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Abstract: During Pahlavi period, modern scientific and practical trainings developed aiming at achieving development. 

In this period, both governmental and private scientific centers were formed in order to gain development. Some of 

governmental organizations like imperial Social Services organization were responsible of these duties. 

In the 1930s, this organization took a step in this direction with the establishment of the first school in Tehran, and after 

that, it developed vocational schools in the country. Graduates in vocational schools entered the job market as 

technicians and specialists with the necessary skills and abilities. 

The Isfahan Vocational School was also one of the affiliated institutions, which, with the cooperation of the Austrian 

government, was established in the late 1940s and has been training volunteers since the early 1950s. This study tries to 

examine the formation of the school and its performance in this period by examining the actions of this school in 

Isfahan (1374-1347 AH). Considering the library studies, archival documents and field studies and oral history in the 

form of closed-ended questions and descriptive-analytical method, it seems that Isfahan Vocational School, like other 

schools affiliated with the organization, has succeeded in providing a part of various and progressive measures. The 

technical and specialized forces of the country to work in the fields of production and industry. 
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شفاهیتاریخبرتکیهبااصفهانپهلویرضاایحرفهعملکردآموزشگاهبررسی

 جزیالساداتسجادیسمیه

 ایران ،اصفهان ،اصفهان دانشگاه ،انسانی علوم و ادبیات دانشکده ،تاریخ گروه

 24/01/1400 پذیرش: تاریخ       29/10/1399 دریافت: تاریخ

چکیده
 این در. گرفت شکل توسعه و پیشرفت به دستیابی برای ایران در ها دانشگاه و ها آموزشگاه ها، دبستان ایجاد با نوین های آموزش پهلوی، دورۀ در

 مؤسسات را وظایف این از بخشی. نمایند مشارکت هدف، این تحقق در داشته برآن سعی علمی مراکز برپایی با خصوصی و دولتی مراکز دوره

 تهران در آموزشگاه اولین برپائی با سازمان این 30 دهۀ از. گرفت برعهده اجتماعی خدمات شاهنشاهی سازمان همچون دولت به وابسته و دولتی

 و توانایی کسب با ها آموزشگاه این التحصیالن فارغ. پرداخت کشور در ای حرفه های آموزشگاه توسعۀ به آن از پس و برداشت گام مسیر این در

 .شدند می کار بازار وارد متخصص و تکنسین عنوان به الزم های مهارت

 و گذراند را تأسیس مراحل 40 دهۀ اواخر از اتریش دولت همکاری با که بود سازمان به وابسته مؤسسات جمله از نیز اصفهان ای حرفه آموزشگاه

 به( ش.ه1344-57)اصفهان در آموزشگاه این اقدامات بررسی با دارد آن بر سعی پژوهش این لذا. پرداخت داوطلبان آموزش به 50 دهۀ ابتدای از

 مطالعات و آرشیوی مدارک و اسناد ای، کتابخانه مطالعات به توجه با. بپردازد زمانی بازه این در آن عملکرد و آموزشگاه این گیری شکل نحوۀ

 اقدامات با سازمان به وابسته های آموزشگاه سایر همانند اصفهان آموزشگاه رسد می نظر به چنین تحلیلی، -توصیفی شیوۀ و شفاهی تاریخ و میدانی

. نماید صنعتی و تولیدی های عرصه در فعالیت برای کشور متخصص و فنی نیروهای از بخشی تأمین به موفق پیشروانه و متعدد

 .اجتماعی خدمات شاهنشاهی سازمان. ای حرفه آموزشگاه. ماهر کارگر. اصفهان کلیدی:هایواژه
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 مقدمه

اصفهان از دیرباز از شهرهای مهم تجاری و صنعتی ایران و 

مؤؤؤ ر در اقتصؤؤاد کشؤؤور بؤؤوده اسؤؤت. ایؤؤن منطقؤؤه بؤؤه دالیؤؤل  

رود، واقؤ  شؤدن در    جغرافیایی همچون گؤذر رودخانؤۀ زاینؤده   

هؤای تجؤاری و محؤل     مرکزیت ایران و قرار گرفتن بؤر سؤر راه  

ن وآمد ایران در امؤور اقتصؤادی همچؤو    تالقی شهرهای پررفت

واسطه به صورت مستقیم و غیرمستقیم فعالیت داشته است. در 

دورۀ پهلوی اول نیز همچنؤان ایؤن امؤر ادامؤه یافؤت. تأسؤیس       

های نساجی متعدد در ایؤن شؤهر گویؤای امؤر بؤود. در       کارخانه

دوره پهلوی دوم تأسیس و بهره برداری از کارخانۀ ذوب آهؤن  

اقتصؤؤاد و در  -فوالدشؤؤهر -ه.ش. در منطقؤؤۀ زریؤؤن شؤؤهر1346

صنعت اصفهان نقش مهم و ا رات متعددی را برجای گذاشؤت.  

برداری از صنای  فوالد نیاز به کارگران و متخصصین مؤاهر   بهره

داشت. در آن دوره، ایران از نظؤر در اختیؤار داشؤتن نیروهؤای     

ماهر و متخصص با کمبود شدیدی روبرو بود. عؤالوه بؤر ایؤن    

مشؤاغل فنؤی از مهؤارت     نیروهای کؤارگری در زمینؤۀ کارهؤا و   

هؤای   چندانی برخؤوردار نبودنؤد. لؤذا نیؤاز بؤه آمؤوزش و دوره      

کارورزی برای حل مشؤکالت، الزم و رؤروری بؤود اقؤدامات     

مناسبی صورت پذیرد. از سوی دیگر توسعۀ امؤور عمرانؤی در   

هؤای   آن دورۀ نیز نیاز بؤه کؤارگران مؤاهر صؤنعتی را در بخؤش     

بایسؤت   کادر فنی مؤاهر مؤی  مختلف تولید بارز و مشخص کرد. 

