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 چکیده

بررسی کرده است. تأکيد مطالعه بر سنجش را " آموختگان دانشگاه تهران  وضعيت اشتغال دانش " پژوهش اين هدف:

 هاي تحصيلی با نيازهاي جامعه و بازار کار است. آموختگان از وضعيت اشتغال و ميزان سازگاري رشته رضايت دانش

هاي شده است. با مرور ادبيات پژوهشی و تجارب دانشگاه يابی و تکنيک پيمايش انجام با روش زمينه تحقيق اينروش: 

هاي تحقيق استخراج شد. به دليل فقدان پرسشنامه هنجاريابی شده، براي چارچوب مفهومی و شاخصالمللی،  بين

هاي جمعيت شناختی، آوري اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. اين پرسشنامه در زير مقياس جمع

هاي آموزشی، اهنما، کيفيت برنامهعلمی، وضعيت استادان ر وضعيت شغلی، تصوير عمومی دانشگاه، وضعيت اعضاي هيئت

آموختگان تدوين شد.  هاي فردي براي پيمايش وضعيت اشتغال دانشهاي غير آموزشی و توسعه مهارتکيفيت برنامه

2منظور سنجش پايايی نظرات متخصصان دانشگاه مورد تائيد قرار گرفت. بهبا اعمال  پرسشنامه 1اعتبار
آزمون مقدماتی ، 

به دست آمد. پرسشنامه مزبور از راه پست الکترونيکی براي جامعه آماري ارسال  85/0 آلفاي کرون باخميزان انجام شد و 

حجم بود. هاي دانشگاه کليه پرديس/ دانشکدهدر  1396تا  1391 هايآموختگان سال دانش شد. جامعه آماري شامل همه

 شده است. ها توسط آنان تکميل پرسشنامهدرصد( از جامعه آماري است که  10نفر ) ۴200نمونه تعداد 

درصد  67اند. ميزان اشتغال مردان  درصد بيکار بوده ۴2آموختگان، شاغل و  درصد از دانش 58ها؛ : بر اساس يافتههایافته

 ۴2درصد، بعد از مقطع کارشناسی ارشد،  6درصد است. ميزان اشتغال بعد از مقطع کارشناسی  ۴6و ميزان اشتغال زنان 

ها درصد بوده است. از لحاظ ميزان اشتغال در سطح پرديس/ دانشکده 10و بعد از مقطع دکتري تخصصی،  صددر

هاي دانشگاه درصد، بيشترين ميزان اشتغال را در بين دانشکده 80 درصد و دانشکده مديريت با 86دانشکده کارآفرينی با 

اند و ميزان اشتغال در  آموختگی شاغل شده اه پس از دانشم 6آموختگان،  درصد از دانش ۴7اند.  به خود اختصاص داده

آموختگان بيکار، دليل  درصد از دانش 30درصد است. از لحاظ وضعيت بيکاري،  55آموختگی  سال پس از دانش 2طی 

درصد پذيرفته  11درصد نداشتن شغل مرتبط،  27درصد نداشتن امکانات،  28بيکاري خود را نداشتن شبکه ارتباطی، 

 اند. درصد نداشتن مهارت الزم اعالم کرده ۴دن در آزمون استخدامی و نش

آموختگی از سطح مناسبی برخوردار  سال پس از دانش 2ماه و  6آموختگان طی  : نشان داد ميزان اشتغال دانشنتایج

آموختگان، شهرت و  دانشدرصد است که در سطح پايينی قرار دارد. ازنظر  5آموختگان،  است. ميزان خوداشتغالی دانش

 هاي آموزشی و پژوهشی بر اشتغال آنان تأثير داشته است. تصوير عمومی دانشگاه تهران بيش از برنامه

 

 .آموخته، کارآفریني، دالیل بيکاری های تحصيلي، دانش های آموزشي، اشتغال، رشته برنامه واژگان کلیدی:

                                                           
1
 Validity 

2
 Reliability 
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 دمه و بیان مسألهمق

آموختگان متخصص و داراي مهارت الزم براي  نماد آموزش عالی کشور، همواره درصدد تربيت دانش عنوان دانشگاه تهران به

هاي آموزشی، پژوهشی  آفرينی مناسب در جامعه بوده است. دانشگاه عالوه بر تالش در جهت توسعه کمی و کيفی برنامه نقش

روزرسانی  مدنظر داشته است. بنابراين در تالش براي بهآموختگان خود را نيز اجرايی و خدماتی، وضعيت اشتغال دانش -اداري

 دارد. هاي دانشگاه با نيازهاي جامعه و بازار کار گام برمی هاي خود در جهت تطبيق برنامهبرنامه

در و  کارآفرين و ايده پرداز دانشگاه سوي به حرکت و نوآورينظر به تأکيد سومين هدف برنامه راهبردي دانشگاه تهران؛ ناظر بر 

ريزي  هاي اداره کل برنامه در اولويت برنامه " آموختگان دانشگاه تهران وضعيت اشتغال دانش رصد" راستاي تحقق آن؛ طرح 

