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 مقدمه
 هاي سیاست اجراي مستقیم غیر هاي شیوه از شغلی -آموزشی و راهنمایی )هدایت( مشاوره خدمات     

 فراوانی اثرات يا حرفه و فنی آموزش مراکز در کارآموزي همراه به تواند می که، می باشد کار بازار فعال

 اي حرفه و فنی هاي . آموزشباشد داشته شاغلین وري بهره اءارتق و در اشتغال ارجویانکتوفیق  براي

 عمومی يروندها با اي حرفه و فنی هاي آموزش توسعۀ هستند، کار بازار و آموزشی نظام بین رابطی

 یرتأث سرعت و تکنولوژیک تحول اثرات قبال در خصوص به و دارد تنگاتنگی ارتباط کار بازار و اقتصاد

 فزایشا جمعیت، فزایندۀ رشد. است حساس بسیار شود، می ایجاد آن اجتماعی پذیرش با که احتمالی

 توسعۀ کار، بازار به باال تحصیلی سطوح با کار جویاي افراد ورود بیکاري، باالي میزان دانشجویان، تعداد

 لگوهايا تغییر سعه،تو و تحقیق بر مبتنی مشاغل متوسط، و کوچک کار و کسب هاي بنگاه هاي شبکه

 تقاضاهاي ،اقتصادي فعالیتهاي در زنان روزافزون مشارکت وکارخانجات، صنایع شدن مکانیزه سازمانی،

 حقیقت در است. کرده ایجاد اي حرفه و فنی هاي آموزش در ماهر انسانی نیروي آموزش براي را جدیدي

 براي سودمند برديراه و مدت بلند اريبیک با مبارزه براي مهمی ابزار شغلی - آموزشی مشاوره خدمات

  .دارند قرار آن معرض در که است افرادي

 و آموزشی استانداردهاي تولید پژوهش، آموزش، کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان اصلی مأموریت

 کوتاه صورت به ماهه 18 تا 1 هاي دوره قالب در آموزش فرآیند که است کشور کار نیروي مهارت ارزشیابی

 هاي تیم دولتی، بخش ثابت مراکز در آموزش طریق از تحصیلی سطوح بین تکمیلی هاي پودمان و تمد

 جوار مراکز زندان، جوار مراکز دانشگاه، جوار مراکز صنوف، و صنایع جوار مراکز روستایی، و شهري سیار

 غیر بخش در آموزش همچنین و اي حرفه و فنی هاي پژوهش و مربی تربیت مرکز در آموزش ها، پادگان

 تربیت و تأمین به نسبت وسیله بدین و شود می انجام آزاد اي حرفه و فنی هاي آموزشگاه توسط دولتی

 فرهنگ ارتقا و خدمات و کشاورزي صنعت، مختلف هاي بخش نیاز مورد ماهر نیمه و ماهر کار نیروي

 نوبۀ به جدید هاي کنولوژيت روزافزون پذیرش و شدن مکانیزه .نماید می اقدام جامعه فنی هاي مهارت

 در شغلی هر در فردي هاي مسئولیت و استقالل افزایش. انجامد می تخصصی کار تقاضاي افزایش به خود

 سازگاري ایجادشده مشاغل اقسام و انواع با تا کند می ایجاد دگرگونی شغلی، روابط به مربوط قراردادهاي

بیش  توجه امر این و است تغییر حال در مشاغل ماهیت یکتکنولوژ تحوالت ایجاد با بنابراین،. باشد داشته

 وجود تکنولوژي، و صنعت شگرف گسترش اثر در امروزه. سازد می ضروري از پیش به امر مشاوره شغلی را

      و آید می شمار به خدماتی و صنعتی تولیدي؛ مراکز در اساسی نیاز یک متخصص، انسانی نیروي

 کارآفرینان.است گرفته قرار توجه مورد نیروها این تربیت مهم عامل عنوان به اي حرفه و فنی هاي آموزش

 نیاز مورد هاي مهارت از برخورداري و بهتر کارآفرینی جهت در خدمات این از توانند می کار نیروهاي و

