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1. مقدمه

تعاون به عنوان مفهومی اجتماعی-فرهنگی، همواره مقّوم حیات اجتماعی در کلیه جوامع بشری بوده 

است. تعاون در معنای عام کلمه ناظر بر همکاری و دستیاری است و در بسیاری از آداب اجتماعی و رسوم 

مناسبتی ایرانیان همواره جاری و ساری بوده است. اما باید توجه داشت که تعاون به معنای تخصصی  و در 

کسوت مفهومی برای سازمان دهی افراد جهت انجام کار تشکلی در قالب انواع فعالیت های مستقل و نیمه 

مستقل، عالوه بر بسترهای بومی مشارکت داوطلبانه، نیازمند آموزشی نظامند نیز می باشد. آموزشی که عالوه 

بر جنبه عمومی با ماهیت ترویجی برای افکار عمومی، دارای بعدی تخصصی ناظر بر آموزش نهادی است. 

در آموزش نهادی، تعاون به عنوان محتوایی تخصصی در قالب مجموعه ای از دروس مرتبط، با همراهی هر 

دو جنبه نظر و عمل به داوطلبان و فعالین واجد شرایط تدریس می شود.

در جامعه جهانی، آموزش تعاون، به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای توسعه و ترویج فرهنگ تعاون 

مطرح است. بر اساس یافته های این گزارش، آموزش تعاون در نظام دانشگاهی در سه شکل ارائه می شود. 

شکل اول، موسسات و دانشگاه هایی چون موندراگون را شامل می شود که بنیاد آنها توسط یک یا چند 

تعاونی نهاده شده است. این ها عالوه بر تأسیس، به شیوه تعاونی نیز اداره می شوند و در مفاد آموزشی خود 

نیز رشته تعاون را به عنوان یک تخصص تدریس می کنند. نوع دوم دانشگاه هایی همچون دانشگاه تعاونی 

کنیا هستند، که با هدف تامین نیروی انسانی زبده برای تعاونی ها، رشته مستقلی با عنوان تعاون دارند و در 

مقاطع دیپلم و کارشناسی دانشجو می پذیرند. حالت سوم، زمانی است که برخی از مفاد حوزه تعاون همچون 

کارگروهی به صورت یک واحد درسی برای تمام رشته ها از جمله مهندسی و پزشکی تدریس می شوند. در 

واقع در این شرایط، یک نهاد آموزشی تعاون را در قالب تکنیک آموزش گروهی- ملهم از رشته هایی چون 

روانشناسی- به داوطلبان در قالب دوره و یا کارگاهی بصورت مشارکتی تدریس می کنند. 

به هر روی، کاربرد هر یک از این روش ها برای آموزش تعاون در بستر آموزش عالی و دانشگاهی به 

ویژه به عنوان رشته ای تخصصی، بنا به اقتضاء زمان و مکان می تواند در توسعه امر تعاون و ارتقاء کیفی 

عملکرد تعاونی ها مفید و منشأ اثر باشد. به نظر می رسد در بستر جامعه امروز ایران که با وجود پیشینه قابل 

توجه تعاون در فرهنگ عامه، رویکرد مثبتی نسبت به تعاونی ها وجود ندارد، بیش از هر زمان دیگری نیازمند 

آگاه سازی جامعه از راه آموزش و پرورش هستیم. لذا آموزش و تربیت نیرو های ماهری که ضمن تعهد به 

احیاء امر تعاون، به فنون و اصول اجرایی اداره یک تعاونی نیز اشراف داشته باشند، حائز اهمیت خواهد بود. 
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در این نوشتار برآنیم تا ضمن مرور تجربیات بین المللی، به تاریخچه و وضع کنونی آموزش دانشگاهی تعاون 

پرداخته و در نهایت با تکیه بر ظرفیت ها برخی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، پیشنهاداتی 

عملیاتی را در خصوص تأسیس رشته تعاون ارائه نماییم. 

2. بیان مسأله

مهم ترین دالیل طرح موضوع تعاون به عنوان رشته تخصصی در ساحت دانشگاه با تمرکز بر اهمیت 

تعاونی ها به عنوان مصداق عینی مفهوم تعاون عبارتند از:

ضرورت احیاء امر تعاون:

 با وجود ریشه دار بودن امر تعاون در فرهنگ اسالمی-ایرانی، آموزش به تقویت تشکل یافتن و ارتقاء 

کیفیت سازماندهی نیروهای داوطلب منجر می شود. 

همیاری در توسعه ملی:

 وجه دیگر اهمیت تعاون و ضرورت آموزش آن به توسعه اقتصادی مربوط می شود. چرا که تعاونی ها 

به عنوان نهادهای خودگردان و نیمه مستقل می توانند از سویی با فعالیت در تولید مّلی و از سوی دیگر با 

مشارکت در توزیع کاالها، نقش موثری در تامین نیازهای کشور خواهند داشت.

مبارزه با نابرابری های روز افزون اجتماعی و اقتصادی:

 تعاونی ها به مثابه مصداقی از توسعه خرد و محلی می توانند با محوریت نیروی کارآزموده و با تمرکز 

بر گروه های حاشیه ای شده، زمینه دریافت خدمات اجتماعی و تامین نیازهای اقتصادی را فراهم نمایند.

اشتغالزایی: 

به زعم اتحادیه بین المللی تعاون1، اکنون حدود 280 میلیون نفر -معادل 10 درصد جمعیت کره زمین- 

در فرصت های شغلی برآمده از تعاونی ها مشغول به کار هستند. در ایران نیز سهمی 8 درصدی از اشتغال 

کل کشور را تشکیل می دهد. بر اساس اطالعات سامانه جامع آمارهای ثبتی وزارت تعاون، آمار تعاونی های 

فعال در حال بهره برداری و در دست اجرا در کشور تا پایان سال 1398، جمعا 94 هزار و 151 تعاونی و 

کل اعضای تعاونی ها 57.7 میلیون نفر بوده که در حال حاضر یک میلیون و 771 هزار و 525 نفر در این 

تعاونی ها مشغول به کار هستند )ایسنا، 1399(. بدین ترتیب به گواه آمارهای ملی و بین المللی، تعاونی ها 

می توانند فراهم-کننده فرصت های اشتغال برای اعضاء خود و گروه های هدف باشند. این توسعه روزافزون 

1. International Cooperative Alliane (ICA)
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تعاونی ها نیازمند افزایش دانش و توانمندسازی این نیروی کار بزرگ در فضای کسب و کار جهانی است.

افزایش توان مدیریتی و متعاقبًا رقابتی تعاونی ها:

 افزایش دانش فنی مدیران تعاونی امری الزم و ضروری در فضای متصلب و رقابتی بازار محسوب 

می شود. در واقع یکی از ضعف های عمده تعاونی در امر رقابت با بخش خصوصی، نداشتن دانش کافی 

و شناخت جامع از فضای بازار است. این مهم تنها از طریق آموزش صحیح تعاونگران که عمدتاً اقشار 

ضعیف تر جامعه هستند میسر خواهد شد. 

3. بررسی ظرفیت های نظام دانشگاهی ایران در آموزش تعاون )تجربه ایران از 

آموزش تعاون در دانشگاه ها(

در ایران سابقه تحقیق و آموزش دانشگاهی در حوزه تعاون به قبل از پیروزی انقالب اسالمی و به 

تأسیس مؤسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران در سال 1346 می رسد. به طور همزمان در دانشگاه شیراز 

نیز رشته ای تحت عنوان «عمران اجتماعی» با محتوای مشابه وجود داشت. بعد از وقوع انقالب اسالمی 

و در سال 1359 با ادغام رشته های مختلف علوم اجتماعی، گرایش های شش گانه  ای شامل: «پژوهشگری 

اجتماعی»، «خدمات اجتماعی»، «ارتباطات اجتماعی»، «دبیری اجتماعی»، «برنامه  ریزی اجتماعی» و در نهایت 

«تعاون و رفاه اجتماعی» شکل گرفتند. رشته  اخیر حاصل ادغام دو رشته تعاون دانشگاه تهران و عمران 

اجتماعی دانشگاه شیراز است. در ادامه، رشته «برنامه ریزی اجتماعی» در دانشگاه شیراز و رشته  «تعاون و رفاه 

اجتماعی» در دانشگاه تهران از بستر این ادغام ایجاد شدند.