آموختگان دانشگاه تهران چگونه  و تحول سازمانی دانشگاه قرار گرفت تا به اين سؤال پاسخ دهد که وضعيت موجود اشتغال دانش

 آموختگان ازنظر آنان کدام است؟ ميزان اشتغال دانشهاي اثرگذار بر  است؟ و شاخص

تصوير عمومی دانشگاه،  -3وضعيت شغلی،  -2شناختی،  جمعيتهاي ويژگی -1پژوهش حاضر به بررسی ابعاد ذيل پرداخته است: 

غير آموزشی و  هايکيفيت برنامه -7هاي آموزشی، کيفيت برنامه -6وضعيت استادان راهنما،  -5علمی،  وضعيت اعضاي هيئت -۴

 شده است. ي ابعاد مورداشاره در فصول مجزا تدوين هاي فردي. نتايج مطالعه توسعه مهارت -8

آموختگان  آموختگان دانشگاه اختصاص دارد. نمودارهاي توزيع فراوانی دانش به توزيع جمعيت شناختی دانش فصل اول؛

تحصيلی، دوره تحصيلی، تاريخ فراغت از تحصيل و دانشکده/  هاي سنی، مقطع کننده در پژوهش به تفکيک جنسيت، گروه شرکت

 پرديس محل تحصيل در اين فصل ارائه و تشريح شده است.

آموختگان به تفکيک  آموختگان دانشگاه پرداخته است. نمودارهاي توزيع فراوانی دانش به توزيع وضعيت شغلی دانش فصل دوم؛

هاي مختلف، امکان آموختگی تا اشتغال، وضعيت اشتغال در بخش مانی از دانشوضعيت اشتغال، زمان تقريبی اشتغال، فاصله ز

 شده است. ارتقاء در شغل فعلی و وضعيت درآمد ارائه

آموختگان نسبت به اخذ  آموختگان پرداخته است. نمودارهاي توزيع نگرش دانش به تصوير عمومی دانشگاه از ديد دانش فصل سوم؛

 علمی هيئت اعضاي همکاري ميزان و هاي پژوهشیهاي آموزشی، کيفيت برنامهنشگاه، کيفيت برنامهمدرک تحصيلی، نام و برند دا

 .دانشجو با
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علمی دانشگاه پرداخته است. نمودارهاي توزيع فراوانی ميزان نظم و انضباط اعضاي  به وضعيت اعضاي هيئت فصل چهارم؛

شده  انگيزه و تالش، استفاده از فناوري و شناخت از بازار کار ارائهعلمی، روش تدريس، رفتار و برخورد، محتوي آموزشی،  هيئت

 است.

اختصاص دارد. نمودارهاي توزيع ميزان ارتباط صميمانه استاد راهنما با  رساله /نامه پايان به وضعيت استادان راهنماي فصل پنجم؛

هاي تحقيقاتی در اين فصل  ايج و مطالعه گزارشدانشجو، ميزان اختصاص وقت به دانشجو، تسلط به موضوع، کمک در استخراج نت

 شده است. ارائه

ها هاي آموزشی پرداخته است. نمودارهاي توزيع ميزان استفاده از فناوري، مناسب بودن سرفصلبه کيفيت برنامه فصل ششم؛

 شده است. ائهکيفيت محتوي آموزشی، انجام فعاليت عملی و ارائه دانش مرتبط با نياز بازار کار در اين فصل ار

شده است. نمودارهاي ميزان تشويق فرهنگ کار دانشجويی، فرهنگ  هاي غير آموزشی اختصاص دادهبه کيفيت برنامه فصل هفتم؛

هاي کاريابی و اشتغال در اين فصل  هاي متناسب با بازار کار و لزوم وجود کانونهاي ارتباطی، آموزشميزنشينی، تقويت مهارت پشت

 شده است. ارائه

پذيري  نفس، قدرت ريسک هاي فردي اختصاص دارد. نمودارهاي توزيع ميزان تقويت اعتمادبه به توسعه مهارت فصل هشتم؛

 شده است. المللی در اين فصل ارائه خالقيت در حل مسئله، کسب تجربه شغلی، مهارت کار با فناوري و کسب مهارت در زبان بين

ن در هر يک از ابعاد جمعيت شناختی، تصوير عمومی دانشگاه، وضعيت اعضاي آموختگا به وضعيت اشتغال دانش فصل نهم؛

 هاي فردي پرداخته است. هاي غير آموزشی و توسعه مهارت هاي آموزشی، برنامه علمی، وضعيت استادان راهنما، کيفيت برنامه هيئت

هاي فنی مهندسی،  اشتغال در رشتههاي تحصيلی پرداخته است. نمودارهاي ميزان  به وضعيت اشتغال در رشته فصل دهم؛

 شده است. هاي خارجی در اين فصل ارائه هاي علوم انسانی، علوم پايه، علوم کشاورزي و زبان رشته

آموختگان اختصاص دارد. نمودارهاي ميزان بيکاري به دليل نداشتن شغل مرتبط، نداشتن  به وضعيت بيکاري دانش فصل یازدهم؛

هاي استخدامی و عدم مهارت الزم براي تصدي يک شغل در  شبکه ارتباطی، پذيرفته نشدن در آزمون امکانات و تجهيزات، نداشتن

 شده است. اين فصل ارائه

 در قسمت پيوست به مدلسازي و بررسی نيکويی برازش مدل پرداخته شده است.

