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1 )ساجد(بروشور سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه  1400 28
2 ها با جامعه و صنعتها و دستاوردهاي حوزه ارتباط دانشگاهبرگي برنامهبروشور تك 1400 2
3 ها با جامعه و صنعت ها و دستاوردهاي حوزه ارتباط دانشگاهبروشور فعاليت 1400 6

4 1400اعضاي هيأت علمي برتر در همكاري با جامعه و صنعت سال 1400 140
5 ها و موسسات آموزش عالي كشورها، پژوهشگاه هاي برتر تقاضامحور دانشگاهها و رسالهنامهپايان 1400 106
6 هاي كشور در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت ها و پژوهشگاههاي دانشگاهقراردادها و همكاري 1400 110
7 ها و مراكز آموزش عالي كشورها، پژوهشگاهافزايي در دانشگاهمهارت 1400 85
8 ها و مراكز آموزش عالي كشورها، پژوهشگاهآموختگان دانشگاهپايش وضعيت اشتغال دانش 1400 69
9 1399كتاب عملكرد مراكز هدايت شغلي و كاريابي تخصصي در سال 1399 56
10 هاي كارآموزي دانشجويانها در راستاي توسعه كمي و كيفي دوره ها و الگوهاي موفق دانشگاهكتاب بررسي روش 1397 38
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11 آموزش عالي كشورها و مراكزها، پژوهشگاه آموختگان دانشگاهكتاب پايش وضعيت اشتغال دانش 1399 64
12 ها و مرا كز آموزش عالي كشورافزايي در دانشگاهكتاب مهارت 1399 64
13 هاي كشـور درحـوزه ارتبـاط بـا جـامـعه و صـنعتها و پژوهشگاههاي دانشگاهكتاب قراردادها و همكاري 1399 95
14 صنعتهاي حوزه ارتباط با جامعه و كتاب اقدامات و برنامه 1400 58
15 هاي استانيبرداري از مزيتها در پاسخگويي به نيازها و بهرهكتاب مشاركت دانشگاه 1400 54
16 1399كتاب عملكرد مراكز هدايت شغلي و كاريابي تخصصي در سال 1399 56
17 جـامـعه و صـنعتهاي كشـور درحـوزه ارتبـاط بـاها و پژوهشگاههاي دانشگاهكتاب قراردادها و همكاري 1399 95
18 ها و مراكز آموزش عالي كشورها، پژوهشگاه آموختگان دانشگاهكتاب پايش وضعيت اشتغال دانش 1399 64

19 كتاب اعضاي هيأت علمي برتر در همكاري با جامعه و صنعت 1399 158
20 جامعه و صنعتها باكتاب دومين رويداد الگوها و راهكارهاي نوين در همكاري دانشگاه 1399 122
21 ها و موسسات پژوهشي و فناوري با جامعه و صنعتهاي دانشگاهكتاب طرح تحول در همكاري 1398 46
22 ها و موسسات پژوهشي و فناوري با جامعه و صنعتكتابچه طرح تحول در همكاري هاي دانشگاه 1398 34

23 آموزش عالي كشورها و مراكزافزايي در دانشگاهكتاب مهارت 1399 183
24 حوزه ارتباط با جامعه و صنعت1399گزارش عملكرد سال 1399 766
25 هاكتاب مراكز هدايت شغلي و كاريابي تخصصي در دانشگاه 1399 183
26 هاي كشورها و پژوهشگاههاي صنعتي برگزيده دانشگاهكتاب طرح 1399 153
27 دانشمندان برتر در توسعه همكاري با جامعه و صنعتها و تجاربآموختهكتاب درس 1400 37

 
  