جدول 1: وضعیت کنونی رشته تعاون در دانشگاه های دولتی

رشتهدانشکده/ گروهدانشگاهردیف

برنامه ریزی رفاه اجتماعیدانشکده علوم اجتماعیتهران1

دانشکده علوم اجتماعیعالمه طباطبایی2
تعاون و رفاه اجتماعیتعاون و رفاه اجتماعی

برنامه ریزی اجتماعی

برنامه  ریزی اجتماعی و تعاوندانشکده حقوق و علوم اجتماعیتبریز3

تعاون و رفاه اجتماعیدانشکده علوم اجتماعییزد4

مدیریت و خدمات اجتماعیعلمی-کاربردی5
کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون

کاردانی امور تعاون
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تعاون و رفاه اجتماعیپیام نور6

برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-حکیم سبزواری7

8
جامعه   شناسی و برنامه ریزی اجتماعیاقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعیشیراز

در ادامه به معرفی و مرور وضعیت دانشگاه هایی پرداخته می شود که تعاون را به عنوان یک رشته یا 

گرایش تخصصی آموزش می دهند.

1-3. دانشگاه تهران:

گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی گرایش کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی را که مصوب شورای 

انقالب فرهنگی بوده است از سال 1382 در دانشکده علوم اجتماعی راه اندازی کرده است. به عالوه، این 

گروه در مقطع کارشناسی ارشد، در رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی و برنامه ریزی گردشگردی نیز دانشجو 

می پذیرد.

برخی از موضوعات و مباحثی که دانشجویان گروه برنامه ریزی اجتماعی در مقطع کارشناسی با آن 

آشنا می شوند عبارت است از: مبانی جامعه شناسی برای برنامه ریزی، موضوعات مربوط به سیاستگذاری 

اجتماعی، نظریه ها و سیاست های رفاه اجتماعی، فنون برنامه ریزی اجتماعی، مبانی و اصول برنامه ریزی 

شهری و منطقه ای، مبانی و اصول برنامه ریزی فراغتی، تحلیل برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی، نظریه های فقر و نابرابری اجتماعی و اصول و مبانی برنامه ریزی گردشگری )پایگاه اینترنتی 

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. مشاهده شده در اردیبهشت 1400(.

2-3. دانشگاه عالمه طباطبایی:

در سال 63-62 و در زمان جنگ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی که رشته  های 

«پژوهشگری اجتماعی»، «خدمات اجتماعی» و «ارتباطات اجتماعی» را قبل از انقالب داشت، تقاضای دو 

رشته جدید شامل: «تعاون و رفاه اجتماعی» و «برنامه ریزی اجتماعی» را ارائه کرد. 

از نخستین سال، برای این پنج رشته نزدیک به 150 تا 180 دانشجو در دانشکده علوم اجتماعی 

پذیرفته می شدند و پس از اتمام ترم اول، دانشجویان انتخاب می کردند که تمایل به تحصیل در کدامیک از 

گرایش های علوم اجتماعی را دارند. در خصوص دو رشته جدید، عالقه به رشته های برنامه ریزی اجتماعی، 

پژوهشگری اجتماعی و خدمات اجتماعی بیشتر، وبه رشته تعاون و رفاه اجتماعی کمتر بود. این روند 
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تا جایی پیش رفت که رشته تعاون ساالنه، تنها 15 تا 20 دانشجو داشت. در نهایت در سال 1370 برای 

هر گرایشی جداگانه 30 دانشجو پذیرفته می شد که تعادل برقرار شود. یعنی رشته  تعاون و رفاه اجتماعی 

به عنوان کد رشته ای جداگانه در دفترچه های کنکور جای گرفت. اکنون با تغییراتی در سرفصل دروس 

هم اکنون این رشته با عنوان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون ارائه می شود )پایگاه اینترنتی عطنا، 1397(.

3-3. دانشگاه تبریز:

گروه آموزشی علوم اجتماعی از سال 1362 با پذیرش دانشجو در رشته علوم اجتماعی، گرایش 

پژوهشگری، فعالیت  آموزشی خود را آغاز کرده است. این گروه آموزشی از سال 1380 اقدام به پذیرش 

دانشجو در رشته تحصیلی علوم اجتماعی با گرایش تعاون و رفاه اجتماعی در سطح کارشناسی مبادرت 

ورزیده که تا سال 1396 )زمانی که به دلیل یکسان سازی رشته های دوره کارشناسی این رشته-گرایش 

حذف گردید( تداوم داشته است. در حال حاضر این گروه آموزشی در رشته جامعه شناسی در مقطع 

کارشناسی دانشجو می پذیرد. پس از احساس ضرورت نسبت به تربیت نیروهای متخصص در این رشته، 

از سال 1375 به ایجاد دوره کارشناسی ارشد علوم اجتماعی با گرایش پژوهشگری اقدام نموده و نسبت به 

پذیرش دانشجو در این مقطع و رشته تحصیلی مبادرت کرده است. از سال 1379 مقطع کارشناسی ارشد 

رشته جامعه شناسی نیز در این گروه آموزشی دایر شده و به تربیت نیروی متخصص در این حوزه پرداخته 

است. در راستای سیاست های کلی نظام  آموزش عالی کشور و در جهت بسط و توسعه رشته های دانشگاهی 

در دوره های تحصیالت تکمیلی، این گروه آموزشی از سال 1388 دوره دکترای تخصصی جامعه شناسی 

اقتصادی و توسعه را نیز دایر کرده است.

گروه آموزشی علوم اجتماعی در حال حاضر دارای 11 عضو هیات علمی تمام وقت، شامل: 3 نفر با 

مرتبه علمی استادی، 5 نفر با مرتبه علمی دانشیاری، 2 نفر با رتبه علمی استادیاری و یک نفر مربی است. 

این گروه آموزشی، ضمن حفظ وضعیت مطلوب آموزشی، جهت ارائه خدمات با کیفیت به دانشجویان به 

منظور ارتقای کیفیت تحصیلی و افزایش توان علمی استادان گروه تالش می کند. در این مسیر، این گروه 

آموزشی، جهت به کار گیری نیروهای انسانی متخصص به عنوان عضو هیات علمی )از طریق نظام یکپارچه 

استخدام هیات علمی دانشگاه( نیز اقداماتی انجام داده و یا در دست انجام دارد.

این گروه آموزشی در حال حاضر دارای دو دوره کارشناسی علوم اجتماعی )با گرایش های پژوهشگری 

علوم اجتماعی و تعاون و رفاه اجتماعی(؛ دو دوره کارشناسی ارشد )در رشته های پژوهشگری علوم 

اجتماعی و جامعه شناسی(؛ و یک دوره دکترای تخصصی )جامعه شناسی اقتصادی و توسعه( بوده و در 
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حال گسترش دامنه فعالیت های آموزشی خود در دوره های تحصیالت تکمیلی مربوطه می باشد. این گروه 

آموزشی در مجموع در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 به طور تقریبی دارای 355 دانشجو در رشته 

ها و دوره های مختلف تحصیلی است که به تفکیک جنس، دوره تحصیلی و رشته تحصیلی در جدول زیر 

نشان داده شده است:
جدول شماره 2: به تفکیک رشته، مقطع و جنسیت

دکترای تخصصیکارشناسی ارشدکارشناسی

مردزنمردزنمردزنرشته تحصیلی

****5020علوم اجتماعی- پژوهشگری

****6015علوم اجتماعی- تعاون و رفاه اجتماعی

****10238پژوهشگری اجتماعی

**155**پژوهش علوم اجتماعی

**1116**جامعه شناسی

1310****جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

شایان ذکر است که گروه علوم اجتماعی عالوه بر ارائه خدمات آموزشی در سطح گروه، با تالش و 

مساعی اعضای محترم هیات علمی خود، در سطح دانشگاه نیز وظیفه تامین مدرس برای سایر دانشکده ها 

جهت تدریس دروس جامعه شناسی عمومی، جمعیت شناسی، و جمعیت و تنظیم خانواده را نیز بر عهده 

داشته و خدمات مشاوره ای در زمینه تحقیقات علمی اجتماعی در اختیار دانشجویان و محققان دیگر گروه 

ها و حتی دیگر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی قرار می دهد. همچنین اساتید این گروه به عنوان مشاور و 

عضو کمیته علمی و تخصصی در بسیاری از شوراها و کمیته های علمی و آموزشی سایر نهادها و ارگان 

های رسمی استان نیز فعالیت می کنند )پایگاه اینترنتی دانشگاه تبریز، مشاهده شده در اردیبهشت 1400(.

