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 اداره کل آهوزش فنی و حرفه ای استاى اصفهاى

 شهید هوسویاى کاشاى فنی  و حرفه ای  هرکس آهوزش

 

 شغلی هرکس آهوزش فنی و حرفه ای شهید هوسویاى کاشاى -الگوی هشاوره و هدایت آهوزشی

 هیثن ههدی زاده هقدم

 و هدایت شغلی کارشناس هشاوره

 

 

 هطبثك ثب گبم ّبی صیش غَست هی پزیشد: ایي هشوض  غلی دساًجبم فشآیٌذ هطبٍسُ ٍ ّذایت ض

ی هختلف ضبهل لیست ّبسَثشٍض–تػبٍیش وبسگبّْب  –حشفِ ّبی  وبسگبُ ضبهل فیلن هؼشفی  ثستِ هطبٍسُ اسائِ  اٍل : گبم  -1

ٍ ثبصاس وبسضْشستبى ًیبص –دٍسُ ّبی آهَصضی دس ثخص دٍلتی ٍ غیش دٍلتی، لیست آهَصضگبّْْبی آصاد فٌی ٍ حشفِ ای 

 هشتجطی سبیت ّب اسئِ ی فْشستٍ ٍ فشغت ّبی ضغلی ضْشستبى وبسیبثی ّب  ظشفیتْبی ضغلی ضْشستبى، فْشست

 تَسط هطبٍس هػبحجِ تخػػی تَسط هشثی پس اص هطبٍسُ ػوَهیاًجبم دٍم :  گبم-2

فشاخَاى ػوَهی اص ولیِ هتمبضیبى دٍسُ هَسد ًظشهطبٍسُ ضذُ جْت  :ّوگبم ثب گبم دٍم)دس خػَظ حشفِ ای پشهتمبضی( -3

 وبّص صهبى اًتظبس دس دٍسُ 

ضبغل هَفك جْت اًتمبل  : استفبدُ اص تجشثیبت هْبست آهَختگبىُ()ّوگبم ثب اسائِ هطبٍسُ گشٍّی پبیبى دٍستىویلیگبم  -4

 ثِ وبسآهَصاىخَد  تجشثیبت 

افشاد داسای ایذُ ثِ غٌف هشتجط جْت ساُ  ٍ هؼشفی : هؼشفی هْبست آهَختگبى ثِ ٍاحذّبی پزیشًذُ ی ًیشٍی وبسًْبییگبم -5

   اًذاصی وست ٍ وبس 

 



 

 اول :گام 

 

ثبصاس وبسضْشستبى ٍ وبسیبثی ّب ٍ –ّب سَثشٍض–تػبٍیش وبسگبّْب  –ضبهل فیلن هؼشفی  حشفِ ّبی  وبسگبُ اسائِ ثستِ هطبٍسُ 

 )هطبٍسُ ػوَهی(سبیت ّبی هشتجط

 

ٍ هطبٍساى ثبیذ اطالػبت ست هْن دس اًتخبة حشفِ ٍ سضتِ هتمبضیبى هْبست آهَصی ا یاهش، هطبٍسُفشآیٌذ وِ  ییًجبآاص   

ّبی  اسائِ اطالػبت اص حشفِوِ ػالٍُ ثش  ُ استتػین گشفتِ ضذدس ایي هشوض  ،دٌّذ ضیبى لشاسبدس اختیبس هتم ٍ وبهلی دلیك

فیلن  اص یه  ،ضْشستبى ثبصاس وبسٍ فشغت ّبی اضتغبل  پتبًسیل فشغت ّبی ضغلی، ،ثستِ ّبی آهَصضیهشوض، آهَصضی 

اطالػبت تػَیشی ٍ دیذاسی ثِ هشاجؼِ ایي  دادُ ضَد وِ وبسگبّْب ٍ سضتِ ّبی هَجَد تْیِ ٍ دس اختیبس هتمبضیبى لشاس

 . تب ثتَاًٌذ ثْتش تػوین ثگیشًذووه هی وٌذ وٌٌذگبى 

 جْت تػوینثستِ هطبٍسُ ثب بلت فیلن ّوشاُ لهشوض دس  ّبیاسائِ اطالػبت تػَیشی اص وبسگبّْب ٍ حشفِ  ): 1 گبمهشاحل اًجبم 

