اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ ی اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﯿﻠ و ارﺗﻘﺎی داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼ را دارﻧﺪ ،ﻻﺟﺮم ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺒ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ
و اﻟﺰاﻣ ﺑﻮدن ﺛﺒﺖ ﻣﺪارج و ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠ ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻨﻮی
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارﮐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدن دوره ﻫﺎ و ﻣﺪارج ﻋﻠﻤ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ وی را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﯾ اﻣﺘﯿﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﺗﻔﺎوت او را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ‐ﮐﻪ در آن ﺣﻮزه ی ﺧﺎص ﺗﺨﺼﺼ ﮐﺴﺐ ﻧﺮده
اﻧﺪ ،ﯾﺎ داﻧﺸ ﻧﺪارﻧﺪ‐ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎص ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺘﻌﺪّد دﯾﺮی ﺑﺮای
ﺷﺨﺺ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﻠﻤ ،ﻓﺮﻫﻨ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در آن ﺣﻀﻮر دارد و
ﯾﺎ در آن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻣﺸﻬﻮد ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ و اﻣﺘﯿﺎزاﺗ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﺎن
ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣ آورد ،ﺗﻔﺎوت در ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﻐﻠ ،رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣ ،وﺟﻬﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮد
در ﮔﺮوه ﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎط ﮐﯿﻔ ﻫﺮ ﯾ از ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼ و ﻣﺪرک
ﺗﺤﺼﯿﻠ ﻓﺮد ،ﯾ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼ و ﻣﺪرک ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ داﻧﺶ ،ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ،ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﻐﻠ ،رﺗﺒﻪ ی اﺳﺘﺨﺪاﻣ و وﺟﻬﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺳﺖ؛ و ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﺮد ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﺎﻣﻊ ،ﮔﺮوه ﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ و ﺣﺮﻓﻪای اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺷﻤﺎری اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﺑﺎ ورود و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﯾﻦ روﻧﺪ،
ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻌﻤﻮل و اﻧﯿﺰه ﻫﺎی اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ را دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮده و ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤ و ﻏﯿﺮ واﻗﻌ ﺑﻪ آن ﻣ دﻫﻨﺪ.
ﻟﺬا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺮف داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ و ﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدن دوره ﻫﺎی ﻋﻠﻤ ،ﻫﺪﻓ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻋﻤﻮﻣﺎً
داﻧﺶ ﻧﺎآﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از ﻃﺮف دﯾﺮ ،اﻓﺮادی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﮐﺎذب ،ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از راه اراﺋﻪ ی ﻣﺪارک
ﺗﺤﺼﯿﻠ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ی آﻣﻮزﺷ و ﻋﻠﻤ و ﺧﺎرج از ﻣﺪار ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﺨﺼﺼ ﻣﭘﺮدازﻧﺪ .ﯾﻌﻨ وﺟﻮد ﻋﺪّه ی
ﮐﺜﯿﺮی از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻋﻠ رﻏﻢ ﻧﯿﺎز ﺣﺮﻓﻪ ای و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ ،ﺗﻮان ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدن دوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﻻزم ﺑﺮای
اﺧﺬ آن را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺳﻮدﺟﻮ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮش رﻧ و ﻟﻌﺎب ،ﻧﻮﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ
و آﺳﺎن ﻣﺪارک ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻘﺒﻮل ﺗﺤﺼﯿﻠ را ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺿﻤﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ازای ﻫﯿﭻ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻟﻄﻤﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﯿﻠ در ﮐﺸﻮر وارد آورﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﮔﺎه ﻣﻮﺳﺴﺎت ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎی ﺑ
اﺳﺎس ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻨﺎوﯾﻨ ﻫﻤﭽﻮن؛ "ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺗﻀﻤﯿﻨ ،ﺑﺪون ﮐﻨﻮر و ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس"" ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﯿﻠ ﺑﺎ ﮐﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ"" ،ﻣﺪرک ﺗﺨﺼﺼ در ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺳﺘﻌﻼم" و ادﻋﺎﻫﺎی واﻫ از اﯾﻦ دﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺳﻮدﺟﻮ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻣﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و در ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻫﺪف ،ﺑﺴﯿﺎر
درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﺪف آﻧﺎن
اﺧﺬ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﻔﺖ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ ﻓﻮری ،وﺟﻬﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاز و
ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﻐﻠ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ .ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺮﺧ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ،واﻗﻌﯿﺎت و ﻋﻮﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ
اﻓﺮادی در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻮراک ﮐﺎﺳﺒ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن و ﮐﻼﻫﺒﺮداران ﺣﻮزه ی آﻣﻮزش را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ؛
ﻣﺪﯾﺮاﻧ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﺠﺎر و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺴﺒﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺑﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺷﺄن اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اراﺋﻪ و در
وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮار دادن ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﻤﻮﻟ ﮐﻪ ﺷﻮق و ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻟﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ
اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﯾﺎ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زودرس ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ، ...ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎی آﻣﺎده ای ﺑﺮای
اﻓﺘﺎدن در دام اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ و دﻻن ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠ و ﺗﺨﺼﺼ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ،ﮐﻪ ﯾ ﺳﻮی آن ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺤﯿﺢ ،اﺻﯿﻞ و
ﻗﺎﻧﻮﻧ اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺟﺘﻤﺎع ﻣ ﺷﻮد و ﺳﻮی دﯾﺮ آن ﻓﻀﺎی ﺑﺎزارﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ دﻻﻟ ﻣﺪرک ﻣ ﭘﺮدازد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺸﯿﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮق ﻓﺰاﯾﻨﺪه ی اﺧﺬ ﻣﺪارک آﻣﻮزﺷ و روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻼﻫﺒﺮداری،
ﺷﺨﺺ را ﮔﺮﻓﺘﺎر دام ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﺪارک ﺟﻌﻠ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺪرک و ﯾﺎ دﻻﻻن آﻣﻮزش ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﻮزه ی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای ﭼﻮن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﯿﻠ و ﻣﺪارک داﻧﺸﺎﻫ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و از آن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روﺷﻬﺎی
ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺑﺪاع ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﺸﻤﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت و ﺣﺘّ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از
اﺻﻞ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺎه دارﻧﺪ .اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ ﯾ اﻟﺰام دﻧﯿﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ .ﻟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ
ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﻣﺪرک را ﻧﯿﺎز دارد و ﻣﺆﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﺪرک ﺻﻮرت ﻣﭘﺬﯾﺮد و ﻧﻘﺶ اﻓﺮاد دﯾﺮی در
آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻼش داﻧﺸﺠﻮ و ﯾﺎ ﻫﻨﺮآﻣﻮز در ﮐﺴﺐ و درﯾﺎﻓﺖ داﻧﺶ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و اﺳﺎﺗﯿﺪ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﯾ
ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزﺷ ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ
دوﻟﺘ و ﯾﺎ ﺟﻬﺎﻧ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﺎزوﮐﺎر دﯾﺮی ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺪار ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﺧﻼف واﻗﻊ و ﯾﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎری
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی اﻣﺮ آﻣﻮزش و ورود ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ،روﻧﺪ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ ﻗﺎﻧﻮﻧ و
ﺻﺤﯿﺢ ،ﻗﺪری ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻫﻤﺎﻧ و دوﻟﺘ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ وزارت ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻓﺮاد ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ وﯾﮋه ای ﮐﻪ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻ و ﺗﺨﺼﺼ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﻪ و ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﯾ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ی ﻓﻨّ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
ﻓﻨّ ﻣﺒﺎدرت ورزﻧﺪ .ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﺟﺮم ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺎﺗﺎً ﻫﺰﯾﻨﻪ ی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک دورهﻫﺎی ﻫﻤﺎﻧ و دوﻟﺘ ،ارزان ﺗﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺨﺺ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺎﻧ ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ دو ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻋﻤﻠ در ﭘ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻣﻨﻄﻘ و دﯾﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘ و ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ی ﺗﻌﺪادی

ﺳﻮدﺟﻮ اﺳﺖ؛ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی اول و ﻣﻨﻄﻘ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ی ﻣﺪارک ﻣﺘﺴﺒﻪ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻ ،اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻧﯿﺰه ی ﮐﺎﻣﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪارﮐ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﯾ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اوﻟﯿﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﺳﺒﺐ ﻣ ﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺮم اﻓﺰاری و ذﻫﻨ و ﻫﻢ از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻣﺎﻟ آﻣﺎده ی آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪی دوم ،ﻣﻨﻄﻘﺎً ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ﺑﺎ اﺻﻞ آﻣﻮزش ﻧﺪارد ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.

