باسمٍ تعالی
داًطگاُ جاهع علوی کارتردي تٌْا هتَلی ًظام آهَزش عالی علوی کارتردي است کِ زير ًظر ٍزارت علَم ،تحقيقات ٍ فٌاٍري ادارُ هی
ضَدّ .ذف داًطگاُ جاهع فراّن آٍردى هَجثاتی است کِ هطارکت سازهاًْا ٍ دستگاّْاي اجرايی دٍلتی ٍ غير دٍلتی را تراي آهَزش
ًيرٍي اًساًی هتخصص ٍ هَرد ًياز تخطْاي هختلف اقتصادي ،اجتواعی ٍ فرٌّگی کطَر هی تاضذ تِ ًحَي کِ داًص آهَختگاى
تتَاًٌذ تراي فعاليتی کِ تِ آًْا هحَل هی ضَد .داًص ٍ هْارت الزم را کسة ًوايٌذ.هراکس ٍ هَسسات آهَزش عالی علوی کارتردي زير
ًظر داًطگاُ ،رکي اجرايی آهَزضْاي علوی-کا رتردي ٍ تِ قصذ ارتقاي داًص کار ٍ ايجاد هْارت ّاي هتٌاسة تا حَزُ فعاليت ضغلی
افراد تاسيس ضذُ است.
از جملٍ اَداف ایه سیستم آمًزشی می تًان بٍ مًارد ذیل اشارٌ ومًد:
 -1ايجاد تستر هٌاسة تراي فعاليت ّوِ جاًثِ(صٌعتیً ،ظاهی ٍ داًطگاّی) در گسترش اعتالي داًص ٍ پصٍّص علوی کارتردي
کطَر.
 -2ارتقاي ضاخصْاي کوی ٍ کيفی آهَزضْاي کارتردي در جاهعِ
 -3فراّن سازي زير تٌاي هٌاسة توٌظَر تکارگيري تَاى داًص آهَختگاى دٍرُ ّاي ًظري در حل هسائل کارتردي.
 -4زهيٌِ سازي زيرتٌاي هٌاسة تراي ايجاد اًتقال تکٌَلَشي ًَيي
تِ استٌاد آييي ًاهِ ًظام آهَزش هْارت ٍ فٌاٍري هصَب تاريخّ 1/8/1390يات ٍزيراى ،داًطگاُ جاهع علوی -کارتردي تِ عٌَاى
رکي اصلی ايي ًظام ،عْذُ دار اجراي ًظام آهَزش عالی هْارت ٍ فٌاٍري است .آهَزش هْارت هحَر هتٌاسة تا ًيازّاي ضغلی ٍ
هثتٌی تر داًص ،ارتقاي ضغلی ٍ حرفِ اي هطاتق تا فٌاٍري رٍز ،افسايص تْرُ ٍري ًيرٍي کار تا تاکيذ تر آهَزش در هحيط کار ،از
ٍيصگی ّاي اصلی ايي ًظام آهَزضی ٍ هْوتريي ٍجِ توايس آى از ساير ًظاهْاي آهَزضی است.
در َمیه ایه راستا ،دستًرالعمل وحًٌ اجراي دريس كاربیىی ،كارآمًزي يكاريرزي پیش بیىی شدٌ ،تُیٍ ي بٍ تصًیب
شًراي بروامٍ ریسي آمًزشی ي درسی داوشگاٌ جامع علمی -كاربردي رسیدٌ است يداراي اَداف ذیل می باشد:
 -1آضٌايی تا هطاغل هرتثط تا رضتِ تحصيلی
 -2آضٌايی تا هحيط ٍاقعی کار ،رًٍذ جرياى کار ٍ فعاليتْاي هٌجر تِ تَليذ يا ارايِ خذهات
 -3آضٌايی تا جايگاُ ضغلی هَردًظر ٍ ًقص آى در هأهَريت آى حَزُ ضغلی
 -4آضٌايی تا هَضَعات ٍ هسايل ضغل هَردًظر هاًٌذ ايوٌی ،سختی ٍ پيچيذگی کار
 -5آضٌايی تا هَلفْْاي هختلف هحيط ٍاقعی کار هاًٌذ :فرٌّگی ،اجتواعی ٍ اقتصادي
 -6آضٌايی تا ضايستگ يْاي هَرد ًياز تراي احراز ضغل هَرد ًظر
 -7ارتقاء اًگيسُ داًطجَ تراي فعاليت در حَزُ ضغل هرتثط تا رضتِ تحصيلی ٍ تحَل آفريٌی در آى از طريق آضٌايی تا هسايا ٍ
اهتيازات حَزُ ضغلی

داوشگاٌ جامع علمی كاربردي ياحد استان مركسي در سال  9731تأسیس شد .ایه داوشگاٌ
در حال حاضر داراي  37مركس آمًزشی فعال ي تعداد بیش از  91331داوشجً می باشد كٍ
در مقاطع كارداوی واپیًستٍ ،كاداوی پًدماوی ،كارداوی حرفٍ اي ،كارداوی فىی ي كارشىاسی
حرفٍ اي ،مُىدسی فىايري ي مُىدسی فىايري ارشد مشغًل بٍ تحصیل می باشىد1199 .
وفر از ایه تعداد را آقایان ي  1315وفر را خاوم َا تشکیل می دَىد كٍ در چُار گريٌ
آمًزشی صىعت ،كشايرزي ،مدیریت ي خدمات اجتماعی ي فرَىگ ي َىر مشغًل بٍ
تحصیل می باشىد.

