برای چــــه آمــــدهایم؟
مدرسه اشتغال شریف در سال  ۱۳۹۴توسط مرکز
کارآفرینی شریف با این رسالت ایجاد شد که
دانشجویان را برای دنیای کسبوکار آماده کند و
آنها را وارد این فضا کند؛ به نحوی که هر فرد در
جایگاه متناسب خود قرار بگیرد.
بدین ترتیب تالش بر این بوده که فاصلهی بین
مهارتهای دانشجویان و نیازهای کسبوکارها
و هزینهی آماده شدن نیروی کار را کمتر کنیم ،از
سردرگمی دانشجویان در فضای کسب و کار بکاهیم
و فرصتهای شغلی عالی موجود را نشان دهیم و از
خروج استعدادها از کشور جلوگیری کنیم.
امروزه مساله اشتغال تنها موضوع کاریابی نیست و
حل آن نیازمند نگاه عمیقتری است .ما بر این باوریم
که برای توسعه و ارزشآفرینی در کشور باید اهمیت
ویژهای به ارزشمندترین منابع کشورمان ،یعنی
نیروی انسانی بدهیم .برای حل ریشهای مساله
اشتغال باید به راهکاری برد-برد میان نیروی کار و
کسبوکار دست یابیم که الزمهی تحقق آن برقرار
کردن بیشترین تناسب میان شغل و شاغل است.

جهت ثبتنام/رزرو یا کسـب
اطالعات بیشـتر به وبسایت
مدرسـه اشـتغال شـریف
مراجعـه کنید.

شرکتهای حامی و همراه
مدرسه اشتغال شریف در تمام مراحل کار خود با
شرکتهای برتر حوزههای مختلف همکاری میکند تا
بتواند دانشجویان را متناسب با نیازهای واقعی بازار
کار آماده کند .مدرسه اشتغال شریف با استفاده
از آخرین ابزارهای ارزیابی و مدیریت منابع انسانی
نیازها و جایگاههای موجود شرکتهای حامی خود
را بررسی و تحلیل کرده و متناسب با این نیازها
دانشجویان مستعد را پرورش داده و برای انجام
دورهی کارآموزی به آنها معرفی میکنند .همچنین
ت حامی در طراحی و تدریس محتوای دوره
شرک 
مهارتآموزی نقش فعالی دارند.
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مدرسـه اشـتغال شـریف برنامهایسـت اسـت کـه
بـه دانشـجویان کمـک میکنـد در بهتریـن جایـگاه
خودشـان در دنیای کسـبوکار قرار گیرند و برای آن
آماده شـوند .دانشـجویان با کمک مشاوران و مربیان

شـغلی ،خود را بهتر میشناسـند ،مسـیر شـغلی خود
را طراحـی میکننـد ،مهارتهـای مـورد نیـاز آن را
تمریـن کـرده و بـا انجـام کارآمـوزی در شـرکتهای
برتـر کشـور ،مسـیر خـود را آغـاز میکننـد.

خودشــناسی

مهارتآمـوزی

کــارآمـــوزی

اگـر ندانیم بـه چه چیزی میخواهیم برسـیم ،فرقی نمیکند
چه مسیری را برویم .برای آنکه بفهمیم واقعا چه میخواهیم
بایـد نگاهـی عمیقتـر بـه خودمـان بیاندازیـم .بسـیاری از
نارضایتیهای شغلی نه به علت عدم شناخت بازار کار ،بلکه
بـه علـت عدم شـناخت کافـی از خودمـان اسـت! در مدرسـه
اشـتغال ،با کمک مشـاوران و مربیان شـغلی به دانشـجویان
کمـک میشـود تـا خـود را بهتـر بشناسـند ،بـا اسـتفاده از
معتبرتریـن آزمونهـای روانشناسـی حرفـهای توانمندیهـا،
انگیزهها و عالقمندیهای خود را کشف کنند و بتوانند مسیر
شـغلی مـورد نظـر خـود را طراحی کنند.

مهارتهای محیط کار جایی درس داده نمیشـود اما
در دنیـای کسـبوکار انتظـار دارنـد ما آنها را داشـته
باشـیم! ایـن مهارتهـا کـه بـه "مهارتهـای نـرم"
معروفانـد ،شـامل اصـول رفتـار حرفـهای ،مهـارت
ارتباط موثر ،مدیریت هیجانات ،کار تیمی ،مدیریت
برخود و  ...هستند .در بخش مهارتآموزی ،در کنار
با تجربهترین مربیان و منتورها ،مهارتهای نرم در
قالـب پروژههـا و فعالیتهای تیمـی و تجربی تمرین
میشـود تا دانشـجویان بهتر بتوانند مسـیر شغلی
خـود را در محیـط کسـب و کار پیـش برند.

در نهایـت دانشـجوها بـا توجـه بـه مسـیر
شـغلی خـود و مشـورت مشـاوران و نیـز ارزیابی
جایگاههـای موجـود ،جایگاه مناسـب خـود را در
شـرکتهای حامـی مدرسـه اشـتغال پیـدا کرده
و ایـن فرصـت را خواهنـد داشـت در یـک دوره
کارآمـوزی ،فضـای واقعـی کسـبوکار را تجربـه
کننـد و آنچـه کـه آموختهانـد را در محیـط واقعی
بـه کار برنـد .ایـن کارآمـوزی بـه نحـوی تنظیـم
میشـود کـه بتوانـد نقطـهی شـروع خوبـی برای
مسـیر شـغلی دانشـجویان باشـد.

