
 

 

 هاچالشتوصيف برنامه درسي شاخه کاردانش در ايران همراه با سير تحول و  -12-2-2-3-2

 شريعت زادهمهدی دکتر 

 

 مقدمه

به اجرا درآمد. هدف از تأسيس  1371-1372متوسطه از سال تحصيلي  آموزشيك نوآوري در نظام جديد  عنوانبهشاخه كاردانش 

از طريق تربيت نيروي انساني مورد نياز در سطوح  بازار كاراي دوره متوسطه با نيازهاي هآموزشاين شاخه ارتباط و نزديكي بيشتر 

 گيرد.ماهر، استادكار و غيره بود. در اين مطالعه برنامه درسي شاخه كاردانش در ايران مورد بحث و بررسي قرار ميكارگر ماهر، نيمه

 های کار محورآموزشمروری اجمالي بر سير تحوالت 

اي، در ايران، در حقيقت با تأسيس دارالفنون شكل گرفت و رسميت يافت. تأسيس اي( مدرسههاي كار محور )فني حرفهآموزش

هاي مختلف تحصيلي شد. پس از نياز اجتماعي، تعيين كننده رشتهآن  اي بود كه دري مدرسهآموزشپاسخي به نياز  دارالفنون،

ها، نياز به وجود هاي دولتي به شيوه اروپايي و وسعت تشكيالت آنسيس سازمان)هـ. ش( و تأ 1285انقالب مشروطيت در سال 

اي، درصدد برآمد كه نيروي مورد نياز خود را از طريق تأسيس مدرسه وابسته به كرده، افزايش يافت. لذا هر مؤسسهافراد تحصيل

آموزان دانشمتوسطه در كشور انجاميد و هدايت  دوره آموزشادامه اين روند به توسعه  (.1378پور، خود تأمين نمايد )محسن

شد كه  منجركثرت يقه سفيدان پشت ميزنشين، بدون توجه به نيازهاي جامعه به آن  به دنبالو  ديمتمركز گرد هادانشگاه سويبه

 .كردمتوسطه وارد  آموزشبه روند  را انتقادات زيادي

به  پرداختنها به خاك آلوده نگردد. ها، كسب مشاغلي است كه دستكردهاكثر تحصيلآرزوي »، آمده است: در گزارشي ديگر    

 («.1341شود )گزارش مقدماتي برنامه سوم اي و فنون، در خور افراد كم استعداد ملحوظ ميكارهاي حرفه

اشته شد، متوسطه به اجرا گذ آموزش نظام جديد پرورش كشور، و آموزشدنبال تغيير نظام  به 1353-1354 تحصيليدر سال 

، در اي ايجاد گرديدهاي فني و حرفهآموزشمنظور گسترش و توسعه متوسطه به آموزشعليرغم تغييراتي كه در ساختار برنامه اما 

اي و هاي فني و حرفهآموزشبودن  ارزشكمآموزان براي ورود به دانشگاه، تأكيد بر دروس نظري، تأكيد بر آماده كردن دانش عمل

هاي عيني و ملموس اجراي اين برنامه جديد ترين نارساييها، از جمله مهمآموزشعالقه و سرخورده به اين زان بيآموهدايت دانش

آماده كردن  متوسطه، آموزش فلسفه مورد ترديد قرار گرفت زيراآن  ، مجدداً كارآيياين نظامپس از گذشت مدتي از اجراي  .بود

بهرنگي  ؛1361 ،شريعتمداري) شدميروز به روز افزوده هاي بيكار جمع ديپلمه رب ري كه، به طوبودافراد براي رفتن به دانشگاه 

1373.) 

هاي منظور اصالح بخشي از نارساييادامه يافت. در اين سال به -1361تا سال -اين وضعيت تا پس از پيروزي انقالب اسالمي    

آموزان و آشنايي آنان با محيط كار رورش روحيه عالقه به كار در دانشبا هدف پ« طرح كاد» بازار كارمتوسطه در ارتباط با  آموزش

در آن  تبصره به ضميمه سازمان و تشكيالت اجرايي 3طرح در ده ماده و  اين و كارهاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي به اجرا درآمد.