 

 ریزي و تحول سازماني اداره کل برنامه
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 شناسي و جامعه آماری روش

هاي پژوهش؛ مرور ادبيات منظور تدوين چارچوب و شاخص شده است. به تحليلی، با تکنيک پيمايش انجام -توصيفیتحقيق با روش 

المللی و استفاده از نظرات هاي بين(، تجارب موفق دانشگاه2012) 3شومبرگ تحقيقات نتايج از گيري بهره پژوهشی انجام شد. با

 هاي بيکاري تعيين گرديد. هاي فردي و مؤلفهوهشی، مهارتهاي آموزشی، غير آموزشی، پژ متخصصان، مؤلفه

نظرات  شده، پرسشنامه محقق ساخته طراحی و براي سنجش اعتبار يا روايی پرسشنامه از هاي تدوينگيري از شاخصبا بهره

شود. ين میطورمعمول از سوي متخصصين موضوع مربوطه تعي روايی محتوي آزمون بهخبرگان و پژوهشگران استفاده گرديد. 

، گيري روايی محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد و از مشابهت و سازگاري بين اهداف و محتوي آزمون و ابزار اندازه ،ديگر عبارت به

 آيد. میارزشيابی کيفی به عمل 

گرفت و ميزان آلفاي در يک آزمون مقدماتی موردسنجش قرار گيري، پرسشنامه براي سنجش پايايی، قابليت اطمينان ابزار اندازه

 هايبرنامه ،(0.85) آموزشی هايبرنامه ،(0.92) راهنما استاد وضعيت ،(0.79) علمی کرون باخ در شاخص وضعيت اعضاي هيئت

 ،(85.0) ميزان به هاشاخص کلی آلفاي محاسبه با .آمد به دست (0.92)فردي  هاي مهارت توسعه و (0.77) غير آموزشی

 .شد سازيآماده نمونه جامعه در پيمايش براي و اصالح پرسشنامه

-آموختگان دانشگاه به آدرس پست الکترونيکی دانش صورت آنالين از طريق دفتر دانش آوري اطالعات، پرسشنامه به براي جمع

 شده دريافت گرديد. هاي تکميلروزه پرسشنامه ۴5آموختگان ارسال شد. در دوره زمانی 

اي و به تعداد  گيري خوشه با روش نمونه گروه کنترل "عنوان  ه نمونه، مجدداً گروه ديگري بهبراي اطمينان از عدم سوگيري گرو

تک افراد گروه کنترل و جلب اعتماد و همکاري، از  آموختگان دانشگاه تعيين شد. با برقراري تماس تلفنی با تک نفر از دانش 280

آمده از گروه  دست رس پست الکترونيکی خود را تکميل نمايند. نتايج بهشده به آد آنان درخواست گرديد که پرسشنامه آنالين ارسال

هاي آماري نسبت دو جامعه مستقل، آزمون يومان ويتنی و کاي دو تطبيق داده شد.  کنترل با نتايج گروه نمونه از طريق آزمون

ده از صحت و دقت کافی برخوردار است و آم دست دار نتايج دو گروه نمونه و گروه کنترل نشان داد که اطالعات به مشابهت معنی

 دهد. ي آماري تحقيق را نشان می دچار سوگيري ناشی از داوطلب شدن براي شرکت در پژوهش نيست. جدول زير، وضعيت جامعه

 فراواني عنوان ردیف

 (1۳۹6-1۳۹1آموختگان  دانش)نفر  42۰۰۰ جامعه آماري  .1

 آماري(درصد از جامعه  1۰)نفر  42۰۰ گروه نمونه  .2

 آموختگان نفر از دانش 28۰ گروه کنترل  .۳

 هاي دانشگاه همه پردیس/دانشکده ها سطح توزیع پرسشنامه  .4

  

                                                           
3
. Harald Schomburg, Handbook for Graduate Tracer Studies, University of Kassel. 
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 خالصه مدیریتي

جمعيت شناختی، تصوير کننده در پژوهش، در ابعاد  آموختگان شرکت در اين بخش، خالصه وضعيت اشتغال دانش

هاي آموزشی، علمی، وضعيت استادان راهنما، کيفيت برنامه هيئتعمومی دانشگاه، وضعيت شغلی، وضعيت اعضاي 

 شده است. ارائههاي فردي هاي غير آموزشی و توسعه مهارتکيفيت برنامه

 هاي جمعيت شناختي: خالصه فصل اول: ویژگي 

 اند. درصد را زنان تشکيل داده ۴3آموختگان را مردان و  درصد دانش 57؛ ترکيب جنسيتيازلحاظ  -

درصد  12ساله و  (3۴-30درصد در گروه ) 27( ساله؛ 29-25آموختگان در گروه سنی ) درصد دانش ۴1 گروه سني؛ ازلحاظ -

 هاي سنی هستند. درصد در ساير گروه 20ساله و  (35 -39در گروه سنی )