 را کار نیروي و موجود مشاغل بین سازگاري شده ارایه خدمات صورت این در و گردند مند بهره کار بازار

 و کارآموزي هاي دوره طریق از آنها در تخصص ایجاد منظور به انسانها تربیت و تعلیم. کند می تضمین

 به توجه نیز و جامعه امکانات شناسایی راه این در .گردد می عملی امکانات، و تسهیالت آوردن فراهم

 به افراد اي حرفه و شغلی مشاوره و راهنمایی خدمات از استفاده با است، اهمیت زئحا افراد هاي توانایی
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 از و کرده مینٔ  تا را جامعه و کار بازار نیاز که گردند می تشویق و ترغیب هایی مهارت یادگیري سوي

 .باشد نیزسازگار آنها خصوصیات با طرفی

مندي ها توان ،عالقه شناسایی جهت ،مناسب الگوي به نیل و رویه وحدت ایجاد منظور به دستورالعمل این

اصی هدایت شغلی ) اختصبخش  4در  ، ظرفیت هاي آموزشی و فرصت هاي شغلیافراد هاياستعداد و

  ده است.شتهیه  مشاوره الکترونیک جشنواره ها و نمایشگاه ها، و کارآموزان دولتی(، مشاوره در مدارس،

  

 

 مشاوره و هدايت شغلي

  تعاريف مفاهیم و

( 1350اصول مشاوره و راهنمایی ) رابرت یانگ به نقل از مک دانیل در کتاب راهنمايي: -

ي و رفه احراهنمایی را وسیله اي براي کمک به فرد و به کار بردن آگاهانه فرصت هاي تحصیلی، 

اب در کتدي ع آباپروفسور شفی شخصی می داند که در اختیار دارد یا می تواند در اختیار داشته باشد.

سلسله  یق یکه اي تعریف می نمایند که از طرروش ها و فنون مشاوره،  راهنمایی را جریان یاوران

 هره گیريبمکان فعالیت هاي منظم و سازمان یافته به رشد متعادل و همه جانبه انسان می انجامد و ا

 از حداکثر توانایی هاي بالقوه را فراهم می آورد.

  شغلي)هدايت(  راهنمايي -

عات الزم ت که بدان وسیله اطال( راهنمایی شغلی فعالیتی اس1949به نظر سوپر) :تعريف نظری -

ه عات دادل اطالو ضروري درباره فرد و مشاغل متعدد در اختیار مراجع قرار می گیرد. مراجع با تحلی

       اغلی رششغلی توانایی ها، محدودیت ها، رغبت ها، فرصت ها و امکانات  شده با کمک راهنمایی

 لی آیندهیی شغمی کند. ازدیدگاه سوپر، راهنما می شناسد و در نهایت به انتخاب شغل مناسبی اقدام

راجع که م نگر است. یعنی مراجع و مشاور در جلسه راهنمایی شغلی به بررسی مشاغلی می پردازند

و دی داراي ی شغلاحتماال در آینده عهده دار انجام آن ها خواهد شد. همچنین در این دیدگاه راهنمای

 بعد خود شناسی و شغل شناسی است.

از  مراجع ريبهره برداشغلی، )هدایت( در این دستورالعمل منظور از راهنمایی   :يف عملیاتيتعر -

معرفی  ( ،MBTIدر حال حاضر تست ) در حوزه استعدادیابی و تیپ شناسی آزمون هاي نوین مشاوره

از ) لشاغبا م شناییآفرصت هاي شغلی بالفعل و بالقوه ) اطالعات دریافتی از کاریابی ها و طرح تکاپو(، 

از رهگیري  (، نتایج حاصل و نظایر آن ها estekhdam  – Eاشتغال بازار کار، سایتسامانه طریق 

 دوره هاي آموزشی جهت انتخاب مناسب شغل می باشد.
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 راهنمايي آموزشي

ا سی، یدر راهنمایی تحصیلی به دانش آموز در انتخاب رشته تحصیلی، مواد در :تعريف نظری -

 لی کمک می شود.حل مشکالت تحصی

   تعريف عملیاتي:         

     قابل در این دستورالعمل منظور از راهنمایی آموزشی، معرفی دوره هاي آموزشی موجود و  -

 ی نماید.بقت مبرنامه ریزي در استان و شهرستان مد نظر مراجع می باشد که با شغل انتخابی وي مطا

ل در حا ماا ،دین می باشوره هایی که مورد نیاز مراجعهمچنین در این بخش، امکان درج تقاضا براي د

 حاضر ارایه نمی شود، وجود دارد.

