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 6اجتماعی

 

 کِ ضَدبسیاری هی فزٌّگی ّای اقتػادی، اجتواػی ٍجاهؼِ سٌتی بِ هذرى باػث بزٍس بحزاى اس گذار

 ،اجتواػی -ضزایط خاظ جاهؼِ ٍ فطارّای رٍاًی ساسد.ّای گًَاگَى هَاجِ هیسًذگی افزاد را با چالص

بِ غَرت  سالن ایٍ اقذاهات اجتواػی را در راستای ایجاد جاهؼِ گذاریای، سیاستارائِ خذهات حزفِ

 ًوایذ. ای هطزح هیحزفِ یک ًیاس

ػزغِ ای کِ افزاد را ٍارد ّای ٍیژُهسائل اجتواػی ٍ ًیش هَقؼیت در ایجادضٌاخت ػلل ٍ ػَاهل هؤثز 

ساسد، بزای هذدکاراى اجتواػی اس اّویت باالیی بزخَردار است ٍ ایي هْن ًیاسهٌذ ّای اجتواػی هیآسیب

افزادی کِ بِ ػٌَاى هذدکار اجتواػی بایذ بز داًص، هْارت ٍ  ٍ هتخػع است؛ ایتزبیت افزاد حزفِ

جاهؼِ  خاظی ًیاسّای ای پاسخگَّای ایي حزفِ هسلط باضٌذ ٍ با اغَل ٍ فٌَى ػلوی ٍ حزفِارسش

ّای ًظام آهَسش ػالی است؛ چزا کِ ًیزٍی تزبیت ًیزٍی هتخػع ٍ دارای هْارت یکی اس دغذغِ باضٌذ.

بیطتز بِ سوت  ّای کسب ضذُ سیز جاهؼِ را ّز چِاًساًی هتخػع قادر است با استفادُ اس تَاًایی

ّا ٍ هَاًغ ّای آهَسضی است تا چالصهِبزًاتَسؼِ ّذایت ًوایذ ٍ ایي اهز ًیاسهٌذ طزاحی، اجزا ٍ ارسیابی 

ّای هختلف اجتواػی ضٌاسایی هَجَد در هسیز کارایی ًیزٍی هتخػع ٍ رفغ ًیاسّای حاکن بز گزٍُ

 گزدد.

ّای هجاسی )گزٍُ تلگزام هذدکاراى اجتواػی در یکی اس ضبکِ کَتاُ دٍ سؤال سیزبا تَجِ بِ ایي هقذهِ 

 طزح گزدیذ. ایزاًیاى(

 کٌیذ؟ػولی( رضتِ هذدکاری اجتواػی را چگًَِ ارسیابی هی -ّای درسی )ًظزیبزًاهِ -1

ّای ّذف ّا هتٌاسب با ًیاس جاهؼِ ٍ گزٍُّا ٍ هَاًغ هَجَد در هسیز اثزبخطی ایي بزًاهِچالص -2

 ؟کذاهٌذ

                                           
 کبزی ٍاػظی، کارضٌاس ارضذ هذدکاری اجتواػی - 1



ضاغل در ًْادّای  هذدکاراى اجتواػیاساتیذ هذدکاری اجتواػی، ضزکت کٌٌذگاى در ایي هباحثِ ضاهل 

، داًطجَیاى رضتِ هذدکاری اجتواػی ٍ غاحبٌظز در هَرد هَضَع هَرد هطالؼِ بَدًذ لتی ٍ خػَغیدٍ

 کِ بِ غَرت داٍطلباًِ در هباحثِ فَق ضزکت کزدًذ.

رٍش استفادُ اس ّای ارائِ ضذُ با تواهی پاسخّای حاغل اس هباحثِ گزٍّی، بِ هٌظَر تجشیِ ٍ تحلیل دادُ 

 ضَد.در قالب جذٍل سیز ًوایص دادُ هی کِشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت تحلیل هحتَای کیفی هَرد تج

 

 ّای آهَسضی هتٌاسة تا ًیاس جاهؼِتجذیذ ًظز در سزفصل
 تٌاسة تخصص اساتیذ تا ارائِ درٍس

 استاد -هتماتل داًطجَهطاروت ّذف ّای پَیا ٍ فؼال تا والستزپایی 
 ارتمای ػلوی اساتیذ

 تؼییي استاًذردّای آهَسضی در پذیزش داًطجَیاى 
 تستز تخصص گزایی فزاّن ساسی

 در راستای تْثَد آهَسشگزایی لشٍم تَجِ تِ ویفی
در جاهؼِ اس عزیك تزلزاری ساسهاى ًظام  اجتواػی ضٌاساًذى جایگاُ هذدواری

