هب انم خدا وند جان و خرد
یکی اس ضاخصّای اصلی در تَسعِ یافتگی ٍ ایجاد هشیت رقاتتی ساسهاىّا ٍ کطَرّا
تْزٍُری است .تِ تاٍر خثزگاى حَسُ هذیزیت ،آهَسش ( ،)Educationتزتیت
( ٍ )Trainingتَسعِ ( )Developmentهٌاتع اًساًی عاهلی تعییي کٌٌذُ در افشایص
تْزٍُری ساسهاىّا ٍ کطَرّا هیتاضذ .داًطگاُّا تِ عٌَاى هْوتزیي هزاکش علوی ٍ
آهَسضی کطَر ًقص ٍ اّویت تسیاری در داًص افشایی ،رٍسآهذی ٍ تَاًوٌذساسی
هذیزاى ،کارضٌاساى ٍ کارکٌاى ،افشایص هْارتّای ضغلی ٍ رضذ ٍ پَیایی ساسهاىّا ٍ
جَاهع دارًذ.
دانشگاه شهید چوراى اهواز تا تیص اس ضصت سال ساتقِ ٍ تِ عٌَاى قطة علوی
جٌَب غزب کطَر ٍ داًطگاُ هعیي ٍسارت علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍری ّوَارُ سعی
داضتِ است تا پزٍرش ًیزٍی هتخصص اس هیاى جَاًاى هستعذ ٍ عالقِهٌذ ٍ ًیش
هطارکت در آهَسش هذیزاى ،کارضٌاساى ٍ کارکٌاى ساسهاىّا ،ضزکتّا ٍ هَسسات
دٍلتی ٍ خصَصی ّوسَ تا پیطزفت ّای علوی ٍ فٌاٍری دًیا ًقص پزرًگ ٍ
تزجستِای در کوک تِ رضذ ٍ تَسعِ ایي هزس ٍ تَم ایفا ًوایذ .داًطگاُ ضْیذ چوزاى
اَّاس تا ًشدیک تِ  066عضَ ّیات علوی هجزب ٍ تیص اس  00666داًطجَ در هقاطع
هختلف در  01داًطکذُ 01 ،گزٍُ آهَسضی ٍ ًشدیک تِ  166رضتِ تحصیلی ،قاتلیت ٍ
تَاًوٌذی ارایِ خذهات آهَسضی تاکیفیت در حَسُّای هختلف علَم ٍ فٌاٍری تِ
صَرت تزگشاری دٍرُّای آهَسضی کَتاُ هذت ٍ تلٌذهذت ،کارگاُّا ،سویٌارّا،
کٌفزاًسّا ،سخٌزاًیّای تخصصی ٍ  ...تزای هذیزاى ،کارضٌاساى ٍ کارکٌاى
تخصّای دٍلتی ٍ خصَصی استاى خَسستاى را دارد کِ ایي هْن تِ هزکش آهَسشّای
آساد ٍ هجاسی 0داًطگاُ سپزدُ ضذُ است.
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هرکس آهوزشهای آزاد و هجازی دانشگاه شهید چوراى اهواز
آهوزشهای آزاد در داًطگاُّا ،عوَها تِ آهَسشّای داًطگاّی تا هجَس ٍسارت
علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍری در قالة دٍرُّای کَتاُ هذت تخصصی ٍ کارتزدی اطالق
هیضَد کِ تِ داًص پذیزاى آى گَاّیٌاهِ رسوی اعطاء هیگزدد .آهَسشّای آساد
داًطگاُّا تا اّذاف سیز صَرت هیگیزد:
 ارتقای سطح داًص ٍ فزٌّگ تخصصگزایی در جاهعِ
 تاهیي ًیاسّای آهَسضی تخصّای صٌعتی ،کطاٍرسی ٍ خذهاتی کطَر
 افشایص داًص ٍ هْارت هذیزاى ،کارضٌاساى ٍ کارکٌاى ساسهاىّا ،ضزکتّا ٍ هَسسات
 ایجاد سهیٌِ هٌاسة تزای افشایص دستزسی تِ آهَسشّای داًطگاّی (تخصصی ٍ کارتزدی)
 ارایِ آهَسشّای تکویلی تزای داًص آهَختگاى داًطگاُّا ٍ آهادُ ساسی آًاى تزای تاسار کار
 تَسعِ آهَسشّای غیزحضَری (... ٍ )E-Learning
بیانه استراتژیک هرکس آهوزشهای آزاد و هجازی دانشگاه شهید چوراى اهواز