 ايحرفهفني و  هايآموزشي هماهنگي و پرورش مورد بحث و بررسي قرار گرفت و شوراي عال آموزششوراي تغيير بنيادي نظام 

نيم روز  3 بايستميدر دوره متوسطه  آموزانبر اساس اين طرح كليه دانش .را مور د تصويب قرار دادآن  كليات آراكشور به اتفاق 

وزارت ) د.و مشاركت و ياري كار بپردازن فراگيريساعت در محيط كار حاضر و به مشاهده و  10-8يا يك روز تمام در هفته بين 

بودن، جايگاه طرح كاد در مجموع  نامشخصاز جمله:  هايينارسايياين طرح در مرحله اجرا با نواقص و  (1361موزش و پرورش آ



 

 

( 1372پيراينده و ديگران )تحصيلي نامشخص بودن محتواي هر حرفه، موضوعيت نداشتن امر هدايت  دوره متوسط، هايآموزش

 مواجه گرديد.

ها و و نارسايي به نيازهاي جامعهآن  يآموزشعدم پاسخگويي مناسب برنامه  علت به، قبل متوسطه آموزشام نظتغيير       

بحث و  عالي انقالب فرهنگي( قرار گرفت و پس از چند سال هايي مجدداً، در دستور كار مسئولين فرهنگي كشور )شورايكاستي

هاي كشور به اجرا درآمد براي نظام در دبيرستان 1371 -1372ي متوسطه از سال تحصيل آموزشبررسي سرانجام نظام جديد 

تقويت ها تأسيس شاخه كاردانش جهت ترين آنهاي متعددي در نظر گرفته شده بود كه از مهممتوسط ويژگي آموزشجديد 

 مه يافته است اگرچه اجرايبرنامه شاخه كاردانش با همان اهداف تا كنون نيز ادا دوره متوسطه بود.در آموزان آموزي دانشمهارت

بين آن  و برنامه كارورزيسال افزايش يافته  3سال به  2از آن  مدت طول و شدهدچار تغييراتي  1396-1395از سال تحصيلي آن 

تغيير چنداني نيافته است و كماكان در آن  راياما ماهيت اج ساعت در نظر گرفته شده است 240ساعت و حداكثر  120حداقل 

 تحصيلي نه چندان قابل توجهي برخوردار هستند ملزم به انتخاب رشته كه از نظر پيشينۀ آموزانيدانشخير نيز اغلب ا هايسال

 .كنندميبا عالقه رشته شاخه كاردانش را انتخاب آموزان، . در مواردي نيز دانششوندميكاردانش  هايشاخه

 

 کاردانش توصيف برنامه درسي شاخه

روس ي شاخه كاردانش به اهداف و ساختار برنامه درسي، نحوه ورود به شاخه كاردانش و نحوه ارزشيابي از ددر توصيف برنامه درس

 شود:نظري و مهارتي اشاره مي

 اهداف کلي

نيازهاي توسعه اقتصادي،  اساس برهاي صنعت، كشاورزي و خدمات هدف كلي شاخه كاردانش تربيت نيروي انساني مورد نياز بخش

 دهندنحوي كه هر يك از افراد شاغل و يا متقاضيان اشتغال در جامعه براي كاري كه انجام ميباشد، بههنگي كشور مياجتماعي، فر

 .(1375 پرورشو  آموزش)كليات نظام جديد  هستند، دانش و مهارت كافي كسب نمايندآن  يا داوطلب انجام

 اهداف جزيي 

آمادگي نسبي  احراز واعتالي سطح فرهنگ و دانش عمومي ماعي، پرورش ملكات و فضايل اخالقي، بينش سياسي و اجت

 از: اندعبارتهاي خاص علمي، كاربردي. ساير اهداف شاخه كاردانش آموزان براي ادامه تحصيل در رشتهدانش

شتغال توانايي انجام كار در حد استانداردهاي شغلي ارائه شده از سوي دستگاه متولي بخش ا های فني:کسب مهارت -الف 

 ه با رعايت نكات ايمني و بهداشتيهمرا

پذيري و غيره در امور گيري، پرورش روحيه مسئوليتهاي تصميمهاي فكري، مهارتگسترش توانايي های زندگي:مهارت -ب 

 شود.داده مي آموزشآموزان هاي عمومي و تكميل مهارت به دانشها در قالب درسفردي و اجتماعي. اين مهارت

 التحصيلي.توانايي و مهارت الزم براي ادامه دادن يادگيري بعد از فارغای يادگيری: همهارت -ج

 يادگيری -ياددهي هایروش

ها ابتدا توسط معلم شود. به اين ترتيب كه مفاهيم و مهارتدانش، به شيوه سنتي انجام مي كار وو تدريس در شاخه  آموزشروش 

شود. بديهي است در تمرين مي آموزدانشگاه يا آزمايشگاه مدرسه توسط معلم و داده شده، سپس به شكل عملي در كار آموزش