هؤای   خأل بین کارگران سؤاده و مهندسؤین رده بؤاالی کارخانؤه    

کردند. عالوه بر این آموزش افراد با تخصؤص   کشور را رف  می

گیؤری مشؤاغل نؤوین و     های فنی در جامعه در شؤکل  و مهارت

هؤای فنؤی در    صنعتی تأ یرگذار بود. لذا آموزش افراد با مهارت

های اجرایی کشور قرار گرفؤت. تأسؤیس    حها و طر صدر برنامه

مراکز آموزشی فنی متناسؤب بؤا نیازهؤای کشؤور در توسؤعه و      

برداری از صنای  در دورۀ پهلوی آغؤاز و   عمران در راستای بهره

افؤؤزایش یافؤؤت  بؤؤه طؤؤوری کؤؤه در ایؤؤن دوره مراکؤؤز مختلؤؤف 

آموزشی همچون آموزش و پؤرورش، دانشسؤرای فنؤی تهؤران،     

هؤایی بؤه    ای و غیره با برگزاری کالس حرفه مرکز تعلیمات فنی

آموزش دانشجویان عالقمند به امور فنی پرداختنؤد. عؤالوه بؤر    

مراکز وابسته به نهادهای آموزش دولتؤی، برخؤی از مؤسسؤات    

هؤایی   خیریه نیز در دورۀ پهلوی دوم در عرصۀ آموزشی فعالیت

را در ایؤؤن عرصؤؤه آغؤؤاز کردنؤؤد. سؤؤازمان شاهنشؤؤاهی خؤؤدمت 

المنعفؤه وابسؤته بؤه نهؤاد دولؤت و       از مؤسسات عؤام  1یاجتماع

آموزشگاه خیریه نراقی کاشانی از جمله این مؤسسات به شؤمار  

( عؤؤالوه 427: 1391، انصؤؤاری، 2897/220رفت.)سؤؤاکما:  مؤؤی

به دکتؤر   2اصفهان، فرانس مولر براین در نامۀ ریاست آموزشگاه

د آموزشؤگاه  دالیل ایجا16/4/1352کیانپور، استاندار اصفهان در 

ای در سراسؤر   بیان شده اسؤت  توسؤعه آمؤوزش فنؤی و حرفؤه     

ای، تشویق نوجوانان و گؤرایش   کشور و ایجاد تحصیالت حرفه

های فنی، سازمان بؤا   آنان به این مدارس جهت فراگیری مهارت

هؤای در سراسؤر کشؤور جهؤت گسؤترش تعلؤیم        تدارک برنامه

یگؤان در ایؤن   ای سعی بر آن داشت تؤا عالقمنؤدان بؤه را    حرفه

 (77844/293مراکز به تحصیل بپردازند.)ساکما: 

 

ایرضاپهلوی:تأسیسآموزشگاهحرفه
های اقتصؤادی حکومؤت    گسترش صنای  تولیدی و سیاست

پهلوی در راستای رسؤیدن بؤه توسؤعه الزم کشؤور، اسؤتفاده از      

نیروی ماشین، ابزار تولید ماشینی، کارگر صنعتی و متخصص را 

ده بود. با توجه به ورود گسترده صنعت در جوام  دو چندان کر

وجود کارگر و استادکاران ماهر و آشنا با صنای  جدید و مربیان 

هؤای   فنی رروری و الزم بود.  لذا تأسیس مراکؤز و آموزشؤگاه  

توانسؤت ایؤن    فنی برای آموزش جوانان و نیروی کار فعال مؤی 

مؤاعی در  کاستی را جبران کند. سازمان شاهنشاهی خدمات اجت

ایران جهت رف  این نقیصه به تأمین و تعلیم بخشؤی از نیؤروی   

 انسانی در کشور پرداخت.  

ای وابسته بؤه سؤازمان مزبؤور بؤا      اولین مرکز آموزش حرفه

همکؤؤؤاری وزارت آمؤؤؤوزش و پؤؤؤرورش اتؤؤؤریش در سؤؤؤال  

( در جنوب تهران در زمینی بؤه مسؤاحت   2512یا  2514)1335

در سؤؤال ( 1086/275اکما، متؤؤر مربؤؤ  سؤؤاخته شد.)سؤؤ 000/40

آموزشگاه با تأسیسات مدرن و جدید افتتاح شد. در ابتدا  1337

کشؤی و تاسیسؤأت، اتومکانیؤت، تؤراش فلؤزات،       های لوله رشته

                                                           
1

ه.ش. به ریاست محمدررا پهلؤوی  1326: این سازمان در اردیبهشت سال  

هؤای خؤود را در عرصؤۀ بهداشؤت و      فعالیؤت  و نائب رئیسه اشرف پهلؤوی 

اسؤؤؤنادمجلس، فرهنگؤؤؤی و رفؤؤؤاهی آغؤؤؤاز کرد.)   -درمؤؤؤان، آموزشؤؤؤی 

4733/217/110) 

4. Frans Moller 
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سؤازی، فلزکؤاری،    گؤری، ابؤزار   سؤازی، ریختؤه   درودگری، مؤدل 

الکترونیت، الکتروتکنیت)برق قوی( و صؤنای  چؤاآ آمؤوزش    

های راه و  رشته( 110- 217 -4733 شد.)اسناد مجلس: داده می

کشی،  ساختمان، اتومکانیت، تأسیسات حرارتی، طراحی و نقشه

ماشین افزار، ذوب فلزات، آبکاری، آزمایشگاه، صنای  چوب به 

هؤای تعلیمؤی در ایؤن آموزشؤگاه  ارؤافه شؤد.)        مرور به رشته

 1355تؤا سؤال    ( آموزشگاه تهران1355نمایشگاه عصر پهلوی، 

ی تربیت مربی فنی، تربیت تکنسین عؤالی هنرسؤتان   ها در بخش

هؤؤزار  4000کؤؤرد  و  صؤؤنعتی و تربیؤؤت اسؤؤتادکار فعالیؤؤت مؤؤی

التحصیل شؤدند. سؤعی بؤر ایؤن بؤود       دانشجو از این مرکز فارغ

هؤای متنؤوآ آشؤنا و بؤا سؤپری کؤردن        آموزان با تخصص دانش

 مراحل متنوآ آموزشی وارد بازار کار شوند.  

ی صؤنعتی در ایؤران در اختیؤار بخؤش     ها بخشی از کارخانه

آالت وارده از کشؤورهای   ها و ماشؤین  خصوصی بود و کارخانه

کردنؤد  کؤه از نظؤر فنؤی بؤا       مختلف صنعتی به ایؤران وارد مؤی  

های زیادی داشت. لذا کارآموزان باید بؤا نحؤوۀ    یکدیگر تفاوت

شؤدند.   کارکردن و مشخصات وسایل وارداتی متعددی آشنا می

تر این تجهیزات از کشورهای آلمان، آمریکا،   بیش از سوی دیگر

ژاپن و انگلیس به ایران می آمد. لذا از کارشناسان این کشؤورها  

ای اسؤتفاده شؤد. در ابتؤدا در     های حرفه برای تأسیس آموزشگاه

نظر بود پس از تکمیل دو مرکز آموزشؤی در تهؤران و اصؤفهان    

ی دیگؤر بؤا   ا مرکز آمؤوزش حرفؤه   4با همکاری دولت اتریش، 

ظرفیت دو هؤزار کؤارآموز در مشؤهد، شؤیراز، تبریؤز و کرمؤان       

ای  ها بؤرای آمؤوزش حرفؤه    تأسیس شود و هریت از آموزشگاه

( سؤؤازمان 427: 1391خؤؤاد در نظؤؤر گرفتؤؤه شود.)انصؤؤاری،  

مرکؤز   8رفته با کمت کشورهای پیشرفته صؤنعتی دنیؤا، در    رفته

آمؤوزش فنؤی   استانی، مرکز آموزشؤی فنؤی ایجؤاد کؤرد. مرکؤز      

ای ررا پهلوی در اصفهان با همکاری آموزش و پؤرورش   حرفه

اتریش، مرکز صنای  الکترونیؤت مشؤهد بؤا همکؤاری مؤسسؤه      

سؤؤونی ژاپؤؤن، مرکؤؤز شؤؤیراز بؤؤا همکؤؤاری انسؤؤتیتو تکنولؤؤوژی  

ماساچوست آمریکا، مرکز کرمانشاه با همکاری مؤسسؤات فنؤی   

کز آموزش فنی و انگلیس، مرکز تبریز با مراکز صنعتی کانادا، مر

ای کرمان با همکاری مراکز صنعتی آلمان فعالیؤت شؤروآ    حرفه

 000/10التحصؤیلی   بینی شده بود هر سال بؤا فؤارغ   کردند. پیش

های صنعتی و تولیؤد   وارد عرصۀ فعالیت  ها نفر از این آموزشگاه

 ( 1355کشور شوند.) نمایشگاه عصر پهلوی، 

آرا، معاون سؤازمان   و در زمان مهندس رزم 1352در خرداد 

ای ررؤا پهلؤوی تهؤران     حرفؤه   جهت آموزش مربیان آموزشگاه

برای ایجاد مشاوره و راهنمایی هنرآموزان و در راستای توسؤعۀ  

هؤؤای کؤؤارآموزی در  هؤؤای مشؤؤاوره و راهنمؤؤایی کؤؤالس برنامؤؤه

 ای طرح اجرا شد.  طور گسترده به  آموزشگاه

 

اهدافطرح
کؤؤارآموزی نظؤؤری و عملؤؤی مربیؤؤان راهنمؤؤا و مشؤؤاور   -

 سرپرست برنامه.  