رصد در د 13درصد در مقطع کارشناسی  1۴آموختگان در مقطع کارشناسی ارشد،  درصد دانش 72؛ مقطع تحصيليازلحاظ  -

 اند. کرده اي تحصيل درصد در مقطع دکتري حرفه 1مقطع دکتري تخصصی و 

درصد در دوره  16درصد دوره شبانه )نوبت دوم(،  17آموختگان در دوره روزانه،  درصد دانش 63؛ دوره تحصيليازلحاظ  -

 اند. کرده ها تحصيل درصد در ساير دوره ۴مجازي( و ) الکترونيکی

 

  :آموختگان: هاي شغلي دانش ویژگيخالصه فصل دوم 

 درصد نيز بيکار هستند. ۴2آموختگان، شاغل و  درصد دانش 58 ميزان اشتغال و بيکاري؛ازلحاظ  -

درصد بعد از  21اند.  آموختگان شاغل؛ قبل از ورود به دانشگاه، شاغل بوده درصد از دانش 25؛ زمان شروع اشتغالازلحاظ  -

 اند. دوره دانشجويی شاغل شده درصد نيز در 12فراغت از تحصيل و 

درصد  55آموختگی و  ماه بعد از دانش 6آموختگان،  درصد دانش ۴7؛ آموختگي تا اشتغال فاصله زماني از دانشازلحاظ  -

درصد و دانشکده  73درصد، پرديس البرز با  83اند. دانشکده کارآفرينی با  آموختگی شاغل شده سال بعد از دانش 2حدود 

 اند. ماهه نخست بعد از فراغت از تحصيل را داشته 6رصد بيشترين ميزان اشتغال د 72مديريت با 

درصد بعد از مقطع  ۴2آموختگان، بعد از مقطع کارشناسی،  درصد دانش 6 ميزان اشتغال برحسب مقطع تحصيلي؛ازلحاظ  -

 اند. درصد بعد از مقطع دکتري تخصصی شاغل شده 10کارشناسی ارشد و 

درصد در  ۴2در بخش دولتی؛  آموختگان دانشدرصد  37ل در بخش دولتي/خصوصي/خوداشتغالي؛ ميزان اشتغاازلحاظ  -

 صورت خود اشتغال هستند. درصد به 5 بخش خصوصی و

درصد  63بدنی و دانشکده الهيات هر يک با  درصد، دانشکده تربيت 65شناسی و علوم تربيتی با  دانشکده روان در بخش دولتي؛ -

درصد کمترين ميزان اشتغال در  15در بخش دولتی را دارند. در مقابل دانشکده مطالعات جهان با  بيشترين درصد اشتغال

 اند. بخش دولتی را داشته

 درصد 53و پرديس ابوريحان با درصد  55درصد، دانشکده علوم فنون با  58هاي فنی با پرديس دانشکده در بخش خصوصي؛ -

 رند.بيشترين ميزان اشتغال در بخش خصوصی را دا

 11درصد و دانشکده کارآفرينی با  13المللی کيش هر يک با  ؛ پرديس هنرهاي زيبا و پرديس بيندر بخش خوداشتغالي -

اند. الزم به ذکر است که در حال حاضر باالترين سطح مطلوب خوداشتغالی بر  درصد بيشترين ميزان خوداشتغالی را داشته



 اشتغال دانش آموختگان دانشگاه تهرانرصد گزارش         

۹ 

 

 .درصد است 23المللی  اساس استانداردهاي بين

داراي شغل  درصد نيز 7وقت و  صورت تمام شاغل، بهآموختگان  دانشدرصد  80 وقت؛ وقت/ نيمه حالت اشتغال تمامازلحاظ  -

درصد، مرکز تحقيقات بيوشيمی و دانشکده مديريت  100اند. موسسه ژئوفيزيک با  وقت بوده وقت و در جستجوي کار تمام نيمه

 اند. وقت را داشته درصد، بيشترين درصد اشتغال تمام 92هرکدام با 

 19هاي خارجی با  درصد و زبان 20ماعی با درصد، دانشکده علوم اجت 25؛ دانشکده مطالعات جهان با وقت اشتغال نيمهازلحاظ  -

 اند. وقت را به خود اختصاص داده وقت در جستجوي کار تمام درصد بيشترين ميزان اشتغال نيمه

درصد از طريق بستگان و  13درصد از طريق دوستان؛  23درصد از طريق آزمون استخدامی؛  29 یابي به شغل؛ نحوه دستازلحاظ  -

درصد از طريق  10هاي مجازي و  درصد از طريق شبکه 5درصد از طريق مطبوعات،  5درصد با پرس و جوي فردي،  11آشنايان، 

 اند. درصد نيز پاسخ نداده ۴ها در شغل فعلی خود واردشده و  ساير روش

درصد، بخش  25 درصد، بخش خدمات 25؛ بخش آموزش هاي آموزشي/خدماتي/صنعتي ميزان اشتغال در بخشزلحاظ ا -

آموختگان شاغل را  درصد فعاليت شغلی دانش 16ها درصد و ساير بخش 3درصد، بخش کشاورزي  8درصد، بخش تجارت  21صنعت 