4-3. دانشگاه یزد:

گروه تعاون و رفاه اجتماعی در سال 1375 همزمان با تاسیس رشته علوم اجتماعی در دانشگاه یزد 

ایجاد شد و به طور متوالی در طول این سالها به پذیرش دانشجو پرداخته است. این گروه از سال 1396 به 

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی تغییر نام داد. 

ایجاد رشته تعاون و رفاه اجتماعی با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر و تعمیق فرهنگ تعاون و همکاری 

در جامعه بوده است و از آنجا که بخش تعاونی به عنوان یکی از 3 بخش کالن در اقتصاد ایران بوده در 
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راستای تامین نیروی انسانی برای این بخش رشته تعاون و رفاه اجتماعی گسترش یافته است.

بخش تعاون و رفاه اجتماعی همه ساله در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو 

می پذیرد. در حال حاضر این بخش در مقطع کارشناسی با عنوان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون، در مقطع 

ارشد با عنوان پژوهش علوم اجتماعی و در مقطع دکترا تحت عنوان بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشجو 

می پذیرد )پایگاه اینترنتی دانشگاه یزد، مشاهده شده در اردیبهشت 1400(.

5-3. دانشگاه علمی-کاربردی:

دانشگاه جامع علمی-کاربردی یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری است 

که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخش های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های حرفه ای فارغ 

التحصیالن مرکز آموزش که فاقد تجربه اجرایی می باشند تشکیل و با بکارگیری و سازمان دهی امکانات، 

منابع مادی وانسانی دستگاه های اجرایی، نسبت به برگزاری دوره های علمی کاربردی در مقاطع کاردانی و 

کارشناسی اقدام می کند.

دانشگاه جامع علمی کاربردي تنها متولی نظام آموزش عالی علمی کاربردی است که زیر نظر وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری اداره می شود. هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجباتی است که مشارکت 

سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی را برای آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز 

بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد به نحوی که دانش آموختگان بتوانند برای 

فعالیتی که به آن ها محول می شود. دانش و مهارت الزم را کسب نمایند. دانشگاه جامع مسوولیت برنامه ریزی، 

سازماندهی، پشتیبانی های کارشناسی، عملیاتی، اطالعات و سیاستگذاري های کالن و نیز نظارت و ارزشیابی 

مراکز و موسسات علمی کاربردی را بر عهده دارد. مراکز و موسسات آموزش عالی علمی کاربردی زیر نظر 

دانشگاه، رکن اجرایی آموزش های علمی-کاربردی و به قصد ارتقای دانش کار و ایجاد مهارت های متناسب 

با حوزه فعالیت شغلی افراد تاسیس شده است.

اهداف آموزش های علمی  کاربردی عبارتند از:

ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه جانبه )صنعتی، نظامی و دانشگاهی( در گسترش اعتالء دانش   .1

و پژوهش علمی کاربردی کشور

ارتقای شاخص های کمی و کیفی آموزش های کاربردی در جامعه  .2
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فراهم سازی زیر بنای مناسب به منظور بکارگیری توان دانش آموختگان دوره های نظری در حل   .3

مسائل کاربردی

زمینه سازی زیربنای مناسب برای ایجاد انتقال تکنولوژی نوین )پایگاه اینترنتی دانشگاه جامع   .4

علمی-کاربردی واحد 13،  مشاهده شده در اردیبهشت 1400(.

این دانشگاه در 25 مرکز آموزش خود در سراسر کشور رشته «کاردانی حرفه ای تعاون» در مقطع کاردانی 

ارائه می دهد و در توضیح ماهیت این رشته به توضیح ارکان فوق می پردازد:

تعریف:

 تعاون به جمع ارزش های اخالقی همراه با اهداف اقتصادی و اجتماعی و رفع نیازهای مشترک افراد 

می پردازد و در این نظام اقتصادی و اجتماعی همه فعالیت ها با مشارکت جمعی صورت می گیرد و چنین 

است که استعدادها رشد کرده و بارور می گردد. رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون برای استقرار 

تعاون با تشکیل و توسعه تدریجی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی صورت می گیرد. در واقع کارشناسی 

مدیریت تعاون رشته ای است که منجر به تأسیس و اداره تعاونی های بزرگ مقیاس همراه با تهیه طرح های 

کسب و کار می گردد.    

ضرورت و اهمیت:

تعاون در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، در کنار بخش های دولتی و خصوصی یکی از بخش 

های اقتصادی مطرح و به عنوان روشی برای قراردادن ابزار کار در اختیار افراد جویای کار بوده که توسعه 

فرصت های شغلی نیز مورد توجه آن قرار گرفته است. عالوه بر آن در سیاست های قانون ابالغی اصل 

44 قانون اساسی افزایش سهم بخش تعاون به 25 درصد از اقتصاد ملی تاکید شده است. توسعه این بخش 

عالوه بر سرمایه گذاری های کالن مالی نیازمند سرمایه انسانی آموزش دیده و ماهر است که با کسب دانش 

و قابلیت های حرفه ای الزم راه را برای توسعه این بخش فراهم می سازد.

نیازهای جامعه:

امروزه شرکت های تعاونی نقش شایان توجهی را در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای توسعه یافته 

و در حال توسعه دارند. وسهم قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی جامعه را به خود اختصاص داده اند. در 

کشور ما نیز ایران، اقتصاد تعاونی و توسعه آن مورد توجه دولت مردان و سیاست گزاران اقتصادی قرار گرفته 

به نحوی که نظام اقتصادی کشور را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده و به صراحت در 
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اصول 43 و 44 قانون اساسی به نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور اشاره شده است. سیاست های کلی اصل 

44 در خصوص توسعه بخش تعاون نیز دلیلی بر اهمیت این بخش اقتصادی است. از این رو توسعه منابع 

انسانی بخش تعاون از طریق اجرای دوره های بلند مدت آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد تا اهداف کلی 

بخش تعاونی از جمله اشتغال زایی و توسعه عدالت اجتماعی تحقق یابد. اجرای دوره آموزشی کارشناس 

حرفه ای مدیریت تعاون گامی مؤثر برای بالندگی های انسانی بخش تعاون کشور است )وب سایت شرکت 

تعاونی پیشتازان آئین زندگی، مشاهده شده در اردیبهشت 1400(. 

