل ساير استانداردهاي
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ميباشد.
در اين نظام با گذراندن يك درس ،سمينار يا يك پودمان و غيره براي نشان دادن ميزان كاري كه دانشجو انجام داد از واحد ECTS
استفاده ميشود .بهطور معمول يك سال تحصيلي معادل  21واحد  ECTSاست .بنابراين براي دريافت درجه كارشناسي  171واحد
 ECTSو براي دريافت كارشناسي ارشد 121واحد  ECTSبايد گذرانده شود .يك واحد  ECTSدر كشورهاي مختلف معادل
ساعتهاي كاري متفاوتي است .در اسپانيا و ايتاليا  25ساعت كاري ،در فنالند  ،22در بلژيك و آلمان  31ساعت كاري به حساب ميآيد.
2. The Education System in the Federal Republic of Germany 2011/2012.
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طول تحصيل در دوره كارشناسي  2يا  2نيمسال با احتساب نيمسالهاي آموزش عملي است.
مدت استاندارد تحصيل در فاخوخشولهها براي كارشناسي ارشد بهطور معمول  3تا  4نيمسال
است.
 .5-5ارائه مدرك
ديپلمي كه در بيشتر فاخوخشولهها ارائه ميشد در سال  2111به مدرك كارشناسي و كارشناسي
ارشد تبديل شد.
در حال حاضر پس از گذران موفق  2يا 2نيمسال تحصيلي و تدوين پاياننامه مدرك كارشناسي و
بعد از اخذ مدرك كارشناسي با گذراندن سه يا چهار نيمسال تحصيلي همراه با تدوين پاياننامه مدرك
كارشناسي ارشد ارائه ميشود.
 مداركي كه در دوره كارشناسي در فاخوخشولهها اعطا ميشود عبارتند از: Bachelor of Arts (B.A.) .1كارشناسي علوم انساني،
 Bachelor of Science (B.Sc.) .2كارشناسي علوم،
 Bachelor of Engineering (B.Eng.) .3كارشناسي مهندسي،
 Bachelor of Law (LL.B.) .4كارشناسي

حقوق1،

 مداركي كه در دوره كارشناسي ارشد در فاخوخشولهها در نظر گرفته شده است تحت عناوينزير اعطا ميشود:
 Master of Arts (M. A.) .1كارشناسي ارشد علوم انساني،
 Master of Science (M. Sc.) .2كارشناسي ارشد علوم،
 Master of Engineering (M. Eng.) .3كارشناسي ارشد مهندسي،
 Master of Law (LL. M.) .4كارشناسي ارشد حقوق،
فاخوخشولهها مجاز به اعطاي مدرك دكتري نيستند و امتياز اعطاي مدرك دكترا هنوز هم در
انحصار دانشگاههاست .برخي از فاخوخشولهها برنامههاي دكتري را اجرا ميكنند ،ولي مدرك را يك
دانشگاه همكار ميدهد (مانند برنامههاي دكترا در مؤسسه تحقيقاتي آلمان ،جامعه فرونهوفر يا جامعه
مكس پالنك).

1. www.euroeducation.net/prof/germanco.htm
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 .5-5-2فرآيند بولوني

2

براساس فرآيند بولوني ،بيشتر دانشگاهها و فاخوخشولهها پذيرش دانشجو در برنامههايي را كه منجر به اخذ
ديپلم سنتي آلمان ميشد ،متوقف كردند و اينك برنامههايي را اجرا ميكنند كه مطابق با درجههاي
كارشناسي يا كار شناسي ارشد با استاندارد اتحاديه اروپاست .همچنين ،فرآيند بولوني مقرر ميدارد كه
مدارك هر دو نوع دانشگاه (دانشگاههاي عادي و فاخوخشولهها) به لحاظ قانوني معادل يكديگر باشند.
در حال حاضر با در دست داشتن مدرك كارشناسي ارشد از هركدام از دانشگاهها يا
فاخوخشولهها ،ميتوان براي تحصيل در دوره دكتري دانشگاهها اقدام كرد ،اما فارغالتحصيل دوره
كارشناسي از هر كدام ،نميتواند در آلمان در دوره دكتري ادامه تحصيل دهد( .در اياالت متحده بيشتر
مراكز آموزشي براي تحصيل در دوره دكتري فارغالتحصيالن دوره كارشناسي را ميپذيرند ،اما الزم
است تعدادي واحد اضافي را بهعنوان دروس جبراني بگذرانند).
 .5-1اعتبارسنجي برنامهها و ارزشيابي