 هذدواری اجتواػی
 اتحاد ٍ ّوثستگی هتخصصاى 

 آسیة ضٌاسی ًظام آهَسضی
ی ضاغل در ًْادّای ای ضوي خذهت تزای هذدواراى اجتواػّدٍرُ گستزش
 هختلف

 در حَسُ ػوللاًًَی گستزش اختیارات 
 اجتواػیریشی تزًاهِدر پژٍّص تحمیك ٍ  تحىین پیًَذ

 اجتواػی تمَیت حضَر هذدواراى اجتواػی در سیاست گذاری

 
 
 
 
 
 
 

اصالحات آهَسضی تِ هثایِ یه 
 ضزٍرت

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ّای آهَسضیسیاست ارسیاتی
 
 
 
 
 
 

 
             

 
 
 
 
 

 ًَیيهٌاتغ آهَسضی  دستزسی تِ
 هتَى لذیوی تا هٌایغ ًَیي ٍ هتٌاسة تا ًیاس جاهؼِ ٍجایگشیٌی هٌاتغ 

 هذدواری اجتواػی تمَیت داًص ًظزی حزفِ
 تجْیش ٍ تمَیت حساسیت ًغزی ٍ ػولی داًطجَیاى

 داًطجَیاى در تسلظ تز داًص رٍس مَیتت
گیزی اس داًص )تَهی، هلی، تیي الوللی( تز حسة ًیاس ٍ رٍیىزد التماعی در تْزُ

 هَلؼیت
)هطاّذُ، هصاحثِ، گشارش  اتشارّای هذدواری اجتواػی آهَسش صحیح وار

 ًَیسی، تاسدیذ اس هٌشل ٍ ...(
 ای در حیغِ آهَسشٍ جاهؼِ گزٍّیاّتوام تِ وار 

 ّای آهَسضیاسی ووپیياًذراُ
 تِ هثاتِ هسیزی تزای تمَیت داًص ٍ آگاّی فضای هجاسیاستفادُ اس 

 ایآهَسش داًص تیي رضتِ

 
 
 
 
 

  آهَسضی هٌاتغ ارسیاتی



 ّای فزٌّگی در تزجوِ هتَى تخصصیتَجِ تِ تفاٍت
 گذر اس ادتیات ضفاّی تِ ادتیات هىتَب
 تمَیت تألیفات ٍ تَلیذ هحتَای آهَسضی

 ویفی در تزجوِ هتَى تخصصیًظارت ٍ ًمذ 

 
 

 تَسؼِ تألیف ٍ تزجوِ هتَى تخصصی

 
 
 
 
    
 

 آهَسش هحَر تَدى وارٍرسی
 تٌاسة آهَسش ٍ ًیاس جاهؼِ در فیلذّای وارٍرسی

 تؼییي فیلذّای وارٍرسی هتٌاسة تا تَاى ٍ ػاللِ داًطجَ
فیلذّای هٌاسة ٍ ّای دٍلتی ٍ غیز دٍلتی در تؼییي ػمذ لزاداد داًطگاُ تا دستگاُ

 هتوزوش تا تَجِ تِ ًیاس
 ارتثاط ٍ ّواٌّگی هتماتل داًطگاُ ٍ هؤسسات وارٍرسی در راستای تْثَد آهَسش

 ّای وارٍرسیًظارت ویفی تز دٍرُ
 وارٍرسیفیلذّای ای در تِ وارگیزی داًطجَیاى تِ الذاهات حزفِ

 افشایص ٍاحذّای وارٍرسی
  تٌَعداًطجَیاى در فیلذّای هفزاّن ساسی تستز تزای تجزتِ 

 تسْیالت رفاّی ٍ اهٌیتی داًطجَیاى در فیلذّای وارٍرسیتِ تَجِ 
 

 
 
 
 
 

 فیلذّای وارٍسی ٍ تاسًگزی ارسیاتی

 گزی داًطجَیاىهغالثِ
 ّای آهَسضیضزوت در وارگاُ

 ّای داٍعلثاًِفؼالیتهطاروت در 
 ّای هختلفدر حَسُ تسلظ تز لَاًیي

 خَیطتيای اس حمَق صٌفی ٍ حزفِ اجتواػیآگاّی هذدواراى 
 فزٌّگی ّایتفاٍت آگاّی اس

 ػاللِ ٍ تَاًوٌذی تِ جای هذرن گزایی
 ای ّای حزفِتمَیت هْارت

 ایتسلظ تز داًص تیي رضتِ
 هذدواری اجتواػی ضٌاخت هثاًی ٍ اصَل اساسی حزفِ

 ایلشٍم اًجام الذاهات تَأم تا التذار حزفِ
 حزفِ در هزاوش ٍ هؤسسات هختلف ّیت اصلیضٌاساًذى ها

  
 
 
 
 

 هذدوار اجتواػی ّای فزدیلاتلیت

 


