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  موقعیت جغرافیایی ایتالیا
  

رسما بعنوان کشور به رسمیت شناخته شد بعد از این تاریخ به تدریج و بنـا بـر دالیـل                    1871ایتالیا از سال    
سیاسی به شهر ها ،استان ها و جزایر متعددی تقسیم گردید امـروزه حـضور و  وجـود فرهنـگ یونـانی و                        

  .رومن ها دلیلی بر این مدعاست
الیه جنوب اروپا قرار دارد این کشور که جزایر متعددی از هر سو آن  محاط مـی کنـد، در                     ایتالیا در منتهی    

جغرافیای ایتالیا در ارتباط تنگاتنگی با حوزه هـای         ،نهایت به سواحل آفریقا محدود می شود بنابراین دلیل          
بت کـشور هـای     و به همین نـس    )بالکان-از جمله نئو التین ها ،ژرمن ها و اسالو        (فرهنگی و نژادی جهان     

  .آفریقای شمالی و تمدن مسلمان عرب بوده است
 پس ایتالیـا را  بی تقسیم شد   ایتالیا به آنسوی سواحل مدیترانه کشیده و به دو بخش شرقی و غر             به تدریج   

  .می توان پل ارتباطی میان اروپا و آفریقا و آسیا دانست
 موجود در کشورهای حوزه دریای مدیترانه ،ایـن         امروزه با توجه به موقعیت بین المللی ایتالیا و تضاد های          

کشور با بهره وری نوین و سیاست مسالمت آمیزبا سایر کشور ها به ثبات چشمگیری دسـت یافتـه اسـت                     
شامل جزیره کامپیون در سوییس و ایالت سن مارینو و شهر           (کیلومتر مربع   278/301مساحت کشور ایتالیا    

از لحاظ جغرافیای سیاسی ،ایتالیا با کشورهای فرانـسه         .است  )باشد  کیلومتر مربع می    61واتیکان که جمعا    
کیلـومتر دارد  سـرزمین ایتالیـا تفـاوت     1900،سوییس،اتریش و یوگسالوی سابق مرزی مشترک به طول       

  .قابل توجهی با سایر کشورها دارد که می توان به جزایر سیسیل و ساردینی اشاره کرد
یا و کشور های همسایه غرب و شمال را تشکیل می دهـد دو جزیـره                کوههای آلپ مرز طبیعی میان ایتال     

بزرگ این کشور یعنی ساردینیا و سیسیل  کوهستانی است خاک ایتالیا ناپایدار بـوده و در معـرض زمـین                     
لرزه قراردارد این کشور از تابستانهای گرم و خـشک و زمـستانهای معتـدل از آب و هـوایی مدیترانـه ای                       

 سیسیل و ساردینیا از بخش اصلی کشور گرمتر و خشکتر هـستند و کوههـای آلـپ و               برخورداراست جزایر 
  .دره پو واقع در دامنه کوههای آلپ از زمستانهای سرد و مرطوب برخورداراست
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  تکومح
دو پارلمان برای دوره ای پنج ساله تحت نظام تعیین تعداد نمایندگان به نسبت جمعیت هـر                 1993تا سال   

ند اصالحات زمان بندی شده شامل انتخابات سنا طبق نظام تعیین برنده بر مبنـای               منطقه انتخاب می شد   
بیشترین آرای اخذ شده برای اکثر کرسی ها و استفاده از نظام تعیین تعداد نمایندگان بـه نـسبت جمعیـت       

مجلـس سـنا   . هر منطقه برای اقل کرسی هاست ،نظام مشابهی نیز برای نمایندگان مجلـس وجـود دارد              
به بـاال انتخـاب مـی شـوند          ساله   25عضو دارد که به نمایندگی از طرف نواحی از سوی شهروندان             315

  .را نیز بر می گزینندپنج سناتور مادام العمر بعالوه  رییس جمهور 
 سال به باال انتخاب می شوند رییس جمهور         18 عضو دارد که از سوی شهروندان        630مجلس نمایندگان   

 نماینده از نواحی انتخاب     58 توسط هیات انتخاباتی متشکل از اعضای پارلمان و          برای دوره ای هفت ساله    
رییس جمهور نخست وزیر را که از پشتیبانی اکثریت پارلمان برخورداراست ، شورای وزیـران را                . می گردد 

د را  نواحی بیست گانه ایتالیا دولتهای محلی خـو       .کلیه وزیران به پارلمان پاسخگو هستند       انتصاب می کند    
،شـورای  این کشور عضو سازمان ملل متحد ،اتحادیه  اروپا ،پیمان اتالنتیک شمالی ،گـروه هـشت                 .دارند  

پایتخت ایتالیا رم   . اروپا،سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا می باشد            
   آاحزاب عمده سیاسی آن عبارتند از.می باشد%09/0بوده و نرخ رشد جمعیت 

 )محافظه کار ،دموکرات مسیحی سابق(حزب مردم  •

 حزب سوسیالیست •

 و جمهوری خواه) طلب  شامل اتحادیه لومبارد هتجزی(اتحادیه شمال  •

 حزب رادیکال •

 حزب لبیرال •

 حزب سوسیال دموکرات و حزب اصالح طلب •
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  و صنعتاقتصاد
ی صنعت ایـن کـشور محـسوب مـی          شمال ایتالیا با دسترسی آسانی که به سایر نقاط اروپا دارد مرکز اصل            

غالبا در زمینه کشاورزی و تولید محـصوالتی نظیـر انگور،چغنـدر قنـد ،گنـدم                شود در مقابل جنوب کشور      
  .،ذرت ،گوجه فرنگی و سویا تولید می کند

ایتالیا اکثرا دارای مزارعی کوچک است بهمین دلیل میانگین درآمد در جنوب ایتالیا نـسبت بـه شـمال در                    
شـامل گنـدم    تری قرار دارد کشاورزی در شمال بصورت مکانیزه بوده و محصوالت عمده ان              سطح پایین   