 

 

آموزان محيط واقعي كار را تجربه نكرده؛ بنابراين با ، دانشهاكارگاهاين شيوه به دليل امكانات محدود مدارس و مجهز نبودن 

سه ساله فني و  ي دورهآموزشن كارآموزي در برنامه شوند. البته درسي با عنواهاي محل كار نيز آشنا نميها و محدوديتويژگي

در آن  سال سوم، يعني پايان مدت تحصيل، ملزم به گذراندن تابستان درآموزان اي و كاردانش گنجانده شده است كه دانشحرفه

مربيان و كارفرمايان  برنامه دقيق و منسجم و با هماهنگي الزم اساس بر ورزيباشند. ليكن اين دوره كارهاي واقعي كار ميمحل

 گردد.هاي درسي باز نمينيز به برنامهآن  گيرد، از اين رو كارايي الزم را نداشته و بازخوردانجام نمي

 

 ارزشيابي

كتبي براي دانش نظري  هايآزمون. پذيردميكتبي و عملي صورت  هايآزموندر اين شاخه به دو صورت  هاآموختهارزشيابي از 

 .شودميداده شده استفاده  آموزش هايمهارتعملي براي سنجش  هايمونآزآموخته شده و 

 .شودميو پرورش به صورت سنتي انجام  آموزش هايبخشارزشيابي در اين شاخه به مانند ساير  هايشيوه

 

 التحصيالنفارغاشتغال 

 نند از مزاياي زير برخوردار خواهند شد:موفقيت به پايان برسا با راكه كليه واحدهاي درسي رشته مهارتي خود  آموزانيدانش

  و پرورش آموزشمهارتي مربوط از وزارت  رشته درمتوسطه  آموزشدريافت مدرك رسمي پايان تحصيالت كامل 

  ربطيذدريافت گواهينامه مهارت شغلي از دستگاه متولي 

 دريافت گواهينامه كارورزي 

شغلي در فراگيـران بـه طوريكـه بالفاصـله بعـد از  هاييمهارتو توسعه  ايجاد ،دانش وايجاد شاخه كار  با توجه به اينكه هدف اصلي

 التحصيالنفارغ ،ايحرفهدر صورت تحقق يادگيري  لذا است، بوده از هنرستان بتوانند جذب بازار كار و صنعت شوند، التحصيليفارغ

اين شاخه، به دليل كار در  التحصيالنفارغبراي  ند.اين شاخه شانس بيشتري نسبت به سايرين براي حضور در بازار كار و صنعت دار

زمينه كاريابي و اشـتغال بـيش از سـاير  هاآنها و ابزارآالت فني و صنعتي و نحوه استفاده از مختلف و آشنايي با دستگاه هايكارگاه

 شوند. كار و صنعت مشغول به كار اردر باز توانندمي التحصيالنفارغو اين  باشدميها رشته

 هاي مهارتي كاردانشبرنامه درسي رشته ساختار

 شود:هاي مهارتي از اجزا زير تشكيل ميبرنامه درسي رشته 

 غير فني یهايستگيشادروس عمومي و  

واحد  31باشد. در پايه اول مدارس روزانه واحد مي 42هاي مهارتي شاخه كاردانش مشترك است و جمعاً اين دروس در همه رشته 

واحد  13واحد مطالعات اجتماعي،  6واحد دروس عمومي،  19شود. اين دروس مشتمل بر واحد ارائه مي 22دوم و سوم  و در پايه

 .باشدميغير فني  هايشايستگيواحد  9زندگي و  هايمهارتواحد انسان و  4انسان و سالمت، 

 

 استانداردهای مهارت يا دروس فني

و اشتغال  آموزشها محور اصلي واحد در هر رشته متغيرند. اين مهارت 61 سقف تا وي مهارتي هستند آموزشاين دروس برنامه  

واحد دروس فني  61و  (رياضي، فيزيك، شيمي)واحد دروس پايه فني، شامل  8باشند. دروس فني كه شامل آموزان ميدانش

 .گرددمي بالغ واحد 120 اتشاخه كاردانش در دروس عمومي، دروس پايه فني و دروس فني  واحدهاي. جمع باشدمي



 

 

 نيازدروس پيش 

ي از ميان آموزشاستانداردهاي مهارتي و جبران برخي كمبودهاي  آموزشآموزان براي ورود به ايجاد شايستگي در دانش منظوربه 

هاي بعضي از دروس به مجموعه دروس الزامي رشته اي،هاي شاخه فني و حرفهدروس عمومي، پايه و اختصاصي برخي رشته

 مهارتي اضافه شده است.