ست که به ( مشاوره یک فعالیت ماهرانه و تخصصی ا2008به عقیده لیونگ و همکاران) :مشاوره  -

، فتاريرفرد براي سازگار شدن با تغییرات زندگی، مدیریت و حل مسائل روان شناختی، عاطفی، 

و  ط حادشغلی، و سایر حیطه هاي چالش برانگیز زندگی یاري می دهد و از وقوع شرای ارتباطی،

 خطرناک هنگام مواجهه با مشکالت پیشگیري می کند.

 

اختصاص به دانش آموزان مدارس و  مشاوره این نوع از :مشاوره آموزشي /تحصیلي -

دانشجویان دارد. که براي کمک و راهنمایی آنها در زمینه انتخاب رشته تحصیلی در دوره دبیرستان ، 

قررات و شرایط و قوانین مدرسه یا دانشگاه و یا هر مساله انتخاب رشته تحصیلی دانشگاهی ، اطالع از م

و مشکلی که در محیط تحصیل براي آنها ممکن است پیش بیاید دارد. رفع این نوع مسائل یا مشکالت 

 (. 1398)دانشنامه رشد، به عهده مشاوران تحصیلی است

 فرد انی و جسمیتعیین یک حرفه که با استعدادها و امکانات و خصوصیات رو :مشاوره شغلي -

 (.98سازگار و هماهنگ باشد )دانشنامه رشد، 

وش هنی یا هایی ذتوانایی ذهنی: احراز هر شغل به میزان معینی از توانمندي ذهنی نیاز دارد. توان -

 براي انتخاب، آمادگی و اشتغال ضرورت بسیار دارد.

تقاد اد نیاز دارد. به اعمختلف به حداقل میزان مشخصی از استعد انجام تکالیف شغلی  :استعداد -

( کلمه توانایی را می توان به جاي استعداد به کار بست. از سوي دیگر مهارت 1962) 2و کرایتز 1سوپر

هستند. مهارت میزان تبحري است که فرد براي انجام موفقیت آمیز کاري و استعداد با هم متفاوت 

که به امر یادگیري کمک می کند. و آن را آموخته باشد. در حالی که استعداد توانایی فطري فرد است 

    تسریع و تسهیل می سازد. استعداد نوع و میزان یادگیري فرد را در زمینه هاي گوناگون در آینده 

                                                           
1 Super 

2 Crites 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87
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( عوامل تشکیل دهنده استعداد عبارتند از: درک کالمی، 1938) 3پیش بینی می کند. از نظرترستون

  استنباط و وانی کالم، قدرت حافظهانتقال، ر روابط اعداد، تجسم فضایی، سرعت

 4بت را به ( رغ1949احساسی که با توجه و عالقه زیاد نسبت به چیزي همراه باشد. سوپر ) رغبت: -

 نوع در زمینه راهنمایی شغلی تقسیم می کند:

یر ن تغیرغبت بیان شده: بر زبان جاري کردن به طور شفاهی که البته با گذشت زما -1

 ندارد.می کند و اعتبار علمی 

یم ترغبت نمایان شده: بصورت عملی وانجام یک شغل ظاهر می شود. مثال در یک  -2

 ورزشی بازي کردن می تواند منشا تصمیم گیري شغلی فرد محسوب شود.

