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تأثير

مؤسسه، شرکت و کارخانه ميليون  1،2ميان از •
واحد از آن ها به آموزش های حرفه  438000

%)20/7(پردازند ای می 
اين مؤسسه ها اکثراً مؤسسه های متوسط و •

بزرگ می باشند 
را کارآموز 500000که در سال بيش از •

آموزش حرفه ای می دهند
خود را پس از پايان دوره  کارآموزاناز  60 %و•

آموزشی در مؤسسه خود استخدام می کنند
 يورو  000،18در سال آن ها به طور متوسط •

 (62برای هر کارآموز سرمايه گذاری می کنند 
)کارآموزاجرت  %

پول های سرمايه گذاری از 76 %در آن جا و •
دوباره به جای کارآموزان کار مفيدشده از راه 

خود باز می گردند

برای سيستم کمک های ويژه دولت •
به  )سيستم دوآل(آموزش های دوگانه 

شرکت ها 
 حجم مخارج دولتی در رابطه با •

به ) سيستم دوآل(آموزش های دوگانه 
ميليارد يورو 5/4 ميزان

  1600ميليارد يورو برای  2/9•
آموزشگاه حرفه ای

ميليارد يورو برای راه اندازی،  2/5•
نظارت و تدابير حمايت های مالی

  7/7معادلبخش اقتصادی مبلغی •
حرفه ای برای آموزش های ميليارد يورو 

می گرداندفراهم 
هزينه های خالص و ناخالص مجموع •

)ميليارد يورو 25/6برابر 

جامعه/ اقتصاد ملی
SMEتوانايی های بزرگ در رقابت های بين المللی در سطح •
(7/1 %)نسبت پايين بيکاری جوانان در آلمان به ميزان •

دولتکارفرمايانکارآموزان

جمعيت با آموزش دوگانه از  55/7 %•
آغاز خود را آموزش حرفه ای ) سيستم دوآل(

می کنند
به پايان آموزش را کارآموزان از 44/2 %•

رسانندمی 
حرفه های 327درميليون محصل  1/4•

شناخته شده آموزشی
شاغلين کارآموز هستنداز 5/4 %•
که دوره کارآموزانی  (شغلیميزان امنيت •

و  95 %آموزشی خود را به پايان رسانده اند 
)80 %آن هايی که به پايان نرسانده اند 

از کارآموزان در رشته های  43/8 %•
آموزش ديده خود شاغل می باشند 

اجرت کارآموزی در حين آموزش به طور •
می باشديورو   795ماهانه متوسط

:منابع
حرفهدر مورد آموزش های  BIBBگزارش های 

، اداره آمار آلمان فدرال)2015در سال (ای 

)سيستم دوآل(عملکردهای آموزش دوگانه  -کلینگاه 1.



)سيستم دوآل(به آموزش حرفه ای دوگانه ورود 1.

ایپايان رساندن آموزش حرفه به 2.

يادگيری در هنگام کار3.

نهايی مستقلامتحانات 4.

حرفه ای به مثابه ايفای نقش در حرفهآموزش 5.

وحمايت کرده ) سيستم دوآل(آفرينان از آموزش های حرفه ای دوگانه نقش 6.

را تضمين می کنندآن کيفيت

منتج از خواست های دنيای کار هستنداستانداردها 7.

چهارچوب شرائط قانونی8.

چگونه عمل می کنند) سيستم دوآل(های حرفه ای دوگانه آموزش 2.



محل آموزش حرفه ای مورد  جستجوی•
نظر 

اعالميه هايی که برای آموزش جستجوی •
های حرفه ای منتشر می شوند

آموزش حرفه ای در نهادهايی که تقاضای •
به اين کار می پردازند

شرکت های آموزش دهنده انتخاب •

می خواهم به آموزشی «
»تخصصی بپردازم

باشم حرفه ای داشته می خواهم «
»کارم مهارت داشته باشمو در 

جستجو و يافتن محل آموزش حرفه ای

می خواهم به صورت عملی «
»کار ياد بگيرم

: بطور مثال( »بشوم... می خواهم
)الکترونيک  -مکانيک(مکاترونيک 

نوجوانان
)سيستم دوآل(ورود به آموزش حرفه ای دوگانه 1.

