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 یتاریخمالحظات 

ر بدین سـرزمین وارد شـده و د   ) منشعب از ژرمنها  (در حدود ده قرن پیش از میالد مسیح، اقوام توتونی           

وایکینگهـا مهمتـرین   .آن سکنی گزیدند، با اینحال این اقـوام نتوانسـتند قـرون زیـادی در نـروژ دوام بیاورنـد        

وایکینگهای نروژی بعنوان یک چهره مشخص در طی قرون هفتم و      . اقوامی بودند که در نروژ سکنی داشتند      

 فعلـی بریتانیـا و فرانسـه صـورت          هشتم میالدی نمایان شدند و این زمانی بود که آنها حمالتـی را بـه نـواحی                

 .دادند

دسـت یافتنـد و تـا       ) انگلسـتان و ایرلنـد    ( میالدی سرانجام نروژیها بر جزایر فعلی بریتانیا         802در سال   

وایکینگهـا تاخـت و تازشـان را در اروپـای             در اواسط قـرن نهـم مـیالدی،       .  بر آن حکومت راندند    880سال  

 حکومت واحد و یکپارچه سلطنتی در نروژ ایجـاد شـد و درا              ،872در هفدهم ماه مه     . مرکزی شدت دادند  

در . واخر قرن دهم اریک سرخ یکی از سرداران نروژ مستعمره وایکینگی را در سواحل گروئلنـد بنیـان نهـاد         

کـه دیـن مسـیح را بـه         ) 995-100(شاهانی مقتدر بر نروژ حکومت راندنـد ماننـد اوالف اول              این دورانها، 

 به بعد نروژ موقتاٌ به تصرف قوای مشترک شـاهان سـوئد             1000از سال   .روژ رواج داد  هرنحوی که بود، در ن    

در حقیقت می توان گفت تاریخ نروژ در تمام طول هزار سـاله اخیـر بسـتگی فراوانـی بـه              . و دانمارک درآمد  

 یا قدیس که نتوانسته بـود مملکـت خـود را          ) 1015 – 28(اوالف دوم   .تاریخ سوئد و دانمارک داشته است     

ی که به نفع کنوت پادشـاه انگلسـتان و دانمـارک درگرفـت، ناچـار از نـروژ       وحدت بخشد، به خاطر شورش    
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، وی چهار سال بعد برای بدست آوردن تاج و تختش بازگشت ولی کاری از پیش نبرد و      ) 1028(گریخت  

 .کشته شد

وی در  .  کنـد   توانست این کشور را تصـرف      1028کنوت نیز پس از چند لشکرکشی به نروژ در سال           

، پسرش سوین را پادشاه نروژ سـاخت و بـا امپراطـوری مقـدس روم روابـط دوسـتانه ای برقـرار              1035سال  

در قـرن سـیزدهم نروژیهـا بـا         .سرانجام در قرن یازدهم مجدداٌ وحدت سیاسی در نـروژ برقـرار گشـت             . کرد

سلط یافتند و مسـتعمرات فراوانـی       توسعه دریانوردی بر سراسر جزایر شمال اقیانوس اطلس، تا جزیره ایسلند ت           

، پـس از برخـوردی      1380با مرور زمان نـروژ انحطـاط یافـت، تـا آنجـا کـه در سـپتامبر                   . را بدست آوردند  

 سـاله دانمـارک بـر ایـن         434نروژ و تمامی نواحی تصرفی آن، بـه اشـغال دانمـارک درآمـد و سـلطه                    خونین،

 متشکل از کشورهای دانمارک، نروژ و سوئد تحت          میالدی اتحادیه کالمار   1397در سا   .سرزمین آغاز شد  

حکومت کل پادشاه دانمارک تشکیل شد ولی چون در هر سه کشور سلطنت انتخابی بود، اتحاد دائـم آنهـا                     

تحت سلطنت دانمارک عملی نشد و با جلوس گوستاو اول بـر تخـت سـلطنت سـوئد، اتحادیـه کالمـار نیـز                        

تا اوائل قرن نوزدهم میالدی باقی ماند، با اینحال نـروژ در طـی              تسلط دانمارک بر نروژ     ). 1523(منحل شد   

کنگـره ویـن،      ،1814در بیست و هشتم مارس      .تمام این سالها تا حدزیادی از استقالل داخلی برخوردار بود         

به پاس خدماتی که سوئد در شکست قوی ناپلئون بناپارت امپراطور فرانسه کرده بود نروژ را ، برخالف میل                   

. ضمیمه خاک سوئد کرد و همراه با آن جزیر ایسلند نیز که متعلق به نروژ بود به سوئد واگـذار شـد                       مردم آن، 

با این ترتیب استقالل داخلی نروژ عمالٌ از بین رفت و نروژیان سر به شورش برداشـتند و خواسـتار حکـومتی                      
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وضع نـروژ تـا روز      . ق رسیدند سرانجام رهبران سوئد و نروژ با استقرار سلطنت دوگانه به تواف          . مستقل شدند 

 بدینصورت باقی ماند و در این تاریخ بـدنبال سـالها مبـارزه پـی گیـر رهبـران نـروژی،                  1905پانزدهم اکتبر   

سرانجام استقالل مسمالمت آمیز این شکور از سوئد حاصل شد و حکومت مشروطه سلطنتی تحت پادشاهی                

 بـود و بـا اینکـه قسـمت عمـده ای از ناوگـان                نروژ درجنگ جهانی اول بیطـرف     .هاکون پنجم برقرار گشت   

مورد حمله قرار می گرفت و صدماتی نیز به آنها وارد شد،            ) وگاهی متفقین (دریایی آن توسط قوای متحدین      

، بـدنبال تبـانی آلمـان نـازی و          1940در جنگ جهانی دوم در آغـاز سـال          . معهذا بیطرفی خود را حفظ کرد     

شور مردم هجوم متحدین واقع شد و با حمایت سـتون پـنجم نازیهـا در    نروژ، این ک) نازی(حزب اتحاد ملی  

، فرودگاههای این کشور نیز تسخیر شدند و پس از دو ماه نروژ بکلی اشـغال            )پیروان حزب اتحاد ملی   (نروژ  

آوریـل  (را تشـکیل دادنـد   ) در تبعیـد (پادشاه و هیئت دولـت نـروژ در لنـدن دولـت نـروژ آزاد       . و تسلیم شد  

1940.( 

 از استقرار کامل قوای هیتلر در نروژ، ویـدکون کویسـلینگ رهبـر حـزب اتحـاد ملـی بـه ریاسـت                        پس

 حکومت سـلطنتی مشـروطه      1942وی در هفتم فوریه     . حکومت دست نشاندهء آلمان در نروژ گماشته شد       

  از تصـرف آلمانهـا خـارج   1945نروژ در سال . را ملغی اعالم نمود و با دیکتاتوری شروع به حکومت کرد        

 .کویسلینگ نیز بازداشت و اعدام گردید. شد و حکومت سلطنتی هاکون مجدداٌ برقرار شد

نروژ در طی سالهای پس از جنگ رو به توسعه نهاد و در امور اقتصادی پیشـرفتهای فراوانـی را بدسـت      

 بـه سـلطنت نشسـت   ) فرمانده کل قوای نروژ در اثنای جنگ جهانی دوم( اوالف پنجم 1967در سال   . آورد
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 و 1960بدنبال کشف منابع عظیمی از نفت و گاز طبیعی در دهه های   .که اکنون نیز پادشاه آن کشور است      

نـروژ یکـی از بزرگتـرین ارقـام درآمـد           . ، نروز تبدیل به یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت اروپا شد           70

 .سرانه در اروپا داراست

 مالحظات جغرافیایی

در نیمکره شمالی، نیمکره    ) شصت و یکمین کشور جهان    (بع وسعت   کیلومتر مر 323 ،   833نروژ با   

شرقی، در شمال قاره اروپا، در کنار دریایاهای نروژ، شمال و بارنتز، و در همسایگی کشـورهای سـوئد در               

 .شرق و فنالند و شوروی در شمال شرقی آن واقع شده است

بـارزترین پدیـده    . ندیناوی میباشـد  نروژ کشوری کوهستانی بوده و مهمترین رشته کوه آن کـوه اسـکا            

جلگه های  آن عمدتاٌ در کنـار        . های طبیعی نروژ  آبدره های آن است که مناظر  زیبایی را پدید آورده است               

از جمله رودهای آن میتـوان راومـا، گلومـا و لـوگن را               . رودها، خلیج اسلو و تنگه اسکاژراک واقع شده اند        

جنگلهـا قسـمت اعظـم آن را پوشـانده و آب و هـوای آن در            . وانـی اسـت   نروژ دارای جزیره های فرا    . نامبرد

بلنـدترین نقطـه نـروژ قلـه گلیترتینـد          . نواحی جنوبی معتدل و مرطوب و در سایر نواحی سرد و یخبندان است            

و )  کیلومتر مربـع 638( وسیعترین دریاچه میوسا  ،)  کیلومتر 611( ، طویلترین رود گلوما     )  متر   2،  470(

 .می باشد)  کیلومتر مربع2، 196(ن جزیره نیز هینویا بزرگتری
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 مالحظات سیاسی

 .حکومت نروژ پادشاهی بوده و پادشاه اوالف پنجم و نخست وزیر کاره ایزاکسن ویلوخ میباشد

.  سال میباشد4 عضو انتخابی بمدت 155قوه مقننه از یک مجلس قانونگذاری تشکیل یافته که دارای         

 عضو و دیگـری بـا   39یکی با :  با انتخابات داخلی خود به دو قسمت تقسیم میشودپس از تشکیل ، پارلمان    

. لوایح ابتدا به مجلس بزرگتر فرستاده شده و پس از تصویب به مجلـس کـوچکتر آورده میشـود                  .  عضو 116

جلسـه مشـترک مجلسـین تشـکیل شـده و رأی دو               اگر یکی از مجالس در تصویب الیحه ای مخالفت بکند،         

 تدوین شـده و براسـاس       1814قانون اساسی موجود در سال      .ت تکلیف الیحه را مشخص مینماید     سوم اکثری 

 استان تشکیل گردیده که زیرنظـر فرمانـدار و شـورای منتخـب اداره          19آخرین تقسیمات کشوری، نروژ از      

 شده

، )یرههـو (حـزب محافظـه کـار       : فعالیت احزاب در نروژ نسبتاٌ آزاد بوده و احزاب مهـم آن عبارتنـد از              

حـزب مرکـزی، حـزب        حزب خلق مسیحی، حزب سیوسیال لیبرال،       حزب کارگر، حزب سوسیالیست چپ،    

 .، حزب خلق لیبرال و حزب کمونیست)پیشرو(ترقیخوا 

 1945در سـال    .  به استقالل کامل دست یافته و روز ملی آن هفدهم ماه مه است             1905نروژ در سال    

  آدب   - نـاتو  – شورای شـمالی     –آن در سازمانهای شورای اروپا      به عضویت سازمان ملل درآمده و عالوه بر         

 – ایمکو – ایلو – ایفک – آیدا– ایکائو – بانک جهانی   - یا آآ  –  گات    - فائو - افتا –اسه  –  سی سی دی      –
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 مبادالت آزاد بازارگانی بـا جامعـه اقتصـادی اروپـا     - ومو- وهو– یوپو  –یونسکو  - اواسی دی  - ایتو -ایمف

 .دنیز عضویت دار

 مالحظات اقتصادی

 . کرون معادل یک دالر است2/5هر  است  اوره100معادل (nkr)واحد پول آن کرون نروژ 

 12،  432درآمـد سـرانه     ( میلیـارد دالر بـوده       32/57 حدود   1980میزان تولید ناخالص ملی در سال       

و % 1/3ر سـال    هزینه هـای نظـامی کشـور د       . از کشاورزی بدست میĤید   % 6آن از صنایع و     % 21که  ) دالر

نـرخ سـاالنه رشـد تولیـد ناخـالص ملـی            . تولید ناخالص ملی بوده اسـت     % 6/7هزینه های آموزش و پرورش      

 3/17 میلیـارد دالر و هزینـه هـای آن           6/16 بـالغ بـر      1981درآمد بودجه ملی در سال      . است% 9/3حدود  

: رد دالربوده که بیشتر شـامل      میلیا 6/15 حدود   1981واردات کشور نروژ در سال      .میلیارد دالر بوده است   

، %)18(ماشین آالت، نفت خام و تصفیه شده، آهن و پوالد و منسوجات است و اکثـراٌ از کشـورهای سـوئد             

 میلیـارد  18میزان صـادرات نیـز حـدود        . وارد میشود %) 8(و امریکا   %) 14(، انگلستان %)14(آلمان غربی   

، کاغذ و خمیر کاغذ، آهن و پوالد است و اکثراٌ بـه  نفت، عناصر غیرفلزی  ماهی،: دالر است که بیشتر شامل    

: مهمترین معادن کشور شامل   .صادر میشود %) 9(و سوئد   %) 18(ی  آلمان غرب %) 41(کشورهای انگلستان   

سـنگ آهـن، روی، سـرب  و سـنگ آهـک بـوده و ذخـایر                    بوکسـیت، نیکـل،     نفـت،   نقره، مس،   زغال سنگ ،  