 اند. تشکيل داده

 اند. درصد، رشته تحصيلی خود را با شغل فعلی مرتبط دانسته 66؛ رشته تحصيلي با شغل ميزان ارتباطازلحاظ  -

شان، امکان ارتقاء و پيشرفت اند که در شغل فعلی آموختگان شاغل؛ اظهار داشته درصد از دانش ۴6؛ امکان ارتقاي شغليازلحاظ  -

صد بيشترين امکان ارتقاء در شغل در 58و پرديس کشاورزي  59درصد، دانشکده جغرافيا  62الزم وجود دارد. دانشکده اقتصاد با 

 اند. فعلی خود را اظهار کرده

ميليون تومان و  5تا  2درصد بين  53ميليون تومان،  2آموختگان شاغل، درآمد کمتر از  درصد دانش 28 ميزان درآمد؛ ازلحاظ -

 اند. ميليون تومان درآمد داشته 5درصد بيش از  18

 

  بيروني( دانشگاه:خالصه فصل سوم: تصویر عمومي( 

 آموختگان  درصد دانش 27آموختگان شاغل و  درصد دانش ۴9؛ " اخذ مدرک تحصيلي از دانشگاه تهران"  ازلحاظ اهميت

 اند. بيکار؛ اخذ مدرک تحصيلی از دانشگاه را براي يافتن شغل مناسب بااهميت دانسته

 بيکار تأثير نام و برند  آموختگان درصد دانش 30شاغل و  آموختگان درصد دانش 52؛ " برند دانشگاه تهران"  ازلحاظ اهميت

 اند. دانشگاه تهران را بر وضعيت اشتغال بااهميت زياد دانسته

  آموختگان  درصد دانش 20و  آموختگان شاغل درصد دانش 30؛ " هاي آموزشي دانشگاه کيفيت برنامه "ازلحاظ اهميت

 اند. شغل مناسب داراي اهميت باال دانسته هاي آموزشی را براي يافتن بيکار، کيفيت برنامه

  آموختگان  درصد دانش 17و  آموختگان شاغل درصد دانش 26 ؛" هاي پژوهشي دانشگاه کيفيت فعاليت "ازلحاظ اهميت

 اند. هاي پژوهشی را براي يافتن شغل مناسب بااهميت باال دانستهبيکار، کيفيت فعاليت

  آموختگان بيکار،  درصد دانش 18آموختگان شاغل؛ و  درصد دانش 20؛ " نشگاههمکاري با استادان دا "ازلحاظ اهميت

 اند. ادامه همکاري با اساتيد دانشگاه را براي يافتن شغل، داراي اهميت زياد دانسته
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 علمي / وضعيت استادان راهنما خالصه فصل چهارم و پنجم: وضعيت اعضاي هيئت 

 علمي دانشگاه: وضعيت اعضاي هيئت 

درصد،  50مؤلفه در سه سطح )ضعيف، متوسط و خوب( ارزيابی شد. نظم و انضباط،  7علمی دانشگاه با  اعضاي هيئتوضعيت 

درصد، ميزان  ۴0درصد محتوي تدريس شده،  ۴0درصد، ميزان انگيزه و تالش،  61درصد، رفتار و برخورد،  ۴3روش تدريس، 

 شده است. درصد در سطح خوب ارزيابی 2۴کار با درصد و ميزان شناخت از بازار  29استفاده از فناوري، 

 راهنماي پروژه: وضعيت استادان 

 درصد، 51در سه سطح )کم، متوسط و زياد( ارزيابی شد. ارتباط صميمانه با دانشجو، مؤلفه  5وضعيت استادان راهنما با 

درصد و مطالعه  31ج نتايج، درصد، کمک به استخرا ۴3درصد، تسلط به موضوع پروژه،  ۴5اختصاص وقت براي دانشجو، 

 شده است. درصد در حد زياد ارزيابی 39هاي پروژه  گزارش

 

 هاي فردي هاي آموزشي /غير آموزشي /توسعه مهارت هاي ششم، هفتم و هشتم: کيفيت برنامه خالصه فصل 

 

 

 

 

 

 هاي آموزشي: کيفيت برنامه 

درصد،  27استفاده از فناوري، در سه سطح )ضعيف، متوسط و خوب( ارزيابی شد. ميزان مؤلفه  5هاي آموزشی با کيفيت برنامه

درصد، انجام فعاليت عملی و ارائه دانش مرتبط با نياز بازار  37درصد، کيفيت محتوي آموزشی،  35ها، مناسب بودن سرفصل

 اند. شده سطح خوب ارزيابیدر درصد  18کار هر يک با 

 آموزشي:هاي غير  کيفيت برنامه 

در سه سطح )ضعيف، متوسط و خوب( ارزيابی شد. ميزان تشويق فرهنگ کار مؤلفه  5هاي غير آموزشی با  کيفيت برنامه

درصد،  29هاي ارتباطی دانشجو با  درصد، تقويت مهارت 22درصد، ميزان تشويق فرهنگ پشت ميرنشينی با  11دانشجويی با 

