بسمه تعالی

فراخوان تألیف کتب دروس مهارت های مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی
دانشگاه جامع علمی کاربردی به منظور تامین منابع آموزشی و تالیف کتب دروس مهارتهای مشترک ،از
متخصصان و صاحبنظران حوزههای شغلی و اساتید فرهیخته و جامعه دانشگاهی کشور که واجد شرایط می-
باشند دعوت به همکاری مینماید.
این دانشگاه به عنوان متولی آموزش عالی مهارتی کشور ،تربیت نیروی انسانی مومن ،ماهر ،متخصص و کارآفرین
را از طریق آموزش توأمان برای کسب و ارتقاء مهارتهای شغلی و مهارتهای محیطی دنبال مینماید .مجموعه
دروس مهارت های مشترک دانشگاه (برای مقاطع کاردانی و کارشناسی) ،با هدف کسب و ارتقاء مهارتها و

شایستگیهای محیطی ،معطوف به مواردی نظیر برنامهریزی و انجام کارگروهی ،سازماندهی ،اداره کردن و
آموزش افراد تحت سرپرستی ،خالقیت و نوآوری ،بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار ،خلق و راه اندازی
عرصه های جدید کسب و کار ،برقراری ارتباط موثر ،تجزیه و تحلیل رخدادها ،طبقه بندی و پردازش اطالعات و
 ....در مواجهه با محیط های کار واقعی به ویژه کارگاهها و کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد.
از این رو انتظار میرود تالیف کتب متناظر دروس مهارتهای مشترک متفاوت با کتب و منابع آموزشی رایج ،با
رویکرد آموزشهای علمی کاربردی و لحاظ موارد برشمرده و با تکیه بر تجارب ارزشمند کسب شده ،نگارش
شود.
عالقهمندان واجد شرایط جهت کسب اطالع از عناوین و محتوای آموزشی دروس مهارت های مشترک و سایر
شرایط شرکت در فراخوان می توانند به پرتال معاونت پژوهش و فناوری به آدرس http://rt.uast.ac.ir
مراجعه و ضمن دریافت فرم ثبت نام ،حداکثر تا تاریخ  69/1/13نسبت به تکمیل فرم و ارسال آن به آدرس
الکترونیکی  Entesharat@uast.ac.irاقدام نمایند.
شرایط الزم:

دارا بودن حداقل چهار نیمسال تحصیلی سابقه آموزشی و نیز سابقه پژوهشی متناسب با کتاب مورد نظر درخواست متقاضیان دارای تجربه و سابقه فعالیت در حوزه های شغلی و اداره بنگاههای کسب و کار ،دراولویت میباشد .سرفصل دروس مهارتهای مشترک کاردانی
فرم متقاضیان تألیف کتاب

سرفصل دروس مهارت های مشترک کارشناسی

