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 در ًگارًذُ ػولی تدارب ٍ ّا تحلیل ٍ تحقیقی کار سال پاًسدُ حاصل کِ را، کتاب ایي ًگارش اتوام تَفیق کِ ضاکرم را هتؼال خذاًٍذ»

 ارتثاط هطکل هاًٌذ هثاحثی خذیذ، ًگرضی تا یا تار اٍلیي ترای کتاب، ایي در. فرهَد ػٌایت است، آى کارآهذی ٍ رضذ ٍ  داًطگاُ حَزُ



 اثر داًطدَ، ٍ استاد ارتثاط فرٌّگی، ریسی ترًاهِ ٍ داًطگاُ در آى خایگاُ ٍ فرٌّگ داًطگاُ، کالى اّذاف تؼییي صٌؼت، تا داًطگاُ

 ٍ پرسٌل ًقص اّویت خَاى، اساتیذ هطکالت ارزضیاتی، ٍ آهَزش تْتر ّای رٍش داًطدَیاى، اًگیسش تر فضا هؼواری حتی ٍ هحیظ

 فرٌّگی پژٍّطی، آهَزضی، دیگر هَضَػات تسیاری کٌار در هطاٍرُ هرکس خایگاُ ٍ ًقص ٍ داًطدَیاى، کراهت حفظ اّویت کارهٌذاى،

 )کتاب پیطگفتار از ترگرفتِ.« )است ضذُ ترسین داًطگاُ ترای یکپارچِ ٍ ّواٌّگ عرحی ٍ گرفتِ، قرار تحث هَرد داًطدَیی ٍ

 

 تا زهیٌِ ایي در هتأسفاًِ درآى، ًْفتِ ّای ظرفیت ًوَدى ضکَفا ٍ رضذ هَاًغ تحلیل ّا، داًطگاُ فضای ارتقای هَضَع اّویت رغن ػلی

 تری کن تٌاسة ای، ترخوِ رٍیکرد تا یا کردُ تورکس هحذٍد حَزُ یک تر یا هَخَد، آثار هؼذٍد. تَد ًگرفتِ صَرت خاهؼی کار کوتر کٌَى

 تا ّوراُ ػلوی هستٌذ  تحلیل کٌٌذُ ارائِ تلکِ ًیست، تذٍیي یا ترخوِ ًَع از کتاب ایي . داضتٌذ ها ّای داًطگاُ ّای ضؼف ٍ ّا قَت تا

 ٍ داخل هختلف ّای داًطگاُ تدارب ٍ دیگر هٌاتغ از هَضَع فراخَر تِ اگرچِ است، ایراًی داًطگاُ تا هتٌاسة ػولی هتؼذد راّکارّای

 ّای هحیظ ضٌاسی رٍاى در هَلف، تدرتِ ٍ تحقیق سال پاًسدُ چکیذُ کِ اثر، ایي کِ است آى اهیذ. است کردُ استفادُ ًیس خارج

 در الزم تحَالت از تخطی ترای الزم ًظری هثٌای است، داًطگاّی هذیراى تِ هطاٍرُ ٍ هذیریت در تدرتِ سال دُ ٍ ػالی آهَزش

 .ًوایذ فراّن را ها ّای داًطگاُ

 اهرٍز ّای ظرفیت ّویي تا را داًطگاُ تَاى هی کٌٌذ؟چگًَِ هی ػول تْیٌِ ها هلی هٌافغ تِ ًسثت پژٍّص حَزُ در رایح ّای ضیَُ آیا –

 داد؟ قرار هلّی ًیازّای تِ پاسخگَیی هسیر در

 ًوَد؟ هْار را ّا آسیة ایي تَاى هی ّسیٌِ کن تحَالت کذام تا دارًذ؟ داًطدَیاى ًاکاهی در سْوی چِ داًطگاُ ّای ًاکارآهذی –

 کذاهٌذ؟ خایگسیي هٌاسة ّای رٍال دارًذ؟ ًقص اساتیذ تازدّی کاّص یا دلسردی در هذیریتی ّای ضیَُ کذام –

 ًوَد؟ فؼال خاهؼِ سَد تِ را ّا ظرفیت ایي تَاى هی چگًَِ ٍ چیست داًطگاُ اختواػی ٍ فرٌّگی ّای ظرفیت –

 ٍ ضذُ هٌتطر داًطگاّی خْاد ًطر تَسظ داًطگاُ، کیفی رضذ ػلوی راّکارّای ٍ ّا تحلیل ،«داًطگاُ در گرا تحَل هذیریت» کتاب

 ًطاًی از را کتاب ایي تَاًٌذ هی پرسطگر داًطدَیاى ٍ پرتالش کارهٌذاى داًطگاّی، ریساى ترًاهِ ٍ هذیراى دلسَز، اساتیذ. گردد هی تَزیغ
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