چشن انداز ( :)Visionهزکش آهَسشّای آساد داًطگاُ ضْیذ چوزاى اَّاس تز آى
است تا یکی اس تزتزیي هزاکش آهَسشّای آساد ٍ هجاسی داًطگاُّای کطَر تاضذ.
هاهوریت ( :)Missionهزکش آهَسشّای آساد ٍ هجاسی داًطگاُ ضْیذ چوزاى
اَّاس ارایِ دٌّذُ خذهات آهَسضی تخصصی ٍ کارتزدی تا ّوکاری اساتیذ هجزب ٍ
هتخصصیي حَسُّای هختلف ٍ استفادُ اس رٍشّای رٍسآهذ ٍ اثزتخص هاًٌذ
تزگشاری دٍرُّای آهَسضی کَتاُ هذت ٍ تلٌذهذت ،آهَسش ضوي خذهت کارکٌاى،
کارگاُ ،سویٌار ،سخٌزاًی ٍ ّوایص در هَضَعات گًَاگَى ٍ الثتِ تقاضا هحَر تِ
ّوِ آحاد جاهعِ تِ ٍیژُ هذیزاى ،کارآفزیٌاى ،تاسرگاًاى ،کارکٌاى ٍ داًطجَیاى
هیتاضذ.

ارزشها ( :)Valuesارسشّای تٌیادی ها در هزکش آهَسشّای آساد ٍ هجاسی
داًطگاُ ضْیذ چوزاى اَّاس تزای دستیاتی تِ اّذاف عثارتٌذ اس تخصصگزایی،
تاسارگزایی ،کیفیت ،پاسخگَیی ٍ احتزام.
دپارتواىهای هرکس آهوزشهای آزاد و هجازی دانشگاه شهید چوراى اهواز

تزای ارایِ خذهات آهَسضی تاکیفیت ٍ تسْیل اًجام اهَر ،هزکش آهَسشّای آساد ٍ
هجاسی داًطگاُ فعالیتّای آهَسضی هزکش در ًِ دپارتواى تخصصی اًجام هیضَد:
 .1دپارتواى هدیریت کسب و کار و بازار
 .2دپارتواى اقتصاد ،هالی و حسابداری
 .3دپارتواى علوم اجتواعی و تربیتی
 .4دپارتواى ادبیات ،زباى و هنر
 .5دپارتواى فنی و ههندسی
 .6دپارتواى فرهنگ و هعارف اسالهی
 .7دپارتواى علوم هحض و کاربردی
 .8دپارتواى کشاورزی ،داهپسشکی و هحیط زیست
 .9دپارتواى دورههای ویژه

فعالیتهای هرکس آهوزشهای آزاد دانشگاه شهید چوراى اهواز
فعالیتّا ٍ اقذاهات اصلی هزکش تِ صَرت سیز خَاّذ تَد:
 تزگشاری دٍرُّای آهَسضی کَتاُ هذت ٍ تلٌذهذت تخصصی ٍ کارتزدی
 تزگشاری کارگاُّای آهَسضی (داًطی ٍ هْارتی)
 تزگشاری تَرّا ٍ تاسدیذّای تخصصی ٍ علوی

 تزگشاری ّوایصّا ،سویٌارّا ٍ سخٌزاًیّای علوی در سطح استاًی ،هلی ٍ تیيالوللی
 تزگشاری دٍرُّای ٍیژُ DBA ٍ MBA

 تزگشاری دٍرُّای هجاسی ()E-Learning

 تذٍیي ٍ اجزای تزًاهِ تَسعِ هٌاتع اًساًی ساسهاىّا

ً یاسسٌجی آهَسضی ٍ طزاحی دٍرُّای آهَسضی ساسهاىّا ٍ ارسیاتی اثزتخطی دٍرُّا
 طزاحی ٍ اجزای آسهَىّای هْارتی ،ضغلی ٍ حزفِای

 هطاٍرُ ٍ هطارکت در تذٍیي تقَین آهَسضی ساسهاىّا
 طزاحی ٍ اجزای آسهَىّا ٍ هصاحثِّای استخذاهی ،هْارتی ،ستاى ٍ  ...ساسهاىّا
 تزگشاری دٍرُّای آهَسضی ضوي خذهت کارکٌاى ساسهاىّا

 عقذ قزارداد ٍ تفاّن ًاهِ ّوکاری آهَسضی ٍ هطارکت تا هَسسات ،ساسهاىّا،
داًطگاُّا ٍ هزاکش تیيالوللی در تزگشاری دٍرُّای آهَسضی ٍ ...
 تزگشاری کارگاُّای آهَسضی ٍیژُ تزای آهادُساسی ٍ تاسآهَسی داًصآهَختگاى ٍ
سایز هتقاضیاى جْت ٍرٍد تِ تاسار کار ٍ صٌعت
 آهَسش عوَهی رفتار ضْزًٍذی ٍ ارتقاء سالهت ٍ تْذاضت خاًَادُ
برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام با شواره  16133361121تواس بگیرید