توسعه و تکمیل اطالعات مربیان آموزشؤگاه در مسؤایل    -

 مربوط به آموزش و پرورش.  

تدوین برنامؤه مخصؤود جهؤت جلؤب داوطلبؤان بؤه        -

 تحصیل در آموزشگاه.   

تهیه و تنظیم مجموعه تست مخصود جهت سؤنجش   -

 (374/275ب محصلین آموزشگاه. )ساکما: استعداد و انتخا

 

موزینظریوعملیمربیانراهنمابرنامهکارآ
های کؤارآموزی   تمامی مربیان آموزشگاه با شرکت در برنامه

جهت آشنایی با اصؤول و مبؤانی راهنمؤایی و مشؤاوره شؤرکت      

کنندگان به عنؤوان مربؤی انتخؤاب و     نفر از بین شرکت 8کردند. 

نفؤر از هنرآمؤوزان    100دگی بؤه ورؤ    دار رسؤی  هر یت عهؤده 

شدند. یت مربی نیز به عنوان مشؤاور و سرپرسؤت ایؤن برنامؤه     

انتخاب شد. جهت تکمیل معلومات و مهؤارت مربیؤان راهنمؤا    

ساعت تدریس عملی و نظؤری   24ماهه مشتمل بر  3یت دوره 

( طرح و اجرای این برنامؤه در  374/275نیز برگزار شد.)ساکما: 

ای کشور با اهؤداف   های حرفه بیشتر آموزشگاه هماهنگی و نظم

های پؤیش بینؤی شؤده دولتؤی بؤرای توسؤعه و        سازمان و برنامه

 پیشرفت کشور تأ یرگذار بود. 

 

برنامهدروس

هدف اصلی تعلیم و تربیت کارگران نیمه ماهر و ماهر برای 

ورود به بازار کار بود. در برنامؤۀ آموزشؤگاه، شؤاگردان پؤس از     

راهنمایی، در یت مرحله دو ساله و بؤرای رشؤته    دورۀ تحصیل
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 80سؤاله ارؤافی در یکؤی از     آموزش پایه و در یت مرحله یت

گرفتنؤد. عؤالوه بؤر ایؤؤن     رشؤته آمؤوزش تخصصؤی را فؤرا مؤی     

هؤای شؤبانه را    دوره 1352ای در تهران در سال  آموزشگاه حرفه

نفؤر آغؤاز    325ها بؤا   با پذیرش کارگران شاغل صنای  و کارگاه

هؤا توسؤعه    ها در سایر آموزشؤگاه  این برنامه 1353رد. در سال ک

 1500بؤه   53هؤای شؤبانه در سؤال     بینؤی، دوره  یافت. بنابر پیش

کارآموز رسید. به طور کلی تعؤداد هنرجویؤان و کؤارآموزان در    

نفؤر و در سؤال    1127های شبانه و روزانه بؤه   در دوره 52سال 

 (30362/230نفر رسیدند.) ساکما:  3300به  53

هؤای مختلؤف صؤنعتی و فنؤی بؤرای تربیؤت        آموزش رشته

ها بؤود. بؤرای گسؤترش و     افرادی ماهر در رأس امور آموزشگاه

بهره بردن از تجارب کشورهای توسعه یافته در امر صؤنعت بنؤا   

بر دستور مقام اول کشور به مرور عالوه بر همکاری بؤا کشؤور   

ا، ژاپؤن، آلمؤان،   اتریش موجبات کار با کشورهای امریکا، کانؤاد 

 (1086/275انگلیس نیز فراهم کرد.)ساکما، 

با حضور رئیس کمپانی سؤونی ژاپؤن در ایؤران بؤه دسؤتور      

محمدررا شاه مقرر شد مذاکراتی با این کمپانی برای آمؤوزش  

کارگران ایرانی انجام شود. بر این اسؤاس در مشؤهد آموزشؤگاه    

یدار اشؤرف  ای با همکاری کمپانی سونی ساخته شد. در د حرفه

پهلوی از مشهد، صد هزار متر از اراری آستان قدس به قیمؤت  

میلیون تومؤان در اختیؤار سؤازمان قؤرار داده شؤد. در مؤدت        5

محدودی ساخت و تجهیؤز آموزشؤگاه بؤا حضؤور و همکؤاری      

کمپانی ژاپن انجام شد. مربیانی از شرکت سونی به مشهد اعزام 

دند. برخی از آنان در نفر کارآموز مشغول به فراگیری ش 400و 

ماهه آموزش دیؤده و جؤذب بؤازار کؤار در مراکؤز       4های  دوره

( ایؤؤن 429-427: 1391دولتؤؤی و یؤؤا آزاد شؤؤدند. )انصؤؤاری،   

هؤای عمرانؤی کشؤور بؤود. سؤازمان       ها در راستای طرح فعالیت

برنامؤؤه عالقؤؤه داشؤؤت مؤسسؤؤاتی غیرانتفؤؤاعی بؤؤا توجؤؤه بؤؤه    

فنی بؤه اجؤرای صؤحی  و    برخورداری از امکانات مالی و کادر 

ها بپردازنؤد. نظؤارت و حسابرسؤی امؤور مؤالی       سری  این طرح

سازمان به دلیل حضؤور مؤدیر عامؤل سؤازمان برنامؤه، ر سؤای       

دار سازمان و تعؤداد   مجلسین، رئیس بانت ملی در سمت خزانه

بسیاری از وزرا در هیأت مدیرۀ سازمان، از طرف دیؤوان عؤالی   

براین موروآ نظارت دولؤت از نظؤر   شد. بنا محاسبات انجام می

اطمینان از نحوۀ مصرف وجوه به طور کامل تأمین بؤود. عؤالوه   

بر این سازمان به دلیل برخورداری از مناب  مالی قؤادر بؤود کؤه    

پس از تمام شدن مرحلۀ ساختمان این مؤسسات، بهره بؤرداری  

و ادارۀ آن را عهده دار شود و در تأمین مناب  مالی آتی سرباری 

ها  برای دولت نباشد. نظر بر این بود که این نوآ سرمایه گذاری

برای ایجاد مراکز با کمت سازمان برنامه انجام شود. ولی هزینۀ 

بؤؤرداری و ادارۀ آنهؤؤا از محؤؤل درآمؤؤدهای اختصاصؤؤی     بهؤؤره

مؤسسؤؤات غیرانتفؤؤاعی و یؤؤا بخؤؤش خصوصؤؤی انجؤؤام پؤؤذیرد. 

