
مهارت های نرم

اللفظی از معادل  غالبا در تقسیمبندی مهارت ها از دو تعبیر مهارتهای نرم و مهارتهای سخت استفاده میشود که ترجمهای تحت 
انگلیسی این دو واژه ) hard skills & soft skills( است.

مهارت به تواناییهایی اطالق میشود که لزوما ذاتی نیستند و قابل پرورش اند. از این رو مهارت های قابل تدریس که در قالب برنامه های 
درسی و آموزشی ارائه می شوند را مهارت های سخت، و مهارت های فردی و ارتباطی که مرتبط با اثرگذاری و انعطاف فرد در برخورد 
با دیگران می باشد را مهارت های نرم تلقی می کنند. مهارت های سخت شامل مواردی از قبیل مدرک آکادمیک، تسلط به نرم افزارها 
و تسلط به زبان خارجی میشود و مهارتهای نرم مواردی از قبیل توانایی رهبری، مدیریت، اخالق کاری، نوآوری و شبکه سازی را در بر 

می گیرد.

شکل 	 – مدل مهارت های نرم برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مهندسی
مهارتهای سخت برای پاسخگویی به نیازهای محیط صنعتی و محیط آکادمیک الزماند ولی کافی نیستند. در سرفصلهای آموزشی به 

مهارت به توانایی هایی اطالق می شود که لزوما ذاتی نیستند و قابل پرورش اند. از این رو مهارت های 
قابل تدریس که در قالب برنامه های درسی و آموزشی ارائه می شوند را مهارت های سخت، و 

مهارت های فردی و ارتباطی که مرتبط با اثرگذاری و انعطاف فرد در برخورد با دیگران می باشد را 
مهارت های نرم تلقی می کنند. 

دانشجویان نحوه پاسخگویی به سواالتی آموزش داده می شود که پیش از این پرسیده شده و جواب داده شده اند و دانشجو ملزم به 
فراگیری کامل این مسائل می باشد. در حالی که نیازهای صنعت، افراد را با مسائل و چالش هایی روبرو می سازد که نحوه برخورد با آن ها 
در دانشگاه آموخته نمی شود و از طرفی پاسخ های تک بعدی و ثابتی برای آن ها وجود ندارد. از این رو اتکای صرف به مهارت های سخت 

لزوما موفقیت افراد در مشاغل آینده شان را تضمین نمی کند و اهمیت توسعه مهارت های نرم مشخص می شود. 
در ادامه تعدادی از این مهارت ها را به اختصار معرفی می کنیم:

جدول 	 – مهارت های ارتباطی برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مهندسی

جدول 	 – مهارت های ادراکی و تصمیم گیری برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مهندسی شیمی صفحه
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امیرحسین ماجدی
مهندســی  کارشناســی  دانشــجوی 

شیمی دانشگاه تهران



جدول ۳ – مهارتهای مدیریت بر خود و دیگران برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مهندسی

جدول 4 – مهارت های سیاست گذاری و کارآفرینی برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مهندسی
چند توصیه :

به آشنایی و کسب اطالعات در رابطه با صنایع نفت وگاز و پتروشیمی، نیروگاهی، خطوط انتقال، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، 	 
صنایع دارویی و مهندسی پزشکی، تصفیه آب و انرژی های نو بپردازید.

در انجمن های علمی  و دانشجویی و به خصوص انجمن های بین رشته ای در صورت تمایل به فعالیت بپردازید.	 

از ظرفیتهای ارتباطی موجود در شبکه های اجتماعی از جمله لینکدین بهره ببرید.	 

با کلیات گرایشهای متنوع و مختلف رشته مهندسی شیمی  و رشته های مرتبط با آن آشنایی داشته باشید و بازارکار آن ها را مورد 	 
بررسی قرار دهید.

با دوره های تکمیلی اقتصاد و مدیریت آشنا باشید.	 
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انتخاب واحد، کهاد و کارآموزیوی

  
آغــاز  از  قبــل  دانشــجویان، 
تــرم  جــز  )بــه  تــرم  هــر 
کــه  دروســی  بایــد  اول(، 
تــرم  آن  در  می خواهنــد 
ــد.  ــاب کنن ــد را انتخ بگذرانن
بــه هنــگام انتخــاب واحــد، 
جمــع کثیــری از دانشــجویان 
وارد ســامانه گلســتان  بایــد 
شــوند و اقــدام بــه انتخــاب 
دلخواهشــان  واحدهــای 
. می کننــد

بــه منظــور عــدم شــلوغی و 
نشــدن  از دســترس خــارج 
ــر روز را  ــگاه ه ــامانه، دانش س
مختــص ورودی ای خــاص در 
ــای  ــرد )ورودی ه ــر می گی نظ
باالتــر اولویــت دارنــد( و بــه 
هــر دانشــجو از آن ورودی بــه 
صــورت رنــدوم ســاعتی از آن 
می دهــد؛  اختصــاص  را  روز 
بــه گونــه ای کــه هــر دانشــجو 
ــده  ــن ش ــاعت معی ــل از س قب
خــود بــرای انتخــاب واحــد 
ــت. ــد داش ــی نخواه دسترس

  بــرای اطــاع پیــدا کــردن 
واحــد  انتخــاب  زمــان  از 
ســامانه   5۹ گــزارش  بایــد 
گلســتان )قســمت ثبــت نــام( 

کنیــد. مشــاهده  را 

در ایــن قســمت رونــد معمول 
را  نکاتــی  و  واحــد  انتخــاب 
ــه شــما خواهیــم گفــت کــه  ب
ــه  ــد ب ــاب واح ــول انتخ در ط

کمکتــان می آیــد :

ــن کاری  ــی تری ــن و اصل اولی
دهیــد  انجــام  بایــد  کــه 
نظــر  مــورد  انتخــاب دروس 
خــود و یادداشــت کــردن کــد 
ــرای ســهولت در  هــر کاس ب

انتخــاب واحــد اســت.