اکنون صنعتی کـردن جنـوب مجدانـه        .،ذرت ،برنج ،انگور ،میوه و علوفه برای گله های صنایع لبنی است             
  .تشویق می شود 

ه از جمله دوچرخـه     صنایع شمال کشور پیشرفته است و شامل صنایع الکتریکی و الکترونیکی ،وسایل نقلی            
شـمال ایتالیـا از   . سازی ،نساجی ،پوشاک و کاال های چرمی ،سیمان ،شیشه ،چینی و سرامیک مـی باشـد              

صـنعت  لحاظ مالی و بانکداری منطقه مهمی محسوب می شود شهر میالن پایتخت تجاری ایتالیـا اسـت          
  .ع مهم درآمد ارز خارجی است توریسم و پولی که ایتالیایی های شاغل در خارج به کشور می فرستند مناب

  .رکود و کسری بودجه بخش عمومی ،به مشکالت فزاینده اقتصادی ایتالیا افزوده شده است
متاسفانه اقتصاد کشاورزی ایتالیا با رکود قابل مالحظه ای مواجه شده است بالعکس در صـنعت بـه رشـد                    

 صـنعتی جهـان قـرار       بـزرگ چشمگیری دست یافته است به نحوی کـه اکنـون در رده پنجمـین کـشور                 
ی این کشور مدیون تولید محصوالت در سطح صنایع کوچک ،متوسط و تولیدات خانگی              رشد اقتصاد .دارد

است صنایع اصلی عبارتند از ابزار دقیق و ماشین آالت مربوط به این رشته ،وسایل نقلیه ،مـواد شـیمیایی                    
قابلی بـا کـشورهای آلمـان ،فرانـسه ،هلنـد و            ایتالیا روابط اقتصادی مت   .،محصوالت الکتریکی ،مدو لباس     

  .امریکا دارد
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 سـال   5 سطح اموزشی شـامل    2 سال دوره پیش دبستانی و       3ای ایتالیا شامل    سیستم آموزش فنی و حرفه    

 سال است و بعـد      5 که طول دوره     icie سیستم   -1 سال دوره راهنمایی و در سطح دوم،         3دوره ابتدایی،   
هـای فنـی و      آمـوزش  -2آموز صـالحیت ورود بـه دانـشگاه را دارد،           ج ساله دانش  از امتحان پایان دوره پن    

 آموز موفـق بـه کـسب گواهینامـه         سال است و بعد از پایان این دوره دانش         3ای که طول این دوره      حرفه
  .شود که در سطح کشور ایتالیا و اروپا مورد تایید استمهارتی می

هایی که در نهایت منجر به      حیت ورود به بازار کار یا یکی از رشته        افرادی که گواهینامه مهارتی دارند صال     
هـای عـالی فنـی یـا        داشتن این دیپلم برای دوره آموزش     . شود را دارند  ای می اخذ مدرک دیپلم فنی حرفه    

  .ضروریست پس هر سطح روابط تنگاتنگی با یکدیگر دارند] با گذارندن چند پیش نیاز [ دانشگاهها 
) lower secondary education( آموزانیکه مقطع راهنمـایی  ای دانشی و حرفهدر آموزشهای فن

آنها به پایان رسیده است و تمایلی به ادامه تحصیل در سیستم مدرسه را ندارند موفق به کسب گواهینامه                   
 1ای خواهند شد که اصطالحاً به آن آموزشـهای سـطح            پایه حرفه / مهارتی در مقطع آموزشهای مقدماتی    

ای خاص دانش تئوری و انواع کار عملی و تجربه          های حرفه آموزشهای این سطح شامل مهارت    . گویندمی
  .باشدکار عملی در موسسات می

هنــــــر هــــــای زیبــــــا ،کالســــــیک (هــــــشت شــــــاخه متفــــــاوت دوره دبیرســــــتان 
رد را  به غیر از هنرستان که خود سیالبس هـای متفـاوتی دا           ) ،اقتصاد،زبان،موسیقی،علوم،تکنولوژی،انسانی

  در بر می گیرد 
 ماه بـه طـول   6-12 که (post secondary education )ای های عالی فنی و حرفهدوره آموزش

 ،هـای نـوین   و توان تئوری، فنی یا تکنولوژی     دانش شود، آموزشی نامیده می   2ح   اصطالحاً سط  انجامد  می
  .های این دوره استجربه کار عملی در موسسات از عناوین و سرفصلمدیریت کار علمی و ت

باشد در این سطح تکنسین ارشـد و متناسـب بـا             می IFTSای  شاخه دیگر آموزشهای عالی فنی و حرفه      
 upperشـرایط ورود بـه ایـن دوره مـدرک     . شـود خصوصی آموزش داده مـی / تقاضای بازار کار دولتی

secondary باشد مهارتی می.  
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  :apprenticeship های کارآموزیدوره

کار / های قراردادی آموزش  های کارآموزی و یا دوره    تواند بصورت دوره   سال یا باالتر می    15سنین  جوانان  
جذب بازار کار شوند الزم به ذکر است که موسـسات در            . گویندکه اصطالحاً به آن قرارداد ترکیبی نیز می       

جربیـات آموزشـی و شـغلی       های کـارآموزی ت   دوره. نمایندها از هر دو نوع قرار داد استفاده می        تمام بخش 
 در کنـار  ارآموزهای در حین کـار را، بـا بـه کـار گمـاردن کـ           موسسات آموزش . بسیار زیادی را همراه دارد    

یا یک مربی از طرف موسسه مسئول همـاهنگی آموزشـهای حـین و خـارج از                 کند، ماهر اجرا می   استادکار
 را که کامالً رایگان است بـه   تکمیلی زشیهای آمو  از سوی دیگر فرد کارآموز باید دوره       خدمت خواهد بود  

محتوای آموزشی ایـن دوره هـای شـامل مهـارت هـای      .ا بگذارند ساعت در یک سال ر     120مدت حداقل   
علمی ،عملی و فنی می باشد که بسته یه نوع شغل متفاوت است برخی از آموزشها بصورت آمادگی جهت                   

ات،صـنایع چرم،پارچـه و صـنعت توریـسم         احراز شغل است مثل صـنعت ساختمان،صـنایع سـنگین ،خدم          
محتوای دوره های آموزشی تکمیلی کارآموزی منوط به نوع آموزش اجباری است که مـی توانـد شـامل                   .