 (430: 1391)انصاری، 

ای در شؤیراز،   ه آموزشؤگاه حرفؤه  عالوه بر این مقرر بود س

( در شؤیراز  427: 1391)انصؤاری،   تبریز و کرمان احداث شود.

زمینی به مساحت صد هزار متر در کنار جادۀ شهر بؤه فرودگؤاه   

بؤه   "صؤاحبدیوانی  "از طرف یکؤی از خیؤرین شؤیراز بؤه نؤام      

( آموزشؤگاه شؤیراز بؤا    430: 1391سازمان اهدا شد.)انصؤاری،  

هؤؤای  بوسؤؤتون بؤؤرای رشؤؤته "ام، آی، تؤؤی"همکؤؤاری دانشؤؤگاه 

آرا سرپرسؤتی و   الکترونیکی طراحی و دائؤر شؤد. مهنؤدس رزم   

دار شد. پس از مؤذاکرات الزم   اجرای این طرح را شخصاً عهده

با آن دانشگاه توافقنامۀ برای تأمین خدمات فنی و مشؤورتی بؤه   

هؤای سؤاختمانی تحؤت     امضا رسید. طبق نظر کارشناسان طؤرح 

هؤای   مهندس فروغی آغاز گردید. در مورد آموزشگاهسرپرستی 

ای تبریز و کرمان تصمیم بر این شد که آموزشگاه تبریز با  حرفه

همکاری مؤسسات آلمانی کؤه در ایؤن نؤوآ امؤور تخصؤص و      

تجربه داشته باشد، احداث گردد. ولی به علت اعتصؤابات ایؤن   

ه رفت و با پیش آمدن انقؤالب، کلیؤ   دو طرح به کندی پیش می

 (431-430: 1391ها متوقف شد.)انصاری،  فعالیت

ای ررا پهلوی در  با توجه به فعالیت موفق آموزشگاه حرفه

تهؤران و اسؤؤتقبال نوجوانؤؤان بؤؤرای ادامؤؤۀ تحصؤؤیل و فراگیؤؤری  

مهارت در این مرکز، سازمان شاهنشاهی در اصفهان اقداماتی را 

موقعیؤت  اندازی آموزشگاه به اجؤرا درآورد.   برای تأسیس و راه

اصفهان نیز در این دوره که با سؤاخت کارخانؤۀ فؤوالد و ذوب    

آهن در مسیر صؤنعتی شؤدن و عمؤران گؤام برداشؤت، گویؤای       

ررورت این امر بود. لذا احؤداث چنؤین مؤسسؤۀ آموزشؤی در     

اصفهان بؤرای آمؤوزش نیؤروی متخصؤص و مؤاهر و از سؤوی       

ن و افزایش نیروی فعال در بازار کار و چرخۀ اقتصؤادی اصؤفها  

های مختلف صؤنعتی و فنؤی    تر شد. آموزش رشته کشور پررنگ

 برای تربیت افرادی ماهر در رأس امور آموزشگاه بود. 
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جهت ورود به امور آموزشی و دستیابی به اهداف آموزشؤی  

هؤای   های با وسایل ابتؤدایی و معمؤول در سؤال    سازمان، کارگاه

هؤا تکمیؤل    رگاهاولیه ایجاد و شروآ به کار کرد. به مرور ایام کا

شد و با همکاری کشور اتؤریش بؤه تجهیؤزات مؤدرن و نؤوین      

دیؤدگان از ایؤن مراکؤز در     التحصیالن و آموزش مجهز شد. فارغ

بازار کار با توجه بؤه داشؤتن مهؤارت بؤا دسؤتمزدهای مناسؤب       

 ( 408: 1391شدند.)انصاری،  مشغول به کار می

 

اصفهانایرضاپهلویآموزشگاهحرفه

ای  اولین اقدامات سازمان بؤرای تأسؤیس آموزشؤگاه حرفؤه    

گردد. بر اساس اسناد و  باز می 1344پهلوی در اصفهان به سال 

مؤذاکره و مکاتبؤاتی    1344مدارک آرشیوی در دسترس از سال 

بین مسئولین سازمان شاهنشاهی در تهران و شعبۀ اصفهان برای 

مسئولین  ای در اصفهان صورت گرفت. ساخت آموزشگاه حرفه

مربوطه سازمان بر اساس دستور اشرف برای احداث آموزشگاه 

اصفهان، پیگیری هایی به ویژۀ در رابطه با زمین برای ساخت و 

ساز آموزشگاه انجام داده بودند. سازمان در نظؤر داشؤت زمؤین    

های خیرین تهیه  آموزشگاه با مشارکت مردمی و از طریق کمت

های متمول و خیر اصؤفهانی   ترین چهره شود. یکی از سرشناس

در آن دوره، حسین همدانیان بود. در ارتباط مسئولین شؤهری و  

 -قطعه زمینی در حسن آبؤاد  1344سازمان با همدانیان، در سال 

به سازمان اهدا کرد. در بازرسی مسئولین اصؤفهان   -باغ ابریشم

از ملت اهدایی و مشاوره با آموزش و پؤرورش بؤه علؤت بعؤد     

ایجاد آموزشگاه در این منطقه مؤورد تأییؤد قؤرار     مسافت امکان

نگرفت و عمالً تأسیس مکانی عام المنفعه در این منطقؤه بؤرای   

استان اصفهان غیرقابل اسؤتفاده بیؤان شؤد. آموزشؤگاه بایؤد در      

شد کؤه دسترسؤی و رفؤت و آمؤد بؤه آن بؤه        مکانی احداث می

راحتی و آسؤانی صؤورت مؤی گرفؤت. همؤین امؤر در جؤذب        

ان به تحصیل در امؤور فنؤی و از سؤوی دیگؤر از نظؤر      عالقمند

اقتصادی برای دانشؤجویان و سؤازمان تأ یرگؤذار بؤود. پؤس از      

مذاکرات بین مسئولین سازمان و همدانیان مجدد قطعؤه زمینؤی   

اهدا شد. البته همؤدانیان   1345در هزار جریب اصفهان در سال 

ر در این مورد قصدی مبنؤی بؤر اهؤدای زمؤین نداشؤت و بیشؤت      

درصدد بود به تعویض ملت بپردازد. دکتر آشتیانی این اقدام را 

مناسب ندانسته و حتی بیان کرده بود این کار صؤورت خوشؤی   

نخواهد داشت. لذا از مسئولین اصفهان خواستار پیگیری مسئله 

( 77844/293و حل آن به بهترین شکل ممکؤن شؤد. )سؤاکما:    

ار جریؤب از  قطعؤۀ زمؤین هؤز    15/10/1345سرانجام در سؤال  

سوی همدانیان برای ساخت آموزشگاه واگذار شد. ایؤن زمؤین   

نیز سرانجام به درخواست اشؤرف بؤه سؤازمان جمعیؤت زنؤان      

اصفهان واگذار شد، تا در آنجؤا آموزشؤگاهی احؤداث نماینؤد.     