دانشجويان2

براي اطمينان از كيفيت تدريس در دورههاي كارشناسي و كارشناسي ارشد ،اين دورهها مورد ارزيابي
قرار ميگيرند .ارزيابي يك دوره آموزشي ضوابطي دارد ازجمله اينكه دوره بايد پودماني باشد؛ امتحانات
بايد همراه دوره انجام گيرد و عالوه بر اينها ،دورههاي آموزشي بايد در چارچوب نظام واحدي اجرا
شوند .نظام واحدي در مورد آموزش ،در مورد زمان الزم براي مرور آنچه تدريس شده ،زمان الزم براي
آمادگي امتحان و امتحان و اگر درس كارآموزي داشته باشد ،مدت زمان كارآموزي نيز بايد اعمال شود.
براي دريافت مدرك كارشناسي ضرورت دارد حداقل  171واحد درسي در نظام  ECTSگذرانده شود.
درخصوص نظام نمرهدهي نيز فاخوخشولهها از همان نظام دانشگاههاي آلمان پيروي ميكنند كه
در ابتدا براساس ضوابط مشخصي دانشجويان را به دو گروه مردودي و قبولي تقسيم ميكنند و سپس
در گروه قبوليها  11درصد از نمرههاي باال را  25 ،Aدرصد از نمرههاي بعدي را  31 ،Bدرصد از
نمرههاي بعدي را  Cو بيستوپنج در صد از نمرههاي بعدي را  Dو باالخره ده درصد باقيمانده از
نمرههاي قبولي را  Eمينامند .در ميان مردوديها هم دو طبقه وجود دارد ،گروهي كه  FXدريافت
كردهاند ،با شروطي كه توسط فاخوخشوله تعيين ميشود ،مي توانند دوباره امتحان بدهند و در صورت
احراز حداقل شرايط ،قبول شوند و گروه ديگري با دريافت نمره  Fمردود قطعي هستند و بايد درس را
تكرار كنند.
 .1فرآيند بولوني يكسري از جلسات در سطح وزارتخانههاي آموزش  21كشور اروپايي بود كه در شهري به همين نام به منظور
يكسانسازي كيفيت و استاندارد هاي آموزش عالي انجام شد و منجر به اعالميه بولوني در سال  1111گرديد كه بخشي از فرآيند
ادغام كشورهاي اروپايي است.
2. The Education System in the Federal Republic of Germany 2011/2012.
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جدول  .9نظام نمرهدهي در فاخوخشولهها
نظام نمرهدهي در ECTS
از بهترين نمرههاي قبولي