 مهارتهای  آموزش شامل علوم و فنون مرتبط به        محتوای این دوره   باشد...وITمهارت های زبان ،ریاضی ،    
  .ه طول می انجامدسال ب4ماه الی 18کار ازقرار دادهای آموزشی .علمی و مرتبط به شغل میباشد

  
  :شود بخش تقسیم می3سیستم کارآموزی کشور ایتالیا به 

 سال است که در واقـع هـدف از کـارآموزی  ارتقـاء تـوان                 15-18نوعی از کارآموزی که ویژه جوانان       ) 1
  .آنان است و ادامه تحصیل علمی و عملی 

کـارآموزی  ( سـال اسـت      29/18غلی است که ویژه سنین      نوع دیگر تحت آن تحت عنوان کارآموزی ش       ) 2
  )جهت کار 

  .شودکاراموزی جهت کسب دیپلم که در نهایت منجر به مدرک دانشگاهی می) 3
  . سال نیز افزایش یافته است6حداکثر طول مدت کارآموزی تا 
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  :های مستمرآموزش
مـر کـه بـرای آشـنایی بـا مهارتهـای            الع آموزش مادام  -1: شود بخش تقسیم می   2آموزش بزرگساالن به    

آموزشهای مذکور در بخش رسـمی بـه ویـژه در مراکـز     . شودمقدماتی، عمومی و پیش از اشتغال ارایه می  
ای جهت آموزش بزرگساالن تحت نظـر وزارت آمـوزش و پـرورش، دانـشگاهها و تحقیقـات                  ثابت منطقه 
  .شودانجام می

شود هدف از این آموزشـها  های آموزشی میکلیه سیالبسای که شامل آموزشهای مستمر فنی و حرفه  ) 2
های مستمر برای کـارگران     مکانیسم اجرایی آموزش  . ای است آموزش کارگران بزرگسال و بازآموزی حرفه     

ی نظیر دانـشگاهها و     ای و مهارتهای  ، مراکز آموزشی، مجامع صنعتی، حرفه      یا خصوصی  در موسسات دولتی  
جا می توانیم به نقش فعال اموزشهای غیر رسمی کـارگران و کارمنـدان در                در این  مراکز اشتغال می باشد   
معموال برنامه های اموزشی شامل حال کارگران ،موسسات و کار فرمایـان سـازمان              موسسات اشاره کنیم    

هـر  .های غیر انتفاعی و اقتصادی ،مراکز اموزشی از جمله مربیان مراکز اشتغال و سرمایه گذاران می باشد                
   .ساالنه باید ساعاتی راجهت آموزش و ارتقا توان و مهارت های شغلی خود سپری نمایدکارمند 

وزارت کار که مجری آموزشهای مستمر است وظیفه سنجش اینگونه اموزشها را نیز بعهـده دارد حتـی در                   
را مورد اموزش افراد شاغل و بیکار نیز روند مذکور را پیاده می کند ،آموزشـهای مـستمر را موسـسات اجـ                     

نموده و هدف از اجرای ان نیز بهبود مهارت و دانش شغلی است که در مراحل تولید ،تکنولوژیـو نـوآوری                     
الزامیست حمایت هایی که قانون از سیستم نامبرده بعمل می اورد موجب شده است که به ان بودجـه ای                    

رفـی مـی شـوند در       تعلق گیرد حتی افراد متقاضی برای اموزش به شرکتها و آزمون در همان شـرکت مع               
سرمایه گذاران داخلـی    :راستای حمایت از این پدیده قانون یک گزینه کلیدی دیگر نیز اضافه نموده است               
سـهم مـشارکت    %0,30و وزارت کار ایتالیا که بودجه های چند ناحیه ای را مدیریت می کنند بر پرداخـت                  

حهای اموزشی منطقـه ای و ناحیـه ای         کار فرما نظارت دارد در واقع بودجه ای که سرمایه موسسات و طر            
-9(موسسات بـسیار کوچـک    .است کار مقامات منطقه ای را در سیستم اموزشهای مستمر تکمیل می کند            

کارمند در گروه موسسات تولیدی ملی قرار داند اما سهم فعالیت آنان بدلیل           )10-49(و موسسات کوچک  )1
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سات متوسط و بـزرگ بـسیار انـدک اسـت در            فقدان ثبات اقتصادی  در آموزشهای مستمر نسبت به موس         
نتیجه حمایت دولت برای ارتقا سرمایه گذاری در امر آموزش در قالب وزارت اموزش و پـرورش و بودجـه                    

  .اروپا تامین می شود 
  
  ایفنی و حرفهو مربیان موزش معلمان آ

ران فعالیـت    در موسسات خصوصی جهت آموزش مـستمر کـارگ         ر مراکز آموزشی دولتی و مجازو     مربیان د 
شر ط اسـتخدام مربیـان رتبـه دانـشگاهی در           . در برخی موارد در مراکز اشتغال نیز فعالیت دارند        . کنندمی

ت معلم نیز واجد شرایط مربیگری      التحصیالن تربی اما تاکنون فارغ  ). روش قدیمی (رشته تحصیلی آنان بود     
رکز آموزشی معلمـان اسـت آمـوزش    در حال حاضر آموزش مقدماتی مربیان بعهده م      ) روش جدید (تند  هس

دیـدترین روشـها و بـازآموزی،       حین خدمت بعهده مدارس و دانشگاهها می باشد در ایـن نـوع آمـوزش ج               
شود،در طی چند سال اخیـر      اطالعات و ارتباطات ارایه می     متدولوژی و مهارت در تکنولوژی های        آموزش

