مقدمه
رشد رو د يون تکنوذوژی و گسی دگ و پیچیدگ مشاغل
ناش د د عت تحوتت و تنوع نیا های جودمع دنسان
م باشد ض ورت ددییاب ب رو های نوکه آمو شو رد
ب دی ددیفاده بهین د منابع مورد تا یود قو در مو دهود
دهل ت که وتاه ت که و م هيکنو تو که
رو هاک
ردههووای ت بیووت نیوو وی ارآموود جامعوو رد وو دهم آورد.
دوره های تک پودمان کک د منعطف ت که و عمل ت که
ردههای ددییاب ب دکه مهم م باشد.
تعریف
دوره های تک پودمان نوع د آمو هوای غیو ردوم
ددووت و در نووار آمووو هووای ردووم و مدطووع ددر
تودنمندی ها تخصص ها و مهارت هوای موورد نیوا کوک
شغل خاص رد در دطح آمو عاذ ب میداض آموو
م دهد.
اهداف و مزایا






ط دح منادو آمو شو بو مبنوای نیا هوای
مهارت و تخصص مشاغل
جاکگيکن دیسویم آموو دواعی بو جوای
ودحوودی بوو منپووور پ هیووي د کووادآمو ی و
م آمو ی و د يدکش به ه وری
وتاه دن دکند آمو ش و شویا بخشویدن
ب روند ت بیت نی وی دنسان ارآمد
دنعطاف در دج د

نوع گواهینامه و مدرک
گ ردندن مو دیت آمیي دکه دوره ها منج ب دخ گودهینام
و کا ) (certificateبا دعیبار ددنشگاه م شود.

تعاریف و ویژگی های آموزش های عالی غیر رسمی علمی  -کاربردی
فرایند تصویب دوره های تک پودمان

مخاطبین دوره های تک پودمان

دوره های تک پودمان مانند دوره های مدطع ددر پس د تائید در گو وه هوای تخصصو
باکسی ب تصوک شووردی ب نامو رکويی آمو شو و دردو ددنشوگاه جوامع علمو –
ارب دی ب دد.

ورودی دوره های تک پودموان مهوارت باکود ددردی حوددقل
مودر دکو لم و ورودی دوره هوای تووک پودموان تخصصو
(تکمیل ) باکد ددردی حددقل مدر ارددن باشند.

ویژگی های محتوایی
در دوره های تک پودمان تنها مهارت ها و تخصص های موورد نیوا کوک
شغل آموو ددده مو شوود ذو د موودد دردو در دکوه دوره هوا و ا
تخصص میباشد.
دوره های تک پودمان در دو دطح مهارت و تخصصو (تکمیلو ) قابول
تع کف ددت .تک پودمان های مهارت در دوطح شوغل وارددن تع کوف
م شوند و تک پودمان های تکمیل در دطح شغل ارشناد و بواتت
تع کف م شوند .در دکه تع کوف دوطوش شوغل وارددن ارشنادو و
ارشناد درشد عبارتند د :
ارددن (تعمی اری و د وکس اری به ه ب ددری دپ دتوری و )...
ارشناد (ط دح داخت تحلیل گ ی مودک کی و ب نامو رکويی و ...
ب دی کک حو ه شغل خاص)
ارشناد درشود و بواتت (ط دحو دواخت مودک کی تحلیول گو ی و
ب نام رکيی و  ...ب ورت دبخش )

اعتبار و کاربرد گواهی نامه و مدرک
د آنجا دکه دوره ها در دطح آمو عاذ دردئ م شود
گوده نام ها ددردی دعیبار ددنشگاه م باشوند .مجموعو
در کک حو ه شغل خاص باشوند و طیفو د
دوره هاک
مشاغل همگون رد پوشش دهند و قابلیوت تجمیوع در قاذو
کک دوره ارددن رد نیي ددشی باشند مو تودننود بو کوک
مدر مدطع ددر تبدکل شوند.

دوره ( PEمهندسی حرفه ای)
تع کف و وکژگ های دکه دوره همانند تک پودمان تخصص
ددت وذ ورودی آن ارغ دذیحصیالن گ وه ن و مهنددو
ددنشگاه ها و حو ه شغل آن در درتباط با بخش نعت نپام
علم و ارب دی م باشد.

طول دوره و شکل نظام
تک پودمان ها در قاذ نپوام «ودحودی و دواعی » تع کوف مو شووند و
جهت گی ی داعت دروس ب دداس جهت گی ی موجود در نپوام علمو و
ارب دی باشد
حددقل مدت مان کک دوره  011داعت و حدد ث  104داعت م باشود
و م تودند ب ورت تمام وقت و کا پاره وقت دج د شود .عالوه بو در کواب
ه درس د ه پودمان نیي در کاب ب عمل م آکد.

آموزش های عالی کوتاه مدت
میيدن داعت آمو ش آن می د  011دواعت بووده و در
رددیای پوشش بخش د مهوارت هوا و تودنواک هوای کوک
شغل ب ورت داعی تع کف م شوود.شو دک و طوو
دج دی دوره منعطف م باشد.

دسته بندی آموزشهای غیر رسمی علمی – کاربردی

تک پودمان مهارتی

آموزشهای تک پودمان

تک پودمان تخصصی

مهندسی حرفه ای
)(PE

آموزش های
عالی کوتاه مدت
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