A

از بقيه قبوليها

B

از بقيه قبوليها

C

از بقيه قبوليها

D

باقيمانده قبوليها

E

مردود (بهطور مشروط قبول)
مردود

FX
F

چنانچه مالحظه مي شود ،نمره قبولي يك دانشجو در يك كالس با نمره قبولي وي چنانچه در
كالس ديگري امتحان ميداد ،ممكن است متفاوت باشد .به اين معني كه دانشجو ممكن است در يك
كالس در رديف ده درصد اول قرار گيرد و نمره  Aدريافت كند ،ولي همان دانشجو ممكن است اگر در
كالسي با دانشجويان بهتري قرار گيرد و همان امتحان را با همان سؤاالت بگذراند ،در رديف  25درصد
بعدي قرار گرفته و نمره  Bبگيرد.
 .5-1پيشرفت دانشجويان
دانشجويان فاخوخشولهها مانند ساير دانشگاههاي آلمان بهصورت سالي تقسيمبندي نميشوند ،بلكه
تنها براساس پودمانها و دروسي كه الزم است براي مقطع تحصيلي خود بگذرانند گروهبندي ميشوند.
اگر دانشجويي در يك پودمان يا درس رد شود ،فقط الزم است همان درس را تكرار كند ،بدون اينكه
يك نيمسال از همكالسان خود عقب بماند .البته در عمل ،مردودي در دروس طول مدت تحصيل را
طوالنيتر ميكند .ضوابط ورود به سطح خاصي از آموزش و ورود به پودمانها و دروس را مقررات
تحصيل و مقررات امتحان تعيين ميكند.
 .5-8تفاوت فاخوخشولهها و دانشگاه فني
برنامه همه دانشگاهها به كارشناسي ،كارشناسي ارشد ،يا معادل آلماني آنها ميانجامد و فاخوخشولهها
به طور معمول بيشتر به استفاده عملي از دانش نظري گرايش دارند .بيشتر برنامههاي آنها در رشتههاي
مهندسي ،علوم طبيعي و بازرگاني و كسبوكار ارائه ميشود .برنامه رشتههاي علوم انساني و علوم
اجتماعي در فاخوخشولهها به ندرت اجرا ميشود .اين مؤسسههاي آموزش عالي با صنعت تماس
نزديكي دارند و فرصتهاي بسيار خوب كارآموزي را در اختيار دانشجويان قرار ميدهند .ازسوي ديگر،
چون فاخوخشولهها مدرك دكتري نميدهند ،اگر دانشجويي اطمينان دارد كه به دنبال يك حرفه
آكادميك نيست (مانند استادي دانشگاه و غيره) و در عوض مايل به كسب تجربه عملي بيشتر ميباشد،
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فاخوخشوله براي او انتخاب مناسبي

است1.

در يك فاخوخشوله به طور معمول:
 گروههاي كوچك روي موضوعات عملي كار ميكنند. چارچوب زماني و ساختار مشخصي وجود دارد. تعداد زيادي از استادان مستقيما از بخش خصوصي دعوت ميشوند. فعاليتهاي آموزشي نوآورانه و پشتيباني جدي از دانشجو انجام ميشود. برنامه كارآموزي ثابت و بهصورت نيمسالهاي خارج از دانشگاه وجود دارد. دانش تخصصصي و شايستگيهاي مناسب اجتماعي و روششناسي تدريس ميشود. محيط مناسب تحصيل و تجهيزات و زيرساختهاي خوب وجود دارد. امتحانات كوتاهتر و متعدد برگزار ميشود.درحالي كه در ساير دانشگاهها يك دوره منجر به مدرك از نظر تئوري بسيار سنگينتر است و
براي كساني مناسب است كه حرفههاي علمي را دنبال ميكنند.
ـ دورههاي دانشگاهي طول زمان مشخصي ندارند – به اين معني كه دانشجو سرعت تحصيل را
خودش انتخاب ميكند و به همين دليل معموال طوالنيتر است.
ـ ظرفيت شركتكنندگان در درسهاي دانشگاهي محدود نيست و به همين دليل ممكن است
كالسهاي بسيار شلوغ تشكيل شود و بهطور معمول دروس پودماني كه سرعت آموزش را كند ميكند
در اين مراكز ارائه نميشود.
 دانشجويان تا حد زيادي خودشان دروس را سازماندهي ميكنند. تعداد زيادي درس وجود دارد كه دانشجويان خودشان برنامه زماني حضور در آنها را تدوين ميكنند. تدريس بهصورت سخنراني انجام ميشود و فعاليتهاي عميقتر معموال به شكل سمينار و تمرين درگروههاي كوچكتر انجام ميپذيرد.
 آموزش تئوري زيادتر و دانش كاربردي كمتري ارائه ميشود.2

ـ تعداد امتحانات كمتر ،ولي در زمان طوالنيتري انجام ميشود.

1. http://www.daad.ac.nz/faq/
2. http://www.fhv.at/fhv-an-option-for-me/applied-science-university-or-university
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 .5-3جدول تعداد دانشجويان به تفكيک آلماني و

خارجي1

در سال  2111- 2111در مجموع 2.212.214 ،دانشجوي آلماني و خارجي مشغول به تحصيل
بودهاند .از اين ميان تعداد  213.225در فاخوخشولهها 32.121 ،نفر در كالجهاي هنر و موسيقي،
 1.421.111نفر دردانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مشغول به تحصيل بودند.
جدول  .4تعداد دانشجويان فاخوخشولهها
تعداد دانشجويان آموزش عالي آلمان به تفكيک دانشجوي خارجي و آلماني نيمسال زمستان
سال تحصيلي 1022-1020
فاخوخشولهها