 (ؼیيهشاج گیشی ثْتش

 ثخص دٍلتی  ٍ غیش دٍلتی هشوض  دسهَصضی آتْیِ لیست دٍسُ ّبی  -1

 هشوض تْیِ تػبٍیش اص وبسگبُ ّبی آهَصضی-2

 تْیِ فیلن اص وبسگبُ  جْت هؼشفی دٍسُ ّب-3

 ثب تَجِ ثِ اطالػبت سّگیشی اضتغبل ٍ ثبصاس وبس ضْشستبى  ستْیِ لیستی اص فشغت ّبی ضغلی  ٍ حشفِ ّبی پش طشفذا -4

 تْیِ پبٍسپَیٌت سضتِ ّبی هشوض دس ثخص دٍلتی  ٍ غیش دٍلتی  -5

 یه فبیل تحت ػٌَاى ثستِ هطبٍسُ جْت ساٌّوبیی هتمبضیبى  دٍسُ اهَصضی دستِ ثٌذی  اطالػبت دس -6

 اسائِ هجوَػِ اطالػبت تْیِ ضذُ ثِ هتمبضی ثٌبثش ضشایط هَجَد: ثِ غَست حضَسی ٍ یب دس لبلت سی دی  -7

 

ٍ ثبصاس وبس ٍ فشغت ّبی ضغلی هَصضی آدٍسُ ّبی  دس خػَظ یالػبت جبهغ ٍ وبهلهی تَاًذ اطبضی مهتفشد ثذیي تشتیت،   

 یٌذُ ضغلی  خَد اتخبر ًوبیذ.آدس خػَظ  ٍسد وِ ثبػث  هی ضَد هتمبضی ثتَاًذ تػوین دسستی آضْشستبى ثِ دست 

 



 

 دوم :گام 

 هػبحجِ تخػػی تَسط هشثی پس اص هطبٍسُ ػوَهی 

  ًبم هتمبضیبى پس اص هشاجؼِ ثِ ٍاحذ هطبٍسُ ٍ دسیبفت خذهبت هطبٍسُ ػوَهی جْت حشفِ هَسد ًظش اًتخبة ضذُ ٍ ثجت  

 پسٍ   خَاّذ ضذوِ پس اص ّوبٌّگی الصم ثب هشثی . تذاثیش الصم جْت هطبٍسُ تخػػی ثب هشثی اًجبم  هی ضَد هَلت اًجبم 

حذ ًػبة ثِ وِ ثؼذ اص شد یگ س هیالش دٍسُ  بىدس لیست هتمبضیپزیشش هؼشفی ٍ ٍاحذ ، هتمبضی ثِ هشثیتَسط  اص تبییذ ًْبیی

خَاّذ ثشای ثجت ًبم لطؼی الذام الصم غَست  دى ضشایط  وشًٍب)دس حبل حبضش(دٍسُ ٍ هٌبست ثَتؼذاد هتمبضیبى  سسیذى

 . ایي فشایٌذ دس اداهِ ی گبم اٍل غَست هی پزیشد. گشفت

 

 هشاحل اًجبم وبس:

 هطبٍسُ ػوَهی تَسط  وبسضٌبس هطبٍسُ  -1

 اًتخبة حشفِ هَسد ًظش  تَسط  هتمبضی  -2

 دٍسُ ثِ  هشثی هشثَطِ هؼشفی هتمبضی  -3

 تبییذ تَسط هشثی  ٍ اسجبع ثِ ٍاحذ پزیشش  -4

  پزیشش ٍاحذ  اًجبم هشاحل ثجت ًبم تَسط -5

 

 

 ٍّوچٌیي اص اتالف ٍلت هشثی  .  ًوبیذٍسُ سا طی هطبهتمبضی، فشآیٌذ غحیح  ایي است وِ فشدهشحلِ )گبم( ایي ّذف اص   

ثب اًتخبة ّذفوٌذ دٍسُ آهَصضی تَسط هتمبضی ثب ووه وبسضٌبس هطبٍسُ ٍ هشثی وبسگبُ، اص جلَگیشی هی ضَد ٍ هتمبضی 



