
مهارت های مورد نیاز برای سال مهارت های مورد نیاز برای سال ۲۰۲۵۲۰۲۵ میالدی میالدی

کارگروه اشتغال پذیری و برنامه ریزی درسیکارگروه اشتغال پذیری و برنامه ریزی درسی

حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاهحوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

آموزش خالق و اثربخش



                                                                                                                                                  

»به نام دانای توانا«
تهیه کنندگان:

دکتر ثنا نوری مقدمدکتر فریبا موسی پورنگاریدکتر مریم علیپور

دکتر زهرا وظیفهدکتر ساحل عرفان منشدکتر مریم شیپری

دکتر آسیه قنبرپوردکتر زهرا یاوریدکتر معصومه رضایی

دکتر مهری مهرجو

1   »مهارت های مورد نیاز برای سال ۲۰۲۵ میالدی«     



مهارت های مورد نیاز در سال ۲۰۲۵ میالدی

دکتر مریم علیپور ۱- تفکر تحلیلی و نوآوری    

دکتر فریبا موسی پور نگاری ۲- چگونه یک محیط یادگیری فعال خلق کنیم؟  

دکتر ثنا نوری مقدم ۳- مهارت حل مسائل پیچیده    

دکتر مریم شیپری ۴- تفکر انتقادی     

دکتر ساحل عرفان منش ۵- خالقیت، اصالت، نوآوری    

دکتر زهرا وظیفه ۶- مهارت رهبری و نفوذ اجتماعی   

دکتر معصومه رضایی ۷- مهارت استفاده،  نظارت و کنترل فناوری  

دکتر زهرا یاوری ۸- تاب آوری، تحمل استرس و انعطاف پذیری  

دکتر گیتی موسی پور نگاری ۹- استدالل، حل مسئله و ایده پردازی   

دکتر آسیه قنبرپور ۱۰- طراحی فناوری و برنامه نویسی   

2       »مهارت های مورد نیاز برای سال ۲۰۲۵ میالدی«                    



3   »مهارت های مورد نیاز برای سال ۲۰۲۵ میالدی«     



4       »مهارت های مورد نیاز برای سال ۲۰۲۵ میالدی«                    



5   »مهارت های مورد نیاز برای سال ۲۰۲۵ میالدی«     



6       »مهارت های مورد نیاز برای سال ۲۰۲۵ میالدی«                    



7   »مهارت های مورد نیاز برای سال ۲۰۲۵ میالدی«     



8       »مهارت های مورد نیاز برای سال ۲۰۲۵ میالدی«                    



9   »مهارت های مورد نیاز برای سال ۲۰۲۵ میالدی«     



10       »مهارت های مورد نیاز برای سال ۲۰۲۵ میالدی«                    



11   »مهارت های مورد نیاز برای سال ۲۰۲۵ میالدی«     



12       »مهارت های مورد نیاز برای سال ۲۰۲۵ میالدی«                    



 زاهدان - خیـابـان دانشگاه
 دانشگاه سیستان و بلوچستان

سازمان مرکز دانشگاه
ساختمان شهید میرحسینی

تلفـن تمـاس: ۰۵۴۳۱۱۳۶۵۴۴
نمابر: ۰۵۴۳۳۴۴۷۹۰۸ 