 شده است. درصد خوب ارزيابی 71هاي کاريابی با  درصد، لزوم وجود کانون 8ر با هاي ورود به بازار کا ميزان ارائه آموزش

 هاي فردي: توسعه مهارت 

. تقويت در سه سطح )ضعيف، متوسط و خوب( ارزيابی شدمؤلفه  7هاي فردي دانشجويان در دانشگاه با  توسعه مهارت

درصد، کسب  33پذيري  درصد، تقويت قدرت ريسک 33هاي حل مسئله،  درصد، تقويت خالقيت 51نفس دانشجويان،  اعتمادبه

سطح خوب ارزيابی در درصد  17المللی با  درصد و کسب مهارت زبان بين 20درصد، مهارت کار با فناوري  25تجربه شغلی، 

 اند. هاي مذکور را در سطح دانشگاه متوسط و ضعيف دانسته آموختگان، شاخص اند. اکثريت دانش کرده
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 هاي جمعيت شناختي نهم: وضعيت اشتغال در شاخص خالصه فصل 

درصد  5۴درصد مردان و  33اند.  آموخته، شاغل بوده درصد زنان دانش ۴6درصد مردان و  67 جنسيت، وضعيت اشتغال

 اند. آموخته نيز بيکار مانده زنان دانش

 

 گروه سني، وضعيت اشتغال

 30 -3۴درصد(،  ۴5) ساله 25 -29درصد(،  30ساله ) 20-2۴ ميزان اشتغال در گروه سنی

 88ساله ) ۴5تا  ۴9درصد(،  85ساله ) ۴0-۴۴درصد(،  76ساله ) 39-35درصد(،  62ساله )

هاي سنی جوان؛  درصد( است. پايين بودن ميزان اشتغال در گروه 8۴ساله و باالتر ) 50درصد( و 

از سوي ديگر، گرايش به  هاي اشتغال و ارتباطات اجتماعی افراد و سو به محدوديت فرصت از يک

 گردد. ادامه تحصيل آنان بازمی

 

 

 مقطع تحصيلي، وضعيت اشتغال

 

و دکتري  درصد( ۴2) درصد(، بعد از کارشناسی ارشد 6) ميزان اشتغال بعد از مقطع کارشناسی

درصد( است. بيشترين ميزان اشتغال بعد از مقطع کارشناسی مربوط به دانشکده  10) تخصصی

درصد، بيشترين ميزان اشتغال در مقطع کارشناسی ارشد مربوط به دانشکده  33 فنی فومن با

درصد و در مقطع دکتري بيشترين ميزان اشتغال مربوط به دانشکده  80کارآفرينی با 

 درصد است. 58دامپزشکی با 

 

 

 وضعيت اشتغال دوره تحصيلي،

درصد( و  56شبانه ) نوبت دوم يادرصد(،  52آموختگان دوره روزانه ) ميزان اشتغال در بين دانش

آموختگان دوره مجازي عمدتاً  درصد( است. اشتغال باالي دانش 82دوره الکترونيکی يا مجازي )

اند. با توجه به  ها قبل از ورود به دوره تحصيلی در دانشگاه شاغل بوده به اين دليل است که آن

دهند در دوره روزانه ادامه  اينکه اکثريت دانشجويان با سطح تحصيلی مناسب، ترجيح می

تحصيل دهند و از مزاياي آموزش رايگان نيز استفاده کنند ميزان اشتغال در طول تحصيل در 

 دوره روزانه کمتر بوده است.

 

تاریخ فراغت از تحصيل و وضعيت 

 اشتغال

درصد(  68)( هرکدام 1392و  1391هاي )آموختگان سال بيشترين ميزان اشتغال در بين دانش

تر خود؛  آموختگان قديمی نسبت به دانش 1396و  1395هاي  آموختگان سالست. دانشا

 اند. هاي کمتري براي اشتغال داشته فرصت

 

 

 دانشکده محل تحصيل

آموختگی(؛  ازلحاظ وضعيت کلی اشتغال )قبل از ورود به دانشگاه/ دوره دانشجويی/ پس از دانش

درصد، دانشکده  86دانشکده کارآفرينی با  آموختگانها؛ دانشبرحسب پرديس/ دانشکده

قرار دارند. در مقابل  3تا  1درصد به ترتيب در رتبه  76درصد، پرديس البرز  80مديريت 

 27درصد و پرديس ابوريحان  31درصد، دانشکده جغرافيا  36آموختگان پرديس علوم با  دانش

 اند. ها داشته نشکدهترين سطح اشتغال را در بين پرديس/ دا درصد به ترتيب پايين

 

 

 علمي وضعيت اعضاي هيئت

آموختگان اعتقاددارند  درصد دانش 21ها تنها علمی در دانشکده ازلحاظ وضعيت اعضاي هيئت

درصد نظم و  17علمی دانشگاه با دانشجويان خوب بوده است.  اعضاي هيئت رفتار و برخوردکه 

 10،درصد محتوي تدريس 1۴تالش، درصد انگيزه و  1۴درصد روش تدريس،  15انضباط، 

اند.  را در سطح خوب ارزيابی کرده درصد شناخت از بازار کار 9و  درصد استفاده از فناوري