ﯾﻌﻨ ﻃﻤﻊ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﺻﻞ آﻣﻮزش در ﺑﺮﺧ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ رﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﺼﺪّﯾﺎن
ﻣﺆﺳﺴﺎت ،ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪل ﺷﻮد .ﯾﻌﻨ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮزه ی آﻣﻮزش ﻫﻤﺎﻧ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ آﻣﻮزﺷ
و ﯾﺎ ﺷﺒﻪ آﻣﻮزﺷ ﺟﺎی اﺻﻞ آﻣﻮزش را ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺧﺪﺷﻪ دار ﻧﻤﻮدن ﻓﺮﻫﻨ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻔ ﺳﻨﺠﺶ ﻣ ﺷﻮد ،ﺷﯿﻮه ی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ
ﺣﺪودی ﺻﺒﻐﻪ ی ﺻﻨﻔ و ﺣﺘّ ﻣﺎﻟ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺸﯿﺎری ﻓﺮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪرک و آﻣﻮزش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ،
اﺻﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎّﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺤﺘﻮای دوره ﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﺴﻨﺠﺪ و از ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻓﺮد در دام ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ،دوره ﻫﺎی ﺑ
ﻣﺤﺘﻮا ،و ﻣﺪارک ﺟﻌﻠ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﺸﯿﺎری و دﻗّﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ راﻫﺎر ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎﯾﺪ دﻗّﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﺸﯿﺎری ،ﺧﻮدداری از ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻ ﻧﯿﺴﺖ.
دﻗﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔ ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗ ﻧﯿﺴﺖ .آﮔﺎﻫ ﻻزم ﺑﺮای ﯾ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ
از ﻫﺸﯿﺎری را ﺑﻪ درﺳﺘ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .در واﻗﻊ ﻫﺸﯿﺎری ﻓﺮد در اﻧﺘﺨﺎب دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ و ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﻌﺘﺒﺮ ،راه اﺻﻠ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای ﺷﺮک در ﯾ دوره ی آﻣﻮزﺷ ﻗﺎﻧﻮﻧ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﻃﺮح ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ و ﻣﻌﺎدﻟﺴﺎزی اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﻣﺆﺳﺴﻪ ی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ی ﺛﺒﺖ  ،41499از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻋﻄﺎی ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ی ﺣﺮﻓﻪ ای و
ﺗﺨﺼﺼ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻌﺎدﻟﺴﺎزی ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠ و ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﮔﻮاﻫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣ ﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ،اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ی اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪارﮐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻄﺎء ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ ی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻗﻄﻌﺎً ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ درﺳﺖ ،ﻗﺎﻧﻮﻧ و ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﻣﺪارک ﺟﻌﻠ ،دوره
ﻫﺎی ﺑﺎ رﯾﺴ ﺑﺎﻻ و آﻣﻮزﺷﺎه ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺸﺖ دﭘﺎرﺗﻤﺎن آﻣﻮزﺷ و ﻣﻌﺎدﻟﺴﺎزی در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
ﻫﻨﺮ ،زﯾﺎن ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻃﺐ ﺳﻨّﺘ ،ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌ ،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ،ﻓﻨّ و ﻣﻬﻨﺪﺳ و ﻋﻠﻤ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﮔﻮاﻫ و ﻣﻌﺎدﻟﺴﺎزی
ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .ذﯾﻼ ﺑﺮﺧ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﮔﻮاﻫ ﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﺻﺎدره از ﺳﻮی اﯾﻦ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮﯾ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛

اﻋﻄﺎی ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ
اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﻮاﻫ ﻫﺎی ﺧﺎﺻ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪّد ﺑﻪ داﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮان ﺧﻮد اﻋﻄﺎء ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ی
ﻫﻤﺴﻄﺢ داﻧﺶ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﮔﻮاﻫ ﺧﺒﺮﮔ ﻃﺐ ﺳﻨّﺘ ،ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ی  MBAو  ،DBAﮔﻮاﻫ آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘ و ﮔﻮاﻫ
ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﻣﺪرک ﻫﻤﺴﻄﺢ داﻧﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی

اﯾﻦ ﮔﻮاﻫ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ﻋﺒﺎرت از اﻋﻄﺎی ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﻤﺎن ﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن ،ﻣﺪرک
ﺗﺤﺼﯿﻠ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﮐﺎری ﻣﻔﯿﺪ ،اﺧﺘﺮاﻋﺎت و اﺑﺪاﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ،ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ی ﻓﻨّ و ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدن دوره ﻫﺎی ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ،ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم و رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺷﻐﻠ و ﻋﻠﻤ ،ﺗﺮﻓﯿﻊ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎرآﻣﻮزان در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﺨﺼﺼ اﺳﺖ و در  4ﺳﻄﺢ آﮐﺎدﻣﯿ ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد؛
ﻣﺪرک ﻣﻌﺎدل ﮐﺎرداﻧ داﻧﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی
ﻣﺪرک ﻣﻌﺎدل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ داﻧﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی
ﻣﺪرک ﻣﻌﺎدل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ داﻧﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی
ﻣﺪرک ﻣﻌﺎدل دﮐﺘﺮی داﻧﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی

ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺪارک ﻣﻌﺎدل ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﭘﺲ از ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﺮرﺳ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﻣﺪارج ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿ اﻋﻄﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ آن از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﻪ ی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،دارای ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫ ﻫﺎ درﺑﺮدارﻧﺪه
ی ﻣﺰاﯾﺎ و اﻣﺘﯿﺎزاﺗ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ارﺗﻘﺎئ و ﺗﻤﯿﻞ رزوﻣﻪ ی ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﺑﻬﺒﻮد وﺟﻬﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋ،
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮدن دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ،ﺗﺴﻬﯿﻞ در درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧ و ﭘﺮواﻧﻪ ی ﺻﻨﻔ ،ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺗﺨﺼﺼ ،دﻗّﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام در ﺑﺎزار ﮐﺎر و  ...اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﻣﺪرک ﺧﺒﺮﮔ ﻃﺐ ﺳﻨﺘ

ﻃﺐ ﺳﻨّﺘ از ﺟﻤﻠﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ی ﮐﻨﻮﻧ ،ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ و ﻧﻈﺮ ﺑﻮده و دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎرت در اﯾﻦ ﺣﻮزه از
وﺛﻮق و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎﺻ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺰﺷ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗ و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫ آﺣﺎد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺛﺒﺖ ﻣﺪارج ﻋﻠﻤ و اراﺋﻪ ی ﮔﻮاﻫ ﻣﻌﺘﺒﺮ در رﺷﺘﻪ ی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﮔﻮاﻫ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺨﺼﺼ ﻓﺮد ﻃﺒﯿﺐ ﮐﻤ ﺷﺎﯾﺎﻧ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ وی را ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﯿﺎری ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وی دﻟﺮم و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺆﺳﺴﻪ ی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻋﻠﻤ و ﻧﯿﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﻨﺠﺶ
ﮐﯿﻔ ﻣﻬﺎرت ﻃﺐ ﺳﻨّﺘ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺪرک  MBAو DBA

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎی ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و آﻣﻮزش آﮐﺎدﻣﯿ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺣﺎل ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﺪّی اﻣﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ ﺧﺎص اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻄﻮح ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻋﺎﻟ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺘﻮای دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﯿﻠ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺪارک و داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در آن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﻫﻨﺎم درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺮوﺟ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺎه ﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷ ،ﻣﺪﯾﺮاﻧ ﮐﻪ