 . برآورد گردیده است1980شکه در ب میلیارد 75/5زیرزمینی نفت آن بالغ بر 
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صنایع کاغذ، مصالح ساختمانی، مهندسی، فلزی، شـیمیایی، چـاپ   : زمهمترین صنایع کشور عبارتند ا  

،   سـیب زمینـی     . ، الکتریکی، عناصر غیرفلزی، اسـلحه سـازی، و وسـائط نقلیـه              غذایی، کشتی سازی    و نشر، 

ــد، لبنیــات، گوشــت خــوک و  ســایر غــالت، چــاودار، ــرورش دام،  چغنــدر قن  گــاو، تخــم مــرغ و طیــور، پ

ماهیگیری و صید وال نیز مهمترین محصوالت کشاورزی و دامپروری آن کشور را تشکیل داده                 جنگلداری،

، 100گوشـت گـاو     ) 1980(تولید سـالیانه    . هکتار میباشد  2/0و سرانه زمین مزروعی برای هر نفر بالغ بر          

، 600، 000مـاهی  ) 1979( تن و صید 19، 000گوشت گوسفند      تن ،  83،  000 تن، گوشت خوک     74

 . میلیارد کیلووات ساعت است9/83نیروی الکتریسیته نیز معادل ) 1980(تولید ساالنه .  تن میباشد2

 اشتغال

در کشـاورزی و    % 10آن در صـنایع ،      % 25 نفر اسـت کـه       1،  800،  000نیروی کار کشور بالغ بر      

 . نفر میباشد37، 000د ثابت افراد ارتش تعدا. در بخش خدمات مشغول کار هستند% 31

 ارتباطات

 اتومبیـل   1،  000،200 تعـداد    1980 کیلومتر راه وجـود داشـته و در سـال            81،  000در نروژ خدود    

طـول راه آهـن مورداسـتفاده نیـز بـالغ بـر       .  وسیله نقلیه عمومی مورداستفاده بوده است     500،152سواری و   

ی داخلی و بـین المللـی ایـن کشـور توسـط هواپیمـایی اسـکاندیناوی         کیلومتر بوده و ارتباطات هوای     241،4

(SAS)  ارتباطـات  . توریست از این کشور دیدن می کنند  447،  800حدود  ) 1977(ساالنه  .  انجام میشود
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 فرستنده تلویزیونی و در سال      665 فرستنده رادیویی و     347 تعداد   1976در سال   . کشور نروژ دولتی است     

 گیرنـده تلویزیـونی مورداسـتفاده بـوده و          1،  100،  000 گیرنـده رادیـویی و       1،  300،  000 حدود   1980

 تعـداد   1979در سـال    .  تولید گردیـده اسـت     1976 تلویزیون نیز در سال      108،  000 رادیو و    111،  000

 نشـریه روزانـه بـا تیـراژی     80در نـروژ بطـور متوسـط    .  شماره تلفن مورداستفاده بوده است 1،  700،  000

مقیـاس مورداسـتفاده    . منتشـر میشـود   ) 1980( روزنامه برای هـزار نفـر        440 و سرانه    000،800،1حدود  

 .سیستم متریک میباشد

 جمعیت

 .بالغ می گردد) نود و سومین کشور جهان( نفر 4،551،000برجمعیت نروژ2003 سال طبق آمار

وده و پرجمعیت مردم کشور ساکن شهرها ب  % 53.  نفر در کیلومتر مربع میباشد     7/12 تراکم جمعیت   

پرجمعیـت  جملـه دیگـر شـهرهای       از .جمعیت کشور را تشکیل میدهـد     % 1/11حدود  ) اسلو(ترین شهر آن    

 از لحـاظ    .نام بـرد  و ترومسـو  ) اسـکین (شـیئن     درامن،  تروندهیم، استاوانگر، کریستیان ساند،      ازبرگن،میتوان  

.  سال اسـت 8/77 سال و زنان 59 تا 15را افرا % 57 سال، 14جمعیت را افراد کمتر از % 24: توزیع سنی   

میـزان  . اسـت % 41/0 در هزار و رشـد جمعیـت         6/7 در هزار، میزان مرگ و میر        7/13در نروژ میزان تولد     

 . نفر در هر هزار نوزاد میباشد5/10مرگ و میر کودکان نیز 
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 زبان و مذهب

( مـردم آن لـوتری      % 95دیـن بـیش از      . مردم آن سفید پوست و از تیره های ژرمـن و شـمالی میباشـند              

 .زبان رسمی آن نروژی و خط مورد استفاده التین است. میباشد) شاخه ای از مذهب پروتستان

 زبان آموزشی 

   .وجود دارد Nynorsk , Bokmal زبان رسمی در نروژ ود

 Samiزبـان اقلیـت     .را درمـدارس جهـت آمـوزش بکـار برنـد          گیرد که کـدام زبـان       هر شهرتصمیم می  

 . جهت آموزش استفاده می شود  تکلم مینمایند،Sami که به زبان مدارس نواحیدر

 مالحظات علمی

 1995سال ی طی موزش مختلف آسطوحبرمبنای نرخ ثبت نام ناخالص 

 درصد101: پیش دبستانی  •

  درصد99: اولین سطح  •

  درصد117: دومین سطح  •

  درصد5/58: سومین سطح  •

 ساختار آموزشی

 آموزش پیش دانشگاهی 
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 یهپاآموزش 

  سال 6 : آغاز دورهسن 

  سال 16: سن اتمام دوره

 آموزش ابتدایی

    Barnetrinnet , Grunnskole :کنندهرس ارائه انوع مد

  سال ٧: دورة مدت زمان 

  سالگي١٣ تا ٦نينسطي 

 متوسطۀ  آموزش مقدماتی 

   Grunnskole , Ungdomstrinnet:کنندهرس ارائه انوع مد

  سال 3: دورۀمدت زمان 

  سالگی16تا 13 نینسی ط

 متوسطۀ آموزش تکمیلی 

  Vidergende Skole :کنندهرس ارائه انوع مد

 سال 3: دورۀمدت زمان 

  سالگی19تا 16 نینسطی 

 )  Skole Vitneml Far Vidergende(دیپلم متوسطه:  اعطایی گواهینامه 

 فنی و حرفه ای آموزش 
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 سال 3: دورۀمدت زمان 

  سالگی19 تا 16 نینسطی 

 )Craft / Journeyman Certificate(دیپلم حرفه ای:  اعطاییگواهینامه 

 آموزی کارآموزش 

  کارآموزیمراکز: کنندهرس ارائه انوع مد

 سال 3: دورۀمدت زمان 

  سالگی19تا 16 نینسطی 

 Journeyman’s Certificate گواهی نامۀ تجاری : اعطاییگواهینامه 

 پیش دانشگاهیآموزش 

 یساختار آموزش  

طه تکمیلی سه   آموزش متوسطه مقدماتی و آموزش متوس     .سال بطول می انجامد   7درنروژابتدایی  آموزش  

ی و تحصــیالت عمــومی تشــکیل شــده  تحصــیالت فنــی و حرفــه اایــن مقطــع از.ســال بطــول مــی انجامــد 

و دورۀ ) دومــین ســال   ( I، دورۀ پــیش رفتــۀ  )اولــین ســال (ه دورۀ پایــ تحصــیالت عمــومی از .اســت

. کمیلـی میگـردد، تشـکیل یافتـه اسـت         که منتج به کسب مدرک آموزش متوسطه ت       ) مین سال سو(IIپیشرفتۀ

سـومین  (IIودورۀ پیشـرفتۀ  ) دومین سال ( II،دورۀ پیشرفتۀ )اولین سال (رفه ای ازدورۀ پایه   تحصیالت فنی و ح   

منـتج بـه کسـب      )شـغلی (یـا تسـت مهـارت حرفـه ای        ) سال2تا  1(آموزش عملی   / یا دورۀ کارآموزی    ) سال
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ز به دانش آموزان دوره های فنی و حرفه ای فرصت کسب شرایط ویژۀ مـورد نیـا              .ته است ، تشکیل یاف  مدرک

 .برای تحصیالت عالی داده میشود

 آموزش پیش دبستانی 

 ساختار آموزشی

بـه  ،   فـراهم مـی نماینـد       را  سـال  5 تـا  هیالت الزم را برای کودکـان     که تس ) مهد کودکها (کودکستانها

نظـارت برعملکـرد     یتمسؤولعهده دار که   وزارت کودکان و امورخانواده   .ینماینددریافت شهریه مبادرت م   

درصـد  1999،4/51سـال   طبـق آمـار     .نمی باشند با بخش نظام آموزشی مرتبط      میباشد،  مراکز پیش دبستانی    

 5این میزان بـرای کودکـان زیـر       . سال، درمؤسسات کودکیاری حاضرشده اند     5ولدشده تا کل کودکان مت  از

 . درصد می باشد81 سال 5ای کودکان رسال کمتر و ب

 سال تعدادمدارس يتعداد آل ثبت نام ينام تعداد دختران ثبت تعداد آل معلمان تعداد معلمان زن
١٩٩٠ ٤٦٤٩ ١٣٩٣٥٠ - ٣٥٨٩١ ٣٤١٥٢ 

١٩٩١ ٥٢١٤ ١٥٥١٥٣ - ٣٤٥٣٤ ٣٣١٦٥ 

١٩٩٢ ٥٨٣٦ ١٧٤٠٩٦ - ٣٧٥٤٩ ٣٥٩٥١ 

- - ١٩٩٣ ٥٦٣١ ١٥٨١٢٩ ٧٩٠٦٤ 

- - ١٩٩٤ - ١٦٩٧٣٩ ٨٤٨٦٩ 

- - ١٩٩٥ - ١٧٧٥٩٣ ٨٨٧٩٦ 
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  آموزشی  هایرنامهب

 : موضوع زیر است 5 در زمینه  پیش دبستانیی آموزشمحتوای برنامه ها

 جامعه ، مذهب و اخالق  •

 موضوعات زیبا شناختی •

 زبان ، متن و ارتباط •

 طبیعت ، محیط زیست و تکنولوژی •

 فعالیتهای بدنی و بهداشت  •

  پایهآموزش 

 ار آموزشیساخت

 . سال اجباری می باشد16 تا 6آموزش برای سنین 

 )رس مقطع دبستانی و متوسطۀ مقدماتی امد  ( Grunnskole 16 – 6سنین  

  )ابتداییمرحلۀ   ( rnetrinnet 6  – 9سنین  

 )متوسطه تکمیلی مرحلۀ   ( Mellomtrinnet 16  - 13سنین  

 ) متوسطۀ مقدماتی مرحلۀ  ( Ungdomstrinnet 12 – 10سنین  
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   یطول دورۀ تحصیل

 5تحصـیلی      هفتـۀ .ه آگوسـت تـا نیمـۀ ژوئـن ادامـه دارد           که از اواخـر مـا     روزمیباشـد 190سال تحصیلی 

ســــالهای آخــــر طــــی درس 30 درس درســــال اول تــــا 20روزمیباشـــد و تعــــداد دروس درهرهفتــــه از 

Grunnskoleدردرون ایــن چهــار . دقیقــه بطــول مــی انجامــد 45کالس درس هــر.طبقــه بنــدی میگــردد

 570حداقل ساعات آموزش سالیانه،   .رس میتواند طول یک روزتحصیلی رامعین نماید      اهیأت مدیرۀ مد  چوب،

اعت بـرای مقطـع متوسـطه مقـدماتی          سـ  855و) سال 10برای سنین   (ساعت770،)سال7برای سنین (ساعت

 . درنظر گرفته شده است

 دانش آموزان  حجم و اندازۀ کالس و تعداد

 .نفردرمقطع متوسطه مقدماتی می باشد    30ابتدایی و نفردرمقطع  28هرکالس اددانش آموزان حداکثرتعد

  دانـش آمـوزان    کالسـها مطـابق بـا سـن       ،کالسهایی با سنین مختلف مـی باشند      به استثنای مدارسی که دارای      

ا امـ .شـود ی موضوعات اداره و آمـوزش داده می       عموماً کالسها توسط یک معلم برای تمام      .ساماندهی میشوند 

 ،  رشـته هـای زبانهـای خارجـه       ختلـف اعـم از      ممقطع متوسطه مقدماتی معلمین مختلف برای رشته هـای          در

 .وجود دارداقتصاد خانواده و تربیت بدنی 

  آموزشی و محتوای دروس ه هایبرنام

ه  نهـایی،تعیین سرفصـلهای درسـی،کنترل برتوسـعه و تصـویب برنامـ            یتوزارت آموزش پرورش مسؤول   

برنامـۀ   . آموزش و پرورش را بر عهـده  دارد          آموزشی و سرفصلهای    های ین و تصویب برنامه   تعی، آموزشی های
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 مرحلـه   پایهای آموزشی متقاطع تأکید مینماید،درکل آموزش       موضوعات برنامه ه  آموزشی جدید،که بیشتر بر   

هـای  فعالیترا کـه معلمـین دربرنامـۀ آموزشـی و          آموزشی اصول و ضـوابط اصـلی         ه های برنام.بندی شده است  

، کتـب درسـی را بـه تصـویب مـی      بخش مرکزی منابع آموزشی .میگیرند،تعیین می نمایدرموزشی اشان بکا آ

 .رساند

دروس مـذهبی، ریاضـیات ، مطالعـات        بـر  Grunnskoleکـل دورۀ     آموزشـی    ه هـای   برنامـ  تریناصلی

