
 مشاوره شغلی و تحصیلی

 �و���ت �ق �ما�ت

 .تحصیلی و انتخاب رشته مناسب در دانشگاه نقش مهمی در مسیر آینده شغلی و موفقیت و رضایت مندي از زندگی داردانتخاب رشته 

ت التیم مشاوران مجرب و متخصص مرکز مشاوران ایران کلیه مسائل کودکان، نوجوانان و جوانان را بررسی کرده و در کنار مشاوره تحصیلی به مشک

  .ز و مسائل خانواده هم می پردازند تا موفقیت شما قطعی گردداضطرابی، استرس، عدم تمرک

 :مشاوره تحصیلی در زمینه

  برنامه ریزي تحصیلی براي دانش آموزان کلیه مقاطع 

 برنامه ریزي درسی براي کنکوري ها 

 انتخاب رشته 

 تعیین رشته دانشگاه دولتی، آزاد، پیام نور، علمی کاربردي 

 بهبود وضعبت تحصیلی 

  اعتماد به نفستقویت 

 بهبود انگیزه تحصیلی 

 بهبود مشکالت استرس و اضطراب 

 تمرکز پایین 

 تغییر رشته 

 مشکالت یادگیري 

 کشف استعداد و توانمندي هاي تحصیلی 

 مدیریت زمان 

 و… 

 مشاوره صنعتی و سازمانی

روانشناسان صنعتی و سازمانی رفتار را در موقعیت هاي به طور کلی  .روانشناسی صنعتی و سازمانی علم مطالعه نحوه رفتار افراد در محیط کار است

 .کاري مورد مطالعه قرار می دهند

 ،تیم روانشناسی صنعتی و سازمانی مرکز مشاوره و خدمات رواندرمانی با تدارك بسته اي مفتخر است تا به ارائه خدمات به سازمان هاي اداري

بینی شده به منظور بهبود عملکرد منابع انسانی سازمان ها، رضایتمندي شغلی کارکنان و ارتقاء صنعتی و بانک ها بپردازد. پاره اي از خدمات پیش 

 بهره وري سازمانی در این بسته عبارتند از:



  تجزیه و تحلیل شغل کارکنان    -

  انتخاب و بکار گماري کارکنان در مشاغل مناسب         -

  آموزش متصدیان مشاغل         -

  ارزیابی عملکرد شغلی آنان         -

 مشاوره شغلی          -

 آسیب شناسی سازمانی و تحول در سازمان        -     

  تغییر نگرش کارکنان (تعهد، خشنودي شغلی و...)         -     

  مدیریت و برنامه ریزي استراتژیک (تدوین استراتژیها براي سازمان)         -     

  ارتباطی و مدیریت کارکنانمهارتهاي          -    

  گزینش و استخدام         -    

  بهره وري در محیط کار         -    

 مهارتهاي آموزشی کارکنان         -    

 