اهدافردیف

 تربیت کارشناس حرفه ای و ماهر برای انجام تحقیقات مقدماتی در تشکیل تعاونی ها1

2
 تربیت کارشناس حرفه ای و ماهر برای ارزیابی منافع کلی، تشکیل کمیته سازمان دهی، شفاف سازی هدف 

تجاری، انجام یک امکان سنجی، تدوین طرح های تجاری، تهیه اسناد قانونی و ثبت آن تعاونی    

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیالن

 انجام امور کارشناسی در حوزه تعاونی های تولیدی، توزیعی، خدماتی1

  انجام امور کارشناسی در حوزه سرمایه گذاری و توسعه تعاونی ها2

 انجام امور کارشناسی در حوزه ترویج و آموزش تعاون3

 ارزیابی طرح های اقتصادی4

 ارزیابی، بازرسی و نظارت بر فعالیت تعاونی ها5

 تجزیه و تحلیل مسائل حقوقی تعاونی ها6

تجزیه و تحلیل مسائل مالی تعاونی ها7

 انجام حسابداری و حسابرسی تعاونی ها8

 ارائه خدمات مشاوره در زمینه تعاونی ها9

 اداره شرکت ها و اتحادیه های تعاونی10

 مدیریت بنگاه های اقتصادی11

 مدیریت مالی تعاونی ها12

 مدیریت امور بازرگانی تعاونی ها13

مشاغل قابل احراز

کارشناس در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی1
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 کارشناس در بانک توسعه تعاون2

 کارشناس در سازمان تعاون روستایی3

کارشناس در صندوق ضمانت سرمایه گذاری4

 کارشناس اتحادیه تعاونی5

  مدیر شرکت تعاونی6

 حسابدار موسسات تعاونی7

 حسابرس موسسات تعاونی8

  بازرس موسسات تعاونی9

  مدرس دوره های آموزش کوتاه مدت تعاون   10

نهادهای هدف

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ) همراه با تمام ادارات تابعه(1

 شرکت های تعاونی2

 سازمان های تعاونی3

اتحادیه های تعاونی4

مؤسسات اقتصادی5

 مؤسسات تهیه کننده طرح های کسب و کار6

6-3. دانشگاه پیام نور:

دانشگاه پیام نور از سال 1367 تاکنون با ارائه آموزش عالی از راه دور و نیمه حضوری مشغول فعالیت 

می-باشد. مهم ترین دستاوردهای ملی دانشگاه پیام نور عبارت از: اشتغال به تحصیل بیش از 850 هزار 

دانشجو در سال 1393در این دانشگاه، پوشش حدود 30 درصدی از کل دانشجویان کشور، توسعه بیش 

از 500 مرکز و واحد دانشگاهی در اقصی نقاط کشور، کسب رتبه دوم آسیا و رتبه ششم جهان در میان 

دانشگاه های باز و از راه دور، و کسب رتبه برتر فرهنگی دانشگاه های ایران در سال 1389 و کسب رتبه برتر 

خدمت رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر در سال 1390 می باشد. 

همچنین ظرفیت بین المللی این دانشگاه شامل: تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری منعقد شده با 

دانشگاه های: رادیو تلویزیونی )چین(، ایندیراگاندی و جامع ملی اسالمی )هندوستان(، چندرسانه ای و 

بین المللی اسالمی )مالزی(، تشرین، افتراضیه و دمشق )سوریه( می باشد. این دانشگاه همچنین در چندین 
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مجمع علمی بین المللی معتبر در دنیا مانند: انجمن آسیایی دانشگاه های باز، انجمن بین المللی آموزش باز و 

از راه دور و اتحادیه دانشگاه های جهان اسالم عضویت فعال دارند )پایگاه اینترنتی دانشگاه پیام نور(.

الزم به ذکر است که رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون در 42 واحد دانشگاه پیام نور تدریس می شوند. 

این در حالی است که یک از این دوره ها به طور متوسط 20 دانشجو را جذب می کند. تقریبا به طور ساالنه 

800 دانشجو در این رشته می پذیرد )ر.ک. به: دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب برای پذیرش دانشجو 

صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، مقطع کارشناسی سال 1399(. با توجه به این ظرفیت قابل توجه پرورش 

دانشجو در دانشگاه پیام نور، از سویی ضرورتی برای تأسیس رشته در مقطع کارشناسی وجود ندارد و از 

سوی دیگر نیز با این ظرفیت باالی دانشجو در مقطع کارشناسی، بهتر است به تأسیس گرایش یا رشته ای 

در مقطع کارشناسی ارشد پرداخته شود. 

7-3. دانشگاه حکیم سبزواری

به گزارش پایگاه اینترنتی خبرگزاری دانشجو دانشگاه حکیم سبزواری پیرو مصوبه شورای گسترش 

آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 11 آذرماه 97، پس از بررسی امکانات و 

اعضای هیات علمی مجوز تأسیس سه رشته شامل: «معماری و انرژی» در مقطع کارشناسی ارشد و «آمار و 

سنجش آموزشی» و «برنامه ریزی اجتماعی و تعاون» در مقطع کارشناسی را دریافت کرده است. همچنین 

اشاره شده که از سال تحصیلی 99 - 98 در این رشته ها به پذیرش دانشجو اقدام می شود )خبرگزاری 

دانشجو، 1397(. البته تا زمان نگارش این طرح جزییاتی از رشته تعاون و گروه آموزشی آن در پایگاه اینترنتی 

دانشگاه موجود نیست.

8-3. دانشگاه شیراز

دپارتمان علوم اجتماعی در سال 1344 به عنوان بخشی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز 

تأسیس شد. نام این بخش در ابتدا بخش عمران ملی بود؛ دوره پنج ساله ای  که رشته های فرعی مختلفی 

همچون فنی و شهرسازی، جامعه شناسی، بهداشت، کشاورزی و اقتصاد را در بر می گرفت. هدف از تأسیس 

این بخش با توجه به گستردگی دامنه مطالعات و تنوع محتوای برنامه، پرورش افرادی بود که بتوانند نقش 

عمده ای در پیشرفت برنامه های عمرانی و توسعه جوامع شهری، روستایی و عشایری ایران ایفا نمایند. اما به 

دلیل تنوع دروس و عدم شناخت دستگاه های اجرایی، این رشته در سال 1354 به -عمران ملی و برنامه ریزی 

منطقه ای- تغییر یافت تا فارغ التحصیالن آن بتوانند به مسائل و مشکالت مناطق کوچک بپردازند.
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بخش عمران ملی که طبق اصل 44 تأسیس شده بود، در محل شاپور قدیم شیراز قرار داشت و مرکز 

آموزش آن نیز در مرو دشت بود. دانشجویان در تابستان نیز برای انجام کارهای عملی در زمینه مطالعات 

اقتصادی-اجتماعی در زمینه کشاورزی، آب، خاک و ... به آنجا مراجعه می کردند. آنها از اساتید مجرب 

داخلی و خارجی بهره مند می شدند و عالوه بر دروس تئوری با انجام کارعملی در مناطق روستایی و ایجاد 

قابلیت توسعه در روستاها و شهرها زمینه های آبادانی آن مناطق را فراهم می ساختند.

پس از انقالب در سال 1358رشته برنامه  ریزی شهری و منطقه ای در مقطع کارشناسی که از رشته های 

نو پا در دانشگاه های معتبر دنیا بود به عنوان یک رشته قوی بین رشته ای در دانشگاه شیراز تأسیس گردید. 

اما این رشته که از یک دوره 5ساله پیوسته به 4 ساله پیوسته تغییر شکل داده بود، تنها چهار سال در دانشگاه 

رایج بود و در طول این مدت توانست اساتید زیادی را به جامعه تقدیم کند.

 در سال 1362پس از جریان انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه و سپس بازگشایی دوباره آن در سال 

1363 رشته برنامه  ریزی شهری و منطقه ای مورد پذیرش واقع نشد و خواسته شد که این رشته با 34 واحد 

از واحدهای تخصصی عمران ملی قدیم و به عنوان گرایشی در قالب یکی از دو رشته علوم اجتماعی یا 

جغرافیا قرار گیرد. آقای مهندس کبگانی و دکتر نّصابه به عنوان طرح ریزان این رشته جدید انتخاب شدند. 