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن و ﯾﺎ ﺧﺮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ ،از ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ داﻧﺶ آﮔﺎﻫ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺪارک ﻣﻌﺎدل
اﯾﻦ ﺳﻄﻮح را در رزوﻣﻪ ی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻮﺳﺴﻪ ی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﻓﺸﺮده ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺳﻪ
ﺳﻄﺢ ،ﻣﺒﺘﺪی ،ﻋﺎﻟ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﻮﯾﺪ اﻋﻄﺎی ﻣﺪارک ﻗﺎﻧﻮﻧ ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﻪ داﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮان و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣ
دﻫﺪ .ﮔﻮاﻫ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺗﺠﻤﯿﻊ داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿ– ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ از ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮص
ﺑﺎﺷﺪ‐ ﮐﻤ ﺷﺎﯾﺎﻧ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ رزوﻣﻪ وی ﻧﻤﻮده و اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎری وی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وی را در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺣﺮﻓﻪ ای داﺧﻠ و

ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ،ﺗﺎ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﻋﻠﻮم اداری و ﺣﻘﻮﻗ و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﺎدر اداری و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ
در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر و دوﻟﺘ ،ﻻﺟﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈّﻢ ﺑﻪ روزآﻣﺪ ﮐﺮدن داﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑ و ﻓﻨّ ﺧﻮد
ﺑﭙﺮدازد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ در ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ و ﻫﻢ در ﺳﻄﻮح اﺟﺮاﯾ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﻬﻮد و ﻣﺒﺮﻣ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎﻫ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ آﯾﻨﺪ ،ﻟﯿﻦ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼ و ﻣﺪارج ﻋﻠﻤ ﻃ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺴﻮ ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن از ﻣﺮز ﺣﺪّ ﻧﺼﺎب ﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
اوﺻﺎف ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دوره ﻫﺎﯾ ﮐﻪ داﻧﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ و ﻣﻬﺎرت ﻓﻨّ و ﺣﻘﻮﻗ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و در زﻣﯿﻨﻪ ی
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﺮد ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺜﺒﯿﺖ واﻗﻌ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ادارات دوﻟﺘ ﮐﻤ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﻣﺆﺳﺴﻪ ی اﯾﺮاﻧﯿﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘ ،ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ای
اراﺋﻪ ﻣ دﻫﺪ و در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ آﻣﻮزش ،ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺴﻄﺢ ﻧﯿﺰ اﻋﻄﺎء ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺮوﺳﻪ ی درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺪّت
زﻣﺎن آﻣﻮزش و اﻋﻄﺎی ﮔﻮاﻫ ،اﺳﺘﻌﻼم ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﺪارک و
ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ در ﭘﺎﯾﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﺗﻌﯿﯿﻦ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی
ﮐﺎرﺑﺮدی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﻪ آدرس  www.moadelsazi.comﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ی ﭘﺎﯾﺎن دوره

ﻃ ﮐﺮدن دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ در ﻫﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻪ دارای ﻣﺰاﯾﺎﯾ اﺳﺖ ،ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار از ﺿﻮاﺑﻂ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘ و ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .از واﺿﺢ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻄﺎی ﻣﺪرﮐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﻋﺎت آﻣﻮزﺷ و ﮐﺴﺐ
داﻧﺶ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿ ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ی ﺧﺎص،
دارای ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﻬﺎرت ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺆﺳﺴﻪ ی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺮاف ﺑﻪ اﯾﻦ اﻟﺰام ،ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺮ دوره ی آﻣﻮزﺷ ، ﺑﻪ