یریت ان بعهده وزارت کار است ارتقـا آموزشـی   با رشد آموزشهای از راه دور معلمان مواجه شده ایم که مد  
و کـارگران در مراکـز اموزشـی مـی          /معلمان و مربیان در راستای توسعه و ارتقا مهرت های شغلی مربیان           

  باشد در این روش بیشتر از کتاب های خود آموز ،کتابخانه های مجازی و تاالر گفتگو استفاده می شود 
  

  :آموزش مربیان و معلمان موسسات
ز آنجاییکه مربیان موسسات در قالب کارورزی فعالیت عمده ای دارند لذا تضمین کیفیت آموزش های در                 ا

حین کار انان نقش کلیدی دارد در طی چند سال اخیر با رشد اموزش و اعطا گواهینامه هـای مهـارتی در                      
سـازمان  .ضمانت می کند    صالحیت و تواناییهای فردی را      ایتالیا مواجه شده ایم در واقع دو فاکتور مذکور          

های دو جانبه ،کارفرمایان و اتاق بازرگانی و اتحادیه های صنفی بخشی از نیاز های مهارتی و حرفـه ای                    
را برای تثبیت توسعه شغلی بر عهده گرفته اند پس قادر به ارائه آموزش های  متناسب با بازار کار نیز می                      

  .باشند
 گـذاران سیـستم هـای آموزشـی در عرضـه طرحهـای اموزشـی        با افزایش تنوع در ارائه آموزش سـرمایه      

متناسب با بازار کار نوآموریهایی انجام داده اند از جمله آموزش عالی فنی که بر اساس سیستمی هماهنگ                  
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استاندارد هـای مهـارتی     .و انواع آموزش مدوالر را در بر می گیرد          CBTو یکپارچه طراحی و روش های       
 تهیه و تدوین می شوند،استاندارد های این سطح کـه بـر اسـاس تجـارب            بصورت بخشی از برنامه درسی    

  آن رامقامات منطقـه ای و قابل ارزشیابی و ارائه گواهی نیز می باشند  تهیه می گردد     کشور های اروپایی  
 اسـتاندارد سـازی دسـتاورد هـای اموزشـی ،یکپارچـه سـازی              2000-6در چارچوب بودجه اروپا در برنامه       

  . قرار داده اندواهینامه های مهارتیستم ها و گسی
  

  اعتبار بخشی به آموزش 
در ایتالیا مدارک و گواهینامه های رسمی از لحاظ قانونی و اجتماعی بسیار معتبراند جدیـدترین سیـستمی                  
که دراعطای گواهینامه بین مقامات اموزش در سطح کشوری ،منطقه ای و ناحیه ای توافق شده است بـه           

   :شرح ذیل می باشد
 تاکید بر کسب مهارت  •

 کسب حداقل استاندارد های مهارتی  •

 ایجاد ابزاری مثل مدرک و روشهایی که تجارب کاری را معتبر می کند •

  :مشاوره
خدمات مشاوره در اکثر مناطقی که  اموزش های حرفه ای را ارائه می دهنـد بـا هـدف حمایـت از روش                        

 کار را بعهده دارد وزارت آمـوزش و پـرورش اسـت             های آموزشی انجام می شود نهادی که مسئولیت این        
این وزارتخانه خدمات مذکور را از سطح ابتدایی تا دانشگاه ارائه می دهد از سـوی دیگـر وزارت کـار نیـز                       
موظف به ارائه خدمات مشاوره ای برای آموزشهای فنی و حرفه ای و جویندگان کار  مـی باشـد در ایـن                       

ی از سیاستهای اساسی وزارت کار اساس موظف به سـاماندهی و ارائـه              راستا مراکز خدمات اشتغال که یک     
 ایـن مراکـز بایـد بعـد از مـصاحبه بـا فـرد متقاضـی اطالعـات                    خدمات مشاوره به جویندگان کار اسـت        

  ،راهنماییها و نظارت کامل نسبت به روند اشتغال وی را داشته باشند 
رونـد  :زرگساالن بیکار یا دارای شغل ارائه می شـود        الزم به ذکر است که خدمات مشاوره برای جوانان و ب          

  :مشاوره به شرح ذیل می باشد
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معلم در طول سال تحصیلی  و در مدرسه با راهنماییهای خود اگاهی های الزم را به دانش اموز می دهـد   
کور تا بهتر تصمیم بگیردو در نهایت او را در پایان دوران راهنمایی به مشاوره معرفی می کند خدمات مـذ                   

مصاحبه های تشخیصی ،جلسات خاص اطالع رسانی و        (معموال از سوی خدمات تکمیلی حمایت می شود       
  )توزیع مطالب خاص مشاوره

آگاهی الزم در مورد شغلی که فرد بایـد انتخـاب کنـد             ی فنی و حرفه ای      در مورد مشاوره مراکز آموزشها    
در ایـن بخـش نیـز       ورش فعالیت مـی کنـد       ارائه می شود البته خدمات تکمیلی که در وزارت آموزش و پر           

عالوه بر خدماتی که بصورت خاص در این مراکز و توسـط وزارتخانـه هـای متبـوع                  . نقش عمده ای دارد   
ر سطح منطقه ای و ناحیـه ای  و حتـی            ارائه می شود ،نوع دیگری از خدمات است که بصورت دولتی و د            

  .ارائه می گرددبخش خصوصی برای عموم جوانان 
سال خدمات خاص مشاوره ،خدمات آموزشـی ،راهنمـایی و          15-18های اشتغال برای جوانان سنین       نهاد  

 در مورد بزرگـساالن راهنمـایی بـصورت محـدود مـی باشـد بـویژه بـرای                   نظارت الزم را انجام می دهد     
  ای اداره مـی شـود  ه  بزرگساالنی که بیکار هستند این افراد باید به مراکز هدایت شغلی که بـصورت ناحیـ               