 رغبت آزمون شده: رغبت هایی که از طریق آزمون هاي هنجار معین می شوند. -3

 ود.شاغل تعیین می شرغبت فهرست شده: از طریق پاسخ گویی فرد به جدولی از م -4

 

نوع  16راساس را که از آزمون هاي به روز شده و تعیین کننده ب MBTIآزمون متقاضیان می توانند      

 د.نجام دهنکارکرد می باشد، براي راهنمایی در انتخاب رشته و شغل هاي متناسب، ا 8تیپ شخصیتی و 

 

گی هاي بی همتا و ویژه اي است ( شخصیت هر فرد مجموعه ویژ1959) 4به نظرگیلفورد شخصیت: -

( ازجمله کسانی است که 1966) 5هالند که مختص به آن فرد می باشد و اورا از دیگران متمایز می سازد.

کارآموزان می توانند در پورتال سازمان  تاثیر نوع شخصیت را در انتخاب نوع شغل بسیار مهم می داند.

 هالند استفاده کنند. آموزش فنی و حرفه اي کشور از تست هاي شخصیت

با افزایش سن، رغبت ها فرم واقعی تري به خود می گیرند و انتخاب هاي فرد به  توجه به واقعیت: -

واقعیت نزدیک تر می شود. در این حالت فرد در انتخاب شغل به استعدادها، توانایی ها و امکانات توجه 

به  وی بودن انتخاب شغل را مطرح ساخته ( تکامل1951) گینزبرگ و همکارانش بیشتري مبذول می دارد.

شغل بر انتخاب موفق نمی شود. بلکه این نتیجه دست یافتند که فرد در یک لحظه معین به انتخاب شغل 

می پیوندد.        یک سلسله اصول و تصمیمات پیشین متکی است که در طی سالیان متمادي به وقوع 

بیست سالگی ادامه می یابد. بعد از بیست سالگی نیز انتخاب فرایند انتخاب شغل از ده سالگی آغاز و تا 

سالگی مرحله تثبیت وضعیت فرد به عنوان  45تا  20معموال بین سنین شغل در حال تکامل و تغییر است. 

و همکارانش انتخاب شغل را  نیز با تایید دیدگاه گینزبرگ (1953)سوپریک فرد شاغل کارآمد رخ می دهد. 

و مستمر معرفی کرده است. با قبول تکاملی بودن انتخاب شغل، مشاور شغلی نقش بسیار فرایندي تکاملی 

دانش آموزان، کارآموزان و...( هر زمانی مراجعین )مهمی در کلیه دوره هاي سنی و تحصیلی دارد و باید در 

                                                           
3 Thurstone 

4 Guilford 

5 Holland 
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واقعیت اگر انتخاب شغل با توجه کافی به  را با روش هاي درست در جهت انتخاب شغل راهنمایی کند.

  ناامیدي و ناکامی و شکست و نارضایتی در شغل مواجه خواهد شد. انجام نپذیرد فرد با

اب انتخ عوامل محیطی نظیر فرهنگ خانواده وطبقه اجتماعی و وضع جغرافیایی در عوامل محیطي: -

 غلیي شرفیت هابهره گیري از طرح تکاپو و مراکز کاریابی می توان به فرصت ها و ظ باشغل موثرند. 

 دست پیدا کرد. هر منطقه جغرافیائی

 
  :ادبیات و سوابق پیشین 

 :هدایت حرفه اي را پیروي از سه اصل زیر می دانست (1909)6پارسونز

 .مهارتهاي حرفه اي فرد ها و عالیق وشناخت توانایی    - 1

 . یتهاي شغلیعشناخت شغلی و موق    - 2

 .یادشدهدو اصل  ایجاد ارتباط منطقی بین     - 3

غاز کرد. در آ 1909اولین فعالیت هاي مشاوره شغلی را فرانک پارسونز در سال شد  همان طور که اشاره

وري ل  (،1973گاتفردسون) (،1958سوپر) (،1956رو) (،1909عامل ) –این مسیر نظریه هاي خصیصه 

،  (1993ندز)یسی و راتر(، 1962(، تیپ شناسی مایرز، بریگز)1985(، تیپ شناسی هالند)1978)

عی که وابزارهاي سنجش متنو (1990(، شفیع آبادي)1971) ، تیدمن، اوهارا و جالت(2001مارکوس)

