
 آینده آموزش های جهانی

 سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور



 آینده آموزش جهانی

  تغییرات با داریم پیش در که هایی دهه در

 .شد خواهیم مواجه آموزش در اساسی



 آینده آموزش جهانی

 سؤال

 تاؽذ؟ هی چِ تغییزات ایي اصلی عَاهل هٌؾأ•

 عیغتن خَد در تغییزات ایي اصلی هٌثع آیا•
 اعت؟ آهَسؽی ّای



 عامل اصلی تغییرات

 (Digital technology)فٌاٍری دیجیتال •

 (HealthCare)عالهت •

 (Finance)هالی •

 تحول در سه صنعت

 .ایي عِ عاهل تاعث تغییزات ؽگزف در حَسُ آهَسػ خَاٌّذ تَد



 چشم انداز آموزش های نوین

   1414در حدود سال 
 (میالدی 2035)

   1404سال  در حدود
 (میالدی 2025)

   1396در حدود سال 
 (میالدی 2017)

کارگزٍّی دٍ ؽکل غالة اس   تاسی ٍ
 آهَسػ ٍ تعاهالت اجتواعی ّغتٌذ

داًؾگاّْای هیلیاردی کِ   ظَْر
هٌجز تِ توزکش تاسار آهَسؽی هی  

 ؽَد
 (اهپزیالیغن آهَسؽی)

 آهَسػ ّای آًالیي
 (ّاMOOC ؽاهل)

Massive Open Online 

Course 

َّػ هصٌَعی تِ عٌَاى یک هزتی 
 ٍ یک ؽزیک در تحقیق

 (Mentor)ؽثکِ ّای هزتیاى 
تا ؽٌاخت  ًوزات آکادهیک

ؽایغتگی ّا ٍ  )دعتاٍردّا 
 جایگشیي هی ؽَد( صالحیت ّا

 Live”جایگشیٌی هذل ّای 

Knowledge  “ اًقزاض ٍ
”Gutenberg Galaxy“ 

ّای تاساری ٍعیع کِ اهکاى  راُ حل
آهَسػ تا کیفیت تاال تذٍى حضَر  
فیشیکی ؽخص در یک هَعغِ یا  

 داًؾگاُ

خلق هذل ّای جذیذ اس عزهایِ 
گذاری تز رٍی افزاد تا اعتعذاد ٍ 

دیگز اتشارّای هالی ٍ تیوِ در 
آهَسػ تزای یادگیزًذگاى ٍ عزهایِ 

 گذاراى

ّای تاسی ٍ  ًقؼ اعاعی هحیظ
 ؽثیِ عاسی



 شیوه های آموزش منسوخ شده

   1414در حدود سال 
 (میالدی 2035)

   1404سال  در حدود
 (میالدی 2025)

   1396در حدود سال 
 (میالدی 2017)

 ْا ٍ هذارط جاهعداًؾگاّ

 هذارک فارغ التحصیالى
هذارک ؽایغتگی یادگیزی هادام )

 (العوز

آهَسػ صٌعتی کِ اعاط آى رٍی  
 کتة درعی اعتاًذارد هی تاؽذ

 ICTّایی تز اعاط  راُ حل)
 (فٌاٍری اعالعات جایگشیي هی ؽَد

 پضٍّؾی داًؾگاّْای
 

 آکادهیک صٍرًالْای
 (ؽثکِ ّای ارتثاعی هحققیي)

 تغت ّای اعتاًذارد ؽذُ
کاهل ؽذى ٍ جایگشیي ؽذُ تَعظ  )

تغت ّایی کِ تیؾتز رٍی تَاًایی  
ّای خالقیت ٍ هٌحصز تِ فزدی 

 (هتوزکش هی ؽَد

تِ عٌَاى  ( هقاالت -کتاتْا )هتَى 
 رعاًِ غالة در ارتثاط داًؼ هحَر

اعتاًذاردّای ایٌذکظ ؽذُ 
 ارجاعات  

هذیزیت داًؼ دیجیتال جاهع )
 (جایگشیي هی ؽَد

 ًوزات تزم ّا
 (ضثظ ًتایج پیَعتِ)

 ّای درعی تک ًَیغٌذُ کتاب