 ،قیسـی نگلیسـی، مو  ، ا  و موضـوعات و رشـته هـای محـیط زیسـت            علوم طبیعی اجتماعی،هنروصنایع دستی، 

 .اقتصاد خانواده و تربیت بدنی میباشند

 پذیرش تحصیلی

 ضوابط پذیرش 

 سـال برسـند، شـروع مـی     6تولد زمانی که بـه سـن   دانش آموزان آموزش اجباری را طبق تقویم و سال      

کـه بـه محـل زنـدگی آنهـا          مدرسـه دولتـی حاضـر شـوند         عـدۀ کلـی اینسـت کـه دانـش آمـوزان در            قا.نمایند

گی می کننـد درنظـر گرفتـه        ناحیه ای که آنها زند    ه ای که برای جذب دانش آموز در       رسباشد یا مد  نزدیکترمی

آمـوزش  مقـاطع   . پذیرفته شـوند  مطابق با خواستۀ دانش آموزان ، ممکن است آنها در مدرسۀ دیگری             .میشود

 . می باشدرایگاناجباری 
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  تحصیلیارزیابی

مقاطع طی  .زیابی تحصیلی می باشد   وارامتحانات ملی   برگزاری  هایی  پرورش مسؤول ن  وزارت آموزش و  

 .هیچگونه ارزیابی رسمی وجود ندارد،  و متوسطهابتدایی

 درهرسـال یکبـار صـورت        هـای  رشـته  ارزیـابی معلـم بـر اسـاس نمـرات            مقطع متوسـطۀ مقـدماتی     در

از کـل دانـش آمـوزان در        .بصورت خودکارواتوماتیک صورت میپـذیرد    ورود به سال تحصیلی بعدی      .میگیرد

 . امتحان ملی به عمل می آیدGrunnskole پایان دورۀ

 آموزش ابتدایی   

 ساختار آموزشی

 -12 سـال  و  6-9به افراد رده هـای سـنی   )  سال2 سال و    4( دوره   2برنامه های آموزش ابتدایی طی      

 دقیقه  45مدت زمان ارائه دروس در هفته     .گذراندن این مقطع آموزشی اجباری است     .ل ارائه می گردد   سا10

 . می باشدالسبرای هر ک

تعداد کل ثبت ینام تعداد دختران ثبت تعداد کل معلمان تعداد معلمان زن
 ینام

 سال تعدادمدارس

31814 50614 150737 309432 3406 1990 

32659 51814 150418 308516 3389 1991 

- - 150144 307461 3352 1992 

- - 151179 309889 - 1993 

- - 152993 314062 - 1994 

- - 156366 320752 2129 1995 
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 ب

 متوسطه بنا به پایه تحصیلیمقدماتی  درسی دوره ابتدایی و  هایرنامه

ــه  مجموع پایــــ
10-8 

-7پایه  
5 

پایــه 
4-1 

 موضوعات

779 247 266 26
6 

 آموزش اخالق ، مسیحیت و مذاهب دیگر

2033 532 589 91
2 

 زبان نروژی

1387 418 437 53
2 

 ریاضیات 

855 380 285 19
0 

 مطالعات اجتماعی

836 228 380 22
8 

 هنر و کارهای دستی

741 342 247 15
2 

 علوم طبیعی و موضوعات محیط زیست

 زبان انگلیسی 95 266 342 703

 موسیقی 152 228 114 494

 اقتصاد خانواده 38 114 114 266

 تربیت بدنی 228 266 304 798

 موضوعات فوق العاده - - 304 304

 کارهای شورایی دانش آموزی و یا کالسی - - 95 95

 فعالیتهای آزاد 247 - - 247

 کل دروس 3040 3078 3420 9538

 فرصتهای دانش آموزی و مدرسه 152 114 152 418

 سامی به عنوان زبان دوم/ فینی  - - - 1111
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 تحصیلیارزیابی 

 : سه نوع ارزیابی در آموزش ابتدایی اعمال می شود 

 نش آموز ارزیابی دا •

 ارزیابی مدرسه بنیاد •

 ملیارزیابی نظام آموزش  •

 .اعمال نمی گردد بصورت رسمی  تحصیلیدر دوره ابتدایی ارزیابی

 آموزش متوسطه 

 آموزش مقدماتی متوسطه

 ارزیابی تحصیلی

متوسطه دانش آموزان نمره ای از دروس اجباری می گیرند و یک نمره کتبـی نهـایی                 مقدماتی  در دوره   

 :  اعمال می شود مقدماتی متوسطهسه نوع ارزیابی در آموزش  .وی مسئولین کشوری داده می شودنیز از س

 ارزیابی دانش آموز  •

 ارزیابی مدرسه بنیاد •

 ملیارزیابی نظام آموزش  •
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 آموزش تکمیلی متوسطۀ 

 ساختار آموزشی

ی سال بـه دانـش آمـوزان ارائـه مـ     16-19طی سنینVideregaendeskole مقطع تکمیلی متوسطه

 .گردد

 1996نرخ دانش آموزان مدارس مقدماتی متوسطه طی سالهای

 سال یتعداد کل ثبت نام ینام تعداد دختران ثبت

184225 370779 1990 

180904 367395 1991 

183861 380916 1992 

196746 408418 1993 

176402 370925 1994 

172935 364343 1995 

 

 برنامه های آموزشی 

مقطـع تکمیلـی    ، برنامه هـای آموزشـی        طبق سرفصلهای برنامه های آموزشی     و پرورش وزارت آموزش   

ازجمله برنامه های   . و حرفه ای مشخص و تعیین می نماید        عمومی و فنی     تتحصیالمقطع از 13متوسطه رادر 
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 تـاریخ،  ،ا، جغرافیـ  ،زبانهای خارجـه، تحصـیالت اجتمـاعی      یمذهبعلوم   آموزشی مقطع فوق میتوان ازدروس    

 .اشاره نمودتربیت بدنی  ویاضیاترعلوم،

 پذیرش تحصیلی

 ضوابط پذیرش 

را به اتمام رسانیده انـد حـق قـانونی ورود بـه              Grunnskoleکه دورۀ 19تا  16کل دانش آموزان سنین   

 .ددانش آموزان میتوانند ازمدارس خارج ازشهر درخواست ثبت نام نماین.را دارندمتوسطۀ تکمیلی آموزش 

 تحصیلیارزیابی 

 . بی مطابق با ارزیابی پیوسته و امتحانات پایان سال تحصیلی صورت می پذیرد ارزیا

بین مراحل به اجراء و     پیشرفت در . میشوند منظور ات و نمر  شدهحانات معموالً بطور اکتسابی برگزار    امت

ه  منتج به ادام   ، مدارکی را برای دوره هایی که       تکمیلی متوسطه  مدارس.مربوط میباشد دانش آموزان   عملکرد  

فـه ای را تصـویب و تأییـد          مـدارک فنـی و حر      آزمـون ملـی   هیـأت   .درآموزش عالی میشود، صادر می نماینـد      

 .مینماید

 سیستم نمره دهی   

 .میباشدمتغیراز صفر تا شش سیستم نمره دهی نظام آموزش متوسطه 

 6 :نمره االترین ب •

 2: نمرۀ قبولی •
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 صفر: نمره پایین ترین 

 آموزش عالی

  ساختار آموزشی

بخش دانشـگاهی و بخـش      (به دو بخش عمده و اساسی     ؤسسات ارائه دهندۀ آموزش عالی کشور نروژ      م

 .گردندیمتقسیم  )کالج

 بخش دانشگاهی 

 مشتمل مـی  (Vitenskapelige Hqgskoler)کالجهای دانشگاهیدانشگاه ها و بربخش دانشگاهی

 و کارشناسـی مقـاطع  انشـگاهی در طع دااین مؤسسات به تحقیق و پژوهش می پردازند و به آمـوزش مقـ       .گردد

 . که منتج به کسب مدارک آکادمیک میگردد ، مبادرت میورزندکارشناسی ارشد 

؛ قـدیمی تـرین و      تاسـیس گردیـد   1811درسالکه  ، OSLOدانشگاه.چهاردانشگاه در نروژ وجوددارد   

 . دانشجو می باشد35000 با گنجایش بزرگترین مؤسسۀ آموزشی

 Trondhein که قبالً به عنـوان دانشـگاه         کـعلوم وتکنولوژی  ژیوررودانشگاه ن BERGENدانشگاه

جهان که شمالی ترین دانشگاه در    Tromsqدانشگاه.دانشجورادارد18000یش تقریباً گنجاشناخته شده بودـ  

 .  دانشجو را دارد7000یباً گنجایش می باشد ، تقر

ی مستقل ، برنامـه هـای   پژوهشمؤسسات تحقیقاتی و.وجوددارد نیزشش کالج دانشگاهی عالوه بر این،  

 .و مقطع  دانشگاه ارائه می نمایندمقطع حرفه ای تخصصی را در سطح 



 

 

  

 

 27

ریت اقتصاد  مدرسۀ نروژی مدی  ؤسسات شامل دانشگاه کشاورزی نروژ،کالج نروژی دامپزشکی،      این م 

 OSLO ایـالتی نـروژ و مدرسـۀ معمـاری           سـیقی وتجارت،دانشگاه نروژی تربیت بدنی و ورزش،آکـادمی مو       

 . دانشجو را دارند7000موع گنجایش شش کالج دانشگاهی در مج.دمیباش

 ضوابط پذیرش و مدارک بخش دانشگاهی 

بـرای  تعیین ضوابط کلی مورد نیـاز       ا اختیار امور کلیس ابق قانون، وزارت آموزش و پرورش،تحقیق و      مط

ایـن  .أمین مینمایـد  ساً ایـن شـرط را تـ       ، اسا گواهی نامه اتمام مدرسۀ متوسطه    .سطح کیفی دانشجویان را دارد    

ه هـای فنـی وحرفـه ای و    رشـت برتکمیل دورۀ تحصیلی سه ساله درعلوم طبیعی،علوم انسانی، یـا در        مدارک بنا 

ارزیـابی تحصـیالت   .سال آموزش پایین ترازمقطع دانشگاهی میباشد ،ارائـه مـی شـود          12ۀ  برگیرندفنی که در  

تحصـیالت شـرایط ویـژۀ      بیشتر.رددفقدان ظرفیت و گنجایش محـدود گـ       اصلی و اساسی ممکن است به عل        

هـر برنامـۀ    ش این است که صالحیت تحصیل عمومی، به تنهایی پذیرش وقبـولی در            خاصی را دارند که معنای    

 .مایدخاص یک دانشگاه یا کالجهای دانشگاهی ارائه شده را تضمین نمی ن

 

 بخش کالج 

 هــزار دانشــجو 27یش لتی بــا گنجــا کــالج ایــا26، 1994تمــام ســازماندهی مجــدد درســال بعــد از ا

 .د داردوجو1997درسال
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که منـتج بـه کسـب    یک تا چهارساله میباشند این کالجها دربرگیرنده وارائه کننده برنامه های آموزشی  

بـه  .میگردد. . .  و آموزش بهداشت ،سیقیصالحیت درآموزش،مهندسی،مدیریت دولتی،تأمین اجتماعی، مو  

تحصـیالت و کسـب     .صی به تحصـیل مشـغول مـی باشـند         ی خصو کالجهاهزار دانشجو در  12عالوه ،حدود   

ت آمـوزش عـالی ترکیـب و ادغـام          کالج ایالتی ممکن است با برنامه های آموزشی در دیگر مؤسسا          دانش در 

مؤسسات آموزش عالی تحت نظارت     کلیه  .ر و ثبت نام در بخش دانشگاهی امکان پذیر می باشد          اگذ. گردد

آمـوزش عـالی درنروژ،اساسـاً درمؤسسـات        . تحقیق میباشند  وسا  ارت آموزش و پرورش و امور کلی      و نفوذ وز  

تمـامی ایـن    . کالجهای دانشگاهی،کالجهای ایالتی وکالجهای هنر ارائه میشـوند        ،ایالتی بویژه دردانشگاه ها   

 .می گردندحمایت به معرض اجراء گذاشته شد،1996یۀ طریق قانونی که در اول ژانومؤسسات از

تواند اعطاء نماید و برنامه های آموزشـی و حرفـه اییشـان بهمـراه               سه می  مدارک و عناوینی که هر مؤس     

ای که در برگیرندۀ وسـعت و عمـق میباشـند همگـی درحکـم و فرمـان پادشـاهی                    طول دوره و شرایط ویژه      

شبکۀ اینترنتی نروژ به منظور افزایش همکاری و افـزایش نسـبی کـار بـین                .شده اند مقرر1996می10مصوب

این شبکه محیط های آکادمیک متفـاوتی را از طریـق فعـال             .  کالجها برقرار شده است    ای نروژ و  دانشگاه ه 

 مؤسسۀ آمـوزش    26با وجود اینکه    .کارارائه مینمایند  ری رشته ویژه و بخش    کردن این محیط ها برای همکا     

 90(،اکثریت قـاطع دانـش آمـوزان      انـد تکمیلی خصوصی با برنامه های تحصـیلی بـه رسـمیت شـناخته شـده                

 ژوئـن   11آمـوزش عـالی خصوصـی درنروژبواسـطۀ قـانون مصـوب           .درمؤسسات ایالتی حاضرمیشوند  )درصد