داﻧﺶ اﻣﻮﺧﺘﺎن و داﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮان ﺧﻮد ،ﮔﻮاﻫ ﭘﺎﯾﺎن دوره ی آﻣﻮزش اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﭘﺮوﺳﻪ ی آﻣﻮزش و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .دﭘﺎﺗﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ ی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام از دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ ی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺗﺨﺼﺼ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﻪ اﻣﺮ آﻣﻮزش و اﻋﻄﺎی ﮔﻮاﻫ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﻨﺮ در اﯾﻦ دﭘﺎرﺗﻤﺎن،
ﮔﻮاﻫ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣ و دوﺧﺖ ،ﻧﻘّﺎﺷ ،ﻣﻮﺳﯿﻘ ،ﻓﺮش ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ ،ﻋﺎﺳ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
اﻋﻄﺎء ﻣ ﺷﻮد .دﭘﺎرﺗﻤﺎن زﺑﺎن در اﯾﻦ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ،دو رﺷﺘﻪ ی اﺻﻠ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ– ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺷﺎﻣﻞ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﻣﺘﻘﺎﺿ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‐ و ﻧﯿﺰ زﯾﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه و ﻣﺪارک ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و ﯾﺎ ﻣﺪارک ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ داﻧﺶ
ﭘﺬﯾﺮان اﻋﻄﺎ ﻣ ﺷﻮد .دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ دﭘﺎرﺗﻤﺎن در ردﯾﻒ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺮار دارد و در ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی رﺷﺘﻪ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮان و اﻋﻄﺎی ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣ ﭘﺮدازد .رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ
دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﺮدی ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘ .دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳ ،ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘ ،ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﺎﻫ ،ﻣﺸﺎوره
و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﯾﻞ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﻨّ و ﻣﻬﻨﺪﺳ رﺷﺘﻪ
ﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾ ،ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣﻮاد ،ﻣﻌﺪن ،ﮐﺸﺎورزی ،ژﻧﺘﯿ ،ﻧﺴﺎﺟ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻬﻨﺪﺳ ﭘﺰﺷ ،ﻧﻔﺖ،
ﺷﯿﻤ ،ﻫﻮاﻧﻮردی و ﻫﻮا ﻓﻀﺎ ،ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻫﺴﺘﻪ ای ،ﺑﺮق ،اﻟﺘﺮوﻧﯿ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﺮ از ﺷﺎﺧﻪ ای ﻣﻬﻨﺪﺳ ،در ردﯾﻒ ﻋﻨﺎوﯾﻨ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﻣﺮ ﻣﻌﺎدﻟﺴﺎزی ،ﯾﺎ آﻣﻮزش و اﻋﻄﺎی ﻣﺪارک آن ﻫﺎ ﺗﺨﺼﺺ و ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد .دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧ در اﯾﻦ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ،رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧ ،ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﻐﺮاﻓ ،اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐ ،ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی،
ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﮔﺮدﺷﺮی ،ﮐﺘﺎﺑﺪاری ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و  ...ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﻣﺪارک ﻣﻌﺎدل آن ﻫﺎ در ﺳﻄﻮح
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ی آﮐﺎدﻣﯿ ،اﻋﻄﺎء ﻣ ﺷﻮد .دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻋﻠﻤ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک ﻋﻠﻤ و ﺗﺤﺼﯿﻠ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ،ﻓﯿﺮﯾ و رﯾﺎﺿ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻋﻀﻮﯾﺖ در دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻋﻠﻤ و

ﮐﺎرﺑﺮدی ،آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﺸﺮده ی ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻣﻌﺎدل در ﻫﺮ ﮐﺪام از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺒﺎدرت
ورزﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق ،ﺧﻼﺻﻪ ای ﮐﻠ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﺧﺪﻣﺎﺗ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ ی ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ
ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ان ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ی اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﮔﺮاﻣ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﯾ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزش آزاد ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﺴﺒ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

