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 معاونت پژوهشي

 

 كاربردي در توسعه كشور -هاي علمي نقش آموزش  -1

 محور و اقتصاد دانش يكاربرد -يعلم يها آموزش •

 يني، اشتغال و كارآفريكاربرد -يعلم يها انداز آموزش مچش •

 داريو توسعه پا يكاربرد-يعلم يها آموزش •

 در حال توسعه يكشورها يكاربرد-ينظام علم يقيمطالعه تطب •

 يكاربرد -يعلم يها آموزش ي درقيمطالعات تطبانجام   •

 يدر توسعه اقتصاد يكاربرد -يعلم يها آموزش ياثر بخش •

 يمحور ييبر دانا يو اقتصاد مبتن يردكارب-يلمعنظام  •

 يكاربرد -يآموختگان علم و اشتغال دانش يدار، توسعه انسانيتوسعه پا •

 ند توسعه يفرآ نقش دانشگاه جامع در •

 و توسعه  يكاربرد -يعلم يها تعامل آموزش يب شناسيآس •

 افزاري كاربردي در نهضت توليد علم و جنبش نرم -نقش دانشگاه جامع علمي •



 ٢

انـداز   كاربردي در توسعه علوم و فنون و ميزان هماهنگي آن با چشم -نشگاه جامع علمينقش دا •

 بيست ساله توسعه

 كاربردي -هاي توسعه در نظام علمي ارزيابي استراتژي •

 يفـ يامكانات ك يساز نهيق بهيشرفت كشور از طريق و پژوهش و پيد علم، تحقيسطح تول يارتقا •

 دانشگاه يو كم

 مشاركت دانشگاه يق برايطريه و ارا )نيازسنجي (  هجامع يازهايسنجش ن •

 زايي كشور ي در اشتغالكاربرد -يعلمهاي  بررسي ميزان اثربخشي رشته •

 

 كاربردي-هاي نوين آموزشي در نظام علمي جايگاه الگوها و شيوه  -2

 ديكاربر -در نظام علمي يآموزش از راه دور و آموزش مجاز يكاربرد يها وهيالگوها و ش يبررس •

 يكاربرد-يعلم يها در آموزش) IT(اطالعات  ينقش فناور •

 يكاربرد -يدر نظام آموزش علم TQMفراگير  تيفيت كيريستم مديكاربرد س •

 يكاربرد -يم علمانظ يبرا يمدرن آموزش يها وهيش يطراح •

 كاربردي -هاي نوين آموزشي در نظام علمي بررسي شيوه •

 سين تدرينو يها نقش كاربرد روش •

 

 كاربردي -ها و مراكز علمي عه مؤثر دورهتوس  -3

 و محيط آموزشي مدرس، يگاه برنامه درسيو جا يكاربرد-يعلم يها ت در آموزشيفيك يارتقا يها شاخص •

 در آن 

 نينو يها يدر فناور يكاربرد -يعلم يعال يها توسعه آموزش •

 يكاربرد-يعلم يها ها در توسعه آموزش ها و وزارتخانه نقش سازمان •

 كشور ياز آتيمورد ن يعال يها آموزش نقش و يكاربرد -يعلم جامع دانشگاه •

 يكاربرد -يعلم يت نظام آموزشهايريمد يفيك يدر ارتقا يعملكرد يها شاخص •

 اصالح آن يبرا ييو راهبردها يكاربرد -يعلم يدرس يزير برنامهو ارزيابي  يشناس بيآس •

-ينظـام علمـ   يانتخاب مدل برتر بـرا  و يعملكرد در نظام آموزش عال يابيارز يها سه مدليمقا •

 يكاربرد

 گذشته، حال و الگوي مناسب براي آينده  يكاربرد -يعلمهاي  آموزشروش اجراي  •

 يكاربرد -يعلمو ترمي نظام  هاي پودماني آسيب شناسي نظام آموزش •

 كاربردي -برنامة كالن نظام علمي •

 كاربردي -هاي درسي در نظام علمي هاي علمي تدوين برنامه روش •

با آزمون و بـدون   يكاربرد -يعلم يكاردان يرفته شدگان دوره هايپذ يليشرفت تحصيسه پيمقا •

 آزمون

 بررسي اثر گزينش براساس معدل كل ديپلم و تاثير آن بر سطح كيفيت آموزش •



 ٣

هاي پودمـاني   ورهشدگان د هاي نيمسالي و پذيرفته شدگان بدون آزمون دوره مقايسه بين پذيرفته •