میت شناختن برنامه هـای تحصـیلی کالجهـای خصوصـی، اداره و کنتـرل                در مورد تشخیص و به رس      1986
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حرفه ای بـه رسـمیت   عنوان مدارک یا عناوین  ی ازبرنامه های تحصیلی ازطریق حکم پادشاهی به       رخب.میشود

 تحصیلی ممکن است از طریـق مؤسسـات دولتـی بـه رسـمیت شـناخته مـی                های برنامهدیگر.ه میشوند شناخت

مؤسسۀ آموزش عالی   26و آکادمی هنروصنایع دستی  2کالج ایالتی، 26کالج دانشگاهی، 6 دانشگاه،4 .شوند

 .مبادرت می نمایند)ارشناسی ارشد ودکتریدورۀ ک(آموزش عالیبه ارائه برنامه های خصوصی،

  پیش روچالشهای

 آمـوزش   روند بین المللی کردن   از جمله عمده ترین چالشهای پیش روی نظام آموزش عالی می توان به              

  .دانشگاهی اشاره نمود

نــروژی اهمیــت بســزایی داده شــده بـه رونــد بــین المللــی کــردن آمــوزش دانشـگاهی توســط مقامــات   

انگلستان   سات آموزشی آمریکا ،   سمؤنروژی درخارج از کشور اغلب در     10000، تقریباً   1997درسال.است

 را در خارج از کشـور بـه         خوداین دانشجویان کل تحصیالت دانشگاهی      .وآلمان به تحصیل مشغول بوده اند     

تعـداد  .مـی یابـد   ارج  از کشـور اختصـاص         هزینه های اضافی تحصیالت خـ       می رسانند گفتنی است که     اتمام

درخـــارج از  بخشـــی از تحصیالتشـــان را ، امـــایانی کـــه مـــدرک نـــروژی را دریافـــت مینماینـــددانشـــجو

 .کشورمیگذرانند، درحال افزایش میباشد

دانشگاه های نروژبرای دوره های      وبورس تحصیلی  تبارات وام اع این روندنتیجۀ کوششهای سازمان و    

 کـه بـرای برسـمیت       پایی ومجمـع کشـورهای اسـکاندیناوی      ع ارو نروژدرمجمدر این راستا،  .خارجی میباشد 
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متحانـات و مـدارک تأسـیس شـده اسـت شـرکت             ، ا کردن معادالت دوره های آموزشـی     خص  شناختن و مش  

 .دمهم میباشSOCRATESللی مانند برنامۀ اتحادیۀ اروپابرنامه های تبادالت بین المشرکت در.مینماید

راحی شده برای    برنامه ای ط    ، NOROPLOUSطریق شرکت در  از کشورهای اسکاندیناوی  همکاری

 تحقیق و پـژوهش     ه،توسعکمیتۀ  ( NUFUنظارتتحت  .ید ، قدری افزایش یافته است     ساتاتبادل دانشجویان و  

شورای دانشـگاه هـا برنامـۀ    ،اعتبار میگرددکه از طریق وزارت امورخارجه تأمین    )ی نروز دانشگاهو آموزش   

 . ال توسعه طراحی وتدوین مینمایدح نروژ ودانشگاه های کشورهای درهمکاری را با دانشگاه های

رشد وافزایش صالحیت آکادمیک دردانشـگاه هـای کشـورهای درحـال توسـعه              ،ه مذکور کمیتهدف  

وپـا را مـدیریت و      ، برنامۀ همکاری با مؤسسـات شـرقی و مرکـزی ار           شورای نروژی دانشگاه ها نیز    .میباشد

تأسـیس   SIUادارۀ مرکزی ویژه ای را برای همکاری بین المللی دانشـگاهی          مذکور  شورای  .اداره می نمایند  

کارشناسـی  (، برنامه های مدرک بین المللـی    دانشگاه های نروژ و کالجهای دانشگاهی       ی از رخب. است نموده

 ـ آمریکـایی   کـه از نظـام انگلیسـی   ) ارشناسی ارشد علوم، کارشناسی ارشد تجارت بین المللکارشدفلسفه،

مسـؤولیت  .سی میباشـد   آموزش و امتحان انگلی    این برنامه ها ، زبان    در.الگو برداری شده است، ارائه مینمایند     

همـاهنگی در تقاضـا و درخواسـت بـرای برسـمیت شـناختن آمـوزش                ،ارائۀ اطالعات درمـورد آمـوزش نروژ      

دانشـگاه  کـه درحـال حاضـر در      اسـت    (NAIC)خارجی در نروژ به عهدۀ مرکز اطالعـات آکادمیـک ملـی             

OSLOواقع شده است . 

 .وژی میباشدکتوروعامل توسعۀ آموزش عالی درجامعۀ نرقوی ترین فادانش 
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تـا  .ه بودنـد  درک مقطع دانشـگاهی را کسـب نمـود        جمعیت م  درصد از  3، تنها   1950درسالطبق آمار 

ه صد از دانش آموزانی که مدرسـه متوسـط         در 40امروزه ، .درصد افزایش یافت  15،این شاخص به  1990سال

 تقریبـا 1997سـال طبـق آمار  .ه تحصـیل درآمـوزش عـالی مـی نماینـد          مبادرت بـ  تکمیلی را به اتمام میرسانند،    

دانشـجو رادربرمیگیرد،هزینـه    160000ریبـاً مؤسسات آموزش عالی نروژ که تق     در NOKمیلیون5/12سالیانهً

دانشـگاهی   کـالج  6این دانشجویان در بخش دانشگاهی که شامل چهار دانشگاه و       درحدودنیمی از .میگردد

 .می نمایندمی باشد ثبت نام 

 .می نمایندی نروژهمکاری با شورای دانشگاه هانیزمؤسسه 10بالغ بر

کـالج ایـالتی درهـم ادغـام        26مؤسسـۀ در  100،تقریبـاً   1994خش کالج درسال  بدرسازماندهی مجدد 

، هماننـد   ،کالجهـای ایـالتی   1996ازسال.کیل شورای کالجهای نروژرادادند   سپس این کالجها تش   .گردیدند

 .یک قانون اداره  و کنترل می شونددانشگاه ها و کالجهای دانشگاهی تحت 

بـا  . اعدت درامور تحقیقات ملی درنظرگرفتـه شـده انـد         هم اکنون این کالجها به منظور شرکت و مس        

 الک و معیارهـای اصـلی و اساسـی        مو آمـوزش دانشـجویان کارشناسـی ارشـد،         اتتحقیقـ انجـام    این وجـود،  

دف هـ .لی نروژدسـتخوش توسـعه وتغییرمیباشـد      نظام آموزش عـا   .هها و کالجهای دانشگاهی میباشند    دانشگا

رنتـی نـروژ کـه تمـامی دانشـگاه هـا ،کالجهـای        ایجاد شـبکۀ اینت اسـتقرارو 90طـی دهـۀ  آموزش عـالی   اصلی  

  .باشدلتی را به هم مربوط میسازد، میایادانشگاهی و
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 و خاص بواسـطۀ مصـرف       مهارتهای فردی طریق تقویت   زایش کیفیت نهایی و کلی آموزش از       هدف اف 

مکـاری  روابـط و ه  برقـراری   این هدف نـه تنهـا مسـتلزم         نیل به   .اشد از مراکز ملی میب     ای و ایجادشبکه منابع  

ه هـای نـروژ     شـورای دانشـگا   .  مؤسسات می باشـد    میانهمکاری  برقراری روند باشد بلکه مستلزم    نزدیک می 

ن ایــالتی آمــوزش عــالی ، کمیســیو1997درســال .نقــش بســیارمهمی را درایــن فراینــد ایفــاء کــرده اســت 

 به  کمیسیون ارائۀ خدمات مشاوره ای در ارتباط با موضوعات شبکۀ نروژ          عملکردهای این   یکی از .ایجادشد

 .مؤسسات و مقامات ملی می باشد

 سال تحصیلی 

 . به طول می انجامدژوئن  آغاز شده و تا ماهآگوست ی دانشگاهی از ماهشروع کالسها

 آکوست 15ژوئن تا 15 رسمی طیدورۀ تحصیالت 

 یزبانهای آموزش

 نروژی ، انگلیسی 

 طع تحصیلیمقا

 مقطع کارشناسی

 در ریاضـیات و علـوم       یسه و نیم سال تحصیل    اساساً  Candidatus/Candidata،مقطع کارشناسی 

Magisterii ( Cand . Mag ) مدارک .به طول می انجامد درهنر وعلوم اجتماعی یوچهار سال تحصیل 
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ه منظـور کسـب     ل ممکـن اسـت بـ      چهـار سـا   تا  با طول دورۀ تحصیلی سه       gskolekandidat Hتخصصی

 .ارائه گرددCand Mag . مدارک

 . چهارسال تحصیل ارائه می دهندطی  را gskolekandidat H بعضی مؤسسات مدرک 

کالجهـای ایـالتی و از طریـق مؤسسـات      ازطریق دانشگاه ها ، کالجهای هنروCand . Magمدرک 

 در همـان مفهـوم نـام        آموزش عالی خصوصی دیگر هم خصوصی و هم دولتی اعطاء مـی شـوند و مـی تـوان                  

 .گذاشتمدرک ملی بر روی آن 

، کالجهـای هنـر و کالجهـای        کالجهـای دانشـگاهی   . ی دانشـگاه هـا       مدارک حرفه ای از طریق تمام     

ل یـا   طول دورۀ این برنامه ها دو تا چهار سا        . ش عالی خصوصی دیگر اعطاء میشوند     ایالتی و مؤسسات آموز   

 . ای تعیین شده میشوندج به حرفه هباشد و منت تا هفت سال می5

  کارشناسی ارشدمقطع 

 معموالً از یک و نیم سال تا دو سال تحصیلی بطول می انجامـد و نیـاز بـه یـک رشـتۀ اصـلی                   این مقطع   

مدرک این مقطع .  داردCand Magهمان رشته به عنوان مدرک و مقطع مبتنی برامتحان مقطع متوسطه در

ــال دارد   ــه دنب ــام رشــتۀ تحصــیلی را ب ــه Candidatus (Cand)کــه ن ــه مــی دانشــجوی کارشناســی  ب ارائ

 . Cand )، کارشناسـی ارشـد موزیـک    ( Cand . Mag )برای مثال ؛ کارشناسی ارشد پزشکی .گردد

Musicae)، کارشناسی ارشد اقتصاد ( Cand . Oecon ) ،   کارشناسی ارشد حقـوقJur) ( Cand .  
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سی ارشد علـوم اجتمـاعی      سی ارشد علوم طبیعی ، کارشنا      کارشناسی ارشد ادبیات و علوم انسانی ، کارشنا        ،

 .......و

  .اختصاص داردقل به شکل و پایان نامه تحقیقاتی مستقطع به انجام فعالیت بخش اعظم این م

از ی  رخـ التی و ب   ایـ  هایکالجه هـا و کالجهـای دانشـگاهی،       از طریـق دانشـگا    مدارک کارشناسی ارشد  

، بعضـی از برنامـه       آمـوزش  ر اهداف و مقاصد بین المللـی کـردن        وبه منظ .کالجهای خصوصی ارائه می گردد    

در این برنامه ها زبان آموزش      .شگاه ها و کالجها ارائه می شود      های مقطع کارشناسی ارشد در تعدادی از دان       

 .و برگزاری امتحان ، زبان انگلیسی می باشد 

 دکتری مقطع 

تکمیـل و اتمـام دومـین مرحلـه مقطـع           بعد از   سـال، 3طـی موزشـی مقطـع دکتـری       آعموماً برنامه های    

 مـی  بـه اسـتثنای دکتـری اقتصـاد کـه دوسـال بـه طـول        ( دانشگاه یا پس از اتمام برنامه های مقطع حرفه ای  

 یعنوان دکتـر .اساً پایۀ این برنامه های آموزشی،برنامه های تحقیقاتی می باشنداس.دبه طول می انجام )انجامد

(DR)  دکتـری علـوم طبیعـی، دکتـری هنـر         : برای مثـال    .ر اعطاء میشود  تۀ تحصیلی موردنظ  اتمام رش  پس از ،

دکتری علوم اجتماعی ، دکتری مهندسی ، دکتری حقوق ، دکتری پزشکی ، دکتری دندانپزشکی ، دکتری                 

 کتری روانشناسی و دکتری الهیات اقتصاد ، د

 و بعضـا  دانشـگاهی   طریق دانشگاهها ، بیشتر از طریق کالجهای         برنامه های آموزشی دورۀ دکتری، از     

 .گردد ارائه می دانشگاهیخصوصیمراکز کالجهای ایالتی و 
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 گواهینامه های تحصیلی

 کارشناسی

ی نـروژی بـرای واحـدهای اعتبـاری          کـه واژه ا    Vekttalاسـاس   ی نـروژ، دوره هـا بر       هـا  دانشگاهدر

باشـد  می Vekttal 10نظر گرفته شده  عی که برای یک نیم ترم تحصیلی در       کار طبی .میباشد، ارزیابی میگردد  

 .ی برابر و یکسان می باشداعتبار ECTS 30که با 

 :در نروژ مدارک کارشناسی ذیل ارائه می شوند 

Hqgskolekandidat:  

 تکمیل و اتمام برنامه های دو سال تحصیلی از سه سال دیپلم اعطایی کالجهای ایالتی مبتنی بر عنوان