آموزشیمن به وظيفه «
»خود عمل می کنم  

می خواهم پول در بياورم



من می خواهم در هزينه های ياد دادن کار «
».نمايمو تغيير حرفه صرفه جويی 

جهت آموزش دادن  دريافت مجوز•
حرفه 

  امکان ارائه آموزش حرفه ای•

تقاضاهای کارآموزان  بررسی•

متقاضيانانتخاب •

من مسئوليت اجتماعی دارم که «
».بپردازمبه آموزش حرفه ای 

جستجو و يافتن متقاضيان آموزش 
حرفه ای 

من می خواهم که اکنون و در آينده «
همکارانی داشته باشم که در مؤسسه من کار 

»خود را با مهارت تمام انجام بدهند

من می خواهم که خالقيت ها و نوآوری « 
».بدهمهای کارآموزان را پرورش 

من به همکاران « 
».دارموفادار نياز 

کارفرما
ورود به آموزش حرفه ای1.

من می خواهم به تربيت «
»کارآموز حرفه ای بپردازم



چهارچوب شرايط قانونی جهت آموزش ايجاد •
)  سيستم دوآل(حرفه ای دوگانه 

کانون ها، (به نقش آفرينان دادن مأموريت •
)کارفرمايان، اتحاديه ها و مؤسسات دولتی

آموزش حرفه ای عالقمندان بدون در نظر امکان •
  گرفتن تحصيالتی که تا کنون داشته اند

آموزشگاه های حرفه ای دولتی•
گسترش تحصيالت اجباری همچنين در آموزش •

حرفه ای
ورود به آموزشگاه های عالی برای امکان •

آموزش ديده های حرفه ای که دوره آن را به 
پايان رسانده اند

اين سيستم بر اساس پژوهش بررسی و توسعه •
های آموزش حرفه ای در زمينه های علمی 

)BIBB(

بهما برای رشد و توسعه نياز «
».داريمهای متخصص نيروی 

تدابير

جوانان می بايستی امکان آموزش و تحصيل «
داشته باشند تا بتوانند به عنوان شهروند جای 

».خود را در جامعه داشته باشند

جوانان می بايستی خود را چنان برای «
بازار کاِر در حال و در آينده آماده نمايند 

».که بتوانند شاغل بشوند

آموزشبودجه دولت برای دادن «
».حرفه ای محدود استهای 

دولت
)سيستم دوآل(ورود به آموزش حرفه ای دوگانه 1.

ما می بايستی آموزش « 
سيستم (حرفه ای دوگانه 

را تقويت نموده و آن ) دوآل
».نماييمرا هدايت 



قرارداد کاریقراردادی شبيه يک •
ديدن آموزش در مؤسسه طرف قرارداد در طول آموزش حرفه •

در چهارچوب قوانين مربوطه ای 
در نهادهای مربوطه تنظيم و ثبت قراردادها •
 :قواعد•

مدت زمان آموزش حرفه ای•
شروع و پايان آموزش حرفه ای•
دوره آزمايش•
حق استفاده از مرخصی •
محتوای آموزش حرفه ای•
آموزش حرفه ای) کمک هزينه(اجرت •
اخراجداليل •

پس از امضأی قرارداد آموزش ازطرف شرکت آموزش دهنده •
گيردصورث می  رابطه آموزشیو کار آموز 

شروع آموزش حرفه ای
بستن قرارداد آموزش حرفه ای2.

شروع به يادگيری در حين کار



در کالس درس  30 %محل کارآموزی % 70
آموزشگاه حرفه ای

دروس حرفه ای
وظيفه رفتن به آموزشگاه: پايه قانونی•
دولت های ايالتی حمايت های مالی •

ساختمان ها، (برای مدارس دولتی 
را به عهده ) آموزگاران، غيره

می گيرند
آموزشگاه های حرفه ای به تدريس •

و  )⅔(مربوطهرايگان در رشته های 
 )⅓(عمومیدر رشته های 

می پردازند

سال می باشد   3،5 تا 2): سيستم دوآل(مدت زمان آموزش دوگانه 

)»Dual) سيستم دوآل(دوگانه «(در دو محل مشخص شده 
يادگيری در حين کار3.