 در جهت توجيه آزمون جامع پودماني

 كاربردي -بندي مراكز علمي بررسي مدل مناسب رتبه •

 -كاربردي و مطابقت آن با استانداردهاي آموزش علمي -ارزيابي نحوة آموزش در مراكز علمي •

 كاربردي

 كاربردي -وري در نظام علمي طراحي سيستم بهره •

 كاربردي -ان از خدمات دانشگاه جامع علميبررسي ميزان رضايتمندي دانشجوي •

سه با امكانات و يها در مقا آن يابيو ارز يكاربرد – يمراكز علم يپژوهش يتوانمند بررسي ميزان •

 التيتسه

مناسـب   يها و ارائه راهكارهـا  ها و كارگاه شگاهيآزما يساز موجود فعال يها وهيعملكرد ش يابيارز •

 ها آن يساز فعال

هـاي     آمـوزش و نقـش آن در گسـترش    تخصصـي  يهـا  كتابخانـه  يفـ يو ك يت كميوضع يبررس •

 يكاربرد -يعلم

 

 كاربردي -آوري در نظام علمي جايگاه پژوهش و فن  -4

 دهايها و تهد ها، فرصت تيها، قابل ، چالشيكاربرد -يعلم يها پژوهش •

 يكاربرد -يپژوهش علم يها شاخص •

 يكاربرد -يعلم يها از پژوهش يمال يها تيروش حما •

 يكاربرد -يعلم يها نقش پژوهش در توسعه نظام آموزش •

 يها يازمنديها به صنعت و ن نهيدانشگاه در همة زم يقاتيو تحق يپژوهش يها تيوند دادن فعاليپ •

 جامعه

 ق و پژوهش در كشوريها و نهادها در جهت توسعه و گسترش تحق با سازمان يهمكار •

 

 كاربردي -مينقش مراكز رشد و كارآفريني در نظام عل  -5

 يكاربرد -يدر نظام علم و مراكز رشد يفناور يها نقش پارك •

 يكاربرد -يمراكز رشد در نظام علم يالگو •

 

شامل زيرساخت، نيروي انساني، مديريت، ( كاربردي -عالي علمي استانداردهاي مراكز آموزش   -6

 ...)تجهيزات و 

 يكاربرد -يدر مراكز علم يآموزش ياستانداردهاتعيين  •

 يكاربرد -ينظارت بر مراكز علم ياستانداردها عيينت •

 يكاربرد -يدر مراكز علم يتيريمد ياستانداردهاتعيين  •

 كاربردي -نظام علميانتخاب خبرگان در  ياستانداردهاتعيين  •

 كاربردي -علميبندي مراكز  تعيين مدل مناسب براي رتبه •



 ٤

  آموختگان كاربردي براي دانش -هاي تكميلي علمي آموزش  -7

 يكاربرد -يآموختگان علم دانش يبرا يليتكم هاي آموزش يالگو •

 ها ر نظاميآموختگان سا دانش يبرا يليتكم كاربردي -علمي هاي آموزش •

 يكاربرد-يت مدرس در نظام علميترب •

 ها ساير دانشگاه آموختگان د دانشياشتغال مف يبرا يليتكم يها پودمان •

 كاربردي -علمي بررسي و شناسايي نيازهاي آموزشي مدرسان  •

 )PE(اي   ارائه مدل آموزشي مهندسي حرفه •

هـا و   آموختگـان دانشـگاه   اي و ارتقاء مهـارتي دانـش   نقش دانشگاه جامع در طرح مهندسي حرفه •

 مراكز آموزش عالي كشور

 

 و توسعه فرهنگي كاربردي -نظام علمي  -8

 كاربردي -طراحي مدل مهندسي فرهنگي در دانشگاه جامع علمي •

 زايي و كارآفريني در دانشجويان در توسعه فرهنگ اشتغالهاي علمي  نمجنقش ان •

 كاربردي دانشجويي -هاي علمي هاي علمي در تشكيل و توسعه پژوهشگاه نقش انجمن •

 كاربردي -هاي فرهنگي دانشجويان علمي نقش سالمت روحي، رواني و جسمي در بهبود شاخصه •

 به مراكز آموزش عاليعلل تغيير رفتارهاي دانشجويان پس از ورود  •

 دانشجو و فرهنگ پيرامون آن •

 