   مراجعه نمایند
کال ،مدارس نیاز به معلمانی دارد که در تمام امور توانمند باشند برخی دیگر از معلمان در زمینه فعالیتهایی               

این معلمـان بـا همکـاری کارشناسـانی کـه خـارج             دارای مسئولیتهایی محدود هستند     خاص و پروژه ای     
مـوارد آموزشـی بالفاصـله بـه        بعهـده دارنـد     ازمدرسه به همکاری فراخوانده می شوند وظیفه مـشاوره را           

دانشگاهها ارجاع می شوند حتی کارمندان کارشناس نیز در بیشتر موارد با اساتید  دانشگاهها و کارمنـدان                  
  ادرای بویژه در مورد اطالع رسانی مشارکت دارند 

کـز و بـصورت   مشاوره در سیستم آموزش های فنی و حرفه ای معموال بوسیله مربیان و معلمـان ایـن مرا     
شته مورد نظر دارند انجام می شود مراکز خدمات اشـتغال           مهارت های حرفه ای و تجارب خاصی که در ر         

در ایـن کـار   از مربیانی که در محل کار سابق خود تحت بازآموزی قـرار گرفتـه انـد بـصورت قـرار دادی                 
  .استفاده می کنند
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  ای سیاستی فعال در امر اشتغالآموزش حرفه
  

. شـود  از جمله نیازهـای افـراد جامعـه محـسوب مـی     (long-life learning)العمر های مادامآموزش
بعبارت دیگر این آموزشها از جمله حقوق شهروندی و ضامن رشد تخصص و حرفه است، این آموزشها در                  

های کار و آموزش وپـرورش اجـرا        های متعددی از جمله سیستم    کشور ایتالیا به صورت قدیمی در سیستم      
لذا مسئولیت برنامه ریزی، مدیریت و ارزیابی عملکردها مشترکاً و در سـطوح مختلـف اسـتانی و                  . شودمی

در واقع روش آموزش تلفیقی از همکاری و ارتباط وزارت کـار، وزارت آمـوزش و                . شودای انجام می  منطقه
از سـوی   . دار اسـت   برخور هاNGOپرورش، دانشگاهها ومراکز تحقیقاتی مراکز آموزشی، مدارس و انواع          

دیگر برای اجرا کردن این روش انجام اقداماتی نظیر بهبود تغییر سیستم آموزش، بازار کـار و سیاسـتهای                   
فعال اشتغال و مطابق با نیازهای نسل جوان، افزایش سطح مهارتی، ضروریست هـدف از ایجـاد تغییـر و                    

یازهای قشر جوان، تقویـت مهـارت آنـان،    ارایه آموزشهایی مطابق با ن . بهبود در سیستم آموزش الزامیست    
حمایت از دانش آموزان تعریف روشهای جدید آموزشی و جلوگیری از افت تحصیلی اسـت کـه بـا تلفیـق          

نوآوری و تغییـر   . شودسیستم های متعدد وایجاد ارتباط دو سویه میان این دو سیستمها میسر و ممکن می              
غال و مدرنیزه کردن بازار کار، توسعه گفتگوی اجتماعی دسـته  توان به دو دسته رشد اشت     در بازار کار را می    

البته الزم به ذکر است که رشد اشتغال و مدرنیزه کردن بازار کار از طریـق شناسـایی و ایجـاد                    . بندی کرد 
یکی دیگـر   . شوددولتی قراردادهای آموزشی و تعریف روشنی از اشتغال افراد می         / مراکز اشتغال خصوصی  

در .  تغییر در بازار کار و سیاست فعال اشتغال کارت یا گواهینامه مهارتی شـهروندان اسـت                از اهداف ایجاد  
شود جوانان با در دست داشتن کارت مذکور صالحیت ورود به بازار کـار را               واقع اقدامی است که سبب می     

ن  نـرخ میـزا    2002-2003حدفاصـل سـال     . کنـد داشته باشند و از تبعیضات اجتماعی نیز جلـوگیری مـی          
این دوره ها یکنوع وسـیله ابـزاری هـستند کـه            . افزایش یافته است  % 4/7های کارآموزی به    افزایش دوره 

های کارآموزی که در نهایت منجر بـه اخـذ مـدرک            دوره. دهدتواناییهای جوانان سنین کار را افزایش می      
هـا بـر     و سـیالبس   هـای درسـی   در این سیستم رشته   . سیستمی جدید در کشور ایتالیاست      . شودعالی می 

  .شوداساس نیازهای دقیق بازار کار طراحی و تدوین می
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  ILOموزش بین المللی تورین وابسته به آمرکز 
 واقع در شمال ایتالیا در شهر تورین یکی از مراکز غیر انتفاعی بوده و از شاخه های                   تورین   مرکز آموزشی 

 عدالت اجتمـاعی و حقـوق مـشخص بـین      نهاد تخصصی سازمان ملل و در راستای       بوده و ILOاموزشی  
  .المللی حقوق کار و حقوق بشر محسوب می شود

این مرکز عالوه بر تاکید بر منشور حقوق کار ،اشتغال ،اشتغالزایی ،گفتمـان اجتمـاعی و مـدیریت فراینـد                    
 مرکز مذکور به وسیله یک هیات سه جانبـه و بـه ریاسـت             .های توسعه ای را نیز مورد تاکید قرار می دهد         

ول طراحی و سـازماندهی     ئنفر پرسنل مرکز نامبرده تعداد کثیری مس      200اداره می شود از     ILOمدیر کل   
اقدامات آموزشی هستند این افراد متخصص در زمینه تکنولوژی نوین آموزشی ،تهیه و تولید مواد آموزشی               

  .،ترجمه همزمان می باشند،خدمات کتابخانه ای و مستند سازی 
نـد حـامی    ،دولـت ایتالیـا و چ     ILOذاری انجام نمی دهد و هسته سرمایه گـذاری آن           این مرکز سرمایه گ   

دیگر می باشند این مرکز بصورت نهاد اموزش فنی و حرفه ای شناخته شده است و سطوح آموزشی آن از                    
  .دوره های فوق لیسانس تا دوره ای اموزشی در حین خدمت می باشد