Candidatus / Candidata May, Sterii   
Cand . May  

مدرک کارشناسی که دردانشگاه ها و کالجهای منطقه ای و کالجهای حرفه ای ایالتی پس از تکمیـل       

 .سال از چهار سال تحصیلی ارائه میشودسه و یک دوم 

ی دانشگاه ها دررشته هایی مثل علوم انسانی،علوم طبیعـی  تمام ممکن است درCand . Mayمدرک 

 .ه شوداز این رشته ها ارائعلوم اجتماعی یا بواسطۀ ترکیبی ،

 واحد درسی که برای چهار سـال تحصـیلی در نظـر    80 نیاز به امتحان  ،Cand . Mayکسب مدرک

ثنی مـی باشـد و نیـاز بـه        این رونـد مسـت     دارد، مدرک علوم طبیعی از       ) اعتباری   ECTS 240( گرفته شده است    

 . Cand مـدرک  . دارد)اعتباری  ECTS 210(درسی یا تکمیل سه و یک دوم سال تحصیلیواحد70امتحان 
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May     ه ای که منتج به کسب این       که رشته های انتخاب شد    لت می کند، به این معنی        به یک آموزش کلی دال

حداقل شرایط این است که     .رخوردار میباشند ، دانشجویان از حق انتخاب قابل مالحظه ای ب        مدرک میگردند 

ل و بیشـتر از     در بر گیرد و رشتۀ دیگر باید حداقل یک سـا          یک رشته با یک دورۀ یکسال و نیمۀ تحصیلی را           

 .یک سال بطول انجامد

آموزش حرفه . دانشگاهی باشندCand . May، ممکن است شامل مدرک امتحانات کالجهای ایالتی

 مـدرک   بـرای تقـویتی    مکن اسـت بواسـطۀ دوره هـای       کالجهای ایالتی م   ساله در  3 یا   2ای با طول تحصیلی     

Cand . Mayخصوصـی و امتحانـات مؤسسـات خـارج     امتحانـات کالجهـای   .برسـند وفقیت به اتمام  م با

نظـام  . مـدرک و سـال تحصـیلی گـردد         لشورای دانشگاهی نـروژ شـام       توصیۀازکشورممکن است بدستور و   

می دهد تا واحدهای اعتباری را دردانشگاهها و کالجها         طلبان مدرک   اودرک دانشگاهی این امکان را به د      م

 .تلفیق نمایند

 کارشناسی ارشد 

رد خـاص از طریـق      مـوا شـگاه هـا وکالجهـای دانشـگاهی و در         طریـق دان   کارشناسـی ارشـد از     مدارک

این مدارک پس از تکمیل یک سـال و         . اعطاء میشوند ) رشته های تحصیلی غیر دانشگاهی    (کالجهای ایالتی   

بـا آن  ا مـدرک معـادل   یـ  Cand May سال تحصیلی اعطاء می گردد که ارزش آن فراتر از مدرک 2نیم الی 

 .  مستقل و یک پایان نامه می باشنداین مدارک شامل تحقیق. میباشد

 

  :انسانی علوم
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 ( Cand . Philol )  Candidatus / Candidata Philosophiae 
  :اجتماعی علوم

 ( Cand . Philol ) Candidatus / Candidata Ruum Politicarun 

  : طبیعی علوم و ریاضیات

( Cand . Scient ) Scientarum Candidatus / Candidata 

 

تخـاب رشـته هـای عمـومی        یک ساختار منسجم تر بـا حـق انتخـاب کمتـر بـرای ان              مدارک حرفه ای از   

اساساً این رشته ها و دروس از واحدهایی تشکیل شده اند که باید در زمان مشخص شدۀ                 . برخوردار میباشند 

ه هـای تحصـیلی     دانشـگاه هـا و کالجهـای دانشـگاهی برنامـ          . رسـند  الی دو سال تحصیلی به اتمام      سال   5/1

را برای مدارک حرفه ای چهار سال و نیمه الی شش سال در رشته هـای ذیـل ارائـه مـی               ) نظام یافته (منسجم  

 :نمایند 

 :  کشاورزی 
 ( Cand . Agric )  Candidatus / Agriculturae , 

 :معماری 
 Sivilarkitekt , Sivilingeniqr .(Siv . ark ., Siv . ing .) 

 :دندانپزشکی 
 Candidatus / A  Donotologiae (Cand . Odont ) 

 : علوم اقتصاد 
  (Cand . Odont ) A  Donotologiae Candidatus / 

 :مدیریت 
 Sivilqkonom (Siv . qk ) 

 :مهندسی 
 Sivilingeniqr ( siv . ing ) 

 :حقوق 
  Candidatus / A Juris ( Cand . Jur ) 
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 :پزشکی 
  Mediciane ( Cand . Med )  Candidatus / A  

  : سیقیمو
 Musicae ( Cand . Musicae )  Candidatus / A 

 ) :تعلیم و تربیت ( آموزش و پرورش 
  Paedagogiae ( Cand . Paed )  Candidatus / A 

 : داروسازی 
   Pharmaciae ( Cand . Pharm )  Candidatus / A 

 ) :ورزش ( بیت بدنی تر
  Iderttskandiddat ( idr . kand ) 

 : روان شناسی 
 Psychologiae ( Cand . Psychol )  Candidatus / A 

 :علوم اجتماعی 
  Sociologiae ( Cand . Sociol )  Candidatus / A 

 : خداشناسی
 Theologiae ( Cand . theol )  Candidatus / A 

 :دامپزشکی 
 Medicinae Veterinariae ( Cand . med . vet )  Candidatus / A 

 
 . الجهای ایالتی نیز ارائه می شوندمدارک مهندسی و مدیریت تجاری از طریق بعضی از ک

 دکتری

، بـا برنامـۀ تحصـیلی دورۀ    تحصیالت مقطع کارشناسی ارشـد  همانگونه که قبال نیز بدان اشاره گردید،      

از جملـه مهمتـرین مـدارک تحصـیلی دکتـری      .مـی یابـد  ی انجامد ادامـه    طول م دکتری که سه یا چهار سال ب      

 برنامۀ دکتری می باشد که اساسـاً       .نام برد دکتری علوم ، دکتری هنر،دکتری علوم سیاسی        میتوان از مدارک    

 . برنامه ای است تحقیقاتی و پژوهشی 
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، داوطلـب ایـن رشـته       تیحت لوای قرارداد نظارت و سرپرسـ      عالوه بر تکمیل پایان نامۀ دورۀ دکتری ت       

 . ه صورت تئوری و عملی انجام رساندباید آموزش اجباری ار ب

بـه آمـوزش   کـه نیاز   ( Dr . Philos )، دکتـری فلسـفه    مدرک عمومی دکتری نیـز وجـود دارد  یک

 .اساس عمدۀ آن پایان نامه می باشداجباری ندارد بلکه 

 پذیرش تحصیلی

 مدارک مورد نیاز

 Vitneml Fra Videregnde Skoleتوسطه مورد نیاز ممدرک  برخورداری از-

 منــد، نیازیدانشــگاه،پذیرش نباشــد تجــاری واداری موضــوعات تحصــیل رشــته هــای عمــومی یــااگر

  :برخورداری از شرایط ذیل است

 ر موضوعات مکمل وتکمیلی دوتکمیل دوره ها وامتحانات ورودی اتمام  •

ا درب  • ام دوره ه ل واتم وزشرختكمي ات آم اليي ازمؤسس ورداري  ع ت برخ  جه

  ورود به دانشگاه شرايطاز

  تكميلي ومكمل موفقيت در آزمونهاي •

، دوره   سـاله آمـوزش متوسـطه تکمیلـی کـه ازیـک دوره پایـه               تکمیل واتمام موفقیت آمیز دوره سـه       -

 . تشکیل شده استII ودوره پیشرفتهIپیشرفته

 ، زبان زبان نروژی اعم از های عمومی   موضوعات رشته    ارائه مدارکی دال بربرخورداری ازمهارت در      -

 .انگلیسی، تاریخ وعلوم اجتماعی، ریاضیات وعلوم طبیعی
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 پذیرش دانشجویان خارجی 

 .ه اقامت دائمی رادرنروژندارندکه اجازشهروندان خارجی افرادی میباشند

نمره  حداقلوکسب  ی  مقطع متوسطه تکمیل  آموزش عمومی در  ،اتمام  ان خارجی دانشجویجهت پذیرش   

 .الزامی است Hyereniv . Bergenstestenدر  وحداقل نمرهNorskدر 3

 ازسـفارت یـا کنسـولگری هـای نـروژ           ی دانشـجویی  ویان بایـد اقـدام بـه کسـب ویـزا          دانشجهمچنین  

 اغلـب    کـه  اقدام به کسب ویزای دائمی قبل ازورود به نـروژ نماینـد           د  یباابتدا.نمایندخودمتبوع  کشورهای  در

اید مدارک تافـل    آنها ب . زبان نروژی وانگلیسی مسلط باشند     دانشجویان باید کامالً به   .نیازبه تضمین مالی دارد   

گفتنـی اسـت کـه      .احرازنمایند LELTS در   5/6تافل و امتیاز   امتیاز در  500آنها بایدحداقل .را دریافت نمایند  

مرکــز اطالعــات و  NAICخــارجی از طریــق بخشــهای تشــخیص و ارزیــابی مــدارک خــارجی ،تحصــیالت 

 .ندک ملی ، به رسمیت شناخته می شوآکادمی

، بخشهای متفاوتی این این مـدارک       ی که منتج به حرفه های متعارف میگردند       در مورد مدارک حرفه ا    

 .نام بردحرفه و مهارت وزارت د که از آن جمله میتوان ازیابی می نماینرا ارز

میتـوان  ت خارجی می گردد     ت شناختن تحصیال  قراردادهای چند جانبه که در برگیرندۀ برسمی      از جمله   

برسـمیت شـناختن    رخصـوص   یمـان وتوافـق نامـۀ اروپـا د         شورای پ  ،)UNESCO(یونسکوسازمان  قرارداد  به  

 .اشاره نمود1999مصوب سال  رهای اروپاییکشومدارک وشرایط دربرگیرندۀ آموزش عالی درمناطق و
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 نهادهای مرکزی

 ارت آموزش ، تحقیق و امور کلیسا وز •

 ۀ نروژ وزارت امور خارج •

 ( NAIC )مرکز ملی اطالعات آکادمیک  •

 دبیرخانه شورای شبکۀ اینترنتی نروژ  •

  تحصیلیارزیابی

شـود و بواسـطۀ      بطـور کمـی کنتـرل و اداره می         ی آموزش عالی ایـالت     مراکز  به  دانش آموزان  ورودروند   

 .ش و سقف ظرفیت فردی مشخص میگرددگنجای

 یـا  ( Videregaendeskole)متوسـطۀ  تکمیلـی  سـالۀ  3 ارزیابی ازطریق اتمام موفقیت آمیـز دورۀ  

حـداقل شـرایط و توانـایی       بواسطۀ تجربۀ کـاری یـا ترکیبـی از آمـوزش و تجربـۀ کـاری ، همـراه بـا داشـتن                        

شـرایط  .صالحیت دردروس انگلیسی،تاریخ،تحصیالت اجتماعی، ریاضیات،وعلوم طبیعی صورت می گیـرد   

سـال بـه طـول مـی        4وره های فنی و حرفه ای دو سـال از         د. نددارو صالحیتها به دوره های آموزشی بستگی        

سـال  4 ازاتمام سه سـال از پس(Cand . Mag) اولین مدرک.گرددکالج می انجامد ومنتج به کسب مدرک

سـال تحصـیل   2بعد از اتمام یک و نیم سـال از   Cand . Phil )  یاMag . Art آموزش عالی و یک مدرک عالی

 . تمام وقت اعطاء می شود
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 نمره دهی تم سیس

ی کـه معمـوالً بیشـتر بکـار          نظام با این حال،  . دهی برای آموزش عالی وجود ندارد      یک نظام ثابت نمره   

بـر اسـاس      A-Fنمـره دهـی حروفـی   نیزازسیسـتم  مؤسسـات  ی ازرخـ ب.باشـد  می6تـا  1امی، نظـام ارقـ  میـرود 

  :به شرح ذیل است ESTCسیستمنظام کلی مبتنی بر.استفاده مینمایند ESTCنظام

 1: باالترین نمره  •

 4:  نمرۀ قبولی  •

 6:  پائین ترین نمره  •

 امکانات دانشجویی

 اجتماعی  -بهداشتی -رفاهی ارائه خدمات •

از دانشـجویان   باشند به مسائل رفاهی تعداد زیـادی        اه دانشجویی که بخشهای مستقلی می     سازمانهای رف 

 :ل می باشند به قرار ذی دانشجوییسهای رفاهیمهمترین سروی.رسیدگی مینمایند

 مسکن دانشجوییـ تهیۀ 

 .تدارک یافته استبودجۀ دولتی، با آپارتمان دانشجویی20000 درکشور نروژ درحدود

 .  دانشجویی اداره و کنترل می شوندآپارتمانها از طریق سازمانهای رفاهگفتنی است که این 

 نها کودکستا/ مهد کودکها ارائه خدمات مراقبتی کودکان افراد دانشجو در ـ 
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کـودک   1000بـیش از    بـه    ان کودک یمراقبتبه ارائه خدمات    فاهی خدمات کودک یاری     سازمانهای ر 