آموزش حرفه ای در درون مؤسسه
آموزش اجباری: پايه قانونی•
مؤسسه آموزش دهنده به کارآموز •

دستمزد می پردازد
مؤسسه به افرادی که به يادگيری •

حرفه ای می پردازند شرائط  مناسب را 
آموزش (جهت آموزش ارائه می نمايد 

دهندگان در داخل مؤسسه، تجهيزات 
)مدرن کاری و غيره



آموزش حرفه ای در محل کار
بر اساس  حرفه ای در مؤسسات مربوطهآموزش •

می گيرد و مطابق انجام )حداقل استاندارد(استانداردها
استمقررات آموزش حرفه ای 

وظايف کاریبهقدم به قدم کار آموز در محل کار •
و با فعاليت های خود در نتايج عمومی موسسه  ,هدايت

سهيم می شود

دروس آموزش حرفه ای
آيا استانداردهای آموزش حرفه ای •

رشته هايی که تحت چهارچوب  
تعيين گرديده اند و  برنامه آموزشی

را به خود اختصاص داده  برنامه ⅔
اند هستند؟

رشته آيا برنامه های آموزشی برای •
برنامه را به خود  ⅓های عمومی 

اختصاص می دهند؟
يادگيری در کالس های درس •

جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه هبدوشن

)دوره های فشرده(آموزش و يادگيری دروس حرفه ای می توانند در بلوک های بزرگتری انجام بگيرند 

)مثال(برنامه هفتگی برای کارآموزان در حين آموزش حرفه ای 
يادگيری در حين انجام کار3.



امتحانات نهايی
از طريق نهادهای مربوطه سازماندهی می شوند•
:هيئت نظارت متشکل می شود از•

کارفرما•
کارگر•
)دولت(آموزگاران مدارس حرفه ای •

اساساً فردی از آموزگاران و نيروهای تعليم دهنده •
به مثابه ممتحن نقشی نداشته و در کارآموزان 

ندارندحضور ارزيابی 
آزمايش و ارزيابی کار آموز•

مدرک آموزش حرفه ای
مربوطهاز سوی نهادهای •

می شودصادر 
اين مدارک مورد تأييد •

دولت می باشند

هيئت نظارت بر امتحانات
امتحانات نهايی مستقل4.

قرارداد آموزش 
حرفه ای به پايان 

می رسد

ترقی کاری شروع می 
شود



قرارداد کار با مؤسسه ای که در آن 
آموزش حرفه ای انجام گرفته

قرارداد کار با يک مؤسسه جديد در آلمان و در 
همان حرفه

آلماندر کل کشور عالیآموزش •
دانش افزايی و آموزش تکميلی در کل •

کشور آلمان

شاغل شدن در آلمان در يک 
ديگرحرفه 

بازار کار

) سيستم دوآل(آموزش حرفه ای دوگانه 

امکانات رشد و پيشرفت پس از آموزش حرفه ای
کاریآموزش حرفه ای به مثابه کليدی برای آغاز رشد و پيشرفت در زندگی 5.

ادامه آموزش



بهنهادهای مربوط 
کههای گوناگون حرفه 

مؤسسات آموزش حرفه ای را •
می دهندمشورت 

پرسنل آموزش حرفه ای را تربيت می کنند•
ومؤسسات آموزش حرفه ای را آزمايش •

آن ها مجوز صادر می کنندبرای 
نظارت و بررسی در امور آموزش حرفه ای  •

)تجهيزات، استادکاران و غيره(
به مؤسسات جهت يافتن کارآموز ياری •

می رسانند
قراردادهای آموزش حرفه ای را به ثبت •

می رسانند
امتحانات ميانی و پايانی را سازماندهی می •

نمايند
نقش ميانجی را در صورت بروز هرگونه •

اختالف ميان کارآموز و استادکار به عهده 
می گيرند

برنامه ها و مراسم گوناگون را سازماندهی می •
کنند 

انجمن های صنفی 
اتحاديه ها و سنديکاهای کارفرمايان ميزان •

مزد کارآموز را تعيين می کنند
کارکنان بر نحوه های آموزش حرفه انجمن •

ای نظارت می نمايند
در تنظيم استانداردها برای آموزش های •

حرفه ای همکاری می نمايند
.عضو هيئت ممتحنين می باشند•

دولت
حمايت مالی می نمايد، نظارت بر سيستم •

آموزشی دولتی دارد و آن ها را بررسی 
می کند

بر روی آموزش های فدرال آلمان  •
می دهدحرفه ای پژوهش های علمی انجام 

(BIBB)
آموزش های حرفه ای را استانداردهای •

سازماندهی کرده و توسعه می دهد
و يا جوانان ناموفق را در يافتن بيکاران •

حمايت می نمايد  حرفه ای مکان آموزش 
جوانان معلول در يافتن مکان آموزش به •

حرفه ای ياری می رساند  
جهت گيری حرفه ای ياری می برای •

رساند
از تبليغ و ترويج آموزش حرفه ای حمايت •

)  سيستم دوآل(دوگانه 

آموزش حرفه ای را پياده می کنند) سيستم دوآل(دولت که سيستم دوگانه انجمن های صنفی و بخش های اقتصاد، 