درصد  85توان دريافت که علمی می از وضعيت اعضاي هيئتآموختگان  دانشبنابراين در ارزيابی 

توسط و ضعيف علمی دانشگاه را در سطح م روش تدريس اعضاي هيئتآموختگان  دانش
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 اند. دانسته

 

 

وضعيت استادان راهنماي پروژه/ 

 نامه رساله / پایان

در سه سطح )ضعيف، مؤلفه  5نامه با  بررسی وضعيت استادان راهنماي پروژه/ رساله / پايان

 راهنما انارتباط استاداعتقاددارند که آموختگان  دانشدرصد  25. متوسط و خوب( ارزيابی شد

 درصد تسلط 21، استاد به دانشجودرصد اختصاص وقت  21 ب بوده است.با دانشجويان خو

درصد کمک به استخراج نتايج  1۴و هاي پروژه درصد مطالعه گزارش 19، پروژهبه موضوع  استاد

از وضعيت استادان راهنما آموختگان  دانشاند. بنابراين در ارزيابی  سطح خوب ارزيابی کردهدر را 

، ارتباط استادان راهنما با دانشجويان را در سطح آموختگان دانشدرصد  75توان دريافت که می

 اند. متوسط و ضعيف دانسته

 

 

 

 هاي آموزشي کيفيت برنامه

 28. در سه سطح )ضعيف، متوسط و خوب( ارزيابی شدمؤلفه  5هاي آموزشی با کيفيت برنامه

درصد  26محتوي آموزشی، خوب بوده است. اعتقاددارند که کيفيت آموختگان  دانشدرصد 

 13درصد انجام فعاليت عملی و  13درصد استفاده از فناوري،  20ها، مناسب بودن سرفصل

 اند. بنابراين در ارزيابی سطح خوب ارزيابی کردهدر درصد ارائه دانش مرتبط با نياز بازار کار را 

، آموختگان دانش درصد 80دريافت که توان هاي آموزشی می از کيفيت برنامهآموختگان  دانش

 اند. هاي آموزشی را در سطح متوسط و ضعيف دانسته ميزان استفاده از فناوري در برنامه

 

 

 

 هاي غير آموزشي کيفيت برنامه

. در سه سطح )ضعيف، متوسط و خوب( ارزيابی شدمؤلفه  5هاي غير آموزشی با  کيفيت برنامه

هاي ارتباطی دانشجويان، خوب رند که ميزان تقويت مهارتاعتقادداآموختگان  دانش درصد 20

درصد تشويق فرهنگ کار در دوره  8ميزنشينی،  درصد عدم تشويق فرهنگ پشت 20بوده است. 

اند. از ديد  سطح خوب ارزيابی کردهدر درصد ارائه آموزش متناسب با بازار کار را  5دانشجويی، 

ي کاريابی و اشتغال در دانشگاه تهران ضروري است. ها ، ايجاد کانونآموختگان دانش درصد ۴7

 درصد 80توان دريافت که علمی می از وضعيت اعضاي هيئتآموختگان  دانش بنابراين در ارزيابی

هاي ارتباطی در دانشگاه را در سطح متوسط و ضعيف  ، ميزان تقويت مهارتآموختگان دانش

 اند. دانسته

 

 

 

 هاي فردي ميزان توسعه مهارت

در سه سطح )ضعيف، متوسط مؤلفه  7هاي فردي دانشجويان در دانشگاه با  ميزان توسعه مهارت

نفس دانشجويان،  اعتقاددارند که تقويت اعتمادبهآموختگان  دانشدرصد  29. و خوب( ارزيابی شد

درصد تقويت قدرت  18هاي حل مسئله،  درصد تقويت خالقيت 19خوب بوده است. 

درصد کسب  10 درصد مهارت کار با فناوري و 11سب تجربه شغلی، درصد ک 1۴پذيري  ريسک

از آموختگان  دانش اند. بنابراين در ارزيابی سطح خوب ارزيابی کردهدر المللی را  مهارت زبان بين

تقويت خالقيت  آموختگان دانش درصد 80توان دريافت که هاي فردي می وضعيت توسعه مهارت

 اند. ضعيف دانسته در دانشگاه را در سطح متوسط و
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  :هاي تحصيلي؛ وضعيت اشتغال در رشتهخالصه فصل دهم 

 

 مهندسي فني

درصد دانش آموختگان اين  57مهندسی هستند.  -هاي فنی آموختگان از رشته دانش درصد 26

 79اطالعات  فناوري درصد، مهندسی 88 کامپيوتر اند. رشته مهندسی شده رشته ها شاغل

هاي فنی مهندسی  بيشترين ميزان اشتغال را در بين رشته درصد، 69 صنايع مهندسی درصد،

 اند. داشته

درصد دانش آموختگان اين  6۴هاي علوم انسانی هستند.  آموختگان از رشته دانش درصد ۴5 علوم انساني