( با این اقدام و تصؤمیم، مجؤدداً احؤداث    77844/293)ساکما: 

 عویق افتاد.  ای پهلوی در اصفهان به ت آموزشگاه حرفه

اقؤداماتی جؤدی بؤرای سؤاخت      1347در همه حال از سال 

ای در اصفهان آغاز شد. در مکاتبؤات مسؤئولین    آموزشگاه حرفه

هؤای دانشؤگاه    سازمان در اصؤفهان و تهؤران، بخشؤی از زمؤین    

اصؤؤفهان بؤؤرای احؤؤداث آموزشؤؤگاه مؤؤدنظر قؤؤرار گرفؤؤت.      

دیر عامؤل  میان مؤ  3/10/1347ها و مکاتبات در سال  نگاری نامه

سازمان، دکتر آشتیانی با استاندار اصفهان، همؤایونفر در سؤمت   

رئیس شعبۀ سازمان و با دکتر معتمدی، رئیس دانشگاه اصؤفهان  

صورت گرفته بود. آشتیانی درخواست کرده بود نتیجه اقدامات 

برای واگذاری حدود زمین برای احؤداث آموزشؤگاه حرفؤه ای    

( 3،5، مصاحبه شمارۀ 77844/293پهلوی اعالم شود. ) ساکما، 

رسد، دانشگاه اصفهان و سازمان در مورد زمین  چنین به نظر می

و محل آن به توافق رسیده بودنؤد و تنهؤا مسؤئلۀ بؤاقی مانؤده،      

وسعت و حدود زمین اهدایی بود. پس از اعالم موافقت رئؤیس  

بؤه   16/10/1347دانشگاه اصفهان مبنی بر اهدا زمین در تؤاریخ  

دامات اولیه برای انتقال زمین بؤه سؤازمان بؤا حضؤور     سازمان اق

گالب آغاز شؤد.) سؤاکما:    نمایندۀ سازمان در اصفهان، آقای گل

هؤزار متؤر    7( زمین اختصاد یافته بؤه مسؤاحت   77844/293

 -مرب  بود و این مساحت بیش از تقارا و درخواسؤت سؤازمان  

هؤای   بؤود. آموزشؤگاه پؤس از تأییؤد نقشؤه      _هزار متر مربؤ   5

دولؤت همکؤار    -ساختمانی از سوی آموزش و پرورش اتریش

سؤاخت   1348با ظرفیت هزار نفر از سؤال   -ایران در این طرح

آموزشگاه بؤه   1350( در سال 77844/293آن آغاز شد.)ساکما: 

صورت رسمی با حضور اشؤرف پهلؤوی و غؤرس درختؤی در     

، 77844/293محوطۀ ساختمان آموزشؤگاه افتتؤاح شد.)سؤاکما:    

 (3ه شمارۀ مصاحب

هؤا نیازمنؤد    دستیابی سؤازمان بؤه اهؤداف و پیشؤبرد برنامؤه     
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هؤؤای اجتمؤؤاعی، اداری،  مشؤؤارکت و همراهؤؤی سؤؤایر سؤؤازمان 

( ایجؤاد  77844/293هؤای افؤراد بود.)سؤاکما:     اقتصادی و کمت

آموزشگاه یا سایر مراکز وابسته به سازمان در هر منطقۀ از ایران 

ی دولتی و مشارکت مردمؤی  ها، نهادها با همکاری سایر سازمان

رسید. امکاناتی نظیؤر آب، تلفؤن و بؤرق توسؤ       به سرانجام می

مسئولین مربوطه در اختیار شعبات وابسته به سازمان قؤرار داده  

ای اصفهان متعهد شؤده بؤود پؤس از تعیؤین      شد. برق منطقه می

اراری، جهت تأمین برق و روشؤنایی اقؤدامات اولیؤه و الزم را    

زمان آب و فارؤؤالب نیؤؤز موظؤؤف بؤؤود، آب انجؤؤام دهؤؤد. سؤؤا

آشامیدنی آموزشگاه را تأمین سازد. ادارۀ تلفؤن اسؤتان اصؤفهان    

نیؤؤز انشؤؤعاب خطؤؤوط تلفؤؤن را در منطقؤؤۀ مؤؤورد نظؤؤر فؤؤراهم  

 (  77844/293سازد.)ساکما: 

پس از ساخت آموزشگاه و در زمؤان دیوارکشؤی از سؤوی    

کل کؤار و   بنا بر مذاکرات بین وزارت1/12/1351آموزشگاه در 

امور اجتماعی استان اصفهان و وزیر کار و امور اجتماعی، امیؤر  

قاسم معینی از تخلف در بنای آموزشؤگاه و تجؤاوز بؤه حؤریم     

خیابان پاسارگاد اطالعاتی را ارائه کؤرد. مبنؤی بؤر آنکؤه حؤریم      

متؤؤر بؤؤود کؤؤه از سؤؤوی واحؤؤد عملیؤؤات   45خیابؤؤان در ابتؤؤدا 

هر در هنگام احداث دیؤوار،  ساختمانی کارخانۀ ذوب آهن آریام

حریم خیابان مورد تعرض واق  شده و بدون توجؤه بؤه اخطؤار    

شهرداری و برخالف جواز شهرداری، دیؤوار آموزشؤگاه در بؤر    

هؤا از   کؤه سؤایر سؤاختمان    متری ساختمان بنا شد. در حؤالی  30

هؤای آب و فارؤالب و بؤرق و غیؤره      جمله وزارت و سؤازمان 

متؤری   45عایؤت نمؤوده و در بؤر    عرض خیابان پاسؤارگاد را ر 

دیوار کشیده بودند. در زمان احؤداث بنؤا بؤر فوریؤت تخریؤب      

اقدام و عملی صورت نگرفت. اما با توجه به طرح جؤام  شؤهر   

بایسؤت در   اصفهان و لزوم آسفالت خیابان، دیوار آموزشگاه می

ردیف دیوارهای دیگر واق  شؤود. لؤذا از صؤندوق کؤارآموزی     

متری خیابؤان عقؤب برنؤد.     45دیوار را به درخواست شده بود، 

( این اقدام سرانجام پس از مکاتبات بسیار 77844/293)ساکما: 

از سؤؤوی مسؤؤئولین آموزشؤؤگاه مؤؤورد تأییؤؤد قؤؤرار گرفؤؤت و    

( 5دیوارکشی آموزشگاه مجدد انجؤام گرفت.)مصؤاحبه شؤماره    

آنچه که در این جا حایز اهمیت است حضؤور فعؤال نهادهؤا و    

ولتؤؤی در سؤؤاماندهی و سؤؤاخت و سؤؤازهای   هؤؤای د سؤؤازمان

ای اصفهان است. در این دوره برای اتمؤام هؤر    آموزشگاه حرفه

های مالی سؤازمان بؤا    تر آموزشگاه و کاهش بار هزینه چه سری 

 مکاتبه با نهادهای مختلف سعی بر انجام امور داشته است.  

ها پس از سؤاخت و افتتؤاح آموزشؤگاه     ها و همکاری کمت

فرانس مولر از اسؤتانداری اصؤفهان    1352. در تیرماه ادامه یافت

درخواست نمؤوده جهؤت تعلؤیم هنرجویؤان کارگؤاه اتوماتیؤت       

آموزشگاه به صورت عملی و افزایش سط  کؤارآیی و مهؤارت   

آنان در تعمیر انواآ اتومبیل، یت دستگاه اتوبوس از رده خؤار   

یؤا  را از شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و چند دستگاه جیب 

کامیون یا وانت مستعمل از ارتش اصفهان به آموزشؤگاه هدیؤه   

( اهؤدای ایؤن وسؤایل عؤالوه بؤر      293/ 77844دهند.) سؤاکما:  

تجهیز آموزشگاه در مهارت آموزی هنرجویؤان مؤؤ ر بؤود و در    

های فنی و  کارآیی، کیفیت و ارتقاء واحدهای تولیدی و سازمان

 تعمیراتی اصفهان در آیندۀ ا رگذار بود.