)سيستم دوآل(نقش آفرينانی که از آموزش حرفه ای دوگانه 6.
نمايندنموده و کيفيت آن را تضمين می حمايت 



استانداردهای توسعه و به روز کردن 
آموزشی برای آموزشگاه های حرفه 

با موافقت با ) برنامه آموزشی(ای 
ای حرفه استانداردهای آموزش 

مقررات آموزش حرفه ای(

فدرو دولت انجمن های صنفی 
 BIBBتحت رهبری ال  

استانداردهای جديد حرفه ای را 
طرح و تصويب می نمايند 

)مقررات آموزش حرفه ای(

يافتن گسترده کارفرمايان 
های کاری جديد در محل 
کار که نياز به تخصص 

اضافی دارند

سال 1حداکثر : مدت

اقتصادیتوسعه و به روز کردن استانداردها به ابتکار بخش های 
باشنداستانداردها مطابق خواست های بازار کار می 7.

=

سيستم (استانداردها پياده کردن طرح دوگانه 
آموزش حرفه ای را در محل کار و در ) دوآل

آن ها اساس ارائه آموزش .مدرسه تشريح می کنند
را طرح ريزی کرده و امتحانات و تأمين مالی 

را در ) سيستم دوآل(آموزش حرفه ای دوگانه 
.سراسر کشور آلمان بررسی می نمايند

استاندارد برای آموزش حرفه 
)سيستم دوآل(ای دوگانه 



استاندارد آموزش حرفه ای برای مدارس و 
)  برنامه آموزشی(آموزشگاه های حرفه ای 

:شامل

استاندارد آموزش حرفه ای برای مؤسسات 
:شامل) مقررات آموزش حرفه ای(

تنظيم شده (هدف يادگيری و محتوای درس •
به عنوان پايه جهت ) »دروس حرفه ای«مطابق 

تدريس موضوعات مربوط به حرفه مورد نظر
درس های حرفه ای موضوعاتی را می آموزند •

که در هنگام انجام کار عملی نيازمند به دانستن 
.آن ها می باشد

مهارت هايی که دانش آموزان در يک حرفه •
)مقطع حرفه ای(فرا می گيرند 

مؤسسه چه مهارت هايی را می بايست حداقل •
استاندارد آموزش حرفه (به دانش آموز بياموزد 

)ای
دانش آموزان برای اينکه امتحانات خود را با •

موفقيت به پايان برسانند، چه موضوع هايی را 
)استاندارد امتحانات(می بايستی بدانند 

هماهنگی 

کنند  استانداردها، خواست های دنيای کار را تعقيب و تنظيم می7.
آموزش حرفه ای در دو مکان بر اساس مطالبات و نيازهای موجود و استانداردهای مطابق آن   



مدارسدر  آموزش اجباری•

ایقانون آموزشی منطقه •

توافق ها و هماهنگی بين •
مقررات آموزش حرفه ای و 

چهارچوب برنامه آموزشی

قانون آموزش حرفه ای

نوجوانانقانون حمايت از •

پيشهمقررات حرفه و •
 
تعرفهمقررات •

حقوق قانون تنظيمات موقتی •
تجارتو صنايع اطاق 

هاکانون قوانين •

قانون شرکت ها •

)  آزادی انتخاب حرفه و شغل(قانون اساسی   12ماده قانون اساسی•

)سيستم دوآل(شرايط قانونی همه جانبه برای آموزش حرفه ای دوگانه 
شرائط و چهارچوب قانونی8.



