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 خبرید.که از آنها بی ستشما درون هادنیایی از توانمندی

هایم به خوبی آیا از توانمندی ؟آیا شغل من متناسب با شخصیتم است من چیست؟ بنیادین هوش

 ها را بهتر کنم؟آن توانمکنم و میاستفاده می

پای حرف هر پدر و مادری که بنشینید، دغدغه استعدادیابی و پرورش استعداد کودکان خود را 

ایم( همچنان  بزرگ شده های والدین، ما کودکان )که حاال تالش یدارند و جالب اینجاست که با همه

 !چالش استعدادیابی و تشخیص استعدادها برایمان باقی مانده است

به عنوان تست  هابا انبوهی از ابزارها و پرسشنامه یما بالفاصله پس از شنیدن بحث استعدادیاب اکثر

-توان کاربرد آزمون اگر چه نمی .شویم استعداد و موارد مشابه، مواجه می سنجش استعدادیابی و آزمون

 استعدادهات درسشناسایی  برای های متعدد سنجش استعداد را به سادگی انکار کرد، اماو تست ها

، برای شناسایی مشاوره با فردی باتجربهساعتی  ی عمیق هستیم.ی دقیق و مشاورهنیازمند مشاهده

 .است خشو اثرب دها، مفیآناستعدادها و برنامه ریزی برای پرورش 

های تجاری استعدادیابی فاصله بگیریم و این مسئله را به  از فضای سنتی و آموزشهدف ما اینست که 

 .درک کنیم که استعدادیابی، با انتخاب شغل و انتخاب رشته تحصیلی تفاوت داردخوبی 

اه ممکن برای خلق یک استعداد ناب سیستمی است برای کشف یک استعداد و هدایت به  موثرترین ر

ر این رویکرد ما هر انسانی را یک معدن طال می دانیم که باید کشف، پایش و استخراج ثروت فردی. د

 و از آن ثروت عظیمی به وجود آید. شود 

  talentdevelopment@ 117داخلی  66085860شریف دانشگاه صنعتی انجمن فارغ التحصیالن 



ی اختصاصی برای هر فرد برگزار می شود.در پایان جلسات عمومی، دو جلسه

دوره های استعداد ناب 

عنوان کارگاه و 

کالس

جلسه اولاهداف

عمومی

جلسه دوم

عمومی

جلسه سوم

عمومی

جلسه چهارم

عمومی

شناسایی و معرفی هوشمندی1

های ده گانههوش

شنبه 26 

آبان

آشنایی با عالقه عالقمندی2

های بنیادین

چهارشنبه

آبان 30 

3

شخصیت

تیپ شناسی 

شخصیت با مدل 

جهانی دیسک

آذر 3شنبه 

تمرکز بر نقاط توانمندی4

آذر 7چهارشنبه هاو توانمندی قوت
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