آن ها عنوان رشته برنامه ریزی اجتماع1  نام گذاردند. منظور از اجتماع، سطحی باالتر از محله و ناحیه در 

شهر و با ابعاد فیزیکی و اقتصادی-اجتماعی مشخص بود، یعنی رشته ای که به محدوده ای جغرافیایی با 

مشخصات اقتصادی-اجتماعی مشخص بپردازد و فعالیت هایی نظیر طرح ریزی  های آینده، جلوگیری از 

هدررفت آب و برق در مناطق و ... را شامل شود.

در مجموع موضوعات مورد بحث در رشته برنامه ریزی اجتماعی، عمدتاً مربوط به مسائل اجتماعی 

انسان و برنامه ریزی در خصوص آن است. در واقع این گرایش درصدد ایجاد جامعه انسانی توسعه یافته با 

استفاده از اصل برنامه ریزی است. به طور نمونه، در هنگام ساخت یک کارخانه یا مرکز تحقیقاتی، کارشناس 

برنامه ریزی اجتماعی وظیفه دارد تا ضمن مکان یابی مناسب برای این کار، برنامه ای برای رعایت حقوق 

اقشار مختلف درگیر در این پروژه ارایه دهد تا انجام این توسعه، رفاه و آسایش بیشتری را برای آن اجتماع 

فراهم آورد.

بدیهی است که با توجه به گستردگی عرصه "اجتماع"، قلمرو این علم وسعتی قابل توجه خواهد داشت. 

مثاًل در یک موضوع خاص، برنامه ریزی در هر یک از عرصه های روستایی، شهری و کشوری می تواند در 

1. Community Planning
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دستور کار یک کارشناس برنامه ریزی اجتماعی باشد. الزم به ذکر است، حضور فعال در جامعه و استفاده 

مداوم از تحقیقات میدانی و نتایج آن، از مهمترین ویژگی های الزم برای یک کارشناس در این رشته است 

)پایگاه اینترنتی دانشگاه شیراز، مشاهده شده در اردیبهشت 1400(.

9-3. دانشگاه شهید چمران اهواز

این دانشگاه با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان تفاهم نامه ای را برای اجرای طرح هایی 

در حوزه تعاون امضاء کرده است.

برخی از مهم ترین طرح های این تفاهم نامه و وضعیت آنها عبارتند از:
استقرار چرخه بهره وری در شرکت های تعاونی توزیعی )خاتمه یافته(.  -

عارضه یابی و استانداردسازی مدیریت و بازرسی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی توزیعی )خاتمه یافته(.  -
امکان سنجی مزیت های رقابتی تعاونی های تولیدی برای توسعه بازارهای تعاونی در استان خوزستان   -

)خاتمه یافته(.

بررسی شرایط کسب وکار در استان خوزستان با وجود بروز ریز گردها: یک مطالعه داده بنیاد )با تأکید   -

بر شرایط کسب وکار( )در حال انجام(.

واکاوی زمینه های بروز طالق و پیامدهای آن در بین خانواده های استان با تأکید بر کارگران و   -

بررسی ویژگی ها و زمینه های اجتماعی- اقتصادی پدیده کودکان خیابانی و کار در شهر اهواز )پایگاه اینترنتی 

دانشگاه شهید چمران اهواز(.

4. تجربیات بین المللی 

 در این بخش به مرور تجربیات بین المللی در آموزش تعاون در قالب دانشگاه ها و موسسات عالی 

آموزشی و دوره های آموزشی کوتاه مدت پرداخته خواهد شد. 

1-4. دانشگاه تعاون کنیا1

دانشگاه کنیا تا سال 2012 تحت نظر یک گروه و دانشکده فعالیت می کرد. با این حال، دانشکده تعاون 

و توسعه از سال 2013 فعالیت های خود را از سطح اعطاء دیپلم به کارشناسی ارتقاء داده و اکنون با توجه 

به نیازهای این بخش درصدد توسعه و اجرای برنامه های بیشتر است. 

دانشگاه کنیا متشکل از 4 دپارتمان شامل: مدرسه کسب و کار و اقتصاد، مدرسه محاسبه و ریاضیات و 

1. The Cooperative university of Kenya
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مدرسه تعاونی ها و توسعه جماعت محور1 است. مدرسه تعاون در این دانشگاه، ماموریت خود را آموزش 

سطح باالی نیروی انسانی برای کشور کنیا و دیگر جوامع شرق آفریقا تعریف کرده است. در اینجا حوزه هایی 

چون: مدیریت تعاونی، توسعه اجتماعات محلی، مدیریت بحران و توسعه پایدار تدریس می شود. این بخش 

در سال 2016 برای توسعه دامنه فعالیت های این دانشکده پیشرو تاسیس گردید. چشم انداز این مدرسه 

دستیابی به تعالی در آموزش عالی در مطالعات تعاون و توسعه جوامع محلی است و ماموریت آن ارائه 

دانش، مهارت و آموزش به کارآموزان در این حوزه است. ساختار این مجموعه به گونه ای است که متشکل 

از دو دپارتمان شامل: تعاون و توسعه تجارت کشاورزی و توسعه اجتماع محلی و محیط زیست می باشد. 

دوره های آموزشی دانشگاه تعاون کنیا

دپارتمان تعاون و توسعه تجارت کشاورزی:

دیپلم مدیریت تعاونی، دیپلم مدیریت کسب وکار کشاورزی و گواهی در مدیریت تعاونی

دپارتمان توسعه اجتماع محلی و محیط زیست: 

جدول 2: برنامه های آموزشی مربوط به تعاون در دانشگاه کنیا

1. Community development
2. Bachelor of Co-operatives and Community Development (BCCD)
3. Bachelor of Science in Disaster Risk Management & Sustainable Development (BDRM)
4. Diploma in Community Development and Social Work
5. Certificate in Cooperative Management (CCM)
6. Certificate in Cooperative Management

هزینه واحدهای درسیتعداد ترم هاشرایط الزمعنوان دوره

کارشناسی تعاونی ها و 
توسعه اجتماعات محلی2

دارای معدل کل + C و 
نمره ریاضیات و زبان 

انگلیسی C و دارای دیپلم 
از هر موسسه مورد تأیید 

هیئت علم دانشگاه

6 یا 8 ترم برای دارندگان 
دیپلم

50 هزار شلینگ کنیا
5 هزار شلینگ هم برای 
آموزش آنالین به ازاء 

هر دوره
کارشناسی علوم مدیریت 

ریسک و توسعه پایدار3

دیپلم توسعه جامعه محلی 
و مددکاری اجتماعی4

معدل C- یا هر 
صالحیت دیگری که 

مورد تأیید هیئت علمی 
باشد.

3 ترم

27 هزار شلینگ کنیا
3 هزار شلینگ کنیا برای 

دوره های آنالین

گواهی مدیریت تعاونی5
D معدل

3 ماه )بر حسبت سال 
تحصیلی آوریل، آگوست 

و دسامبر(

16 هزار و 100 شلینگ 
کنیا برای هر ترم گواهی مدیریت تعاونی6
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آینده مدرسه و فرصت های پیشرو

بهبود ظرفیت در تحقیقات و نتایج توسعه برنامه های جدید از جمله برنامه های کارشناسی ارشد و دکتری     
گسترش شبکه های همکاری و مشارکت با سازمان ها مختلف

ایجاد و افزایش ظرفیت برای کارکنان    

گسترش بخش های دانشگاهی برای افزایش ارائه خدمات با کیفیت باالتر1    

2-4. دانشگاه موندراگون2: کشور اسپانیا

موندراگون یک دانشگاه تعاونی است که در سال 1997 تأسیس شد. این دانشگاه متشکل از گردهمایی 

سه تعاونی آموزشی شامل: مدرسه عالی پلی تکنیک موندراگون3، مدرسه ترتیب معلم4 و تعاونی کارآفرینی5  

است. در این دانشگاه هر دانشکده می تواند با ساختار حقوقی تعاونی بر اساس یک پروژه مشترک با رعایت 

اصول تعاونی مانند اولویت کار و همکاری، دموکراسی و همبستگی فعالیت نماید. الزم به ذکر است که 

ضمانت اجرای این اصول از طریق همکاری و تجمیع 3 مجموعه شامل: شرکت های کارگری )صاحبان 

شرکت تعاونی با دارایی سرمایه(، شرکای همکاری6 )نمایندگان شرکت های تعاونی و غیرتعاونی ها و سایر 

مؤسسات( و دانشجویان محقق می شود.  

