
 
 

 عنوان دوره دانشجویان شغلی هدایت و استعدادشناسی

 مدت ساعت 8

 بسته آموزشی دارد.تیپ مختلف  16و گزارش تیپ شناسی شخصیتی برای   آموزشی جزوه

 نوع دوره □سمینار      کارگاه       نرم افزاری      تئوری

 هیات علمی دانشگاه سمنانعضو دانشیار و  -دکتر مهدی پروینی
مدرس و 

 مجری

 انسش شوند می دانشگاه وارد خود بالقوه استعدادهای کردن شکوفا امید به که دانشجویانی اغلب رسد می نظر به

 در ویاندانشج عمدتا که است حالی در این. کنند نمی پیدا کاربردی مهارت به شده کسب دانش تبدیل برای باالیی

 و تعریف مهارت موثر، ارتباط برقراری مهارت همچون ای حرفه مهارتهای ترین ضروری از التحصیالن فارغ شرف

 هرهب بی نوآور و کارآفرینانه نگاه و زندگی های فرصت به تهدیدها تبدیل و خود شناخت مهارت مساله، خالقانه حل

 .اند

 عداد،است شخصیتی، های ویژگی اساس بر خود مناسب شغل اختراع یا یافتن برای دانشجویان به کمک که آنجا از

 ندک می کمک دانشجو به کارگاه این لذا باشد داشته همراه به متعددی اجتماعی و فردی منافع تواند می...  و هوش

 رد را آنها شده آشنا نیز خود ضعف نقاط با تمایز ایجاد و گری ای حرفه مسیر در خود قوت نقاط شناسایی ضمن

 . نماید رفع دانشگاه محیط

دنیا ی ها دانشگاه معتبرترین در گسترده طور به MBTI مدل اساس بر شناسی شخصیت چون ابزاری از اکنون هم

 .شود می استفاده دانشجویان شغلی هدایت برای

 و به صورت کارگاهی برگزار خواهد شد. شخصیت شناسی، استعدادیابی و کارآفرینی آزمونسه همراه با  کارگاهاین 

 دفه
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 تدوین استراتژی شغلی جمع بندی نتایج سه آزمون و  -5

 رفصل هاس

 مالحظات نفر باشد. 50با عنایت به برگزاری کارگاهی این دوره پیشنهاد می شود ظرفیت دوره نهایتا 