كالجهاي هنر و

دانشگاهها و مؤسسههاي

شامل

موسيقي

آموزش عالي معادل

آلماني

245.137

23.234

1.215.111

1.125.522

خارجي

22.722

1.115

125.111

252.132

جمع

129.115

91.313

2.410.320

1.121.104

دانشجويان

جمع

با توجه به جدول فوق و جدول تعداد مؤسسههاي آموزش عالي صفحه  12ميتوان نتيجه گرفت
كه در نيمسال زمستان  2111 -2111بهطور متوسط در هر فاخوخشوله تقريبا  3111دانشجو به
تحصيل اشتغال داشتهاند.
 .1انتقال دانشجويان به دنياي

كار2

دفاتر مشاوره دانشجويان در فاخوخشولهها و خدمات راهنمايي شغلي وابسته به مراكز استخدامي
اطالعات كافي و راهنماييهاي الزم را براي كمك به فارغالتحصيالن براي انتقال از آموزش به دنياي
حرفه فراهم ميكنند .آيندهكاري دانشجويان با كسب تخصص در رشتههاي مناسب ارتقا پيدا ميكند.
تحقق اهداف اعالم شده فاخوخشولهها براي دانشجويان بستگي نزديك به تمرين حرفهاي دارد .اين امر
بهوسيله يك يا دو نيمسال تمرين عملي در دوره تحصيلي دانشجويان برآورده ميشود .در بعضي از
موارد موضوع پاياننامه دانشجويان همان مسائلي است كه در نيمسالهاي كارعملي با آن مواجه
بودهاند .دانشجويان با همكاري بخشهاي صنعت و بازرگاني آمادگي ورود به بازار كار را به دست
ميآورند .به اين طريق ،دانشجو ميتواند شناخت اوليهاي از دنياي كار پيدا كند و قبل از فارغالتحصيلي
با كارفرمايان ب القوه تماس داشته باشد .دفاتر آموزش عملي در مؤسسههاي آموزش عالي و دفاتر
خدمات راهنمايي شغلي وابسته به مراكز استخدامي نيز كمكهايي را براي كاريابي در اختيار
 The Education System in the Federal Republic of Germany 2011/2012ترجمه شده از 1:
 .2همان سايت.
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دانشجويان قرار ميدهند .افزون بر اينها ،دانشجويان ميتوانند با مراجعه به بازار كار اينترنتي جوياي
آموزش عملي شوند .در دورههاي دوآل آموزش حرفهاي يا كارآموزي حرفهاي از قبل در برنامه
فاخوخشوله پيشبيني شده و با همكاري شركتهاي مربوطه اجرا ميشود .فاخوخشولهها همچنين
ميتوانند ورود فارغالتحصيالن خود را به زندگي حرفهاي با استفاده از دانشجويان سابق خود سامان
دهند.
فصل سوم ـ مقايسه و تحليل نتايج
براي تحليل نتايج مقايسه آموزشهاي علمي كاربردي در دو كشور ايران و آلمان دو اقدام صورت گرفته
است:
 يكسانسازي مؤلفههاي اندازهپذير كيفي كه امكان تطبيقپذيري آن در گزارشها وجود داشت و تهيهجدولي كه قابليت مقايسه را در يك نگاه براي خواننده فراهم ميكند.
 تحليل نتايج مؤلفهها در دو دانشگاه با معيار شاخصهاي بينالمللي آموزشهاي فنيوحرفهاي واهداف و مأموريتهاي آنان.
 .2مقايسه مؤلفهها
جدول  .5مقايسه مؤلفههاي اندازهپذير كيفي در يک نگاه
مؤلفههاي

دانشگاه جامع علمي كاربردي

مقايسهاي

ايران

سابقه فعاليت
1

دانشگاه علوم كاربردي آلمان

سال  1321شمسي تأسيس و سال  1121ميالدي تأسيس شد ( 55سال سابقه)
دانشگاه فعاليت خود را در سال
 1323آغاز كرد (21سال سابقه)