های پایانی اتمام ساختمان آموزشگاه اقؤدامات بؤرای    در ماه

هؤای   هؤا و رسؤانه   آموزان آغؤاز شؤد. در روزنامؤه    پذیرش دانش

هؤا شؤرای     جمعی و به صورت گسترده در مدارس و دبیرستان

پذیرش و معرفؤی آموزشؤگاه بیؤان شؤده بؤود. البتؤه برخؤی از        

زشؤگاه  محصالن نیز از طریق دوستان و آشؤنایان از وجؤود آمو  

کردنؤد.   نام بؤه آنجؤا مراجعؤه مؤی     مطل  شده بودند و برای  بت

( عالقمنؤدان بؤه تحصؤیل در آموزشؤگاه بؤا      1)مصاحبه شماره 

توانستند در آموزشگاه  بؤت نؤام کننؤد.     داشتن مدرک سیکل می

هؤای فنؤی را فؤؤرا    آنؤان بؤه مؤدت دو سؤؤال در آموزشؤگاه دوره    

ای، معادل کارگر  فهگرفتند. در پایان دوره، مدرک مهارت حر می

هؤای دروس نیؤز از سؤوی     کردنؤد. سرفصؤل   ماهر دریافت مؤی 

(. البتؤه  4شد)مصاحبه شؤمارۀ   سازمان و کشور همکار تعیین می

کردنؤد. از   آموزان نیز با مدرک هشتم  بت نام می برخی از دانش

دیگر شرای  پذیرش داوطلبان، قبولی در امتحان هؤوش بؤود و   

(. 1 رایگؤان بود.)مصؤاحبه شؤماره    شؤدگان کؤامالً    بت نام قبول

آموزشگاه پهلوی از امتیازات زیادی در آن دوره برخوردار بؤود  

به ویژه برای کسانی که تمایل داشؤتند عؤالوه بؤر تحصؤیل بؤه      

سرعت وارد بازار کار شوند و در امور مالی و اقتصادی خانوادۀ 

-52های آموزشگاه از سؤال  همکاری کنند. اولین دوره از کالس

آمؤوزان از   ترین تعؤداد دانؤش   آغاز شد. در این دوره بیش 1351

هؤای بعؤد، از شؤهرها و روسؤتاهای      اصفهان بودند اما در سؤال 

اطراف نیز برخی برای تحصیل در این مدرسه  بت نؤام کردنؤد.   
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برخی از دانش آموزان از طبقات محروم و کؤم درآمؤد جامعؤه    

های اولیۀ  ر سالشدند. د بودند. لذا مجبور به ترک آموزشگاه می

تأسیس آموزش، ریاست آموزشگاه برعهدۀ فرانس مولر اتریشی 

بؤؤود کؤؤه بؤؤه همؤؤراه همسؤؤرش در منصؤؤب مؤؤددکار اجتمؤؤاعی  

آموزشگاه به ادارۀ آموزشگاه بر اسؤاس اساسؤنامۀ مؤورد توافؤق     

پرداختند. در ایؤن دوره   سازمان و آموزش و پرورش اتریش می

صیل انصؤراف داده بودنؤد.   تعدادی از دانش آموزان از ادامۀ تح

پس از اطالآ مولر از این امر، او درصؤدد برآمؤد بؤه نحؤوی از     

ادامۀ این روند جلوگیری نماید و آنان را مجؤدد بؤه آموزشؤگاه    

هؤای  بؤت نؤامی تؤا      بازگرداند. در پرس و جو و بازبینی پرونده

حدودی از مشکالت آنان آگاه شده بود. لذا با حضور و گفتگو 

ها را مبنی بر ادامۀ تحصیل فرزندانشان  ها، ررایت آن با خانواده

آمؤوزان در روسؤتاهای    به دست آورده بود. یکی از ایؤن دانؤش  

ساکن بود. مولر با توجه   -اطراف زینبیه فعلی -اطراف اصفهان

آمؤوز موفؤق شؤد ررؤایت      به هوش، اسؤتعداد و عالقؤۀ دانؤش   

ت آورد. اش را برای ادامۀ تحصیل در آموزشگاه به دسؤ  خانواده

او با اسکان در آموزشگاه توانست از فرصت تحصیل بهره ببرد. 

آموزانی که امکان اسکان در آموزشؤگاه را بؤه دسؤت     البته دانش

های هر چند کوچت همچون سرکشی بؤه   آوردند، مسئولیت می

شوفاژخانه، اتاق تهویه، کمت در نظافت آموزشؤگاه و غیؤره را   

( فؤرانس مؤولر در دوران   5 ,1برعهده داشتند.) مصاحبه شماره 

ریاست آموزشگاه سعی بر آن داشت با اشراف بر تمامی مسائل 

آموزشگاه، مشکالت را حل کند و همین امر سبب شده بود، در 

ای به دست آورد.  میان کارمندان و دانش آموزان محبوبیتی ویژه

های دقیق او و همکاری کارمندان در ادارۀ  عالوه بر این نظارت

و جلب نظر مؤسسات تولیدی برای اسؤتخدام فؤارغ    آموزشگاه

التحصؤؤیالن ایؤؤن آموزشؤؤگاه و یؤؤا انتخؤؤاب ایؤؤن مکؤؤان بؤؤرای  

های تولیدی اصفهان تأ یرگذار بود.)مصؤاحبۀ   کارآموزان کارخانه

 (  2شمارۀ 

آمؤوزان آموزشؤگاه    از دیگر اقداماتی که مؤولر بؤرای دانؤش   

سؤال اول  های ورزشؤی بؤود. در همؤان     انجام داد، ایجاد کالس

هؤا   آموزان بعد از پایان کالس تأسیس آموزشگاه، برخی از دانش

رفتند.  های اصفهان از جمله باغ تختی می برای ورزش به باشگاه

هؤای متعؤدد    اطالآ مولر از این امر سبب شد، با تشکیل کؤالس 

ورزشؤی همچؤون کشؤتی، والیبؤال، فوتبؤال و غیؤره از حضؤور        

ی سؤط  شؤهر ممانعؤؤت   هؤای ورزشؤ   آمؤوزان در باشؤگاه   دانؤش 

هؤای   ( البته الزم بؤه ذکؤر اسؤت کؤالس    1کند.)مصاحبه شماره 

تؤیم فوتبؤال، والیبؤال،     -ورزشی به صورت تخصصؤی و تیمؤی  

هؤای سراسؤر    های بعؤد در آموزشؤگاه   در سال -بسکتبال و غیره

های مختلؤف همچؤون سؤالروز     کشور تشکیل شد و به مناسبت

دو هؤزار و پانصؤد   هؤای   تولد ولیعهد و محمدررا شاه و جشن

هؤا   ساله مسابقات ورزشی داخلی و بین استانی بؤین آموزشؤگاه  

بین آموزشگاه شیراز و  53-54شد. در سال تحصیلی  برگزار می

هؤای مختلؤف    اصفهان به مناسبت مسؤابقات ورزشؤی در رشؤته   

همچون والیبال، بسکتبال، دو میدانی، شؤطرن،، فوتبؤال و غیؤره    

هؤای مختلؤف آموزشؤگاه و     رشته برگزار شد. این مسابقات بین

های دختر و پسر دو آموزشؤگاه بودنؤد.)    شرکت کنندگان از تیم

هؤای   ( تنؤوآ رشؤته  3, 1، پیوست شماره 2401/25/311ساکما: 