بستن قرارداد آموزش حرفه ای

نقش آفرينان متخصص آموزش حرفه ای را تنظيم 
کرده و تضمين کيفيت آن را می نمايند

استاندارد آموزش حرفه ای يکنواخت در سراسر 
=مطابق با نيازهای روز: آلمان فدرال

قانون آموزش حرفه ای نهادينه شده در چهارچوب قانونی

يادگيری در محل کار و امتحانات نهايی مستقل

آموزش حرفه ای چگونه عمل می کند -جمع بندی



آموزشگاه حرفه ای دو مکان يادگيری= »)سيستم دوآل(دوگانه «

شرايط آموزش را تعيين کرده، نظارت می کنند 
و محتوای دروس آموزشی را بر پايه 

قراردادهای دو جانبه بررسی می نمايند

قوانين مربوطه را تصويب کرده، منابع آموزشی 
برای آموزش حرفه ای را مهيا نموده و انتقال وظايف 

و کانون ها انجمن های صنفی مهم به اوليای امور، 
را محول می نمايد 

)کشور و استان ها(دولت انجمن های صنفی کانون ها و 

کارآموزکارفرما

مؤسسه

شغل/حرفه

امور آموزشیدنيای کار

دو دنيای متفاوت زير يک سقف  ): سيستم دوآل(سيستم دوگانه  -جمعبندی



/آموزاندانش 
کارآموزان

ها و تخصص ها برای شاغل مهارت •
می کنندکسب شدن و ايجاد شغل آزاد را  

دستمزد در طول آموزش حرفه ای •
می کنند دريافت

تجهيزات و / در هنگام کار، با دستگاه ها•
)  آشنا می شوند... پروسه کار و 

از  مؤسسه و حرفه تخصصی خود را •
می دانندآِن خود 

  آموزشبرای ادامه آموزش های بعدی •
می بينند

کارفرمايان 

نيروی متخصص که به درستی  کسب•
در (مطابق نيازهای مؤسسه می باشند 

مقايسه با متقاضيانی که از خارج از 
)مؤسسه می آيند

باال سطح کيفيت خود را در توليد و خدمات •
می برند 

از کسب درآمد باال در ميان مدت، به •
عنوان سود سرمايه به دليل آموزش های 

.بهره می برندحرفه ای 
در توسعه استانداردهای آموزش های حرفه •

مشارکت دارندای 
در هزينه های برآمده از تغيير شغل و يا •

می کنند صرفه جويیاستخدام افراد 
در همکاری های اجتماعی مشارکت •

 Corporate Social Responsibility (CSR)می کنند

دولت

از تأثير مستقيم سياسی بر آموزش های حرفه •
 در اقتصاد و جامعه» سيستم دوآل«ای دوگانه 

بهره مند می شود 
تأمين نياز بر نيروهای تخصصی از راه  •

)  آموزش حرفه ای(پوشش تأمين اقتصادی 
دارای سيستم آموزشی سطح بااليی می شود که •

)تحوالت فنی(قابليت مدرنيزه شدن دارد 
صورت می تواند آموزش حرفه ای را به •

هدايت و کيفيت آن را تضمين نمايد کاربردی 
همکاری های اقتصادی توسط تنظيم آموزش •

تقويت می نمايد های حرفه ای را
شاخص هايی که برای توسعه و اقتصاد در •

کسب  بازارکار مهم می باشند را زودهنگام
می نمايد

جامعه/ اقتصاد
فعاليت های اقتصادی و توانايی های رقابتی در صحنه کار•
 )کارگر/ کارفرما(هماهنگ کردن عرضه ها و تقاضاها •
جذب و ادغام اجتماعی و اقتصادی جوانان •

)سيستم دوآل(فوايد آموزش حرفه ای دوگانه 3.

فعاليت ها 



فعاليت ها

شرائط روز3.

جامعه/  اقتصاد 
مشکالتی که برای افراد از بخش های گوناگون اجتماعی برای يافتن مکان •

آموزش حرفه ا ی و شاغل شدن وجود دارند  
که امروزه در مورد نيروی تخصصی مشکل باال بودن خواست مؤسسه ها •

مطرح می نمايند

کارآموزان 
ای جستجوی مکان برای آموزش حرفه•

در (داوطلبان آموزش بدون مکان آموزشی 
؛ ) 20900: 2014 ، 2012: 15600سال

کاهش تعداد واحدهای آموزش حرفه ای 
در KMU  (% 24 )منشاء آمار (

)2013در سال % ( 20/7به )  2009سال
افزايش انتظارات و خواسته ها •
آشنايی به (محل آموزش / در محل کار•

