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 )ثبلیٌی، تئَری ٍ ػولی( در آهَسش حضَری ٍ هجبسیارسضیبثی پیطزفت تحصیلی داًطجَیبى ّبی هتٌَع  ثکبرگیزی رٍش 1

ّبی  ، هذیزیت، ًیزٍی اًسبًی ٍ اًجويّب یزسبختی حضَری ٍ هجبسی )سآهَسضّبی  ثزًبهِ کیفیت ٍ کویتػَاهل هزتجظ ثب  2

 ػلوی(

 ّبی تئَری ٍ کبف ثیي آهَسش)ض ًیبسّبی ضغلی فزاگیزاى ٍ ًظبم آهَسضی ثب اّذاف آهَسضی ٍّبی درسی  ثزًبهِتٌبست  3

 (ػولی

 در پذیزی اجتوبػی ٍ راًذّبی اخالق اخالقی، هسئَلیتّبی  ، سالهت هؼٌَی، تؼْذ پشضکی، ارسشای ًقص اخالق حزفِ 4

  آهَسشکیفیت 

 ّبی سزپبیی ٍ ثبلیٌی ٍ ثخص ّبی یبدگیزی در هقبعغ هختلف تحصیلی ٍ سجک آهَسضی هختلفّبی  رٍشکبرایی  5

 در آهَسش )آهَسش هجبسی، هْبرت ثبلیٌی ٍ ًیبسّبی آهَسضی( اسبتیذارتقبی ػولکزد ی ٍ سبستَاًوٌذػَاهل هزتجظ ثب  6

 سبسی درٍس( ّب، هتٌبست ، ثبسًگزی ثزًبهِهطبٍرُ داًطجَیی ،اسبتیذ هطبٍر) پیطزفت تحصیلی ثستزسبسی 7

اػضبی ػلوی، ارتقبی جبیگبُ ٍ هزتجِ  ّبی هذیزیت ٍ رّجزی در ٍاحذّبی آهَسضی )استبًذاردسبسی در پذیزش ّیبت چبلص 8

 ّبی کالى داًطگبُ( سبسی ػلوی ٍ هطبرکت در تصوین ّیبت

ػَاهل هزتجظ ثب رضبیت اسبتیذ ٍ داًطجَیبى )هْبجزت ًخجگبى، اهیذ ثِ آیٌذُ، سالهت، ًطبط ٍ ضبدی، رضبیت ضغلی اسبتیذ  9

 آهَختگبى( ٍ آیٌذُ ضغلی داًص

ت رٍاى داًطجَیبى، ًحَُ اًتخبة پبیبى ًبهِ، هیشاى ػَاهل اًگیشضی در ػالقوٌذی داًطجَیبى ثِ درٍس هختلف )ساله 11

 هطبرکت ٍ رضبیتوٌذی داًطجَیبى(

ٍ ّب  ، پژٍّصًَآٍریارتقبی خالقیت، تفکز اًتقبدی،  تَسؼِ درػولکزد ٍ اثز ثخطی دفبتز تَسؼِ ٍ هزکش هغبلؼبت ٍ  11

 (ّبی هختلف آى کویتِهزکش تَسؼِ ٍ ضٌبخت اسبتیذ ٍ داًطجَیبى اساسبتیذ ٍ داًطجَیبى )هیشاى یٌذّبی آهَسضی آفز

ّبی ًسل سَم ٍ چْبرم )اقتصبد آهَسش، عزح تحَل در آهَسش ٍ ًْبدیٌِ  ایجبد ثستز هٌبست ثزای حزکت ثِ سَی داًطگبُ 12

 ثخطی( کزدى ّوکبری ثیي

ّبی ػولی در  ثستز آهَسشّب،  یبدگیزی )هَاًغ ٍ چبلص-ّب )کزًٍب( ٍ سبیز ػَاهل ثبسدارًذُ ثز سیستن یبددّی ًقص پبًذهی 13

 آهَسش هجبسی(

 داًطجَیبى پزدیس خَدگزداى ٍ داًطجَیبى خبرجیّبی هزتجظ ثب  چبلص 14

 رٍس کزدى آهَسش پشضکی )آهَسش هجبسی ٍ تَسؼِ اثشارسبسی در آهَسش( ًقص فٌبٍری اعالػبت در ثِ 15

 ّبی داًطجَیبى ٍ اسبتیذ در آهَسش هجبسی( )تجزثٍِ ثکبرگیزی رٍش کبرگزٍّی در آهَسش ای  ّبی ثیي رضتِ آهَسش 16
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