 (غير فني يهايستگيشا) مهارتدروس تكميل  

 اند از؛سازد و عبارتآموزان را براي خود اشتغالي آماده مياين دروس دانش 

 ت محيط كارالزاما 

  ياحرفهاخالق 

  ينيكارآفر و ينوآوركارگاه. 

 

 کارورزی 

بنابراين  انند در محيط واقعي نيز كار كنند؛بايد بتو خوداشتغاليهاي مربوط به آموزان پس از فراگيري مهارت و كسب تواناييدانش 

 بيني شده است.در هر رشته پيش ساعت 120-140برنامه كارورزي تا سقف 

عدم امكان ارائه كارورزي در هر مهارت در يك منطقه شاخص مناسبي براي تعيين نيازهاي شغلي منطقه و ضرورت توسعه امكان يا 

 باشد.م توسعه يك رشته مهارتي مييا عد

 دروس اختياری

ه، نيروي هاي شاخه كاردانش جهت انطباق با شرايط محيطي، امكانات، نيازهاي منطقآموزشمنظور انعطاف در درس اختياري به

 اند.انساني منطقه و اشتغال طراحي شده

آموزان با توجه به جدول دروس اختياري اي عاليق و استعدادهاي دانشي با شرايط و امكانات خود و نيازهاي منطقهآموزشواحد 

 .نمايدميه آموزان ارائهاي مهارتي، دروسي را براي پوشش واحدهاي اختياري هر رشته مهارتي به دانشمتناظر با رشته

 1395دفتر كاردانش ؛ برنامه درسي شاخه كاردانش بر حسب، واحد / ساعت – 1جدول شماره 

 واحد/ ساعت مجموع دروس رديف

 42 دروس عمومي 1

 9 فنيدروس غير 2

 8 ، شيمي(كيزيف دروس پايه فني )رياضي، 3

 61 دروس فني 4

 120 جمع 

 

 



 

 

 مهارتي شاخه كاردانش: هايرشته

دروس  مهارت )دروس فني( هايتركيبي از استاندارآن  هايي هستند كه ساختار اختصاصي برنامه درسيمهارتي رشته هايرشته

 بازار كاراي و تربيت نيروي انساني ماهر براي اشتغال در هاي حرفهمهارت آن آموزش تكميل مهارت و دروس اختياري است و هدف

 است.

 در جدول ذيل ارائه گرديده است:آن  شرح كه ؛است و هنر مينه صنعت، خدمات و كشاورزيز چهاردانش مشتمل بر و شاخه كار 

 1395دفتر كاردانش  زمينه، گروه و زيرگروه تحصيلي شاخه كاردانش بر حسب هايرشتهعناوين  -2جدول شماره 

 

 کاردانش التحصيالنفارغنحوه ادامه تحصيل 

ود به شاخه كاردانش تمهيداتي براي ادامه تحصيل آنها در نظر آموزان براي انتخاب و وربه منظور ايجاد انگيزه بيشتر در دانش

و دانشگاه علمي كاربردي، دانشگاه پيام نور  ايحرفهكده فني و آموزشادامه تحصيل شاخه كاردانش در  هايزمينهگرفته شده است. 

شاخه كاردانش با مدرك ديپلم با  تحصيالنالفارغنجا كه اشتغال . از آباشدمي پذيرامكانسراسري و در صورت تغيير رشته در كنكور 

ل براي كسب مدارك تحصيلي باالتر به ادامه تحصي مندعالقه ،التحصيالنفارغاز اين  ايعمده، بخش باشدميمشكالت زيادي مواجه 

 .باشندمي بازار كاربه شانس اشتغال بيشتر در  و دسترسي

 

 فراروی برنامه درسي شاخه کاردانشی هاچالش

كاهش آن  رو بوده است و سبب گرديده كارآيي و اثربخشيهاي متعددي روبهه درسي شاخه كاردانش در اجرا و عمل با چالشبرنام 

 گردد؛ها اشاره مييابد. در ذيل به اهم اين چالش

د ضروري براي ورود به شاخه كاردانش يكي از موارآموزان: هاي ورودي دانشبا ويژگي عدم تناسب برنامه درسي طراحي شده -

آموزان به اين شاخه كه اغلب دانشباشد. با توجه به اينهاي فني اين شاخه ميبراي رشته 14( و 1در درس رياضي ) 10نمره 