)زبان های خارجی و غيره
باال بردن امکانات آموزشی در کنار زندگی •

بويژه برای افرادی که دارای ( روزمره
)سنين باالتری هستند

امکان ورود به سيستم آموزش حرفه ای •
و اشتغال به کار  )سيستم دوآل(دوگانه 

توسط شايستگی هايی که به صورت غير 
مستقيم به دست آمده اند 

کارفرماها
:کارآموزانيافتن •

افزايش مکان های آموزش حرفه ای
اشغال  -باز(استفاده قرار نگرفته مورد 
بوده  17300به تعداد  2009در سال ) نشده

واحد  37100به تعداد  2014که در سال 
افزايش يافته است

که توانايی ها،  يافتن هنرجويان شايسته•
شناخت و طرز رفتار مناسب را برای 

افرادی «(آموزش حرفه ای دارا می باشند 
که آمادگی آموزش حرفه ای را دارا می 

)  »باشند
در پروسه  افراد معلولشرکت دادن •

آموزش و کار  

دولت
پيش بينی و محاسبه کمبود نيروی •

در آينده  متخصص
موجب کاهش تعداد افراد تحول جمعيتی •

جوان در بازار کار می شود
تحصيالت به  گرايش فزاينده جوانان•

دانشگاهی بپردازند 
در زمينه  تفاوت های فاحش منطقه ای•

عرضه و تقاضا برای آموزش های 
حرفه ای 

در  افراد معلول ادغام و شرکت دادن•
پروسه آموزش و کار

:منابع
حرفهدر مورد آموزش های  BIBBگزارش های 

، اداره آمار آلمان فدرال)2015در سال (ای 



سيستم رشد يافته تاريخی•
، نياز مبرم به نيروی متخصص در بازار کار به عنوان يک جامعه صنعتی پيشرفته•
)SME(قدرت مؤسسه های کوچک و متوسط •
آشنائی بيشتر و بيشتر مؤسسه های آموزشی با امتيازات، ظرفيت ها و مهارت های •

آموزش حرفه ای 
/ سنديکاها/ کانون های حرفه ای(کارفرمايان و کارگران  کارشناسپرنفوذ و نمايندگان •

)اتحاديه ها
انجمن های بوسيله نقش بزرِگ  پذيرش گسترده آموزش حرفه ای از سوی جامعه•

هافرهنگی و همکاری های تنگاتنگ بين آن صنفی و 
از سوی دولت  توانائی هدايت مؤثر •
و پرسنل ماهر آموزش دهنده در مؤسسات شايستهنيروهای آموزشی •
توسط سيستم های آموزشی همگانی آماده نمودن جوانان برای آموزش حرفه ای•

در آلمان عملکرد دارد) سيستم دوآل(چرا آموزش حرفه ای دوگانه 4.



انجمن های صنفی اقتصادی و سياست، همکاری ميان   1.
ایهيئت امتحان گيرنده، استانداردهای آموزش حرفه : به طور مثال

يادگيری در حين کار2.
 70 %= آموزش حرفه ای در محل کار : به طور مثال

رعايت استانداردهای ملی3.
مربوطهاستانداردهای آموزش حرفه ای، مدارک کانون های حرفه ای : ثالبه طور م

پرسنل آموزشی با مهارت4.
ماهرپرسنل آموزشی و آموزگاران : به طور مثال

تحقيقات علمی و مشاوره 5.
BIBBگزارش آموزش حرفه ای، استانداردهای آموزش حرفه ای : به طور مثال

پنج مشخصه کيفيتی آموزش حرفه ای5.



6.راهنما

آبی

قرمز

دنيای کار•

امور آموزشی•

کارآموزان/ جوانان •

کارفرمايان•

پرسنل آموزش دهنده در مؤسسه•

مدارسنيروهای آموزش دهنده در •
ایحرفه 

هيئت ممتحنه•

مدرک پايانی•

کانون ها•

و سنديکاها (انجمن های صنفی•
)اتحاديه کارفرمايان

)کشور و ايالت ها( سياست•

پشتيبانی از دست اندرکاران•

کنترل دست اندرکاران •

آموزشتحقيقات در امور •
ایحرفه 

استانداردهای آموزش حرفه ای •
)سيستم دوآل(دوگانه 
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