
 پروژه  : استعدادیابی  نوجوانان  در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی گیالن

 

 و چرا؟ قهرمان یا قهرمانان زندگی شما چه کسی یا چه کسانی هستند ؟ .1

 دوست دارید بیشتر چه کتاب یا مجالتی را مطالعه کنید ؟  .2

   چه مکانهایی را دوست دارید بازدید کنید ؟ .3

 اگر هیچ محدودیتی نداشتید و هر آرزویی می کردید برآورده می شد ، چه آرزوی می کردید ؟  .4

 کدام کار را عالی انجام می دهید و دیگران شما را تحسین می کنند؟ .5

 عالیق و آرزوهای  دو نفر از بهترین دوستان تان را بیان کنید ؟   .6

ه اید ؟  ) به عنوان مثال ، نقاشی ، کامپیوتر ،  موسیقی تاکنون بدست آورد ی راو یا تجربه های یچه مهارت های .7

 ، کارهای تحقیقی ،  نوشتن داستان ، صنایع دستی  ، رباتیک  ، خط عالی  و ... (

 سه مهارتی را که بیشترین لذت از آنها می برید ، نام ببرید؟ .8

  ؟در بین توانایی های خودتان ، سه مورد را که از همه مهمتر است ، بیان کنید .9

 که بیشتر از همه به خودتان نزدیک می دانید ، انتخاب کنید ؟ زیر، سه واژه را از میان واژه هایی .11

a. دقیق 

b. پرانرژی 

c.  مصم 

d. مهربان 

e. ازخودگذشته 

f. جسور 

g. دارای پشتکار 

h. مسئولیت پذیر 

i. خطرپذیر 

j. خالق 

k. کنجکاو 

l. جستجوگر 



 

 

 همان کار را شروع کنید؟آیا تاکنون شکستی را تجربه کرده اید ، آیا دوست دارید ، دو باره  .11

 دوست دارید در آینده چه شغلی داشته باشید ؟ .12

آیا دوست دارید کارآفرین شوید ؟  ) کارآفرین کسی است که برای خود و دیگران شغل ایجاد می کند و  .13

 کسب و کاری را راه می اندازد (

، کاردستی   ) مثل اسباب بازییست؟چ "ساختن  "نظرتان در باره  آیا تاکنون  تجربه ِ ساختن چیزی را داشتید ؟  .14

 و یا هر چیزی (

 می برید؟را  از چه چیزی بیشترین لذت  .15

 کار کنید ؟  آدم هاییو با چه  در آینده در چه مکانی دوست دارید  .16

فرض کنید در یک مهمانی بسر می برید و شش گروه از آدمهای ذیل در  بخش های مختلف سالن به صورت  .17

هم صحبت می کنند ،  شما هم دوست دارید با آنها هم صحبت شوید ، لطفا سه گروه مجزا مستقر شدند و با 

 از شش گروه را که به ترتیب اولویت دوست دارید با آنها هم صحبت شوید را انتخاب کنید :

a. ورزشکاران و سازندگان 

b. دانشمندان و مخترعین 

c. ... هنرمندان مثل نقاشان ، موسیقیدانان و 

d. کسانیکه به دیگران کمک می کنند. فعالیت های اجتماعی و 

e. کارآفرینان 

f.  کارمندان و مدیران 

 چقدر حقوق باید داشته باشم؟و  دانشگاه  بعد از اتمام دبیرستان  .81

 پس از تجربه اندوزی چقدر حقوق باید داشته باشم؟ .81

درصورتیکه تمایل به همکاری با گروهی داشته باشید ، کدامیک از گروههای زیر را برای همکاری انتخاب   .02

اولویت سه گروه را انتخاب کنید و توضیح دهید که چرا این سه گروه را انتخاب  می کنید . لطفا به ترتیب

 کردید (

a. برنامه نویسی 

b.  نقاشیگرافیک  و 



c. فعالیت اجتماعی و رسانه 

d. نویسندگی 

e. صنایع دستی 

f. تحقیق و پژوهش 

g. رباتیک 

h. هوش مصنوعی 

i. فیلم و عکس 

j.  سخنرانی و ارائه 

 موفق باشید 


