
 عىايیه پزيصٌ َای پضيَشی آمًسشی

 

 شیًٌ َای جذب ي پذیزش متقاضیان يريد بٍ ديرٌ َای علمی کاربزدی - 1محًر 
 

 رٍضْا ٍ راّىارّای تذلیل در جذب ٍ پذیزش داًطجَ در دٍرُ ّای علوی وارتزدی وطاٍرسی

 تعییي اٍلَیتْای جذب داًطجَیاى  علوی وارتزدی وطاٍرسی تا تَجِ تِ هتغیزّای هٌغمِ ای ٍ ضزایظ اللیوی

 عَاهل هَثز تز اًگیشُ داًطجَیاى جْت ٍرٍد تِ دٍرُ ّای علوی وارتزدی وطاٍرسی

ُ ّای جذب رٍستائیاى ٍ وطاٍرسسادگاى تِ دٍرُ ّای علوی وارتزدی ٍ هْارتی وطاٍرسی  تزرسی را

 تزرسی هیشاى توایل ضاغلیي تخص وطاٍرسی تِ ٍرٍد تِ دٍرُ ّای وَتاُ هذت هْارتی ٍ ته پَدهاًی ضغلی

هیشاى استمثال یا )تزرسی هیشاى ٍ عَاهل هَثز تز تماضای اجتواعی ًسثت تِ دٍرُ ّای علوی وارتزدی وطاٍرسی 
 (وارتزدی وطاٍرسی- عذم توایل هتماضیاى جْت ٍرٍد تِ دٍرُ ّای علوی

 تزرسی ًمص فٌاٍری اعالعات ٍ ارتثاعات ٍ رٍاتظ عوَهی در جذب ٍ پذیزش داًطجَیاى علوی وارتزدی

 ویاسسىجی ي بزوامٍ ریشی آمًسشی- 2محًر 
 

 ًیاسسٌجی ًیزٍی اًساًی هتخصص ٍ هاّز هَرد ًیاس تخص وطاٍرسی

ِ ریشی تلٌذهذت جْت رفع ًیاسّای آهَسضی ضاغلیي تخص وطاٍرسی  تزًاه

ًیاسسٌجی آهَسضی ٍ هْارتی ضاغلیي ٍ تْزُ تزداراى تخص ّای وطاٍرسی ٍ هٌاتع عثیعی تِ دٍرُ ّای آهَسضی 
 هْارتی وطاٍرسی

سهیٌِ یاتی تزلزاری ارتثاط هستوز هزاوش آهَسضی تا ٍاحذّای خذهاتی، تَلیذی ٍتجاری وطاٍرسی تِ هٌظَر تعییي 
 هیشاى تَاًوٌذی ّای هَرد ًیاس ٍ ًیاسّای آهَسضی داًطجَیاى دٍرُ ّای علوی وارتزدی وطاٍرسی

 وارتزدی در راستای تزًاهِ –تزرسی الگَّای هٌاسة ًیاسسٌجی دٍرُ ّای واروٌاى، هْارتی، تْزُ تزداراى ٍ علوی 
 ّای هیاى هذت ٍ تلٌذهذت ٍسارت جْادوطاٍرسی

 راَکارَای اشتغال، پی گیزی شغلی ي يضعیت اشتغال داوش آمًختگان - 3محًر 
 

تزرسی راّىارّا ٍ تاسدارًذُ ّای لاًًَی جْت جذب ٍ اضتغال داًص آهَختگاى دٍرُ ّای علوی وارتزدی 
 وطاٍرسی در ٍاحذّای تَلیذی، تجاری ٍ خذهاتی خصَصی وطاٍرسی

سهیٌِ یاتی جذب داًص آهَختگاى دٍرُ ّای علوی وارتزدی وطاٍرسی در پزٍصُ ّای اجزایی دٍلتی در لالة 
 لزارداد ٍ تفاّن ًاهِ تا ارگاًْای دٍلتی

تزرسی سزًَضت یا ٍضعیت ضغلی ٍ هَاًع ٍ هطىالت اضتغال داًص آهَختگاى دٍرُ ّای علوی وارتزدی 
 وطاٍرسی