دورههاي ارائه شده كارداني ،كارشناسي و كارشناسي كارشناسي و كارشناسي ارشد (ضمنا دوره دكتري با
ارشد (ضمنا دورههاي دكتري نيز همكاري برخي دانشگاههاي ديگر غير علوم كاربردي
2
تعريف و تصويب شده لكن هنوز ارائه ميشود)
اجرا نشده است)
طراحي دروس و براساس تقاضا
3
برنامه درسي

براساس نيازهاي دنياي كار

نحوه اعتباردهي به امتحانات متداول در نيمسالهاي نظام نمرهگذاري خاص هر دانشگاه علوم كاربردي با تراز
4
كردن معدل و نمرات در همان دانشگاه
تحصيلي
مدارك تحصيلي
مراكز ارائهدهنده مراكز علمي كاربردي تحت نظارت دانشگاههاي علوم كاربردي (فاخوخشوله)
 5دورههاي آموزش دانشگاه
عالي
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2

مؤلفههاي

دانشگاه جامع علمي كاربردي

مقايسهاي

ايران

تعداد دانشجو

دانشگاه علوم كاربردي آلمان

حدود  711هزار نفر در سال  1313حدود  221هزار نفر كه تقريبا  11درصد آنها خارجي
هستند در سال 2111

رشتههاي آموزشي در اكثر رشتههاي آموزش عالي كشاورزي ،علوم مهندسي ،علوم اجتماعي ،علوم اداري،
ارائه شده در اكادميك كه متقاضي وجود داشته فناوري تكنولوژي اطالعات ،علوم كامپيوتري ،رياضيات،
علوم طبيعي ،هنر و طراحي ،مطالعات ارتباطات و
است
 2دانشگاه
اطالعات ،كسبوكار ،پرستاري و مديريت نظام بهداشتي،
حقوق و ساير رشتههاي حرفهاي
شرايط پذيرش

7

كنكور اختصاصي و در برخي همان شرايط عمومي ورود به آموزش عالي يا احراز
صالحيت ورود براي برخي رشتههاي خاص يا  12سال
رشتهها
پذيرش بدون كنكور با شرط داشتن تحصيل در مدارس حرفهاي يا گذراندن كالسهاي
جبراني در مدارس حرفهاي
حداقل ديپلم
براي ورود شاخص احراز شرايط
وجود ندارد بيشتر عالقه و انتخاب
فرد مؤثر است

مدارك ارائه شده كارداني
كارشناسي
 1توسط دانشگاه
كارشناسي ارشد

كارشناسي
كارشناسي ارشد

نحوه اعتبارگذاري از جهت عناوين مدارك ارائه شده ارائه مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد به
به مدارك تحصيلي در اين دانشگاه مانند ساير فارغالتحصيالن
دانشگاهها است لكن اعتبارگذاري معادل بودن مدارك فاخوخشولهها با ساير دانشگاهها
11
(فرآيند بولوني)
خاصي وجود ندارد
معيار اعتبارگذاري و صالحيت با
بازار كار است
ارائه بهصورت پودمانهاي بزرگ ضوابط ارزشيابي:
اعتبارسنجي
برنامهها و ارزشيابي (درسها تشكيل پودمان ميدهند) دوره بايد پودماني باشد
11
در نظام واحدي و ارزشيابي دورههاي آموزشي بايد در چارچوب نظام واحدي اجرا
دانشجويان
شوند .امتحانات همراه دوره انجام ميشود.
بهصورت امتحانات كتبي
استفاده بيشتر از دانش عملي نسبت به نظري
ارائه بيشتر دورهها در رشتههاي مهندسي ،علوم طبيعي،
بازرگاني و كسبوكار نسبت به رشتههاي علوم انساني و
علوم اجتماعي
تماس نزديك با صنعت و فرصتهاي خوب كارآموزي
مدت ثابت برنامههاي منجر به اخذ مدرك در
فاخوخشولهها
صندليهاي ثابت براي هر درس
 -گروههاي كوچك روي موضوعات عملي كار ميكنند