ایــن منظــور چنــد روز  بــه   
قبــل از زمــان انتخــاب واحــد 
 2۱2 گــزارش  بــه  خــود، 
مراجعــه  گلســتان  ســامانه 
دروس  لیســت  و  کنیــد 
ارائــه شــده در تــرم جــاری 
دقــت  نماییــد.  مشــاهده  را 
داشــته باشــید کــه چــارت 
را  خــود  رشــته  بــه  مربــوط 
آن  در  کنیــد.  چــک  حتمــا 
پیشــنهادی  دروس  چــارت، 
هــر تــرم و دروس پیش نیــاز  
و هم نیــاز  بــرای شــما ذکــر 
دروس  انتخــاب  در  و  شــده 
ــازی  ــش نی ــه پی ــد ب ــود بای خ

کنیــد. دقــت  دروس 

ــرای  پیشــنهاد می شــود کــه ب
از  ســری  یــک  بــودن  پــر 
ــه  ــام دروس پای ــه ن ــاتیِد ب اس
و همچنیــن دروس عمومــی  
اولیــه  ترم هــای  مخصوصــا 
آمــاده  دانشــگاه  بــه  ورود 
باشــید و احتمــاالت مختلــف 
ــن  ــد. )در ای ــر بگیری را در نظ
تجربــه  از  مــوارد می توانیــد 
خــود  باالیی هــای  ســال 
ــد.(  ــره را ببری ــال به ــز کم نی
ــای  ــاب کاس ه ــس از انتخ پ
مدنظرتــان، کــد هــر کاس را 

کنیــد.  یادداشــت 

ــروع  ــل از ش ــه قب ــد دقیق چن
شــدن انتخــاب واحدتــان وارد 
ســامانه گلســتان، پیشــخوان 
ــی و  ــام اصل ــت ن ــت، ثب خدم
ســپس فــرم ثبــت نــام اصلــی 
شــوید. بــه محــض فرارســیدن 
زمــان معین تــان دسترســی 
بــه فــرم ثبــت نــام برایتــان 
جدولــی  می شــود.  بــاز 
ــه  ــود ک ــر می ش ــان ظاه برایت
واحــد   ۱2 کــد  آن  در  بایــد 
را  خــود  منتخــب  کاس 
بــرای افزایــش ســرعت وارد 
از  می توانیــد  وگرنــه  کنیــد 
جــدول پاییــن تــر بــه صــورت 
را  مدنظــر  کاس  دســتی 
ــک  ــرده و روی آن کلی ــدا ک پی
کنیــد کــه کمــی از ســرعتتان 
ــد  ــتان باش ــد. حواس می کاه
کاس  ایــن  ظرفیــت  کــه 
ــند و  ــده باش ــل نش ــا تکمی ه
ــوند.  ــت ش ــان ثب ــا برایت حتم
نکتــه ای کــه نبایــد فرامــوش 
کنیــد ایــن اســت کــه همــان 
ــل  ــد کام ــد ۱2 واح ــدا بای ابت
تــا  شــود  ثبــت  برایتــان 
تکــی  صــورت  بــه  بتوانیــد 
ــر  ــد، در غی ــه کنی درس اضاف
ــی  ــچ کاس ــورت هی ــن ص ای
ــد.  ــد ش ــت نخواه ــان ثب برایت
کــه  کاس  هــر  کــد  کنــار 
می توانیــد  می کنیــد،  وارد 
ســه گزینــه "ثبــت - حــذف 
ــار  ــد. انتظ ــار" را ببینی - انتظ
کاس هایــی  بــه  مختــص 
ظرفیتشــان  کــه  اســت 
تکمیــل شــده و دقــت داشــته 

ــار در کاس  ــه انتظ ــید ک باش
آن  شــدن  ثبــت  منزلــه  بــه 
ــی ثبــت  ــا زمان ــت و تنه نیس
ظرفیــت  کــه  می شــود 
پــس  شــود،  افــزوده  کاس 
کاس هــای در انتظــار در ۱2 
واحــد ثبــت شــده حســاب 
دروس  بــرای  نمی شــوند. 
عمومی نیــز نمی توانیــد وارد 

لیســت انتظــار شــوید.

دو گزینــه "بررســی تغییــرات" 
در  را  تغییــرات"  "اعمــال  و 
مشــاهده  صفحــه  انتهــای 
بررســی  کــرد.  خواهیــد 
ثبــت  منزلــه  بــه  تغییــرات 
آن هــا نیســت و فقــط بــرای 
ــت  ــل، رعای ــدم تداخ ــما ع ش
تکمیــل  و  نیــازی  پیــش 
را  کاس  ظرفیــت  نبــودن 
بــه  پــس  می کنــد.  چــک 
خاطــر داشــته باشــید پــس 
در  تغییــر  هــر  انجــام  از 
جــدول خــود حتمــا "اعمــال 

بزنیــد. را  تغییــرات" 

اتمــام زمــان کلــی  از  پــس 
می توانیــد  واحــد،  انتخــاب 
از طریــق گــزارش 88 برنامــه 

درســی خــود را ببینیــد.

                                          

سیده حنانه سنایی، سپهر مفخمیانتخاب واحد