موندراگون به عنوان یک دانشگاه، تمرکز خود را بر ایجاد شغل مناسب در جامعه بر اساس آموزش در 

تناسب با نیازهای تجارت تعریف کرده است. در واقع در این دانشگاه، بر خالف دیگر همتایان، با همراه 

نمودن تحصیل و کار، توانایی اقتصادی و بنیه آموزشی همزمان تقویت می شوند. 

در این دانشگاه با ارجاع به اصل «تمرکززدایی و خودگردانی» هر دانشکده دارای ساختار تعاونی است که 

توسط مجمع عمومی و هیئت مدیره اداره می شود. فعالیت های روزمره تعاونی توسط هیئت اجرایی متشکل 

از مدیری برای هر دانشکده و اعضاء تیم وی اجرا می شوند. در این ساختار، هیئت مدیره در واقع یک هیئت 

نمایندگی است که با گزارش های ماهانه هیئت اجرایی نقش نظارتی در این نهاد را بر عهده دارد. الزم به 

1. تجربه ای شبیه به تجربه دانشگاه تعاون كنیا توسط دانشگاه وامنیكوم هند پیشتر مشاهده شده كه در متن حاضر بدان پرداخته نشده است. با این حال اندیشكده 
تعاون به طور اختصاصی درباره این دانشگاه در بولتن سیاستی شماره یک خود به شكل مبسوط پرداخته است. برای مطالعه درباره مدرسه وامنیكوم لطفاً رجوع 

www.cooptt.com :كنید به
2. Mondragon University
3. Mondragon Higher Polytechnic School S.Coop
4. Teacher Training School S.Coop 
5. Enpresagintza S.Coop
6. Collaborating Partners
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ذکر است که در این ساختار که تعاونی باشد، هم نمایندگان در مجمع عمومی و هم هیئت مدیره، هر دو 

به طور دموکراتیک انتخاب می شوند )وب سایت دانشگاه موندراگون. مشاهده شده در فروردین 1400(. 

تجربه موندراگون به این سبب که خود یک تعاونی  است نمی تواند الگوی مطلوبی برای استفاده از آن در 

مؤسسات آموزش عالی دولتی باشد. البته مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی طبعاً امکان بهره مندی از این 

الگو را داشته، چنانچه به صورت تعاونی اداره شوند. 

دانشگاه تعاونی کشاورزی1: کشور کره   .4-3

دانشگاه تعاونی کشاورزی از سال 1962 تاکنون حدود 6 هزار فارغ التحصیل را با هدف شناسایی 

و پرورش استعدادها برای کشاورزی، جوامع روستایی و تعاونی های کشاورزی آموزش داده است. سه 

موضوع اصلی در این دانشگاه عبارتند از: 

- ارتباط )Connection(: ضرورت تربیت افرادی که بتوانند ارتباط انسان با محیط و فناوری را درک 

کنند و کسانی که می توانند از این روابط به روش های دیجیتالی استفاده کنند.

- همکاری )Cooperation(: ضرورت تربیت افرادی مستعد با ارزش های تعاون و ارائه مدل تعاونی 

در جهت حل مسائل کشاورزی و جوامع روستایی و ترویج منافع و ارزش های عمومی در عرصه حیات 

اجتماعی.

- ایجاد )Creation(: عملی کردن ارزش های تعاون در قالب یک انسان برای تقویت همزمان آموزش و 

تحقیق در جهت ایجاد یک دانش عملیاتی.

رشته ها و برنامه های آموزشی

1. رشته مدیریت تعاونی: برنامه دو ساله

استخدام: کسانی که از کالج های حرفه ای فارغ التحصیل شده اند )52 نفر(. 

شرایط فارغ التحصیلی: کالس+ تمرین: 80 امتیاز 

صدور گواهینامه: 4 نوع گواهی شامل: زبان خارجی، حروف چینی، محاسبات، کشاورزی، توزیع و امور مالی

2. رشته صنعت تعاونی: برنامه سه ساله

استخدام: پذیرش عمومی )30نفر(، پذیرش استعدادهای جوامع روستایی )28 نفر(

شرایط فارغ التحصیلی: کالس + تمرین: 120امتیاز

1. Agricultural Cooperative niversity
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 صدور گواهینامه: 4 نوع گواهی )4 نوع را انتخاب کنید: زبان خارجی، حروف چینی، محاسبه، کشاورزی، توزیع و مالیه(.

برنامه های آموزشی:

-  تمرین برای تقویت مهارت های عملی در تعاونی های کشاورزی:

تنظیم برنامه درسی برای دانش پایه به همراه توانایی کاربرد آنها

-  تمرین زمینه تعاون:

سازگاری با بستر تعاون و کسب دانش اولیه کار و اجرای آموزش عملی

-  سیستم ترمیک:

تقویت توانایی عملی و توانایی سازگاری زمینه ای )ترم آخر پیش از فارغ التحصیلی، آموزش زبان خارج از کشور و تمرین صنعت خارج 

از کشور(

-  یادگیری میدانی جهانی:

 توسعه قابلیت های همکاری جهانی را با فراهم آوردن فرصت هایی برای تمرین در خارج از کشور )ترم آخرقبل از فارغ التحصیلی، 

آموزش زبان خارج از کشور و تمرین خارج از کشور( فراهم می کند.

سیستم صدور گواهینامه فارغ التحصیلی:

کسب اجباری 4 نوع گواهینامه برای کارهای کشاورزی مانند رایانه )پردازش داده(، زبان خارجی )شامل حروف چینی(، آموزش کشاورزی 

و تمرین

-   برنامه پشتیبانی از صدور گواهینامه توسط ترم و فعالیت آکادمی سایبر

برخی از آموزش های دانشگاه تعاونی کشاورزی تحت نظارت بنیاد همکاری صنعت-دانشگاه1 

حوزه آموزش مدیریت:*   

مدرسه کسب  وکار تعاونی

1. Industry-University Cooperation Foundation

تربیت مدیرانی با ایدئولوژی تعاونی ها و تحوالت محیطی-   
 پرورش توانایی مدیریت خالق و رهبری مدیران عامل شرکت های تعاونی کشاورزی-   

اهداف

رهبری متحد )تعاونی های دامداری و کشاورزی و کاالهای آن(-    هدف غایی

برنامه درسی منحصر به فرد مجهز به تئوری مدیریت پیشرفته و هزینه های واقعی تعاونی ها-   

تشکیل هیئت علمی شامل: بهترین دانشمندان هر رشته از داخل کره و از کشورهای خارجی-   

شکیل یک شبکه گسترده و آموزش در سایت های تجاری منحصر به فرد در کشور کره و خارج از آن-   

محتوا
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دوره استراتژی برای مدیران1

حوزه آموزش مدیریت کشاورزی و توزیع:*   

دوره مدیر عاملی کشاورزی2

دوره مدیریت کشاورزی-صنعتی

1. Chief Strategy Course
2. Agriculture CEO Course

پـرورش مدیـر عامـل شـرکت تعاونـی کشـاورزی بـرای آینـده کـه منجر به رشـد و توسـعه -   
تعاونی هـای کشـاورزی می شـود

بینش و دانش مدیریتی را برای سـاخت سیسـتمی متناسـب با تغییرات محیط مدیریت فراهم -   
می کند.