فرآيندهاي آموزشي دورهها بيشتر تئوري است
كارآموزي و كارورزي بهصورت
جدي اجرا نميشود
تجهيزات و امكانات آموزش عملي
در محل دانشگاه وجود ندارد
ارتباط با صنعت ضعيف است
12
شايستگيهاي غيرفني (اجتماعي)
در برنامههاي درسي وجود ندارد
شناور بودن انتخاب توسط
دانشجويان حسب عالقه و امكانات  -چارچوب زماني و ساختار مشخصي وجود دارد
وجود ندارد
 -تعداد زيادي از استادان مستقيما از بخش خصوصي
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مؤلفههاي

دانشگاه جامع علمي كاربردي

مقايسهاي

ايران

دانشگاه علوم كاربردي آلمان

دروس اختياري و انتخابي متناسب دعوت ميشوند
با نيازهاي دنياي كار و تكميلكننده  -فعاليتهاي آموزشي نوآورانه و پشتيباني جدي از
در برنامههاي درسي ارائه نميشود دانشجو انجام ميشود
امتحانات همانند امتحانات در ساير
 برنامه كارآموزي ثابت و بهصورت نيمسالهاي خارج ازدانشگاهها است
دانشگاه وجود دارد
امتحان عملي مبنيبر پروژه و
دانش تخصصصي و شايستگيهاي مناسب اجتماعي وكارورزي وجود ندارد
روششناسي تدريس ميشود
 محيط مناسب تحصيل و تجهيزات و زيرساختهايخوب وجود دارد
 امتحانات كوتاهتر ومتعددتر برگزار ميشود (نسبت بهساير دانشگاهها)
انتقال دانشجويان تاحدي در دورههاي تحصيل مبني
بر تقاضا كه دانشگاه علمي كاربردي
به دنياي كار
كاركنان دولت و يا شركتها را
آموزش ميدهد اين سيستم انتقال
را ميتوان ديد
13

دفتر مشاوره دانشجويان در فاخوخشولهها و خدمات
راهنمايي شغلي وابسته به مراكز خدماتي اطالعات الزم
را به دانشجويان ميدهند
در همكاري با بخش صنعت دانشجويان با كارفرمايان
بالقوه آشنا ميشوند
دفاتر آموزش عملي در مؤسسههاي آموزش عالي و دفاتر
خدمات راهنمايي شغلي وابسته به مراكز استخدامي در
اين زمينه دانشجويان را هدايت ميكنند
مراجعه به بازار كار اينترنتي

