بسمه تعالی

سرفصل های دوره های عمومی

عنوان

سرفصل مورد بحث در هر جلسه

دوره

شغل مناسب

-1تعريف شغل و عوامل تاثير گذار در انتخاب شغل
 -2تيپ شخصيتي و ارتباط آن با انتخاب شغل
 -3اهميت اشتغال در زندگي فردي و اجتماعي و عوامل سازگاري و ناسازگاري با شغل

پرورش خالقيت

 -1خالقيت چيست؟ تفاوتهاي خالقيت و نوآوري فرآيند حل خالق مسئله
 -2ترجيحات فکري (ند هرمان)

( فروش و تبليغات )

 -3تفکر خالق ( 6کاله تفکرخالق)

(گوگل )

 -4تجاري سازي /ثبت اختراع

(آيس پک)

مهارتهاي ارتباطي

-1مهارت هاي ارتباط مؤثر(انواع ارتباط و عناصر آن و موانع ارتباط و عوامل شخصيتي اثر گذار در ارتباط و سبکهاي
ارتباطي و ويژگي هاي ارتباط موثر)
-2گفتگو (فلسفه گفتگو و مهارت و مهارتهاي گفتگو())2
-3گفتگو( مهارتهاي گفتگو()3و مهارتهاي گفتگو())4
 -4تعارض و مذاکره (مهارت ابراز وجود و حل تعارض و اصول مذاکره)

انتخاب

تئوري

-1نياز شناسي و شناخت دنياي مطلوب خود و تعامل يا تعارض
 -3شناخت دنياي ادراکي و شناخت چرخه رفتار

حل مساله

تصميم گيري و

.1مساله چيست
.2راهبردهاي حل مساله

مباحث حقوقي

-1حقوق اشخاص و انواع مسئوليت هاي حقوقي
 -2آشنايي اجمالي با قانون کار
 -3اسناد تجاري ( )1و(( )2آشنايي با چک) (آشنايي با سفته)
 -4شيوه هاي حل اختالف و اشنايي اجمالي با مراجع حل اختالف

تيمي

کار

سفر

تفريح و

برنامه ريزي

عنوان

سرفصل مورد بحث در هر جلسه

دوره

 -1مفاهيم و شناخت سازمان (( )1مفهوم سازمان و ساختار سازماني)
-2مفاهيم و شناخت سازمان (( )2فرهنگ و رفتار سازماني)

ارتقا ء مهارت ها سازماني

 -3مکاتبات اداري (( )1نامه نگاري اداري)
-4مکاتبات اداري ()2
 -5مکاتبات اداري ()3

( گزارش نويسي)
(تنظيم صورتجلسه)

 -6اخالق حرفه اي
 -7نظام آراستگي محيط
 -8مدريت رفتار در محل کار ()1
 -9مدريت رفتار در محل کار()2
 -10مدريت رفتار در محل کار()3
 -11مدريت رفتار در محل کار()4

توسعه فردي

.1کمک به پاسخ سوال من کيستم و انسان اصيل کيست و چه ويژگي هايي دارد
.2تشريح مفهوم يکپارچگيو نقش آن در زندگي و نقش بينش در زندگي فردي و کاري
 .3تفکر نقادانه و فن بيان و سخنوري

ريسک

مديريت

 -1مديريت ريسک
 -1اقتصاد در زندگي روزمره()1

اقتصاد

 -2اقتصاد در زندگي روزمره()2
-3روش هاي پرداخت بين المللي()1
-4روش هاي پرداخت بين المللي()2
-5روش هاي پرداخت بين المللي()3
 -1تعريف مفهوم ورويکردهاي توسعه
 -2ابزارها و شاخص هاي توسعه

توسعه

-3مفهوم توسعه پايدار و الزامات آن
 -4وضعيت توسعه در ايران
(الف) مقايسه وضعيت توسعه و رشد آن در ايران با کشورهاي جهان سوم و توسعه يافته،ب) موانع توسعه در ايران و
سندهاي توسعه اي کشور)

روان

سالمت تن و

 -1سالمت تن()1
-2سالمت تن()2
-3سالمت روان()1
 -4سالمت روان ()2

عنوان

مباحث مورد بحث درسمينار (هرسمينار در دو جلسه )

سمينار

 امکان تحصيل در کشور و خارج از کشور درآمدها و هزينه هاي زندگي در کشور و خارج از کشور -امنيت اجتماعي و شغلي در کشور و خارج از کشور

چالش هاي مهاجرت

 آزاديهاي فردي و اجتماعي درکشور و خارج از کشور جذابيت هاي توسعه و تجدد در کشور و خارج از کشور بنيان خانواده و تبيين هويت نسل بعدي در کشور و خارج از کشور تعلق خاطر به سرزمين مادري و آثار سوء غربت در خارج از کشور جايگاه اجتماعي مهاجرين در کشور و خارج از کشور (به عنوان شهروند درجه دو) زمينه خدمت و اشتغال تخصصي ويژه مهاجرين ايراني هنگام بازگشت به وطن -زندگي در وطن براي مهاجريني که باز مي گردند

پذيري

مسئوليت

 مسئوليت پذيري و ويژگي هاي انسان مسئوليت پذيرو مسئوليت گريزدستاوردهاي مسئوليت پذيري و راهکارهاي تقويت مسئوليت پذيري -مسئوليت پذيري از ديدگاه دين و قرآن

ثروت پاک

-ثروت پاک از نگاه قرآن

سواد رسانه
کسب و کارهاي نوين