اهداف

رهبـری متحـد توسـط کسـانی کـه از مدرسـه کسـب و کار تعاونی را بـه پایـان رسـانده اند. )تعاونی دام -   
کشـاورزی و اتحادیه کاال( هدف غایی

باالتریـن سـطح در شـرکت های تعاونـی کـه رهبـری و دانـش را نشـان می دهـد کـه نماینـده تعاونـی -   
است. کشـاورزی 

توسعه قابلیت نوآورانه مدیر عامل و ایجاد شبکه همکاری بین مدیران و ایجاد شبکه همکاری آن ها-   
محتوا

-  پرورش بهترین کشاورزان برای تولید هر محصول )کاال( از طریق آموزش پیشرفته تولید، مدیریت 
و توزیع کشاورزی

-  تربیت رهبران متخص در اداره روستاها در جهت توسعه منطقه ای و روستایی
اهداف

-  گروه هدف کسانی هستند که بیش از 3 سال تجربه کشاورزی برای هر کاال را دارند. هدف غایی

دولت محلی آموزش و پرورش کشاورزان را به دانشگاه تفویض کند.-   
آموزش عملی که دانش جدید مدیریت کشاورزی را با علم در دانشگاه ترکیب کند.-   

اجرای آموزش های تخصصی در کل فرآیند کشاورزی: شامل: دانش کشاورزی، طراحی، تولید،    -

توزیع و مدیریت

محتوا

اهداف
 پرورش بهترین کشاورزان برای تولید هر محصول )کاال( از طریق آموزش پیشرفته تولید، -   

مدیریت و توزیع کشاورزی
تربیت رهبران متخصص در اداره روستاها در جهت توسعه منطقه ای و روستایی-   

گروه هدف کسانی هستند که بیش از 3 سال تجربه کشاورزی برای هر کاال را دارند.-   هدف غایی

محتوا

دولت محلی آموزش و پرورش کشاورزان را به دانشگاه تفویض کند.-   
آموزش عملی که دانش جدید مدیریت کشاورزی را با علم در دانشگاه ترکیب کند.-   
اجرای آموزش های تخصصی در کل فرآیند کشاورزی: شامل: دانش کشاورزی، طراحی، تولید، -   

توزیع و مدیریت
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دیگر دوره ها:*   

دانشگاه بازگشت به کشاورزی و روستا1 

دانشگاه تعاون2: منچستر انگلستان  .4-4

در سال 1919 این مؤسسه با هدف گسترش آموزش برای تعاونی ها تاسیس شد. تمرکز اصلی و اولیه 

این مرکز بر چگونگی راه اندازی یک کسب و کار تعاونی موفق و رفتار مبتنی بر اخالق به عنوان یک تعاون گر 

بود. این مجموعه در ابتدا به عنوان یک مرکز اقامتی آغاز به کار کرد و اولین دانشجویان از سراسر انگلستان، 

ایسلند و استرالیا مورد پذیرش قرار گرفتند. البته باید توجه ایده تشکیل این مرکز پیش از این نیز در سال 

1830 نیز مورد بررسی قرار گرفته بود. 

اکنون تجربه صد ساله این دانشگاه، برای فعالیت در آموزش تعاون نشان داده که افزایش سواد افراد در 

تعاون می تواند، کلیدی برای بهبود عملکرد در این حوزه باشد. در این دانشگاه عالوه بر دوره های آموزشی 

ثابت همچون: دوره های کوتاه مدت آنالین، آموزش برای سازمان ها، تفکر و یادگیری تعاونی، دیگر کارگاه ها 

و کالس های درخواستی هم طبق نیاز اعالم شده از سوی دانشجویان و مخاطبان برگزار می شود. 

شایان توجه است که فعالیت های این دانشگاه صرفا به آموزش محدود نشده و طرح های بسیاری را هم 

با تمرکز بر موضوعاتی چون: جوانان، اشتغال و بازیابی تعادل اقتصادی در در سراسر انگلستان و قاره اروپا 

اجرا نموده اند. در زمینه پژوهش نیز این دانشگاه به تبادل علمی و دریافت کمک مالی از دیگر نهادهای علمی 

همچون: دانشگاه متروپولیتن منچستر، گروه های راچدیل و غیره می پردازد.

1. Rural and Farming Return University
2. Co-operative University

افزایش ظرفیت طراحی و استقرار روستایی و کشاورزی برای کسانی که امیدوارند به روستاها -   
بازگردند

تقویت توانایی درک و اجرای مراحل بازگشت به کشاورزان و جوامع روستایی.-   
اهداف

ساکنان مناطق مورد نظر یا هر کسی که می خواهد به آن منطقه بازگردد.-    هدف غایی

اجرای آموزش گام به گام برای آماده  سازی بازگشت به جوامع کشاورزی و روستایی با توجه به -   
سطح شرکت کننده )دانشجو(

افزایش تاثیر آموزش های ارائه شده از طریق آموزش میدانی متمرکز در مزارع اطراف-   
محتوا
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دانشگاه تعاونی در تالین1: کشور میانمار  .4-5

در 19 ماه مه 1994، دولت میانمار، کالج منطقه ای تعاونی یانگون را تاسیس نمود. این کالج در 21 ژوئن 

1994 پذیرش دانشجو را آغاز کرد و در 23 ژوئن 1996 به کالج مدرک یانگون تغییر نام داد و از سال 

تحصیلی 2013 - 2012 تاکنون با عنوان کالج تعاون شناخته می شود.

دانشگاه تعاون یک دانشگاه دولتی است که در شهرستان تالین در بخش یانگون میانمار قرار دارد. 

این دانشگاه ساالنه 300 دانشجو برای برنامه های 4 ساله خود می پذیرد و کارشناسی علوم تجارت را با 5 

تخصص در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می دهد. دانشگاه تالین بخشی از شبکه نوآوری اجتماعی جنوب 

شرقی آسیا2 است. در این پروژه با بودجه کمیسیون اروپا که برای ارتقاء خالقیت و نوآوری اجتماعی در 

کنسرسیومی با 15 شریک از جمله: دانشگاه آلیکانته، دنشگاه گالسگو کالدونیان، دانشگاه آریزو، دانشگاه 

تاماسات، آشوکا در تایلند، میث سامالن و تبادل نوآوری اجتماعی و دیگران است، همکاری می کند.

دانشگاه تعاون تالین 11 دپارتمان تخصصی شامل: گروه اقتصاد، بازرگانی، آمار، مطالعات مدیریت، 

مطالعات تعاون، ICT، مطالعات برمه، انگلیسی، ریاضیات، حقوق و جغرافیای اقتصادی در دو مقطع 

کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد )ویکی پدیا. مشاهده شده در فروردین 1400(.

6-4. مدرسه اقتصاد و حقوق برلین3 

این مرکز به عنوان بزرگترین ارائه دهنده برنامه های آموزشی مربوط به تعاون در پایتخت آلمان شناخته 

می شود. گروه مطالعات تعاون بیش از 2000 کرسی برای تحصیل و کار همزمان در ارتباط با 700 شرکت 

را در 18 رشته مختلف به داوطلبان و عالقه مندان ارائه می دهد. متقاضیان می توانند از 18 رشته مختلف در 

بخش مطالعات تعاون مشغول تحصیل شوند. 

7-4. مدرسه کسب وکار سابی4 واقع در دانشگاه سنت ماری5 )تجربه برتر(

مدرسه کسب و کار سابی در دانشگاه سنت ماری کانادا رشته ای تحت عنوان مدیریت ارشد امور تعاونی 

و اتحادیه اعتباری6 را فعال کرده اند که تحت عنوان MMCCU فعالیت می کند. این رشته دانشگاهی سطح 

1. Co-operative University, Thanlyin
2. Southeast Asian Social Innovative Network (SEASIN)
3. Berlin school of economics and law
4. Sobey School of Business
5. Saint Mary
6. Master of Management Cooperatives and Credit Unions (MMCCU)
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تحصیالت تکمیلی نوعی مدیریت امور تعاونی ها و اتحادیه های اعتباری است که ماهیت میان رشته بین 

اقتصاد، حسابداری، علوم اجتماعی و مدیریت دارد. این دانشگاه از موفق ترین دانشگاه های جهان در حوزه 

آموزش امور تعاون محسوب می شوند. به نظر نگارنده، تجریه این دانشگاه بهترین نمونه و الگو برای 

تأسیس رشته مدیریت امور تعاونی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور است. همچنین تأکید این 

دانشگاه برای آموزش مدیران تعاونی های اعتباری در مقطع کارشناسی ارشد، حکایت از نیاز این نوع از 

تعاونی ها به برخورداری از دانش فنی مالی دارد1.