ین از وسایل آموزشی رسانه ای با تاکید بر کار عملـی ،بازدیـد     به کار گیری روشهای آموزشی و استفاده نو       
های علمی از موسسات ، مراکز و سازمانها در ایتالیا و خارج از کشور مـذکور از ارکـان اصـلی متـدولوژی                       

ان و روسای دولتی و خصوصی ،مراکز اموزشهای فنـی          ست ،آموزشهای این مرکز ویژه مدیر     مرکز تورین ا  
ای کارگری و کـار فرمـایی بـوده و دوره هـا بـه زبانهـای عربـی ،چینـی ،انگلیـسی                       نهماو حرفه ای ،ساز   

  .،فرانسوی ،پرتغالی ،روسی و اسپانیایی برگزار می گردد
لـه  وزشی متناسب ،مشارکتهای فنی از جم     خدمات مشاوره ای از جمله تعیین نیاز های اموزشی ،طراحی ام          

هر موسسه یا نهـاد موظـف بـه ثبـت نـام و              .نجدمواردی است که در حیطه عملکرد موسسه تورین می گ         
از سوی مرکز تورین اسـت      معرفی شرکت کنندگان می باشد و آموزشهای کارگری مستلزم ارائه دعوتنامه            

هزینه شهریه شامل دوره های اموزشی و مسافرتهای علمی و هزینه روزانه شامل هزینه اقامت ،خـوراک          و
نـواع آموزشـهای مرکـز تـورین عبارتنـد از برگـزاری دوره هـای                 ا .یورو می باشد  17و پول روزانه به مبلغ      

  اموزشی در داخل مرکز ،برگزاری تورهای اموزشی در داخل و خارج از ایتالیا ،آموزش از راه دور ،،آموزش 
  .سازمان ها می باشد
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ی تورین افزایش توان و ظرفیت دولتها ،سازمان های کارگری و کار فرمایی و دیگـر بخـشها                هدف اصلی   

اجتماعی کـشور و منطقـه متبـوع داشـته          /اقتصادی تا نقش فعال و بسزایی در توسعه اقتصادی          /اجتماعی
باشند ،این مرکز حول موضوعات ذیل فعالیت دارد که تنهـا بـر اسـاس رسـالت و هـدف اصـلی سـازمان                        

  :آموزش فنی و حرفه ای ایران تنها بر رشته های مرتیط با اهداف سازمان خواهیم پرداخت
،اقتـصاد در بخـش غیـر       HIVتغال،توسعه موسسات ،برابری جنسیتی ،جهانی سازی ،مبارزه با ایـدز و            اش

رسمی ،متدولوژی آموزشی و فن اوری اطالعات ،استانداردهای بین المللی کار ،توسـعه داخلـی ،مـدیریت                 
اجتماعی توسعه ،اقتصاد خرد ،مهاجرت،ایمنی و بهداشت شغلی ،فقر زدایی،مدیریت بخش دولتی،گفتگوی            

  .،آموزشهای فنی و حرفه ای و آموزشهای کارگران 
اشـتغال و توسـعه     :رشته هایی که نیاز های سازمان آموزش فنی و حرفه ا ی را در بر می گیرد عبارتند از                    

مهارت ،توسعه موسسات ،توسعه داخلی ،مدیریت توسعه ،مدیریت بخش دولتی ،ایمنی بهداشـت شـغلی و                
  که به ترتیب به آن خواهیم پرداخت های فنی و حرفه ایش اموز
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  :شتغال و توسعه مهارتا

هدف از آموزش این رشته پاسخگویی به نیاز هـای دولـت و جـستجوی سیاسـتی کـارا بـرای مبـارزه بـا                    
بیکاری،اشتغال ناقص ،بهره وری کم و فقر در کشورهای در حال توسعه می باشد،اسـتفاده از کارگاههـای       

موضـوعات اصـلی رشـته    . کاربردی و عملی مناسب از جمله ابزارهای این رشـته اسـت            آموزشی روشهای 
 و تحلیل بازار کارو ارزیـابی تـاثیرات اموزشـهای فنـی و حرفـه ای و موضـوعات                    هبازار کار ،تجزی  :شامل  

  .دیگری نظیر کار شایسته ،اقتصاد در بخش غیر رسمی و ارتباط میان فقر جنسیتی می باشد
ره برای افرادی که در سیاستگذاری های اموزشی و اشتغال فعالیت می کنند توصیه می               شرکت در این دو   

شرکت . شود هدف از برگزاری این دوره افزایش کیفیت و ارتقا تاثیرات سیاستهای اموزش و اشتغال است               
روز کنندگان پس از پایان این دوره درک عمیق تری نسبت بازار کار خواهند یافت و اطالعات خود را بـه                     
  .نموده و قدرت درک و تجزیه و تحلیل اطالعات ،بررسی روشها و اهداف ارتقا بازار کار را خواهند یافت

  :دوره های آموزشی زیر گروه مربوط به این اشتغال و توسعه مهارت شامل موارد ذیل می باشد
 اشتغال ،جنسیت و فقر •

 آنالیز سیاستهای اموزشی  •

 مدیریت موسسات آموزشی •

 لیل تاثیرات آموزش فنی و حرفه ایتجزیه و تح •

 اشاعه کار شایسته در بخش غیر رسمی •

  
  :اشتغال ،جنسیت و فقر

این دوره به بررسی استانداردهای جهانی کار و نحوه اجرای ان با رویکرد به کار زنان ،مشکالت این قـشر       
رکت کننـدگان در    شـ .،نحوه حل مشکالت و نیز سیاستها و اقدامات ارتقا برابـری در اشـتغال مـی پـردازد                 

نهایت با توجه به موقعیت زنان در کشورهای خود قادر به تجزیه و تحلیل آموخته های خود می باشـند و                     
  اطالعاتی برای برگزاری دوره های مشابه در سطح /و طراحی فعالیتهای اموزشی نیزبه  فنون آموزش 