هاي ي مناسبي برخوردار نيستند عموماً از كسب نمره مورد نياز درس رياضي در رشتهآموزششوند از سابقه تحصيلي و وارد مي

 شرح        

 رديف

 رشته  گروه زمينه

 

 

1 

 

 

 صنعت

 برق و رايانه

 مكانيك

 يدارتعمير و نگه 

 مواد و فرآوري

 ساختمان و معماري

17 

32 

1 

4 

6 

 33 كشاورزي و غذا كشاورزي 2

 

3 

 

 بهداشت و سالمت خدمات

 خدمات

 يادار اموربازرگاني و 

1 

7 

3 

 49  هنر 4

 153   جمع



 

 

گردد. باشند و همين امر سبب طوالني شدن طول مدت تحصيل و بعضًا ترك تحصيل آنان ميان ميمختلف شاخه كاردانش ناتو

الذكر با آموزان فوقبه شدت وابسته است، براي دانش ()رياضي، فيزيك و... پايه سودروس فني كه با در يادگيرياز طرف ديگر 

 .(1386زاده  عتيشر ،1390نفيسي ) گرددمشكالت جدي مواجه مي

استانداردهاي مهارتي در شاخه كاردانش در حكم كليد براي اجراي استانداردهاي مهارتي:  يآموزشم تناسب شرايط عد -

آموزي با اختالل بيايد عمالً فرايند مهارت وجود بهآموزي است و اگر هر نوع خللي در اجراي صحيح اين استانداردها مهارت

بود نيروي انساني واجد الشرايط، به روز نبودن تجهيزات كارگاهي و از جمله كم ييهايينارساگردد. جدي مواجه مي

هاي استانداردهاي مهارتي آموزشهاي كارگاهي و غيره، از جمله مواردي هستند كه آموزشآزمايشگاهي، نامناسب بودن محيط 

اي صورت ها به گونهستاناند. همچنين نحوه ارزشيابي دروس مهارتي در هنررا در شاخه كاردانش با اختالل مواجه كرده

آموزي در سطح مهارت توانديم هاي مربوطه در رابطه با ارزشيابي منطبق نيست و همين امرگيرد كه با دستورالعملمي

 .(1382 برزگر ،1382 رضاپور ،1389 نيمت ،1390نفيسي ) دهدهاي كاردانش را تنزل هنرستان

آموزان شاغل به تحصيل در شاخه كاردانش رزي از جمله دروسي است كه دانشبرنامه كارو: عدم اجراي صحيح برنامه كارورزي -

توانند شوند و هم ميآشنا ميآن  هم با محيط كار و شرايط حاكم بر ،بيني شده با گذراندن اين درسبرنامه پيش اساس بر

كه از نظر زمان انجام اين درس به اينهاي ياد گرفته در محيط مدرسه را به محك تجربه بگذارند. در حال حاضر با توجه مهارت

اين درس به طور جدي در  و پرورش مشكالت زيادي وجود دارد، عموماً آموزشها و نهادهاي خارج از و ميزان همكاري سازمان

 ،1380عطاريان  ،1381 ييايريپ ،1381اكرام نيا ) باشدگيرد و فاقد اثربخشي الزم ميصحنه عمل و اجرا مورد توجه قرار نمي

 (.1393زاده  شريعت و 1382برزگر  ،1387شواخي 

كلي جامعه  طوربهو  فراگيران منفي والدين، نسبتاً نگرشو كاردانش در جامعه:  ايحرفهفني و  هايآموزشپايين بودن منزلت  -

بسياري اين متصور  اذهانبا نمرات پايين به اين شاخه از سوي مدارس به طوريكه در آموزان دانشو هدايت  هاآموزشبه اين 

هرچند كه در  دانش وارد شود.و كار  هايرشتهديگر ادامه تحصيل دهد، بايد به  هايرشتهاست كه هر كس نتوانست در 

 .تا حدي كاهش يافته است فراگيران واخير از ميزان اين نگرش منفي نسبت به شاخه كاردانش در بين والدين  هايسال

يجاد در جهت اآموزان دانشبه  آموزيمهارتشاخه كاردانش با هدف  با وجود آنكه: ردانششاخه كا التحصيالنفارغاشتغال  -

مشاغل و  فمهارتي اين شاخه توسط صاحبان حِرَ استانداردهايريزي شده است به طوري كه همه اشتغال در بازار كار برنامه