1.  برای مطالعه بیشتر رجوع كنید به: 
https://www.smu.ca/academics/sobey/welcome.html
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5. جمع بندی و پیشنهادات )توصیه های سیاستی(

بنابر آنچه گفته شد، با توجه به اهمیت بین المللی آموزش تعاون و وجود ظرفیت های کافی در مؤسسات 

آموزش عالی کشور، به معاونت تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3 گزینه یا راه حل جایگزین1 

ارائه می شود:

1. با توجه به ظرفیت های ملی و بین المللی دانشگاه پیام نور، رشته «مدیریت امور تعاونی» را می توان با 

رویکردِ همراهی نظر و عمل ایجاد نمود. با توجه به این که دانشگاه پیام نور بستر مناسبی برای آموزش از راه 

دور فراهم آورده است، این نهاد آموزشی بهترین گزینه برای ارتقا دانش مدیریتی مدیران تعاونی ها در مقطع 

تحصیالت تکمیلی است. مدیرانی که بیشتر وقت خود را به فعالیت در تعاونی ها می گذرانند و تعاونی هایی 

که بیشتر اعضا و مدیرانشان در مناطق حاشیه ای و کمتربرخوردار فعالیت می کنند. در واقع دانشگاه پیام نور، 

مسأله کمبود زمان و دوری مسافت را به واسطه ماهیت ذاتی خود برای این دست از مخاطبین تعاونی ها حل 

می کند. تأسیس رشته مدیریت امور تعاون در مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان MCA2 فرصت را جهت 

بازاریابی مناسب دانشجویان و مدیران حوزه تعاون فراهم می آورد. همان گونه که دانشگاه سنت ماری کانادا 

این کار را از طریق طراحی مدرک MMCCU انجام داده است. 

2. در قالب بندی موضوع در بستر حوزه آموزش و ترویج کشاورزی و با ارجاع به تجربیات بین-المللی 

به ویژه تجربه کشور کره، ایجاد رشته مستقلی با محتوای ارتباط رشته کشاورزی و تعاونی-ها می تواند مثمر 

ثمر باشد. شایان ذکر است که در ایران، تعاونی های کشاورزی بیشترین سهم فعالیت در این حوزه را دارند 

و نهادهای مستقل علمی از جمله انجمن علمی تعاون با انتشار مجله «تعاون و کشاورزی» توجه ویژه ای به 

مبحث کشاورزی و تعاونی ها دارد. 

3. دانشگاه علمی-کاربردی هم اکنون دارای رشته مدیریت تعاون است و ظرفیت ارتباط با مؤسسات، 

واحدهای صنعتی و به طور کلی بازار اشتغال وجود دارد. تمرکز این واحد بهتر است در سطح کاردانی 

و کارشناسی و بر محور آموزش تجربی اصول مدیریتی حوزه تعاون باشد. لذا بایستی از ورود این نهاد 

در سطح تحصیالت تکمیلی پرهیز شود و طرح درس کنونی مدیریت امور تعاون در مقطع کاردانی و 

کارشناسی با توجه به نیازهای فعلی محیط بازار و تجربیات بین المللی بازبینی گردد. 

بدیهی است که نگارش طرح درس مناسب برای رشته تعاون، حال با هر عنوانی، نیازمند موافقت وزارت 

1. Alternative
2. Master of Cooperative Administration (MCA)
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تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رایزنی با یک گروه آموزشی در یکی از دانشگاه های کشور و تشکیل کمیته ای 

از متخصصین برای نگارش پیش نویس اولیه آن است. لذا پیشتر از پیشبرد ایده کانونی متن حاضر، کسب 

موافقت های اولیه بایستی در دستور کار قرار گیرد. این مهم از آن جهت حائز اهمیت است که در گذشته 

فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت تأسیس رشته تعاون با موفقیت چندانی رو به رو نشده 

است. طبق بررسی صورت گرفته توسط اندیشکده تعاون، نامه نگاری ها و تالش های وزارت تعاون برای 

تأسیس گرایش تعاون ذیل رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد که از آذر ماه سال 1398 آغاز شده، تا 

کنون به نتیجه نرسیده است.

 بر همین اساس پیشنهاد نهایی اندیشکده تعاون بر اساس سه راه حل جایگزین فوق الذکر، در 3 گام1 

بدین صورت مفصل بندی می گردد:

1. گام نخست، این که خالصه سیاستی کنونی توسط مسئولین مرتبط در وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی خوانده شده و در رابطه با سه وضعیت یا راه حل فوق تصمیم گیری شود. این که تأسیس رشته 

"مدیریت امور تعاون" در مقطع کارشناسی ارشد در دستور کار قرار گیرد که این مهم می تواند توسط دانشگاه 

پیام نور انجام شود؛ یا گرایش تعاون ذیل رشته آموزش و ترویج کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد طراحی 

شود که در این زمینه بیشتر مراکز آموزش عالی کشور از ظرفیت های الزم برخوردار هستند، با این حال 

پیشرو بودن دانشگاه تهران در رشته  کشاورزی و وجود پژوهشکده توسعه تعاون در پردیس کشاورزی 

دانشگاه تهران می تواند جایگاه برجسته تری نسبت به سایر مراکز آموزش عالی کشور به این دانشگاه دهد؛ 

و یا با تمرکز بر دانشگاه علمی-کاربردی، طرح درس همان رشته مدیریت امور تعاون در مقطع کاردانی و 

کارشناسی با همکاری دانشگاه جامع علمی-کاربردی تقویت و بازنگری گردد. 

2. پس از اتخاذ تصمیم و ضرورت سنجی توسط وزارتخانه، فرآیند نامه نگاری آن با وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری برای تأسیس رشته آغاز شود. بدیهی است که مبنای این نامه نگاری ها، الزام وزارت 

"عتف" مبنی بر تأسیس گسترش رشته تعاون بر اساس ماده 71 قانون تعاون جمهوری اسالمی ایران است 

و از این جهت ظرفیت قانونی الزم برای تأسیس رشته تعاون وجود دارد2. 

3. پس از کسب موافقت وزارت علوم و شورای عالی انقالب فرهنگی آنگاه بایستی تشکیل کارگروه 

1. Stage
2. بند 2 ماده 71 قانون تعاون:

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظفند نسبت به توسعه گرایش ها، رشته ها و گروه های علمی مرتبط با 
تعاونی اقدام نمایند. 
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تخصصی نگارش طرح درس مناسب توسط کارگروهی تخصصی انجام پذیرد. اندیشکده تعاون در این 

راستا اعالم آمادگی کرده و می تواند با بهره گیری از شورای علمی حاضر در مجموعه خود و همکاری 

انجمن علمی تعاون، مأموریت نگارش طرح درس اختصاصی رشته تعاون و یا بازنگری طرح درس های 

فعلی را در دستور کار خود قرار دهد. برآورد می شود که این مهم در طی 6 ماه و برگزاری حداقل 15 جلسه 

تخصصی بر اساس یک پیش نویس اولیه تهیه شده توسط اندیشکده تعاون و انجمن علمی تعاون، قابل 

انجام است. 

 

شکل 1: طرح شماتیک پیشنهاد اندیشکده تعاون برای تأسیس رشته تعاون
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