  



 

 ١۴

در ILOه ای در مرکز تـورین و دفنـر   رشته مذکور در قالب یک دوره دو هفت      .ملی کامال اشنا خواهند شد      
  .ژنو به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد

  
  :آنالیز سیاستهای آموزشی

تعدادی از کشور ها در صدد ایجاد تغییرو تحول در سیستم آموزش حرفه ای خود هستند دولتهای متبـوع                   
 اقتـصادی بـسیار تاکیـد       به رقابت ملی و بهبود فرصت های بازار کار برای جویندگان کار در مواقع بحران              

هدف از برگزاری ایـن دوره بهبـود فراگـرد سیاسـتگذاری آموزشـی و کیفیـت ایـن سیاسـتها و            .می کنند   
اجتماعی است ،شـرکت کننـدگان در پایـان         /مشارکت یکسان سیستم آموزش با میزان تقاضای اقتصادی         

یدانی ،بررسی موانع و اصـالح      این دوره قادر به بررسی عرضه و تقاضا در سیستم آموزشی ملی ،پژوهش م             
  .سیاستهای اموزشی خواهند بود

  :مدیریت موسسات اموزشی
ایـن دوره   .در الویـت قـرار دارد       VETامروزه مساله کیفیت در آموزشـهای فنـی و حرفـه ای و سیـستم                

بعـد از پایـان     فنی و حرفه ای را ارتقا می بخشد         مهارتهای مدیریتی افراد مسئول در موسسات اموزشهای        
ن دوره شرکت کنندگان با مهارت های مدیریتی و مهارتهای خاص مـدیریت موسـسات اموزشـی آشـنا          ای

تغییر محیط اموزشی ،روند های بهبود بخش آموزشـی ،وظـایف و            :خواهند شد ،موضوعات اموزشی شامل      
 تواناییهای مدیران آموزشی ،مدیریت مربیان و تسهیالت آموزشـی ،اطالعـات و منـابع آموزشـی ،تهیـه و                  

  .و عملکرد دو جانبه با سرمایه گذاران می باشدتدوین برنامه درسی ،مدیریت کیفی 
  :ارزیابی آموزشهای فنی و حرفه ای

بعد از پایان این دوره شرکت کنندگان با ارزیابی بهتر برنامه هـا و همچنـین اهـداف ارزشـیابی ،روشـها و               
  .فنون تکمیلی ان آشنا خواهند شد 

  :کار شایسته
 موضوع جدیدی است که به سیاستها و فعالیتهایی که سبب ارتقا کار در بخش غیر رسمی می             کار شایسته 

شود می پردازد ،این رشته توسعه مهارت ،ارتقـا موسـسات کوچـک ،بهبـود شـرایط شـغلی در موسـسات                      



 

 ١۵

کوچک و بسط حمایتهای اجتماعی را در بر می گیرد ،شرکت کنندگان در این رشـته بـا نظـرات جدیـد و                       
  . برای بررسی مشکالت رایج آشنا خواهند شدمطلوبی

  
  :مدیریت توسعه

مرکز آموزشی تورین در راستای مدیریت صحیح و توسعه پایدار ،اقدام به برگزاری یک سـری دوره هـای                   
آموزشی با هدف افزایش تخصص و هماهنگی در مدیریت منـابع دولتـی نمـوده اسـت ایـن دوره هـا بـا                        

 بانک جهانی ،بانکهـای توسـعه منطقـه ای ،دانـشگاههای جهـانی و               مشارکت موسسات بین المللی نظیر    
گـرایش تـدریس مـی      4برگزار می شود ،مدیریت توسعه در       OECDقتصادیسازمان توسعه و مشارکت ا    

  مدیریت تدارکات ،مدیریت پروژه ،توسعه داخلی و دوره های کارشناسی ارشد:شود 
  
  

  :مدیریت تدارکات
دیریت تـدا کـات و تـامین تجهیـزات ،مـدیریت تـدارکات امـور                این دوره شامل دوره های تخصـصی مـ        

ساختمانی ،مدیریت تدارکات سیستم های اطالعاتی ،مدیریت تدارکات بخش بهداشت ،مدیریت تـدارکات             
  بخش دولتی ،آموزش مربیان در رشته تدارکات دولتی 

  
  :مدیریت پروژه

کـار گروهـی و مهارتهـای بـین افـراد            در این رشته کلیه مراحلی که یک پروژه سپری می کند از جملـه               
مدیریت پروژه های همکار هـای فنـی        :آموزش داده می شود ،رشته های خاص مدیریت پروژه عبارتند از            

 بانک جهانی انجام می شود و مـدیریت پـروژه هـایی کـه بـا                 پروژه هایی که با سرمایه گذاری       ،مدیریت  
  .بودجه بانک جهانی انجام می شود

  
  
  



 

 ١۶

  :توسعه داخلی
با ارئه مدرک کارشناسـی در ایـن رشته،دسترسـی بـه            ICTرشته ای   :برنامه ای توسعه داخلی عبارتند از       

کتابخانه تخصصی ،بانک اطالعاتی ،خبرنامـه هـا ،مقـاالت الکترونیکـی ،آموزشـهای در حـین خـدمت و                 
  مشاوره شغلی

  
  

  :دوره های کارشناسی ارشد
قطع کارشناسی ارشد  از کـشور هـای توسـعه یافتـه و در               دانشگاه تورین در تعداد کثیری از رشته ها در م         

مـدیریت توسـعه ،تخـصص در قـانون بـین المللـی             :حال توسعه دانشجو می پذیرد رشـته هـا عبارتنـد از           
  کار،تخصص در پروژه های فرهنگی توسعه 

  
  توسعه موسسات

بـرای کـار   ی بیـشتری را  موسسات رکن اساسی اشتغال محسوب می شوند ،لذا توسعه موسسات فرصـتها     
  :در این حوزه عبارتند از ILOشایسته برای مردان و زنان ایجاد می نماید آموزشهای 