تحصیلی در  بت نام  دختران در آموزشگاه مؤ ر بود و آنؤان را  

هؤای شؤغلی مهیؤا     برای ورود به بازار کؤار و فراگیؤری مهؤارت   

های مختلؤف آموزشؤگاه  بؤت نؤام      ان نیز در رشتهکرد. دختر می

هؤای تئؤوری و عملؤی شؤرکت      کردند و با پسران در کالس می

(. 2، پیوسؤؤت شؤؤماره  1، 6، 7کردنؤؤد) مصؤؤاحبه شؤؤماره   مؤؤی

های وسی ، از امکانات و تجهیزات مناسؤبی   آموزشگاه با کالس

برخوردار بود. تجهیزات فنی به صورت مجؤزا و مؤنظم بؤا آرم    

های مربوطه چیده شده بود. هر یؤت از   یش در کالسکشور اتر

هؤای عملؤی از دسؤتگاهی مجؤزا      آموزان در زمؤان کؤالس   دانش

(. 6, 2شد)مصاحبۀ شماۀ  کرد و با روش کار آشنا می استفاده می

امروزه دیگر از این تجهیزات به دلیل ورود دستگاههای جدیؤد  

شؤؤگاه شؤؤود و تعؤؤدادی از دسؤؤتگاه در انبؤؤار آموز اسؤؤتفاده نمؤؤی

 (         6, 3همچنان وجود دارد. )مصاحبۀ شماره 

های درس از ساعت هشت صب  تا چهار بعؤدازظهر   س کال

آمؤوزان در رسؤتوران آموزشؤگاه تهیؤه      ادامه داشت. ناهار دانش

آموزان و حتی مربیان و کارمندان  شد و رایگان به همۀ دانش می

حصیل همیشه شد. سهمیه ناهار دانش آموزان در طول ت داده می

برقرار بود حتی زمانی که دورۀ تحصیل با ماه رمضان مصؤادف  

بود، سهمیه به صورت بهای ناهار در پایان ماه مبارک رمضان به 

تومان به همۀ دانؤش آمؤوزان پرداخؤت شد.)مصؤاحبه      45مبلغ 

 (5, 1شماره  

دانش آموزان مسیر رفت و برگشت از مسیر سی و سه پؤل  
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کردنؤد. دوران   یس آموزشگاه استفاده میتا آموزشگاه را از سرو

مؤاه بؤود و پؤس از آن مجؤدد سؤال       تعطیالت تابستانه نیز یؤت 

سؤال تحصؤیل    آموزان پؤس از یؤت   شد. دانش تحصیلی آغاز می

های معرفی شؤده   ها و کارگاه های کارآموزی را در کارخانه دوره

شؤد   ها سبب مؤی  کردند. این دوره از سوی آموزشگاه سپری می

ها و تجارب خود را  وه بر آشنایی با اصول کار، آموزشآنان عال

به آزمایش گذارند و همین امر سبب اعتماد بؤه نفؤس آنؤان در    

کار و معرفی آموزشگاه و دانش آموختگان این مرکز به مردم و 

شد. بؤه طؤوری کؤه کارخانؤه ذوب      مراکز صنعتی و تولیدی می

ی خؤود را بؤه   های بعدی کارگران رده پائین و باال آهن در سال

تؤر و فراگیؤری اصؤول کؤار بؤه       این مرکز بؤرای آمؤوزش بؤیش   

کرد. بسیاری از کؤارآموزان در ذوب آهؤن    آموزشگاه معرفی می

پؤؤؤس از فؤؤؤارغ التحصؤؤؤیلی در ایؤؤؤن کارخانؤؤؤه مشؤؤؤغول     

( همانگونه که قبالً ذکر شده بود 1، 2شدند.)مصاحبه شماره  می

اکؤز صؤنعتی و   هؤا و مر  شد نیاز کارخانؤه  این اقدامات سبب می

تولیدی نه تنها در اصفهان بلکه در سراسر کشؤور تؤا حؤدودی    

 تأمین و رف  گردد.  

مربیان و معلمان آموزشگاه ایرانی و خارجی بودند. اولؤین   

رئیس آموزشگاه که از دورۀ ساخت آموزشگاه بر امور نظؤارت  

داشت، فرانس مولر اتریشؤی بؤه همؤراه همسؤرش در اصؤفهان      

ی از مربیؤان از میؤان افؤرادی انتخؤاب شؤده      اقامت گزید. بخش

هؤؤای فنؤؤی   بودنؤؤد کؤؤه تجربؤؤه و مهؤؤارت بسؤؤیار در رشؤؤته    

رسد روند استخدام  ( چنین به نظر می2داشتند.)مصاحبه شمارۀ 

کارمندان ایرانی پس از دو الی سؤه سؤال فعالیؤت اروپائیؤان در     

تری انجام شد. به طوری که از سؤال   ها با شتاب بیش آموزشگاه

بؤؤه بعؤؤد مؤؤدیریت آموزشؤؤگاه اصؤؤفهان را دکتؤؤر مهؤؤدی   1356

برعهده گرفت. معاونت آموزشگاه نیز در اختیؤار دکتؤر    3مؤیدی

مهدی خجسته بود. البته معاونت آموزشؤگاه اصؤفهان از همؤان    

ابتدای تأسیس در اختیار  ایرانیان بود. مهؤدی بنؤی هاشؤمی در    

سؤؤمت معؤؤاون آموزشؤؤگاه، در زمؤؤان تأسؤؤیس آموزشؤؤگاه بؤؤه   

واسؤؤت مؤؤولر از تهؤؤران عؤؤازم اصؤؤفهان شؤؤد و در ادارۀ    درخ

(. این تغییرات 5، 2آموزشگاه همکاری داشت.)مصاحبه شمارۀ 

                                                           
3

یمی و مسؤل  بؤه زبؤان آلمؤانی بؤود.      داماد ایت اله خادمی. وی دکتری ش: 

 (4مصاحبه شماره )

بؤه   1347بر اساس توافقات منعقد شده از زمان تاسؤیس، سؤال   

شد. بر اساس مفاد تعهدنامه مقرر بود متخصصؤین   بعد انجام می

  را بؤرای  های الزم به همکاران ایرانی  شؤرای  آلمانی با آموزش

جایگزینی متخصصین آلمانی فؤراهم سازند.)اسؤناد معاهؤدات،    

( تمؤؤامی معلمؤؤان و مربیؤؤان پؤؤس از اسؤؤتخدام در   334: 1369

تؤر و   ها و کسب تجربه بؤیش  آموزشگاه، برای آشنایی با فناوری

ماه بؤه کشؤور    6به روز شدن علم، هر دو سال یت بار به مدت 

توانستند بؤا   آموزان نیز می آلمان و اتریش اعزام می شدند. دانش

کسب شرای  الزم از این امتیاز استفاده نمایند. همین امر سؤبب  

می شد آنان با عالقۀ بیشتری به تحصیل بپردازند. دانش آموزان 

برای حضور در کشورهای اروپایی طؤرف قؤرارداد آموزشؤگاه،    

های زبان خارجی شؤرکت کننؤد. معلمؤان     می بایست در کالس

گذراندنؤد. بؤه طؤور م ؤال مهنؤدس مهؤدی        را میهای  نیز دوره

هؤای را   خجسته به دلیل آشنایی با زبان آلمانی، دواطلبانؤه دوره 

, 4، 1، 2برای آموزش معلمان ایجاد کرده بود.)مصاحبۀ شؤماره  

7) 