 . مبادرت می نمایندجو دانشبرخوردار از والدین 

 سلف سرویسهای دانشجویی  -

 .ند سلف سرویسهای مؤسسات آموزش دانشگاهی را کنترل و اداه می نمای،سازمانهای رفاهی

عالوه بر ایـن،    .ولت درمورد آپارتمانهای دانشجویان وکودکستانها صدق مینماید       د یبرنامۀ ویژۀ حمایت  

قـانون نـروژ    .های کلی استان برخـوردار مـی باشـند        حمایت دولتی برای هزینه     سازمانهای رفاه دانشجویی، از   

 و پرداخـت    تحصـیلی وام  ،   دانشـجویان نـروژی از طریـق بودجـۀ           تضمین مینماید که اقتصاد و رفـع معیشـت        

 از آنکـه تحصـیالت بـه اتمـام          جمـع آوری بهـرۀ وام و پرداخـت مجـدد اساسـأ قبـل              .ی تـأمین میگـردد    مقرر

دانشجویانی .  در یک دورۀ بیست ساله پرداخت میشوند        معموالً تحصیلیوام های   . برسند،تأثیری نمی گزارد  

ممکـن    نماینـد ، کمیل میت)  بیشتر به طول می انجامند   تحصیالتی که اساسأ پنج سال یا     (که مدارک اصلی را     

 .ه عنوان تحفیف و جایزه کاسته شود از بهرۀ وامشان بیاست ، بخش

بـرای تـأمین مـالی وام     یطریق بودجۀ وام آموزشـی ایـالت  ازNOK میلیون7،بالغ بر1997طبق آمار سال

 Nork“مجمع ملی دانشجویان نروژی .گردیده استرای پرداخت مقرری هزینه ب NOK میلیون 4دانشجو و 

Studentunion (NSU)ــع بز ــرین مجمــ ــجویی رگتــ ــت دانشــ ــدحمایــ ــوع خودمیباشــ ــن .در نــ ایــ

ــروژی مؤسســات عضــو دانشــگاه عضــو دارد کــه بیشــتر آنهــا در شــ 85000مجمــع ــه فعالیــت یورای ن  ب

 ایـن مجمـع     عضـو  را پرداخـت نمودنـد ، بطـور خودکار         دانجشجویان زمانی که شهریۀ نیم ترمشان     .مشغولند
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وظایف روزانه را بـه  ر برای مجمع دانشجویی محلی دارد و این مجمع         هر مؤسسه آموزشی یک رهب    .میگردند

شـگاه هـا و کالجهـا شـرکت مـی           همچنین دانشجویان در بخشهای دولتی منتخب تمـامی دان        . عهده میگیرد 

 .نمایند

  رایگانشهریۀ آموزشی •

  خارجی  بومی ودانشجویانامنیت اجتماعی تامین  •

، ) به استثنای شرایط ویـژه    (ندۀ هزینه های پزشکی      این امکانات دربرگیر   الزم به ذکراست که   

 . پزشکی یا اقامت در بیمارستان نمیباشددندان

  و هوایی) متروراه آهن و(ای ویژۀ نقل وانتقال دانشجویان ازطریق زمینیهزینه هتقبل  •

 توسعه آموزشی

کالجهـای  وی  کالجهـای دانشـگاه   اللت می نماید که ، دانشـگاه هـا ،         این معنا د  مفهوم  شبکۀ نروژ بر    

م علـو .یافـت هی رشد و توسـعه پیـدا خواهنـد        ایالتی در یک نظام ملی منسجم یکپارچه ای از آموزش دانشگا          

ملـی    ضاء در یک شـبکۀ    ی بیشتر از طریق مراکز معتبر ملی ، با تشکیل اع          همربوط به مقطع تکمیلی و دانشگا     

ر بهتر بـین مؤسسـات مختلـف آمـوزش          شبکۀ نروژ نیاز به روابط نزدیکتر و تخصیص کا        .جامع تحول مییابند  

 .تکمیلی و دانشگاهی دارد 
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ر مقـاطع   تحقیق و پژوهش همراه با تتبع و استانداردهای عـالی آموزشـی د            دانشگاه ها آموزشی مبنی بر    

دانشگاه هـا مسـؤولیت ویـژه ای در قبـال آمـوزش دانشـجویان کارشناسـی ارشـد و                    .عالی را ارائه می نمایند    

 . برای تحقیق مقدماتی را دارندهشیآموزش تحقیقی و پژو

در چهـار چـوب رشـته       کالجهای دانشگاهی آموزشی را ارائه می نمایند که منتج به عالی تـرین مقطـع                

یق در قالب این رشته هـا       مسؤول تحقیق مقدماتی و آموزش تحق     همچنین  دانشگاه ها   .گرددهای تخصصی می  

بـه توسـعه سـاختارعملکردی    کالج ایـالتی،  ،هر1994عاقب سازماندهی مجدد بخش کالج درسال  مت.میباشند

تکنولوژی فنĤوری اطالعات   با استفاده از  .مبادرت نمود یک رشته   باتخصصی کردن حداقل یک مقطع و     خود  

از اینـرو،   .سسـات در ابعـاد جدیـدی افـزایش یافـت          ، روابط بـین مؤ    و یا استفاده ازرسانه های گروهی     جدید  

 .غنا بخشیدن به شبکۀ الکترونیکی دانش می باشد ، نروژتوسعه آموزشی مهمترین عامل در شبکۀ 

 آموزش عالی از راه دور

 کـل دوره هـا بایـد        . دوره تحصیلی را ارائه مـی دهنـد        700زاز راه دور بیش     مؤسسۀ آموزش عالی ا   15

 بـه   بـوده و یـا    دوره ها فنی و حرفه ای       اکثر.رش وتحقیقات تأیید وتصویب شوند    پروازطریق وزارت آموزش و   

 آمـوزش عـالی درایجـاد       ه درحال حاضـرچندین مؤسسـ     .میگردندمنتهی  صالحیتهای رسمی   کسب مدارک و  

قتصـاد و مـدیریت   ای گروهـی ، علـم ا    هـ   نظیر مطالعات رسانه    آموزش عالی از راه دور     ری دوره های  وبرقرا

 .همکاری می نمایند
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 آموزش عالی بزرگساالن 

 نهادهای مرکزی

 مؤسسـات آموزشـی و      حمایـت کننـدۀ انجمنهـا و      سـازمان    (VOFO)انجمن آموزش بزرگسـاالن نـروژ     

، امـور کلیسـا و دوره هـای تحقیقـاتی را در             سازمان، وزارت آموزش و پـرورش     همچنین این   . است تحصیلی

 .زرگساالن یاری و مساعدت می نمایدارائۀ اطالعات به آموزش ب

 وزارت  بخـش مشـورتی   .دانشگاه به تحصیل مشـغول مـی باشـند         نفر از بزرگساالن در سطح       28000 

امـور ومسـائل مربـوط بـه        همچنین عهده دار مسوولیت رسـیدگی بـه         آموزش وپرورش امور کلیسا وپژوهش      

  . استتوسعه بلند مدت آموزش عالی نروژ

   و تحقیقاتپژوهش

توسـعۀ فرهنگـی ، رشـد        لیبه عنوان شرط اصـ    وپژوهش علمی را   مقامات وبخشهای رسمی نروژتحقیق   

 تحقیق وتوسـعه   ،مجموع بودجۀ دولتی  1997سالطبق آمار . قلمداد مینمایند  اعیافزایش رفاه اجتم  اقتصادی و 

ــر ــون6/9ب ــالغ میگــرددNOKمیلی ــیش از.ب ــ  درصــد از40ب ــای تحقیق ــه ه ــقاتهزین ــی ازطری وزارت   دولت

و کالجهـا   هـا   طریـق تـأمین مـالی و تخصـیص بودجـه بـه دانشـگاه                تحقیق وامورکلیسـا و اساسـاً از      ،آموزش

 .تخصیص مییابد
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 اسیاولویتهای اس

 :استباشند به قرار ذیل  پژوهش نروژدر اولویت می واتتحقیقحوزه درمواردیکه مهمترین از جمله 

  آموزشحوزهـ استخدام اعضاء جدید محققین در

 ـ تحقیقات مربوط به تجارت و کارفرمایان صنعتی

 ـ تحقیق مربوط به محیط زیست 

  بین المللی هایـ تحقیق همکاری

عهـده دار  سازماندهی مجدد بعداز1994درسال“ Norges Forskningsrad“شورای تحقیق نروژ

مؤسسۀ تحقیقـاتی اسـتراتژیک ملـی    شورای تحقیق نروژ . گردید یات پنج شورای تحقیق   نظارت بر روند فعالیت   

عهـده  ره هـا ب می باشد که مسـؤولیت رشـد و ترقـی و تـأمین بودجـه و تحقیـق کـاربردی را در تمـامی رشـت               

 . می نمایدی ایفا راهنمایی و هدایتاتی نقشتحقیق دمسائل وموضوعاتدرمور نیزدولت نروژ.دارد

 : مشتمل برلتییای ازکالجهای ارخدانشگاه ها، کالجهای دانشگاهی وب تحقیقات -

 تکنولوژی اطالعات  •

 یست شناسی تکنولوژی ز •

  زارعت آبی وتحقیق مربوط به نفت و گاز  •

 تکنولوژی محیط زیست  •

 یت دولتی یت ، سازماندهی و مدیرمدیر •
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 محیط زیست و بهداشت  •

 تحقیق در مورد پراکندگی فرهنگی و سنتی

 اهداف عمومی 

  آموزش و جامعهمیان تمرکز بر ارتباط  •

 امور مربوط به مدرسه ، آموزش و کار میان تمرکز بر ارتباط  •

 آموزشحوزه روندهای پژوهشی 

 :ذیل اشاره نموداز جمله مهمترین روندهای پزوهشی حوزه آموزش میتوان به موارد  •

 پروژه توسعه آموزش استثنايي •

توسعه و تحقيق در ارتباط با آموزش عالي با تأآيد بر اصالح ارزشيابي آموزش             •

 عالي 

  محورارزيابي مدرسه  درخصوص توسعه و تحقيق •

 تحقيق در ارتباط با  فن آوري اطالعات در آموزش  •

 ) همتوسطدرخصوص مقطع تكميلي  (٩٤ال اصالحات ارزشيابي س •

 ) پايه آموزش خصوصدر ( ٩٧ي سال اصالحات ارزشياب •

 آموزش غير رسميح وتعيين سطپروژه تحقيقاتي  •

  تمرآز زداييمشي هاي عموميخط  •
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 آموزش معلمان

 ساختار آموزشی

رک معلمـی پـیش دبسـتانی مـی      معلمین پیش دبسـتانی بایـد دورۀ سـه سـالۀ کـالج را کـه منـتج بـه مـد                     

بـا  . وجـود دارد   Grunnskoleمقاطع مختلـف  فاوتی برای ارزیابی آموزش در    ی مت شیوه ها .گرددرابگذرانند

 .  میرسانندمقطع کالج  به  اتماموالً معلمین دورۀ چهار ساله را در، معماین وجود

دورۀ مضـاعف تئـوری و عملـی        ، که برنامۀ آموزش معلـم رانمیگذراننـد       دانشجویان کالج یا دانشگاهی   

رشـته مـی     عمومـاً متخصصـین چنـدین     Barnetrinnetمقطـع   انی و معلمین مقطع پـیش دبسـت     .رامیگذرانند

معلمـین  . در رشـته هـای مختلـف وجـود دارد           تنهـا چنـد متخصـص      ،Ungdomstrinnetمقطـع   در.دنباش

عـالوه بـر دوره ای کـه مـی          . ته هـا متخصـص وصـاحب نظرمیباشـند        تمامی رشـ   متوسطه در   تکمیلی رسامد

عهـده دارمسـوولیت اسـتخدام      شـهرداریها   . زمیگذراننـد  یک سـاله تئـوری و عملـی را نی          ، یک دورۀ  گذرانند

 .میباشندGrunnskole معلمین پیش دبستانی ومعلمین

  ابتدایی  وآموزش معلمین پیش دبستانی

 باشـد   مـی  Frskolelaererمدرک  ،برخورداری از  پیش دبستانی  راکزاقل شرایط برای تدریس درم    حد

 ابتـدایی   مـدارس حـداقل شـرط تـدریس در      .زشـی دارد  کالجهـای آمو   در آموزش سه ساله  گذراندن  که نیاز به    

معلــم رشــتۀ  ( Allmennlaererمــدرک ،(Grunnskole, Barnetrinnet)برخــورداری ازمــدرک
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ال آمـوزش در کالجهـای      باشد که نیـاز بـه گذرانـدن سـه سـ           می) معلم رشتۀ خاص  (Faglaererیا  ) عمومی

 .آموزشی دارد

 متوسطه  آموزش معلمین

 سـال  4بتنـی بـر      رشتۀ خاص یا یک مدرک پایین تر از مقطع دانشـگاه کـه م              معلم رشتۀ عمومی ، معلم    

 ینمعلمـ .ر مدارس متوسطۀ مقـدماتی مـی باشـند        شرایط الزم برای تدریس د    دارای  ،  مطالعه و تحصیل میباشد   

مـدرک دانشـگاهی عـالی       و برخـورداری از    سـال 1طـی صـیل دریـک رشـتۀ اضـافی          عمومی بـا تح     های رشتۀ