آموزش کار آفرینی ،بهبود شرایط کار برای موسسات کوچک ،خدمات مـالی ،خـدمات توسـعه شـغلی،کار                  
  آفرینی جوانان ،مدیریت نیروی انسانی ،کیفیت کار و بهبود بهره وری ،توسعه اقتصاد داخلی 

  
  :آموزش کار آفرینی 

در این رشته جوانان با فرهنگ کار آفرینی واشتغالزایی در موسسات کوچـک آشـنا مـی شـوند همچنـین                     
  .مربیان موسسات آموزشهای فنی و حرفه ای را با هر انچه که یک کار افرین باید بداند آشنا خواهیم کرد

  
  بهبود شرایط کار در موسسات کوچک

ه مسائل مربوط در توسعه موسسات کوچک،افزایش توان طراحـی و اجـرای             آگاهی سیاستگذاران نسبت ب   
  .اصالحیات در سیاست مشاغل کوچک از جمله موضوعاتی است که در این رشته به آن پرداخته می شود
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  خدمات مالی 

اکثرا ،صاحبان صنایع کوچک از عدم دسترسی به بودجه کافی شکایت دارند شرایط بسیار دشوار و فقـدان                  
ار از جمله موانعی بشمار می روند کـه مـردان و زنـان بـسیاری را از کـسب وام هـایی بـرای توسـعه                   اعتب

رشـته  موسسات کوچک محروم ساخته است لذا این موسسات با چالشهای عدیده ای مواجـه مـی شـوند                   
  :های اموزشی ذیل برای رفع مشکالت مربوط به این بخش طراحی شده است 

تای عملکرد صحیح ،ضـمانت کـاری بـرای موسـسات کوچک،ضـمانت           در راس  مدیریت موسسات کوچک  
  بودجه برای موسسات کاری ،معرفی موسسات کوچک به اتحادیه هایی خاص 

  
  خدمات توسعه شغلی
شـامل اطالعـات    BDS به رشد و عملکرد بهتر موسسات کمـک مـی کنـد              BDSخدمات توسعه شغلی  

اطالعـات و ارتباطـات   ،مـشارکت در تکنولـوژی   ،آموزش ،مشاوره شغلی ،خدمان مـشاوره ای و بازاریـابی      
موارد نامبرده اکثرا در سطح موسسات متوسط و بزرگ اسـتفاده مـی شـود رشـته              .،خودیاری فنی می باشد   

  :برگزار می گردد عبارتند ازILOهایی که در این شاخه با مساعدت  بخش اشتغال 
اصـول و مبـانی عملـی بـا     SME،توسعه پیوسـته  BDS،مدیریت BDSتوسعه بازار های تجاری برای     

  مشارکت یونیدو
  

  توسعه کارآفرینی زنان 
برای اینکه جایگاه زنان در اهمیت کارآفرینی ،اشتغالزایی و فقرزدایی شناخته شـود رشـته هـای ذیـل بـا                     

  :برگزار می گرددILOمشارکت 
و مربی بـرای    یا خدمات شغلی ،تربیت مشاور      BDSسیاستها و استرتژیهای ارتقا کارآفرینی زنان ،اموزش        

  اموزش زنان در رشته کار آفرینی و رشد شغلی 
  
  



 

 ١٨

  
  

  مدیریت منابع انسانی
  

رابطه میان بهبود شرایط کار و افزایش بهره وری با عملکرد صحیح مدیران و صاحبات مشاغل تثبیت می                
  :برای مدیریت منابع انسانی رشته های زیر پیشنهاد می شودشود

 در مدیریت منابع انسانی ،توسعه سیاست بهره وری ملی ،بهبود کیفیت            بهبود بهره وری با عملکرد صحیح     
  شغلی در موسسات کوچک

  
  

  :توسعه اقتصاد داخلی
موسسات توسعه اقتصادی داخلی موظفند برنامه هایی برای پشتیبانی و مشارکت موسسات کوچک بخش              

  :اخلی پیشنهاد می شوندداخلی طراحی کنند رشته های ذیل عناوینی هستند که برای توسعه اقتصاد د
استراتژیهای توسعه اقتصاد داخلی،مراحل توسعه مولد در اقتصاد داخلی از طریق مشارکت ،توسعه اقتـصاد               

  .داخلی در شرایط قبل از بحران
  

  زمینه فعالیتهای سازمان با مرکز بین المللی تورین
 آمـوزش مربیـان در رشـته هـای          مرکز تورین در سالهای پیش از پیروزی انقالب اسالمی بیشتر در زمینه           

فنی و پداگوژی فعال بود اما با گذشت زمان رویکرد خود را به ارائه آموزشهای تئوری و نظـری تغییـر داد                      
سازمان آموزش فنی و حرفه ای ایران سالیانه تعداد کثیری از مربیان خود را برای ارتقا اموزش و آشـنایی                    

ام می کرد که متاسفانه این روند به مرور زمانه کاهش یافت            با سیستم های نوین آموزش به این مرکز اعز        
و برای ارتقا دانش کارشناسان و مربیان       آموزشهای این مرکز از کیفیت بسیار باال و مطلوبی برخوردار بوده            

به ویژه برگزاری کارگاههای    که در حقیقت قطب اصلی آموزش محسوب می شوند بسیار مفید خواهد بود              
  افزایش توان علمی و عملی ،ILOبه روز کردن استاندارد ها بر اساس استاندارد های آموزشی خاص در  



 

 ١٩

دوره های کار آفرینی برای زنان و جوانان که می تـوان            مربیان ،دور های مدیریتی برای مدیران سازمان ،       
نـی  ان را مکمل پروژه های سابق سازمان در زمینه کار آفرینی دانست ،آموزش مربیان در رشـته هـای ف                   

  .ی است که پرداختن به ان از جایگاه خاصی برخورداراستداز موار.....،بهداشت و ایمنی شغلی و
  
  
  
  
  

               

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  