ایجبد  فشغتی ثی  هٌبثغ ٍ تجْیضات سبصهبى ٍ دس َییثبػث غشفِ جضشٍسی ٍ ًبهٌبست جلَگیشی هی ضَد ٍ  آهَصش ّبی غیش

 گشدد. هی ّبی آهَصضی  ثشای  افشاد ػاللوٌذ  ثِ سضتًِظیش 

 

  گام دوم) جهت حرفه های پرهتقاضی(هوگام با 

وبّص صهبى اًتظبس  ی وِ فشآیٌذ هطبٍسُ ی ػوَهی سا پطت سش گزاضتِ اًذ جْتًفشاخَاى ػوَهی اص ولیِ هتمبضیباسائِ    

  )ثشای حشفِ ّبی خبظ پش هتمبضی(ی آهَصضی دٍسُ ثشای ضشوت دس 

یبى حشفِ بضتوبهی هتم ثب. دس ایي هشحلِ، ثبضٌذ صیبد هیآهَصضی هشوض، اص حشفِ ّبی شخی ثب تَجِ ثِ ایي وِ هتمبضیبى دس ث   

 َس دس جلسِ ای ثب حضَس هشثی ٍ هسئَل آهَصش هشوض،، ثشای حضآهَصضی وِ لجال فشآیٌذ هطبٍسُ ػوَهی سا طی وشدُ اًذ

ذت صهبى دٍسُ ، سٍصّبی ثشگضاسی دٍسُ آهَصضی ٍ سبػبت ع دٍسُ ، هدس خػَظ تبسیخ ضشٍجلسِ .  طی توبس گشفتِ هی ضَد

س ثِ حضَس توبم ٍلت دس دٍسُ آهَصضی ثش اسبس ضشایط هَجَد هی لبدافشادی وِ آهَصضی ، تَضیحبتی اسائِ هی گشدد ٍ 

ضَد تب صهبى اًتظبس ثشای ثجت ًبم دس دٍسُ ّب وبّص ی اًجبم ه دٍسُ  گشٍُ ثٌذی سپس  ٍ گیشًذ دس اٍلَیت لشاس هیثبضٌذ ، 

 .استسا فشاّن آٍسدُ  هتمبضیبىثسیبسی اص سضبیت . اًجبم ایي فشآیٌذ،  ذیبث

 :اًجبم وبس لهشاح

 ٍ پش هتمبضی وبساهَصاى ثجت ًبم ضذُ  دس حشفِ  هَسد ًظش ی فشاخَاى توبه-1

 سٍص ّبی دٍسُ  –هذت دٍسُ  –گشٍُ  ثٌذی  –َل آهَصش  دس جلسِ جْت تؼییي  تبسیخ ضشٍع دٍُ ئهشثی  ٍ هسِحضَس  -2

 ثب تَجِ ثِ هطبٍسُ اًجبم ضذُ   یگشٍُ ثٌذی افشاد ثب اٍلَیت حضَس هٌظن ٍ هشتت دس دٍسُ آهَصض-3

 ی آهَصضی ٍ ضشوت دس دٍسُ لطؼی  لیست گشٍُ ثٌذی  ٍ هؼشفی افشاد ثِ ٍاحذ پزیشش جْت ثجت ًبم ىوَدًآهبدُ  -4

 



 

 

م هی صیشا ثؼضی اص هتمبضیبى فمط ثجت ًبم اًجبذ ًضَهطخع افشاد ػاللوٌذ ثِ حشفِ ایي است وِ ایي فشاخَاى اص اسائِ  ّذف

ًیض حتوب حضَس پیذا هی وٌذ ٍ هوىي است ثؼضی اص  افشاد ػاللوٌذ  ی وِ ػاللوٌذ ثبضذفشد ،دس ایي سٍش. دٌّذ ٍ هی سًٍذ

یب ضبغل ثَدى ٍ هَص یب داًطجَ ثَدى داًص آ ثٌب ثِ ػلل هختلف اص جولِ آهَصضی هٌظن دس والسلبدس ثِ حضَس توبم ٍلت ٍ 