 .گردندمی برخوردار تدریس در مدارس متوسطۀ تکمیلی  جهت وط الزمشرازسال مطالعه 5ات4طی

 آموزش اساتید آموزش عالی

آموزش عـالی دارای مـدرک       وجود ندارنـد بلکـه درحقیقـت و درعمـل تمـامی اسـاتید              شروط ویژه ای  

 . می باشنددکتریدانشگاهی 

 یتدریس درسطوح مختلف آموزشجهت مدرک مورد نیاز

 و فـوق العـاده الزامـی      مقدماتی بتدایی و متوسطه گذراندن دوره های آموزشی      برای کلیه معلمین دوره ا    

  .است

 : معلمین با توجه به ویژگیهای زیرازهم تفکیک شده اند : ابتدایی 

 ن پیش دبستانی یمعلم •

 ن دروس عمومي يمعلم •
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 ن دروس اختصاصييمعلم •

 ن دروس فني و حرفه اي يمعلم •

 : ه سطح وجود دارد از نظر کیفیت آموزشی نیز س: سطح اول

• (1, rer) سال آموزش 3 بر اساس  

• (Adjunct) سال 4بر اساس  

• (Lector) سال آموزش7 تا 6 بر اساس  

 .میبینند دردانشکده های تربیت دبیرآموزش ابتدایی ویمعلمان پیش دبستاناغلب : سطح دوم

گاهی آموزشـــهای دانشـــ متوســـطه ازتکمیلـــیهـــای مقـــدماتی ومعلمان دوره بیشـــتر: ســـطح ســـوم

 .این افراد مجبورند عالوه بر آموزش فوق یکسال دوره تربیت معلم عملی را نیز بگذرانند .برخوردارند

  آموزشی برنامه های

 ) : واحد60(تشکیل شده استبه شرح ذیل آموزش معلمان از سه بخش ساختاری اصلی 

 اخالقـی و    ،، آموزش، کـدهای حرفـه ای      شامل روشهای تعلیم وتربیت   )  واحد 10(دوره پایه    •

 ارزشها و گرایشهای اخالقی 

تکمیلـی  آماده سـازی بـرای آمـوزش دوره اسـاس مـرتبط درسـطح               )  واحد 30( تکمیلی دوره •

 متوسطه و آموزش های فنی و حرفه ای 

آماده سازی برای آمـوزش دوره تخصصـی و نظـارت عملـی در              )  واحد   20( دوره تخصصی    •

  هفته 14 تا 12مدارس طی 
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 ن یمعلمو مزایای حقوق 

 .استتفاوت آنان موارشدیت  کیفیت تدریس، دوره های مطالعاتیمبنای حقوق معلمان بر

 معلمان ی دریافتحقوق نسبت 

  کرون16406 ( rer ,1)با عنوان : ابتدایی •

  کرون18060 ( Adjunkt )  :متوسطه •

  کرون20603 ( Lektor ) :  و حرفه ایفنی •

  کرون12565: بدون آموزش مورد نظر  •

  ن خدمتآموزش ضم

بـه روز کـردن اطالعـات حرفـه ای و           اصلی برگزاری دوره های آموزش ضمن خـدمت معلمـین           هدف  

هریـک از   دوره های فوق بدین گونه است کـه         درنحوۀ شرکت معلمان    . سراسر کشور است   نی معلم یآموزش

آموزشــهای ضــمن خــدمت شــرکت  دوره هــای در)  ســاعت40(روز5ن موظفنــد هرســال بــه مــدت یمعلمــ

 .ی برگزار می گرددتعطیالت تابستانوگاهی نیز درها گاهی بصورت پاره وقت دوره .کنند

 آموزش استثنایی 

 کلیف اهدا

 :از جمله مهمترین اهداف آموزش استثنایی میتوان از موارد ذیل نام برد
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 دار  ازآموزشی مناسب ومعنی معلولوبزرگساالن کودکان،نوجوانانبرخورداری  •

 جامعه خانوادگی با متناسب  •

  به مدارس معمولی دانش آموزان استثناییحاق ال •

  افراد با توان متناسبمدارس عادی تحت آموزش هدایت دانش آموزان استثنایی به  •

 ایجاد فرصت آموزش برابر برای دستیابی به سطوح آموزشی باالتر •

 تقسیم بندی کودکان استثنایی 

 کالس خاصی پـیش بینـی شـده بـود کـه             از اینگونه دانش آموزان مدرسه یا     % 1 برای   92سال   از پیشتا  

 . مستثنی شده استناشنوافقط این موارد برای دانش آموزان ا این مدارس توسط دولت بسته شد وبعده

 آموزش غیررسمی

 مدارس خصوصی 

 209وتعداد مـدارس بـر    درصد7/43خصوصی بر ی کودکان درمراکز  ثبت نام اخیر،نرخ  سال  10درطول

 19300 بـر  تعداد کل دانش آموزان تمام وقت مـدارس خصوصـی         ،1997سال  طبق آمار .گرددبالغ می مدرسه  

 .بالغ می گرددنفر
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 همکاریهای بین المللی

 نهادهای مرکزی

ازجمله مهمترین مراکزدست اندرکار برقراری همکاریهای بین المللی درحوزه آموزش میتوان از موارد          

 :ذیل نام برد

 شورای دانشگاه های اروپا  •

  دانشگاهیللیهای بین المهمکاریمرکز  •

  Bergenدانشگاه  •

 Osloدانشگاه   •

  Tromsqدانشگاه  •

 دانشگاه علوم و تکنولوژی نروژ •

  Osloمدرسۀ معماری  •

 مدرسۀ اقتصاد و مدیریت تجاری نروژ •

 نروژدانشگاه تربیت بدنی  •

 دانشگاه کشاورزی نروژ •

 ایالتی نروژسیقی آکادمی مو •

 کالج دامپزشکی نروژ •
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 و امور کلیساوزارت آموزش و پرورش تحقیق  •

  نروژاتشوری تحقیق •

  ی ایالتتحصیلیوام صندوق  •

 (NAIC) رکز اطالعات آکادمیک ملیم •

 مجمع ملی دانشجویان نروژی •

 در برنامه های آموزش عالی دو جانبه وچندجانبه مشارکت

 LEONARDO:  برنامۀ تبادالتی  •

 NOROKALOTTEN:  برنامۀ تبادالتی  •

  NORDPLUS: برنامۀ تبادالتی  •

   QUOTA  PROGRAMME  :مۀ تبادالتی برنا •

 SOCRATES:  برنامۀ تبادالتی  •

 یاصول و اهداف آموزش

 :از جمله مهمترین اصول و اهداف آموزشی سوییس میتوان از موارد ذیل نام برد

ویژگیهـای جنسـی،     جـه بـه   پـرورش بـرای همـه بـدون تو        تضمین حقوق مساوی درآمـوزش و      •

 جغرافیایی و فرهنگی اجتماعی ،
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 نوعی از آموزش به همه کودکان بنحویکه با توانائیهای فردی هر یـک از دانـش آمـوزان                   ارائه •

 مطابقت داشته باشد

 یآموزشبرنامه های توجه به محتوی و کیفیت  •

 ، جهت پیشرفت اسـتانداردهای آموزشـی بـرای همـه مـردم از               90ارائه اصول راهنما در دهه       •

 طریق تحکیم و پیشرفت نظام آموزشی

 عالیق آموزشیاولویتها و 

 :آموزشی سوییس میتوان از موارد ذیل نام بردولویتها و عالیق از جمله مهمترین ا

حفظ سطح اشتغال و ایجاد     رافزایش ارزش برون داده های ملی،     شدن اطالعات به منظو   به روز  •

 شغل های جدی

ی  تأکیـد مـ  دانش و مهارتهـایی رایند مستمر نگریسته مـی شـود و بـر     به آموزش به عنوان یک ف      •

 .طول زندگی فراهم می آورد یریهای به روزشده ومستمر را دریادگشود که میزان وسیعی از

 :  آموزشی در همه سطوح با تأکید براصالحات گسترده •

 اقدام جهت تقویت ساختار نظام آموزشی  •

 تأکید بر محتوی آموزشی  •

ی آغـاز   جهت آموزش پایـه ، آمـوزش مسـتمر و آمـوزش غیـر رسـم               دولت اصالحاتی را نیز در     •

 .کرده است
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 تعریف شده است 1987امه درسی کشوری درسالطرح ها و برنامه ها بر اساس ارشادات برن     •

و مسئولین محلی و مدارس متناسب با شرایط و امکانات آن موارد را تعدیل و اجرا می کننـد                   

. 

جوامع محلی تشویق مـی شـوند تـا مدرسـه را بـه      ، سازمانها و مؤسسات در کودکان  والدین ،  •

 .رکزی برای فعالیتهای اجتماعی تبدیل نمایند م

دانشگاهها و دانشکده هـای منطقـه ای جایگـاهی بـرای آمـوزش دوره ضـمن خـدمت و یـا                       •

آموزشهای رسمی بعد از فارغ التحصیلی برای کارمنـدان مـدارس دوره هـای ابتـدایی و دوره        

 .اول متوسطه باشند

های آمـوزش و پـرورش در   تمام بخشـ در (IT) اقدام عملی برای پوشش تکنولوژی اطالعات •

  1997چهارچوب اصالحات سال 

 : در چهارچوب آموزش اجباری به قرار زیر می باشد 1997اصالحات سال  •

 اصالح خانواده ازطریق گسترش حوزه فعالیتهای مدرسه ای و فراهم نمودن محیط امنی برای              •

 .هنگامیکه والدین آنها سر کار هستندکودکان 

، انگیـزش بیشـتر و      رشـد جهـت اعطـای مسـئولیتهای بزرگتـر         ی ایجـاد    اصالح کودکان بـرا    •

گسترش میزان یادگیری براساس فعالیتهای جمعی با بزرگساالن و فعالیتهای مستقل از دیگـر      

 کودکان
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  سالگی 6 سال آموزش اجباری از سن 10اصالح نظام مدرسه برای ارائه  •

ارتباط با حرفه ، ورزش و کارهـای        جوامع محلی در    ح فرهنگی از نظر فعالیت بیشتر در      اصال •

 هنری به عنوان بخشی از زندگی روزانه در مدرسه 

 : به بعد به قرار زیر است 84متوسطه از سال تکمیلی دوره اصالحات موردنظر در •

 19 تـا   16متوسـطه بـین سـن        تکمیلـی    معرفی حق قانونی همه افـراد بـرای تحصـیل در دوره            •

 سالگی

سـوی مسـئولین منطقـه ای بـرای دانـش آمـوزان در شـرایط                زایجاد فضا و امکانات مناسـب ا       •

 متناوب

 پرورش استثنایی نیاز دارند سال برای کسانی که به آموزش و3اعطای فرصت آموزش بیشتر از •

مسئولین منطقه ای تحت یک اجبار قانونی خدمات مستمری را ارائه دهند کـه فراگیـر را بـه                    •

 غال و آینده برسانند موقعیت و یا جایگاه قابل قبولی از نظر اشت

  عنوان13عنوان به 109کاهش دروس اساسی از •

 و بـویژه در دوره      1دوره پیشـرفته    ی تخصصـی تـر بخـش فنـی و حرفـه ای در             ایجاد رتبـه هـا     •

  و صنعت 2پیشرفته 
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 مدیریت آموزشی

نظام آموزش و پرورش تحت نظارت دولت ازطریق وزارت آموزش وپـرورش، تحقیقـات و فعالیتهـای                 

 همـه سـطوح آمـوزش در        یتمسـئول ت مذکورعهـده دار     وزار.ورد مدیریت و ارزیابی قرار می گیرد       م کلیسا

 شهرداری تقسیم شده اند که هر کـدام از          435 بخش و واحدهای اداری منطقه ای و         19نروژ به   .نروژ است 

 .این دو مسئولیتهای متفاوتی در ارتباط با آموزش را به عهده دارند 

 مدیریت آموزش عالی

طـی  .شندکلیسا می با  مورا تحت لوای وزارت آموزش و پرورش وتحقیق و        مؤسسات آموزش عالی  ه  کلی

، توسـعۀ   ابزاری برای اقتدار سیاسـی اقتصـاد      پژوهش به عنوان    به اهمیت آموزش عالی وتحقیق و     سالهای اخیر، 

 .فرهنگی و اجتماعی افزوده شده است

 ،  کل آموزش عالی  ساختاردهد که   ن رامی ردرون چهارچوب شبکۀ نروژ این اطمینا      د سازماندهی مجدد 

سسات ایـالتی    مؤ یقانون جدید آموزش عالی که تمام     ،برخالف این روند  .یک کلیت منسجم را شکل میدهد     

ــه اجراگذاشــته شــد 1996آمــوزش عــالی را دربرمیگیرد،درســال  ــا.ب ــن ق ــه دانشــگاه  ای ــی راب نون اصــل کل

انسـجام و یکنواخـت کـردن       عـالوه بر  انون فـوق    قـ .دکالجهای دانشگاهی ارائه مینمایـ    کالجهای ایالتی و  ها،

ر چهاونظارت برعملکرد   چهارچوب کلی   آموزش عالی، ومؤسسات  ) مقامات(مراکزصالحیتدارمیان  روابط  

واالتـرین  هیـأت مـدیره     .روی دانشـجویان را ارائـه مینمایـد       تأثیر گزار بـر     چوب کلی سازمان ومسائل مؤثر و     