حضور ایرانیان برای کارآموزی در کشورهای طرف قرارداد 

ین ایؤران  سازمان بر اساس معاهدات و موافقتنامه های منعقده ب

و کشورهای مزبور شؤکل گرفؤت. از دورۀ پهلؤوی اول روابؤ      

ایران با کشورهای توسعۀ یافتۀ جهان در ابعاد مختلف همچؤون  

رواب  سیاسی، اقتصادی، تجؤاری، آموزشؤی و غیؤره گسؤترش     

یافت. از این دوران به بعد حکومت ایران سعی بر آن داشت بؤا  

قؤرار گیؤرد. بؤه     کمت این کشورها در مسیر پیشرفت و توسعه

این منظور قراردادهای متعددی بؤا کشؤورهای همچؤون ژاپؤن،     

آمریکؤؤا، انگلؤؤیس، آلمؤؤان و اتؤؤریش منعقؤؤد گردیؤؤد. در میؤؤان   

کشورهای نام برده، رواب  ایران با آلمان از دورۀ جنگ جهؤانی  

اول متفاوت با سایر کشورها بود. همین امر سبب شؤده بؤود در   

سؤوی ایؤران روابؤ  دوسؤتانه و     بسیاری از مؤوارد بؤه ویؤژه از    

های چند جانبه صورت پذیرفت. این ارتبؤاط در دوره   همکاری

حاکمیت پهلوی بر ایران همچنان ادامه یافت و نتای، متفاوت و 

متضادی در برداشت. از دورۀ پهلوی اول بخشؤی از ارتباطؤات   

در امؤؤور آموزشؤؤی و علمؤؤی تعریؤؤف شؤؤد و سؤؤبب ورود      

یت در ایران شد. ایؤن رویؤداد در   متخصصانی آلمانی برای فعال

های اولیۀ حکومت پهلؤوی دوم نیؤز ادامؤه یافؤت و سؤبب       سال

های بعؤد در زمینؤۀ    ورود متخصصان درمانی به ایران و در سال
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 آموزش فنی و صنعتی گسترش یافت.  

قراردادهؤای مختلفؤی از جملؤه در     1354تؤا   1333از سال 

ایران منعقؤد شؤد.   امور آموزش و تعلیم فنی بین دولت آلمان و 

بر اساس مفاد و شرای  قراردادهای فنی منعقده بین دو کشور و 

از سوی دیگر ارتباط سازمان شاهنشاهی با کشور آلمؤان بؤرای   

های آنان در زمینۀ آموزش فنؤی   گیری از تجارب و موفقیت بهره

رسد بسؤیاری از مفؤاد قرارادادهؤای     حرفه ای، چنین به نظر می

ان برگرفتؤه از قرادادهؤای دولؤت ایؤران و     همکاری آلمان و ایر

 آلمان در زمینۀ امور آموزشی بوده است.  

ای بؤه   از دیگر امتیازات فعالیت در آموزشؤگاه هؤای حرفؤه   

کرده، حقؤوق و مزایؤای دریؤافتی بؤود.      ویژه برای افراد تحصیل

مهندسین ایرانی با توجۀ به مدرک لیسانس و با رتبؤۀ درجؤه دو   

هزار تومان حقؤوق دریافؤت    6800ماهیانۀ در ابتدای استخدام، 

کردند. عالوه بر این برای رفت و آمد نیز ماشین و راننده در  می

اختیار داشتند و در صورت عدم استفاده از این امتیاز، مبلؤغ آن  

کردند. میزان حقوق دریافتی بؤر حسؤب سؤمت،     را دریافت می

یافؤؤت.  هؤؤای سؤؤپری شؤؤده افؤؤزایش مؤؤی سؤؤنوات کؤؤاری و دوره

های اولیۀ تأسیس آموزشؤگاه بؤه    ( در سال4, 5احبه شماره )مص

دلیل استخدام نیروهای اروپای و حضؤور آنؤان بؤا خؤانواده در     

الزم و   ایؤؤران، نیؤؤاز بؤؤه محؤؤل اقامؤؤت در مجؤؤاورت آموزشؤؤگاه

هؤای   رروری بود، لذا سعی بر آن بود در همان محدوده، خانؤه 

زل روبؤروی  برای اسکان کارمندان ساخته شود. در اصفهان منؤا 

آموزشگاه احداث شد و عالوه بؤر اسؤکان کارمنؤدان خؤارجی،     

کارمندان ایرانی نیز امکان استفاده از این منازل را داشؤتند. ایؤن   

منؤؤازل پؤؤس از انقؤؤالب اسؤؤالمی از سؤؤوی وزارت آمؤؤوزش و  

 (6پرورش مصادره شد.)مصاحبه شمارۀ 



نتیجه
گیری مراکز آموزش علمؤی و فنؤی در ایؤران از دورۀ     شکل

گیؤری از متخصصؤین و    پهلوی آغاز شد و به مرور زمان با بهره

ایجاد ارتباط با کشورهای صنعتی دنیا ایؤن نهادهؤای علمؤی در    

هؤای حرفؤه ای توسؤ      کشور توسعه یافت. تأسیس آموزشؤگاه 

ن چؤو  سازمان شاهنشاهی در شهرهای بزرگ و مهؤم ایؤران هؤم   

مشؤؤهد، تبریؤؤز، شؤؤیراز، تهؤؤران، اصؤؤفهان و غیؤؤره بؤؤا همکؤؤاری 

کشورهای اروپایی و پیشرفته در گسترش این نهادهؤا در ایؤران   

تأ یرگذار بود. موقعیت اقتصادی و صنعتی اصفهان به ویژه پس 

از احداث مجتم  ذوب آهؤن نیؤاز بؤه متخصصؤین و کؤارگران      

وزشؤگاه  ماهر را در این منطقؤه آشؤکار و رؤروری سؤاخت. آم    

ای اصفهان از دوران فعالیؤت تؤاکنون بخشؤی از نیازهؤای      حرفه

مراکؤؤز صؤؤنعتی و جامعؤؤۀ اصؤؤفهان را برطؤؤرف سؤؤاخته اسؤؤت.  

های تخصصی در ایؤن آموزشؤگاه    های عملی و مهارت آموزش

التحصؤیالن   در اشتغال جوانان تأ یرگذار بود و بسؤیاری از فؤارغ  

هؤای مؤرتب  بؤه     توانستند پس از اتمام دوران تحصیل بؤا رشؤته  

که در بؤازار کؤار موقعیؤت     تحصیل مشغول به کار شوند و یا آن

 مناسب شغلی به دست آوردند.  
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