 درصد 7۴ مديريت درصد، 82 کارآفرينی درصد، 8۴ رشته حسابداري. شده اند شاغل رشته ها،

 اند. هاي علوم انسانی داشتهبين رشته ميزان اشتغال را دربيشترين 

 

 پایه علوم

درصد دانش آموختگان اين رشته  ۴1هاي علوم پايه هستند.  آموختگان از رشته دانش درصد 6

 ۴9علوم زيستی  درصد، 65 ؛ با(مهندسی کامپيوتر از غير) کامپيوتر رشته. هستند شاغل ها،

هاي علوم پايه به خود  بيشترين ميزان اشتغال را در بين رشتهدرصد  ۴3درصد و رشته شيمی 

 اند. اختصاص داده

 

 علوم کشاورزي

اين رشته ها  دانش آموختگان درصد ۴7علوم کشاورزي هستند. آموختگان از  دانشدرصد  6

 35درصد و رشته مهندسی کشاورزي با  53علوم باغبانی و علوم دامی هرکدام با  شده اند.شاغل 

درصد،  27درصد و جنگلداري  32 با شيالترشته د. نداردرصد بيشترين ميزان اشتغال را 

 اند. خود اختصاص دادهبه هاي کشاورزي  ترين اشتغال را در بين رشته پايين

دانش آموختگان اين رشته درصد  56هاي زبان خارجی هستند.  تهرشآموختگان از  دانشدرصد  3 زبان خارجي

و  درصد 6۴با  درصد در رتبه نخست قرار دارد. زبان آلمانی 72 با شاغل هستند. زبان انگليسیها 

 قرار دارند. يدر رتبه بعد 50با  زبان ژاپنی

معماري، دامپزشکی، هوافضا و ...( هستند. ها )هنرهاي زيبا،  آموختگان، در ساير رشته درصد دانش 8 ها سایر رشته

 ۴9درصد، معماري با  56درصد و دامپزشکی با  60درصد، هواشناسی با  86هاي هوافضا با  رشته

درصد اشتغال قرار  ۴1سنجی با  درصد و علم ۴2زيست با  درصد، محيط ۴8درصد، هنرهاي زيبا با 

 دارند.
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  :آموختگان دانشوضعيت بيکاري خالصه فصل یازدهم 

درصد، نداشتن امکانات  30مؤلفه موردبررسی قرار گرفت. نداشتن شبکه ارتباطی با  5آموختگان با  وضعيت بيکاري دانش

درصد. به  ۴درصد و نداشتن مهارت  11درصد، پذيرفته نشدن در آزمون استخدامی  27درصد، نداشتن شغل مرتبط  28

 شده است. آموختگان اعالم دانشترين داليل بيکاري  ترتيب مهم

درصد،  95آموختگان موسسه ژئوفيزيک با  مربوط به دانش به دليل نداشتن شغل مرتبط؛بيشترين ميزان بيکاري  -

 68هاي فنی با  درصد است. بعالوه پرديس دانشکده 91درصد و پرديس کشاورزي کرج با  91ادبيات و علوم انسانی با 

درصد، کمترين ميزان بيکاري به دليل نداشتن  62درصد و دانشکده مديريت با  65با المللی کيش  درصد، پرديس بين

 اند. شغل مرتبط را داشته

 98آموختگان پرديس ابوريحان با  ؛ مربوط به دانشبه دليل نداشتن امکانات و تجهيزاتبيشترين ميزان بيکاري  -

درصد و  60درصد، دانشکده الهيات با  61يس البرز با درصد بوده است. بعالوه پرد 89بدنی با  درصد و دانشکده تربيت

 اند. درصد، کمترين ميزان بيکاري به دليل نداشتن امکانات را داشته 56المللی کيش با  پرديس بين

زيست و  آموختگان دانشکده محيط دانش ؛ مربوط بهبه دليل نداشتن شبکه ارتباطي مناسببيشترين ميزان بيکاري  -

درصد،  7۴درصد است. بعالوه دانشکده الهيات با  93بدنی با  درصد و دانشکده تربيت 9۴ر يک با دانشکده جغرافيا ه

 اند. کمترين ميزان بيکاري به دليل نداشتن شبکه ارتباطی مناسب را داشته

ا آموختگان دانشکده اقتصاد ب مربوط به دانشبه دليل پذیرفته نشدن در آزمون استخدامي؛ بيشترين ميزان بيکاري  -

 20درصد است. بعالوه پرديس ابوريحان با  ۴9هاي خارجی با  درصد و دانشکده زبان 52درصد، پرديس البرز با  58

درصد، کمترين ميزان بيکاري به دليل  13درصد و دانشکده مطالعات جهان با  18درصد، دانشکده علوم و فنون با 

 اند. پذيرفته نشدن در آزمون استخدامی را داشته

درصد و دانشکده  26آموختگان دانشکده الهيات با  ؛ مربوط به دانشبه دليل نداشتن مهارتميزان بيکاري  بيشترين -

درصد، کمترين ميزان بيکاري به  ۴درصد و پرديس البرز با  7درصد است. بعالوه پرديس کشاورزي کرج با  23اقتصاد با 

 اند. دليل نداشتن مهارت را داشته

 

 

 