کلـی  و مسـؤولیت    شده  اداره  ) مشاوراول/ رئیس دانشگاه (سطتواین هیأت   .هیأت رئیسۀ هر مؤسسه میباشد    
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قـوانین و   ون کننـدۀ رعایـت چهـار چـوب قـانونی            تضـمی عـالوه بـر این،    .عهده دارد ر ویژه راب  اتادارۀ مؤسس 

سـت  رئیس دانشگاه و اعضای هیأت برای یک دورۀ سه سـاله انتخـاب میشـوند و ممکـن ا          .ضوابط می باشد  

مؤسسه یک شورایی دارد کـه از طریـق نماینـدگان کارکنـان             مچنین هر ه.یکبار دیگر انتخاب مجدد گردند    

مدیر دانشگاه  .وول مدیریت اجرائی مؤسسه می باشد     مدیر دانشگاه مس  .ائمی و دانشجویان انتخاب می شوند     د

 .ات هیأت مدیره را اجراء می نمایدهیأت مدیره انجام وظیفه می نماید و تصمیمبه عنوان دبیر

 نهادهای مرکزی

 دانشگاههای نروژشورای  •

 .آغاز به کار کرد، 1997ازسالشورای دانشگاه های نروژ،

ذیـل مـی    به شرح   کالج دانشگاهی   6دانشگاه نروژی و  4هماهنگ کنندۀ وبخش عمومی   مذکوری  اشور

 :باشد 

 Bergenـ دانشگاه  

 Osloـ دانشگاه  

  Tromsq  ـ دانشگاه

 ـ دانشگاه نروژی علوم و تکنولوژی

 Osloـ مدرسۀ معماری 

 یریت تجارت نروژـ مدرسۀ الکترونیک و مد



 

 

  

 

 61

  دانشگاه تربیت بدنی نروژـ

  نروژموسیقیـ آکادمی ایالتی 

 ـ کالج دامپزشکی نروژ

 اهداف اصلی 

 :از جمله مهمترین اهداف شورای دانشگاه های نروز میتوان از موارد ذیل نام برد

 گاهی نروژنظام دانشری داتتوسعۀ راه کارهای آموزش دانشگاهی و تحقیق •

  ملی در بخش آموزش و تحقیقهایبسط و گسترش همکاری •

ه از طریـق دبیـر کـل        کـ  Bergenدر دبیرخانۀ دائمی خـود   به تاسیس   ،   مذکور یا، شور 1991درسال  

 ،  طریق مشارکت وزارت آموزش   دبیرخانۀ فوق ازطریق شهریه های اعضاء و از       . نمود مبادرت اداره می گردد  

 .می گردد اعتبار  تأمینتحقیق و امور کلیسا ،

دبیرخانه می باشـد کـه بـه عنـوان گرداننـده و              بخشی از  (SIU)نشگاهی مراکز بین المللی همکاری دا    

 . عمل می نماید تصدی برنامه های بین المللی شورام

 بین المللی عالوه بـر      هایهمکاریدرجهت توسعه   اهی را   گش دان ات کمیتۀ دائمی تحقیق    مذکور یاشور

 . های دانشگاهی و موزه های دانشگاهی تأسیس نمودکمیتۀ ملی کتابخانه 

 .می یابد ترتیب  فوقیاشوراه ها تحت حمابتها و پشتیبانی جلسات ملی رؤسای دانشگ
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، وزارت   نـروژ  اتی تحقیقـ  ا، روابط نزدیکی را با اعضای مؤسسات ، شور        ی دانشگاه های نروژ   اشور

 . جه داردر کلیسا و وزارت امور خارآموزش و پرورش ، تحقیق و امو

بطـور  فوق ی ا و شورمللی در اولویت قرار داده شده      روابط با مؤسسات و سازمانهای خارجی و بین ال        

آموزشـی  بـین المللـی     هـای   عضای مؤسسـات بـرای مشـارکت نـروژ درهمکاری         جانب ا جدی به نمایندگی از   

 :ازجمله مهمترین اعضای موسسات میتوان از موارد ذیل نام برد.فعالیت می نماید

 یسای دانشگاه کشورهای اسکاندیناوهای رؤس مجمع کنفرانـ

 (CRE)ـ مجمع دانشگاه های اروپایی 

 ـ کنفدراسیون کنفرانسهای رؤسای اتحادیۀ اروپا

نمایندۀ شـورای کمیتـۀ اروپـایی آمـوزش دانشـگاهی و      شورای دانشگاه های نروژالزم به ذکراست که    

  .تحقیق می باشد

 قوانین آموزشی

 :آموزشی سوییس میتوان از موارد ذیل نام برد قوانین یناز جمله مهمتر

 6 و اصالح آن درسالهای بعد درارتباط با سن شروع مدرسـه از              1969قانون آموزش درسال     •

  سال طول دوره آموزش اجباری 10سالگی و 

  در مورد مؤسسات مراقبت از کودکان1975 ژوئن 6قانون  •

  1974 ژوئن سال 2ر قانون مربوط به آموزش دوره دوم متوسطه د •
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  1980 مه 23قانون مربوط به آموزش حرفه ای در  •

  1976 مه 28قانون مربوط به آموزش بزرگساالن در  •

 1984 ژوئن 8 در مورد دبیرستانهای ملی در 64قانون شماره  •

 1973 ژوئن 8قانون مربوط به تربیت معلمان در  •

 قوانین آموزش عالی 

 Lov Om Eksamen Eksamensrett For Og Statosilskudd Tilقـانون  •

Private H Yskoler 
 1986 سال مصوب •

درخصوص دانشگاه هـا  1999 سال مصوب Helsepersonell M . v. Lov Om قانون •

 و مراکز آموزش عالی خصوصی

و  بهداشـتی  هـای آمـوزش مراقبت درخصوص  1999مصوب سال    Opplaeringslova ونقان •

 فردی

  انآموزش معلمقوانین  •

 1995ه ها و کالجها مصوب سال دانشگاقانون  •

 مؤسسات آموزش عالیکلیه وانین در برگیرندۀ ق •
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 اصالحات آموزشی

زش متوسـطه مقـدماتی بـه تحقـق         و آمـو  ابتـدایی    اساسی درآموزش    اتصالحا کشورنروژ 1997درسال

سـال  .سال به یـک سـال مضـاعف ادامـه یافـت           6بواسطۀ معرفی مدرسه به کودکان سنین       پایه  آموزش  .رساند

اولین سال تحصیلی است که تمامی کالسهای دبستانی و آمـوزش متوسـطه مقـدماتی               2000/1999یتحصیل

 .دانش آموزان مبادرت نموده اندبرنامۀ جدید به آموزش تحت 

 بـا   2003 تـا    2000طی سالهای    پایهش اولویت زیادی به توسعۀ کیفی آموزش        وزارت آموزش و پرور   

درمیـان دانـش    گسـترش رقابـت   که بـه  حوزه آموزشدر ICTازبهره گیری .داده است 900Mill Nokمبلغ 

 .آموزان منجر میگردد،از جمله دیگر جنبه های به عمل آمده در روند اصالحات آموزشی است

فرایند تداوم نـوآوری ،      منتج به 1994 –98طی سالهای   ه  متوسطتکمیلی  اجرای اصالحات در آموزش     

 بـه   2000درسـال   سپس  و13 درابتدا به    ه آموزشی ره های پای  تعداد دو . گردید  دانش آموزان  تجربه و ارزشیابی  

دومــین ســال مقطــع متوســطه عــالی کــاهش یافتــه و بــا دوره هــای ســاختار دوره هــا در.یافــتافــزایش 15

همکـاری و   این رویـه در   .دارائه و پیشنهاد ش   ناکارآمد ینمتخصصتربیت  تر،آموزشی جامع برای اجتناب از    کم

س پادشـاهی و سـلطنتی آمـوزش    ، مجلـ 1988دربهـار سـال    .ذیرفتتماعی صـورت پـ    جمساعدت با شرکاء ا   

، به منظور آنالیز و تجربه و تحلیـل وضـعیت دانشـگاههای نـروژ و کالجهـای دانشـگاهی بـه عنـوان             تکمیلی

بطورکلی کمیسیون بایـد برمیـزان      . معرفی و انتصاب گردید    2000ز سال   مؤسسات آموزشی و تحقیقی بعد ا     

ردشـرایط حاصـل ازسیاسـت      مودربه بحث وبررسـی     ،وده وتحقیق تمرکزنم  پیشرفت وافزایش کیفیت آموزش   
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ــوزش بلند  ــی برآم ــدت مبتن ــهم ــوزش    ضــرورتو پرداخت ــین آم ــک ب ــط نزدی ــدنظر  رواب ــالی وصــنعت رام ع

توسـعه و گسـترش     درجهـت   گاهی و اقـدامات بـه عمـل آمـده           نظام مدرک دانشـ   تغییرات ممکنه در  .قراردهد

وط به مقولۀ بـین المللـی کـردن         زهای رشته های مختلف و مسأئل مرب      پیشرفت دانشجویان همراه با میزان نیا     

 .ه اندگرفتبررسی قرارنیزمدنظروتحت بحث و

اساس بر.را ارائه نمود  )کاغذ سبز (خودباعنوان گزارش اصلی واساسی     2000دربهارسالفوق  کمیسیون  

دیگــری  مــالی بــه دانشــجویان، دولــت نــروژ گــزارش  کمــکاعطــای ایــن گــزارش و گزارشــات مبتنــی بر

 .نمود آموزش دانشگاهی ارائه مورد در2001دربهارسال)کاغذ سفید(باعنوان

مجلـس ملـی نـروژ در       کـه توسـط      Storting افـراد بزرگسـال    هـای شایستگی و قابلیت  اصالحیه قانون   

الیـت مشـغول مـی    خارجی بـه فع  بزرگسال را که دربازار کارداخلی و     به تصویب رسید،کلیه افراد     1988سال

 . حل کار، اجتماع و افراد میباشد و بر اساس نیاز به مگرفتهرباشند را در ب

 ، توانـایی  اصالحات مبتنی برمفهومی عمیق ازدانش تئوری وعملی،پیشرفت خالقیت،ابداع و مشارکت         

تهای اجتماعی و رفتارها و ارزشها، همگـی بخشـی از کـل        توسعۀ مهار برای همکاری دو جانبه و گسترش و      

 :م این اصالح در ذیل آمده استل مهبعضی از اصو.می باشند

 بازار کار و بزرگساالن مطابق با نیازهای خاص پایهآموزش فراهم سازی امکانات  •

 رگساالنآموزش غیر رسمی بز  ارزیابینظاموجود  •

 های فردیتواناییلیه متوسطۀ تکمیلی و آموزش عالی بر اساس کارزیابی مقطع  •
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 )شغلی(مراکز حرفه ایوزش و  ارائه کنندگان آممیانروابط متقابل برقراری  •

  یآموزش و و هزینه های بودجه

 درصد تولید ناخالص 8/6( میلیون کرون نروژ59155 آموزشی سوییس بر   بودجه،1994طبق آمارسال 

 و بودجـه مقطـع       میلیون کرون  19301بردورۀ متوسطه اول    +دورۀ ابتدایی بودجه مصوب   .گردد بالغ می  )ملی

 .  بالغ می گرددنمیلیون کرو1394تکمیلی متوسطه بر

 هزینه های آموزشی

درصـد   9/6( کـرون  69341000000ی سـوییس بـر    هزینه های جاری آموزشـ    ،1995سال  طبق آمار 

 .بالغ می گردد)تولید ناخالص ملی

 1995سالشی طی آموزمختلف سطوح مبنای هزینه های عمومی بر 

  درصد2/8: پیش دبستانی  •

  درصد5/30: اولین سطح  •

   درصد23: دومین سطح  •

  درصد9/27: سومین سطح  •

 ییهزینه های دانشجو

 69500کرون نروژی : میانگین هزینه زندگی  •
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 . کرون نروژی2000ن خارجی صفر و حداکثر حداقل هزینه های آموزش دانشجویا •

                                                   صفر و حداکثر صفر می باشدبومی  حداقل هزینه های آموزش دانشجویان •

 موزشی                                       آ  هایکل هزینه                                                       

  تحصیلیسال به عنوان درصدی از کل به عنوان درصدی ازتولید ناخا لص ملی به عنوان درصدی از  هزینه های جاری دولتی

5/14 3/6 3/86 1990 

7/15 1/7 4/87 1991 

8/15 5/7 4/86 1992 

- 7/7 8/93 1993 

- 7/7 1/93 1994 

- 3/7 8/90 1995 

- 9/6 1/92 1996 

  آموزشی جاریهزینه های

به عنوان درصدی از کل هزینه های 
 دولتی

به عنوان درصدی ازتولید ناخا لص 
 ملی

 سال
 تحصیلی

6/14 3/7 1990 

6/14 2/8 1991 

1/14 7/8 1992 

15 2/8 1993 

5/15 2/8 1994 

7/16 1/8 1995 

- 5/7 1996 
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 1990-1996ی طی سالهای آموزش مختلف سطوحی برمبنایهزینه های جاری آموزش

 سال پیش دبستانی سطح اول سطح دوم سطح سومسایر سطوح توزیع نشده

12 6/8 2/15 7/24 5/39 - 1990 

 1994 1/11 2/31 23 26 راکد 8/8

 1996 2/8 5/30 23 9/27 راکد 4/10

 

 