 تزرسی هیشاى وارآفزیٌی ٍ اضتغال سایی داًص آهَختگاى دٍرُ ّای علوی وارتزدی وطاٍرسی

سهیٌِ یاتی احذاث وسة ٍ وارّای وَچه ٍ هجتوع ّای تَلیذی ٍ تجاری ارساى لیوت تا استفادُ اس هٌاتع هالی 
 اعتثاری تَسظ داًص آهَختگاى دٍرُ ّای علوی وارتزدی وطاٍرسی- تاًه ّا ٍ هَسسات هالی 



 

 ارسشیابی آمًسشی، کیفیت، باسدَی ي ارسشیابی اثزبخشی - 4محًر 

  وارتزدی در وارآفزیٌی ٍ خَد اضتغالی داًص آهَختگاى–تزرسی هیشاى اثزتخطی دٍرُ ّای علوی 

 تزرسی ًمص آهَسش ّای علوی وارتزدی در افشایص ووی ٍ ویفی تَلیذات تخص وطاٍرسی

 هغالعِ هیشاى اًغثاق سزفصل ٍ هحتَای درسی دٍرُ ّا علوی وارتزدی تا ًیاس هطاغل ٍ حزف وطاٍرسی

تزرسی ًمص ٍ تاثیز آهَسش ّای علوی وارتزدی در تَسعِ التصادی، اجتواعی،  فزٌّگی ٍ تْزُ ٍری تخص 
 وطاٍرسی ٍ هٌاتع عثیعی

 تزرسی هیشاى تغاتك تخصصی ٍ تجزتی اعضای ّیات علوی ٍ هذرساى هزاوش تا درٍس هَرد تذریس

  وارتزدی وطاٍرسی–تزرسی عَاهل هَثز تز اًگیشُ  ٍ پیطزفت تحصیلی داًطجَیاى علوی 

 ًمص فٌاٍری اعالعات در تْثَد ویفیت هذیزیت، یادگیزی ٍ تذریس در  آهَسش ّای علوی وارتزدی وطاٍرسی

 تاثیز استفادُ اس فٌاٍری اعالعات در ارسضیاتی آهَسضی دٍرُ ّای علوی وارتزدی وطاٍرسی

 مذیزیت  ي سیاست گذاری آمًسشی-  5محًر 

 وارتزدی وطاٍرسی- تزرسی راّىارّای افشایص ظزفیت ٍ اًعغاف پذیزی دٍرُ ّای علوی

 تزرسی ضیَُ ّای تذیل در ارائِ آهَسضْای رسوی تِ تْزُ تزداراى وطاٍرسی

 سهیٌِ یاتی تىارگیزی هذیزاى هتخصص ٍ هجزب در پَیایی هزاوش آهَسش وطاٍرسی

سهیٌِ یاتی اجزای عزح ّای تحمیماتی هطتزن تخص آهَسش وطاٍرسی تا تخص ّای تحمیماتی، اجزایی ٍ 
 تَلیذی وطاٍرسی

 هٌْذسی هجذد هزاوش آهَسش جْادوطاٍرسی

 بزوامٍ َای فزَىگی ي فًق بزوامٍ- 6محًر 

 تزرسی چگًَگی تَسعِ تزًاهِ ّاى ٍرسش ّوگاًى تِ صَرت هذاٍم

 تزرسی راتغِ عَاهل رٍاًی اجتواعی تا هیشاى فعالیت جسواًی اٍلات فزاغت  داًطجَیاى

تزرسی دغذغِ ّا ٍ عالیك داًطجَیاى هزاوش آهَسش جْاد وطاٍرسی در حَسّی فعالیت ّای فزٌّگی ٍ فَق 
 تزًاهِ

تزرسی اًگیشُ ّا ٍ عَاهل تاسدارًذُ هطاروت داًطجَیاى در فعالیت ّای فَق تزًاهِ ٍرسضی ٍارائِ راّىار تزای 
 تَسعِ آى

 تزرسی هَاًع هطاروت داًطجَیاى در فعالیت ّای ٍرسضی فَق تزًاهِ

 تزرسی چگًَگی عزاحی ٍ تذٍیي فعالیت ّای فزٌّگی سٍدتاسدُ

 تزرسی آسیة ّا ٍ چالص ّای هَجَد در حَسُ ی فزٌّگی هزاوش آهَسش جْاد وطاٍرسی


