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 دانشجويان كارشناسي در جهت حركت دانشگاه به سوي جامعه محور شدن با تكيه بر ظرفيت ارتقا توان اشتغال پذيري

  ملي هاي جامعه محلي و جامعه
  دكتر مهري مهرجو

 كامپيوترمعاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده مهندسي برق و 

  
سخنرانان اولين شب كه با حضور رياست محترم دانشگاه، معاونين و اساتيد محترم از داخل و خارج دانشگاه برگزار 

سركار خانم دكتر مهرجو با ارائه ناصري بودند. احمد مهرجو و جناب آقاي دكتر مهري گرديد، سركار خانم دكتر 
تعريفي روشن از اشتغال پذيري، وظيفه يك دانشگاه جامعه محور را تدوين برنامه هاي آموزشي و پژوهشي براي 
تغيير رفتار فردي دانشجويان دانستند به نحوي كه بتواند پاسخگوي نياز جامعه محلي، ملي و بين المللي باشد. 

براي باقي ماندن در محيط كار را كسب نمايند.  الزمد به جامعه و صنعت، پايداري از ورو پسبايستي  دانشجويان
ايشان دو دسته مهارت در دانشجويان را بر شمردند. يكي مهارت هاي نرم و ديگري مهارت هاي سخت. براي تقويت اين مهارت ها، 

اهنگي و يا ارائه يك الگو در اين زمينه، آيين نامه ارتقا راهكارهاي متعددي در دانشگاه هاي مختلف به كار گرفته شده است كه جهت هم
به دانشگاه ها ابالغ گرديد. در اين آيين نامه محورهاي ارتقا اشتغال پذيري به  1397اشتغال پذيري دانشجويان كارشناسي در آذرماه 

  صورت زير پيشنهاد گرديده است: 
  تقويت جنبه هاي عملي دروس  
 رابرنامهآموزش مهارت هاي نرم در ف  
 طراحي دروس اختياري متناسب با نياز جامعه  
 رصد اشتغال پذيري دانش آموختگان  

از آن سال تاكنون برخي اقدامات مانند راه اندازي انجمن و رصد اشتغال دانش آموختگان انجام شده لكن منسجم و ادامه دار نبوده است 
 خصوص در پيشكسوت اساتيد از تن چند سخنراني، اين پايان در است.كه در دوره جاري تقويت و با برنامه اي مدون پيگيري شده 

 و كارآموزي دروس تقويت ضرورت بر نظرات اين عمده .پرداختند زمينه اين در خود تجارب و نظرات بيان به پذيري اشتغال ارتقا
 نوآوري مركزمحترم  مدير اسدي، دكتر خانم ادامه، در .داشتند تاكيد دانشگاه در ها كارگاه و ها آزمايشگاه تجهيز همچنين و پروژه

 كه كردند تاكيد است، برخوردار انساني علوم هاي رشته در زيادي اهميت از پذيري اشتغال توان ارتقا كه اين بيان ضمن اجتماعي،
 ايشان .تاس آقايان در بيكاري نرخ به نسبت بانوان در بيكاري نرخ بودن بيشتر ها، مهمترين از يكي بيكاري، معضالت ميان از

  .آوردند عمل به دعوت حضار از اجتماعي نوآوري مركز در اشتغال موضوع با مرتبط هاي پروژه و تحقيقات انجام براي همچنين،
   