 .1تحليل نتايج
مقايسه دانشگاه جامع علمي -كاربردي ايران با فاخوخشولههاي (دانشگاههاي علوم كاربردي) آلمان به
منظور شناخت تفاوتها و ميزان انطباق فرآيندهاي آموزش ،در اين نوع دانشگاهها انجام شده است.
مؤلفههاي اندازهپذير در جدول  5احصا شده است و شامل:
 سابقه فعاليت (سال تأسيس و سير تحول آن)، نحوه برنامهريزي درسي (تقاضامحور يا براساس مطالعات نيازسنجي)، اعتبارگذاري مدارك تحصيلي (معادل بودن مدارك با ساير دانشگاهها و يا معيار پذيرش وموفقيت مهارتآموختگان در دنياي كار)،
 انتقال به دنياي كار (مكانيسمهاي پيشبيني شده در برنامه درسي و سازوكار اداري براي انتقالتدريجي و آرام به دنياي كار و يا سپردن فارغالتحصيالن به جامعه براساس رقابت و يا مسيرهاي
ارتباطي بين فردي براي جذب در بازار كار)،
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 فرآيندهاي آموزشي (كالسهاي درسي و جمعيت دانشجويان ،حق انتخابهاي متعدد دربرنامه هاي درسي ،روش تدريس استادان ،ميزان همكاري صنعت با آموزش ،كارآموزي و كارورزي،
اعتبارگذاري نمرات ،نظام مشاوره ،پذيرش دانشجو).
آنچه بهعنوان نتايج اين مقايسه ميتوان بر آن تأكيد كرد عبارت است از:
 .1پذيرش در دانشگاه جامع علمي – كاربردي از طريق كنكور خاص سراسري و يا بدون كنكور انجام
ميشود درحالي كه پذيرش در فاخوخشولهها از طريق معيار صالحيت فرد براي تحصيل در آن رشته است.
 .2مدارك تحصيلي اعطايي در كشور آلمان كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري با همكاري
دانشگاههاي غير علمي كاربردي است و كارداني در آن وجود ندارد .درحالي كه در دانشگاه جامع علمي
كاربردي بخش اعظم آموزشها ،آموزشهاي كارداني است و عالوه بر آن كارشناسي و كارشناسي ارشد
هم وجود دارد و دكتري هم قرار است در همان نظام بدون كمك ساير دانشگاهها اعطا شود كه
مجوزهاي آن نيز كسب شده است.
 .3نكته قابل تامل در اين نظام آموزشي در آلمان اين است كه به متقاضيان اعالم ميشود كه
كساني كه مايل به فعاليتهاي دانشگاهي (حرفههاي آكادميك) و تئوريك هستند وارد اين سيستم
نشوند .درحالي كه در دانشگاههاي علمي كاربردي ايران چنين تمايزي در نظر گرفته نشده است.
 .4نيمسالهاي تحصيلي در فاخوخشولهها تحت عنوان علمي – عملي نامگذاري شده است در
حالي كه دانشگاه جامع علمي – كاربردي همانند ساير دانشگاهها بدون تأكيد بر عملي بودن كه در
عنوان دانشگاه مستتر است اجرا ميشود.
 .5كارآموزي و كارورزي بهصورت نيمسالهاي جداگانه در خارج از فاخوخشولهها (در محل كار
واقعي) اجرا ميشود در حالي كه كارآموزي و كارورزي در دانشگاه جامع علمي كاربردي در اختيار
دانشجو است و در بهترين حالت ممكن است مرتبط باشد و سازوكار اجرايي منطبق بر برنامه درسي
وجود ندارد.
 .2در فاخوخشوله ها معيار ارزشيابي كلي و اعطاي مدارك تحصيلي در هر پودمان و ميانگين آن با
تراز هر دانشگاه بهصورت دروني ارزيابي ميشود بنابراين اعتبار بيروني مدارك تحصيلي براساس معيار
بازار كار شامل ارزيابي نوع مدارك تحصيلي نميشود .درحالي كه در دانشگاه جامع علمي كاربردي
اعتبار مدارك تحصيلي صرفنظر از مقايسه با مدارك تحصيلي ساير دانشگاههاي غيرعلمي و كاربردي،
از ديدگاه بازار كار و اشتغال مرتبط ،همه اجزا را حتي نمرات ،ميانگين و صالحيت را هم شامل
ميشود .همچنين مقايسه فارغ التحصيالن از نظر محل اجراي آموزش ،استاد و امكانات به شدت در
اعتبار مدارك تحصيلي تأثير گذاشته است.
نكته قابل توجه حذف آزمون جامع در دانشگاه جامع علمي كاربردي است كه در گذشته وجود
داشته و حذف آن به اين اعتبار لطمه فراواني وارد كرده است.
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 .2در فاخوخشولهها صاحبان صنعت در آموزش به تناسب رشته مشاركت دارند (برخي از مربيان
آنان در فاخوخشولهها به آموزش مشغول هستند) درحالي كه برخي از مالحظات موجود در دانشگاهها
ازجمله رتبهبندي اساتيد و عنوانهاي دانشگاهي مانع از مشاركت صاحبان صنايع در دانشگاههاي جامع
علمي  -كاربردي در ايران شده است (درحالي كه شاغلين در صنعت ممكن است يك استادكار ماهر
باشند و نتوانند در دانشگاه فعاليت كنند).
در اين فصل تحليل نتايج با تأكيد بر «شاخصهاي بينالمللي آموزشهاي فني و حرفهاي» و
«توصيهنامههاي يونسكو و سازمان بينالمللي كار» در مورد آموزش عالي فني و حرفهاي انجام شده و
سناريوي پيشنهادي براساس ظرفيت هاي وضع موجود مورد توجه قرار گرفته است .نكته قابل تأمل در
تدوين ديدگاههاي كارشناسي و سناريوي پيشنهادي توجه به تفاوتهاي دانشگاه جامع علمي –
كاربردي با ديگر دانشگاهها در كشور است.
پيشنهادها
 .1تجديدنظر در فرآيندهاي پذيرش دانشجو (پذيرش دانشجو براساس معيار صالحيت فرد در رشته از
طريق انجام تست استعدادسنجي) ،تهيه و تدوين برنامههاي درسي ،ارزشيابي پيشرفت تحصيلي،
اعتباردهي به مدارك تحصيلي ،نظام كارآموزي و كارورزي و رشتههاي تحصيلي براساس شاخصهاي
كيفي نظام آموزشهاي عالي فني وحرفهاي و تفاوتهاي ماهوي با ديگر دانشگاهها.
 .2درج اعتبار زماني و مكاني براي برنامههاي درسي و رشتههاي تحصيلي براي سازگاري با دنياي كار
و تغييرات فناوري و مقابله با بحران بيكاري تحصيلكردهها.
 .3طراحي و اجراي نظام تضمين كيفيت از طريق بازرسي و نظارت همتا و