شاخه كاردانش بعد از فارغ التحصيلي  التحصيالنفارغ كه باشدميانتظار اين  لزوماً و گرددميو پرورش طراحي  آموزشخارج از 

است كه اين آن  و مطالعات نشان دهنده هابررسيشاغل گرديده و به فعاليت بپردازند، اما  بازار كارولت در سهبه  توانندمي

ازار كار به شغل متناسب با در ب توانندنمي التحصيالنفارغاست و درصد بااليي از اين  نشده برآوردهكنون به درستي  انتظار تا

 .آموخته شده دست پيدا كنند هايمهارت
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 1380-81و كاردانش در سال تحصـيلي  ايحرفهآموزان شاخه فني و (. بررسي مشكالت كارورزي و كارآموزي دانش1381اكرام نيا، غالمرضا )

و پـرورش اسـتان  آمـوزشان اصـفهان، طـرح پژوهشـي سـازمان ذيربط است يهادستگاهآموزان و ديگر از ديدگاه مربيان، مديران، دانش
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 استان تهران، يهاشهرستانكامپيوتر و الكترونيك شاخه كاردانش  هايرشته(. بررسي وضعيت اشتغال مهارت آموختگان 1382برزگر، محمود )

 استان تهران. يهاشهرستانو پرورش  آموزشپژوهشي، سازمان  طرح

 .گاهيآموزشو  آموزشمعاونت  .(1373) محمدرضابهرنگي، 

 .و پرورش آموزشارزيابي از طرح كاد، انتشارات وزارت  .(1372پيراينده و ديگران )

و كاردانش استان  ايحرفهكارآموزي و كارورزي بر مهارت هنرجويان فني و  يهادوره. بررسي ميزان اثر بخشي (1381محمدحسن ) پيرياني،

 و پرورش استان لرستان. آموزشكل لرستان. طرح پژوهشي. اداره 

در شهرستان كاشان، طرح  هاآنشاخه كاردانش با امكانات موجود  يهاآموزشي آموزش يازهاين(. بررسي تناسب 1382رضاپور، غالمرضا )

 و پرورش استان اصفهان. آموزشپژوهشي اداره كل 

 .(1341گزارش مقدماتي برنامه سوم ) .سازمان برنامه و بودجه

 .(1346گزارش مقدماتي برنامه چهارم عمراني ) .برنامه و بودجه سازمان

 .(1351گزارش ارزيابي برنامه چهارم ). سازمان برنامه و بودجه

 تعليم و پژوهشكده پژوهشي، طرح ،ايحرفهكار و دانش و فني و  شاخهآموزان ورودي دانش يهايژگيوبررسي . (1386شريعت زاده، مهدي )

 .تربيت

 درسي. يزيربرنامهو پرورش، سازمان پژوهش و  آموزش(. ارزشيابي از برنامه كارورزي شاخه كاردانش در وزارت 1393) يمهد، زاده شريعت

 تعليم و تربيت اسالمي، انتشارات نهضت، زنان مسلمان، چاپ ششم، تهران.. (1361) عليشريعتمداري، 

دفتر انتشارات كمك  10شماره  ايحرفهفني و  آموزش رشد ،ايحرفهفني و  يهاآموزشتبيين نظام كارورزي در . (1387) رضا يعل شواخي،

 .يآموزش

و  آموزشپژوهشي سازمان  طرح بررسي وضعيت و عوامل مرتبط با اشتغال دانش آموختگان شاخه كار و دانش مشهد،. (1380عطاريان، نادره )

 .پرورش استان خراسان

سازمان پژوهش و  حساب داري و كامپيوتر شاخه كاردانش در شهر تهران. هايرشتهوني (. بررسي كارآيي بير1389متين، نعمت اهلل )

 و پرورش. آموزشي وزارت آموزش يزيربرنامه

 (.1) شمارهمتوسطه در ايران، فصلنامه تعليم و تربيت، نشريه پژوهشكده تعليم و تربيت،  آموزش(. تحوالت 1378پور، بهرام )محسن

 طرح شغلي، يهامهارترسمي با محيط كار و  ايحرفهفني و  هاآموزش. بررسي چگونگي و ميزان ارتباط (1390) نيعبدالحسنفيسي 

 ي.آموزش يزيربرنامهسازمان پژوهش و  653شماره  هينشر پژوهشي،

 متوسطه. آموزش(. كليات نظام جديد 1375و پرورش ) آموزشوزارت 

 .آمار و اطالعات(. دفتر كاردانش، واحد 1395و پرورش ) آموزشوزارت 