ًبسضبیتی هشثی  ٍ  ثبػثصیشا افشادی وِ هٌظن دس والس حضَس  ًیبثٌذ  ،ا هی ضًَذضایي افشاد هج، فشایٌذ ایي ًجبضٌذ. طی

  .ّوچٌیي دلسشدی  وبساهَصاًی  وِ هشتت دس والس ضشوت هی وٌٌذ هی ضَد

  

  گام تکویلی:

ساستبی هطبٍسُ گشٍّی )دس  خَد ثِ وبسآهَصاىك جْت اًتمبل تجشثیبت هَف ضبغل گبىاستفبدُ اص تجشثیبت هْبست آهَخت 

 پبیبى دٍسُ(

 

حضَس ایي افشاد دس  ٍ اص آًْب تمذیش ثؼول هی آیذ. هی ضَدهْبست آهَختگبى ضبغل هَفك دػَت  یاص توبه، دس ایي هشوض   

 .آًْب ثِ وبسآهَصاى ٍ ًطبى دٌّذُ ی هسیش ضغلی وبسآهَصاى  هی ثبضذ اًتمبل تجشثجبت هشوض، ثبػث 

 :هشاحل اًجبم وبس

 ضٌبسبیی افشاد هْبست آهَختِ ضبغل -1

 ایجبد ثبًه اطالػبتی  دس خػَظ افشاد ضبغل هَفك  -2

 هَصاى جذیذ آائِ تجشثیبت ثِ وبسسدػَت اص افشاد ضبغل هَفك  جْت ا -3

 تمذیش ٍ تطىش اص افشاد دس فشغت هٌبست جْت اسج ًْبدى ثِ افشاد ضبغل هَفك -4



 .ًیبص ثِ صهبى داسدایي اهش تجشثِ ًیض ثسیبس هْن است وِ داضتي  ،هْبست ٍ داًصداضتي ش ثب تَجِ ثِ ایي وِ اهشٍصُ ػالٍُ ث      

است  ثذست آهذُ  هْبست آهَختگبى اضتغبل یبفتِوِ تَسط هسیش ضغلی تجشثِ لشاس گشفتي دس ایي فشایٌذ ثبػث هی ضَد وِ 

، آیٌذُ ضغلی فشغت ّبی ضغلی پیص سٍ ،  ثب  ذداسًذ ٍ هیتَاًٌ ی لشاس گیشد وِ ٌَّص دس هسیش آهَصش لشاسهَصاًآوبساختیبس دس 

ثشای آیٌذُ خَد تػوین ثْتشی  سا دسن ٍ وِ ایي اهش ثبػث هی ضَد افك ٍ آیٌذُ ضغلی خَد آضٌب ضًَذ ...ٍ هضایب ٍحمَق 

  .ذًثگیش

 

 

 



 

 



 گام نهایی  

ًیبصّبی ثبصاس وبس ثش اسبس اطالػبت . ثبًه اطالػبتی اص وبسفشهبیبًی است وِ هتمبضی ًیشٍی وبس ّستٌذایي هشوض داسای یه   

 دس ایي ثبًه اطالػبتی لشاس داسد.وبسیبثی ّب ًیض 

ٍسُ ثِ ٍاحذ هطبی هجذد پس اص اتوبم دٍسُ آهَصضی ٍ لجَلی دس آصهًَْبی پبیبى دٍسُ آهَصضی ثب هشاجؼِ ، هْبست آهَختگبى  

  . یشًذُ ی ًیشٍی وبس هؼشفی هی ضًَذّبی ثجت ضذُ ٍ هْبست وست ضذُ ثِ ٍاحذّبی پزٍ ّذایت ضغلی ثب تَجِ ثِ ًیبص

 غٌف هشتجط جْت ساُ اًذاصی وست ٍ وبس هشاجغ هشتجط ٍ یب  ّستٌذ ٍ یب هتمبضی وبسآفشیٌی ّستٌذ ثِ ایذُ ی وِ داسای افشاد

 هؼشفی هی گشدًذ. 

  . هؼشفی هی گشدًذضْشستبى جْت دسیبفت ٍام ثِ دستگبّْبی هشتجط ثشخی اص افشاد وِ هتمبضی دسیبفت ٍام ّستٌذ ًیض، 

 