سيستمي1.

 .4توجه دقيق به معيار گذر تجربي براي ادامه تحصيل در دورههاي كارشناسي و باالتر و امتحان عملي
براي پذيرش در رشته.
 .5برنامهريزي درسي براساس استانداردهاي بينالمللي  3Isced 2،Iscoايران.
 .2برقراري مجدد آزمون جامع ،همانند گذشته براي اعتباردهي به مدارك تحصيل اعطايي.
 .2مشاركت فعال صاحبان صنعت متقاضي براي تدريس در دانشگاه در حوزه مربوطه.
1. Peer Monitoring
 .2استاندارد بينالمللي طبقهبندي حرف و مشاغل كه توسط سازمان بينالمللي كار در سالهاي  1177 ،1127و  2117ارائه شده
است.
 .3نظام بين المللي جهت ايجاد بستر تبادل اطالعاتي و تطبيقي در نظامهاي آموزشي كشورهاست كه توسط يونسكو در سال 1112
طراحي و تصويب شده است .اين نظام در سال  2111بازنگري شد .براساس ايسيد  (ISCED 97) 12دورههاي آموزشي شامل
آموزش پيش از دبستان ( )1ابتدايي ( )1متوسطه ( 2و  )3بعد از متوسطه ( )4آموزش عالي ( 5و  )2است.

___________________________________________________________ 27

 .7پذيرش در دانشگاه در برخي از رشتهها حسب تقاضاي صنعت بدون در نظر گرفتن مدرك ديپلم
(تجربه جانشين مدرك تحصيلي)
 .1احياي مشاوره تحصيلي – حرفهاي در دانشگاه براي انتقال آرام به دنياي كار.
 .11تلقي كارآموزي و كارورزي در محيط كار واقعي در نيمسالهاي تحصيلي جدا از آموزش بهعنوان
جزء جداييناپذير رشتههاي تحصيلي.
 .11پرهيز از نامگذاري سنتي دروس به همان روش ساير دانشگاهها و تعيين عناوين پودمانهاي بزرگ
(دروس) از تركيب درهمتنيده مشاغل و تكاليف كاري در هر پودمان.
 .12توجه به «تغييرات فناوري» و «پيچيدگيهاي روزافزون محيط كار» بهعنوان دو شاخص تغيير در
برنامههاي درسي و مالك موقتي بودن و تجديد نظر در برنامههاي درسي.
 .13تدريس پودمانها در هر رشته توسط خبرگان و علمي – عملي بودن محيط آموزش.
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5. Quoted from: //www.bmbf.de/en/655.php
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10. Euro Education.net, The European Education Directory.
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 .14آييننامه جذب و ارتقاي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها.

شناسنامه گزارش

مركز ژپوهشاه
مجلس شوراي اسالمي

شماره مسلسل24421 :

عنوان گزارش :مقايسه دانشگاه جامع علمي – كاربردي ايران با دانشگاههاي علمي كاربردي آلمان

نام دفتر :مطالعات اجتماعي (گروه فني و حرفهاي)
تهيه و تدوينكنندگان :محبوبه محمدعلي ،ابراهيم آزاد
ناظران علمي :علي اخوانبهبهاني ،ايروان مسعودياصل
مترجم :محمد مشاهريفرد
متقاضي :كميسيون آموزش و تحقيقات
ويراستار تخصصي :ـــــــ
ويراستار ادبي :ـــــــ

واژههاي كليدي :ـــــــ

تاريخ انتشار2934/1/1 :

