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التصادسٌجی ارزیاتی ترًاهِ ّای آهَزضی:
رٍایت یه تجرتِ در صٌذٍق تازًطستگی وطَری
هجتثی لاسوی
زّرا زادُ غالم
صٌذٍق تازًطستگی وطَری
تْوي 95

التصاد آهَزش ()Economics of Education
• کمیابی :تٌیادی تریي هفَْم در ػلن التصاد
• هتاسفاًِ ّن در سطح فردی ٍ ّن در سطح جاهؼِ ،تِ دلیل ٍجَد کمیابی ًوی تَاى توام
خَاستِ ّای افراد را ترآٍردُ ورد.
• ترویة خَاستِ ّای ًاهحذٍد تا هٌاتغ کمیاب :ها هجثَرین انتخاب وٌین.
• ًتیجِ هٌطمی وویاتی ،اًتخاب از هیاى گسیٌِ ّای هَجَد است.
• در هَرد آهَزش ًیس ٍضغ تِ ّویي ترتیة است:
• اًتخاب رضتِ ٍ داًطگاُ
• اًتخاب ترًاهِ ّای آهَزضی سازهاى
• ٍ ...........
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ارزیاتی ترًاهِ ّای آهَزضی
• آموزش :اتسار ًِ ّذف
• ترًاهِ ّای آهَزضی در راستای یه هذف مشخص سازمانی تؼریف هی ضًَذ تا تا افسایص
سرهایِ اًساًی ( )Human Capitalتسْیلگر اّذاف سازهاًی تاضٌذ.
• تؼییي هطخص ّذف گاهی اساسی در ارزیاتی ترًاهِ آهَزضی است.
• در ٍالغ ّذف ػیٌی آهَزش متغیر وابسته در هذلْای التصاد سٌجی خَاّذ تَد.
• استفادُ از دادُ ّای ػیٌی ( )Objective Dataتِ جای دادُ ّای رٌّی ( )Subjective Dataدر
ارزیاتی.
• استفادُ از هذل ّای التصادسٌجی تِ ٍیژُ هذل  Dif-In-Difدر ارزیاتی ترًاهِ ّای آهَزضی
تسیار هرسَم است.

فرآینذ برقراری احکام مستمری بازنشستگی در صنذوق بازنشستگی
کشوری

فرد هتماضی هستوری
تازًطستگی

ایجاد پرًٍذُ در ٍاحذ
وارگسیٌی دستگاُ هرتَطِ

ارسال پرًٍذُ تِ
ًوایٌذوی صٌذٍق

ارجاع پرًٍذُ تِ
دستگاُ جْت
رفغ ًمایص

ایجاد حساب دفتر ول در
ًوایٌذگی صٌذٍق
هذارن واهل است
خیر

تلِ

ترلراری حىن
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تجرتِ صٌذٍق تازًطستگی وطَری
• ترگساری دٍرُ آهَزش همذهاتی لَاًیي تازًطستگی در استاى ّای وطَر
• ّذف :افسایص سرػت رسیذگی تِ درخَاستْای تازًطستگی ٍ ترلراری احىام هرتَطِ
• گرٍُ ّذف :واروٌاى دستگاّْای ریرتط ٍ ًوایٌذگی ّای استاًی صٌذٍق
• هتغیر ٍاتستِ در هذل التصادسٌجی هذت زهاى رسیذگی تِ درخَاست ّا در ًظر گرفتِ ضذ.
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پیطٌْادات
• ترای ارزیاتی دلیك تر ترًاهِ ّای آهَزضی حتی االهىاى یه ّذف هطخص ٍ ػیٌی ترای ترًاهِ
ّای خَد تؼییي وٌیذ.
• از ظرفیت هذل ّا ٍ رٍضْای التصادسٌجی در ارزیاتی ترًاهِ ّای آهَزضی استفادُ وٌیذ.
• حتی االهىاى ترای هتغیر ٍاتستِ ٍ هتغیرّای وٌترل از دادُ ّای ػیٌی استفادُ وٌیذ.
• از ًتایج حاصل از ترآٍردّا ترای ترًاهِ ریسی ّای آهَزضی خَد در آیٌذُ الذام وٌیذ.
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