رفته د بکار گی دهنماستعداد ، رغبت ، توانایی ها، و ارزش هاي فردي و کاري افراد را مورد ارزیابی قرار 

 .شده اند

 نیازهای مشاوره شغلي موفق:

نه ساز ه زمیشده و ساختار آموزشی سازمان آموزش فنی وحرفه اي کشور ک با توجه به پژوهش هاي انجام

 –سیتی جن – درنظرگرفتن مواردي همچون نیازهاي بومی ر در مسیر اشتغال پایدار می باشد،و تاثیرگذا

ست و ت MBTIبه پرسشنامه هاي فرهنگی در مشاوره ها و ابزارهاي سنجش هنجار شده که می توان 

 د از اهمیت ویژه اي برخوردار است.گاردنر اشاره نمو

آگاهی  نسبت به کارشناسان مشاوره  است غلی مناسب، شایسته ش-به منظور ارایه خدمات مشاوره آموزشی

 ذیل اقدام نمایند:و بکارگیري صحیح موارد 

 آشنایی با اخالق حرفه اي مشاوره

 آشنایی با اصول و روش هاي راهنمایی و مشاوره

                                                           
6 Parsons 
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 ي خرد در مشاورهآشنایی با مهارت ها

غل از شناوین عاحصاي  ،احصاي عناوین شغلی از طریق کاریابی هاآشنایی با اصول ارایه اطالعات شغلی ) 

 ( احصاي عناوین شغل با بهره گیري از طرح تکاپو ،طریق صنایع

 و گاردنر( MBTIآشنایی با برخی آزمون هاي کاربردي) ازجمله 

 لآشنایی با عوامل موثر بر انتخاب شغ

 موثر در راهنمایی شغلی آشنایی با عوامل

 آشنایی با مشاوره تحصیلی، فردي و گروهی

 ره الکترونیک یا مشاوره اینترنتیآشنایی با مشاو

 )اشاره شده در ادامه همین مطلب( آشنایی با مصاحبه شغلی

 بررسی نتایج رهگیري اشتغال یک سال گذشته مرکز 

 (نه هاانه هاي مختلف تقاضاي نیروي کار، اینترنت و رسابررسی ظرفیت هاي شغلی ) از طریق سام

 (1) پیوست  آشنایی با نحوه تنظیم رزومه شغلی

یات ) تعریف، شناسایی شغل، نمونه وظایف و مسئولیت هاي شغلی، خصوصآشنایی با خالصه مشاغل

راز ي احراجسمی و توانایی هاي الزم براي احراز شغل، مدارک تحصیلی و دوره هاي آموزشی ضروري ب

م و ستخداشغل، مدت دوره آموزش و محل آن وهزینه هاي احتمالی، شرایط محیط کار و محل احتمالی ا

شغل،  ي دربارهه نگرشغل، روابط انسانی حاکم بر محیط کار، آیند ءوسایل کار، حقوق و مزایا و شرایط ارتقا

 و محل کسب اطالعات بیشتر درباره شغل(

ي ه ها، نظریاب شغل، نظریه هاي سازش شغلی، نظریه هاي انگیزش شغلیآشنایی با نظریه هاي انتخ

 رضایت شغلی، ونظریه هاي فرسودگی شغلی 

 آشنایی با مشاوره حرفه اي براي افراد ناتوان

ین رکز به امزشی ه خدمات آموئآشنایی با توان بخشی شغلی و حرفه اي افراد داراي معلولیت ) منوط به ارا

 افراد(

 وش ها و فنون مشاورهآشنایی با ر
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 مصاحبه شغلي

اخت براي شناي براي گزینش و استخدام متقاضیان و نیز روشی  مصاحبه شغلی را وسیلهمشاوران 

لی با به شغمشکالت و ناسازگاري هاي شغلی می دانند. کارآموزان آموزش هاي فنی و حرفه اي در مصاح

نا خواهند نیازسنجی آش -3شغل سنجی  -2 رد سنجیف -1سه محور اصلی مصاحبه که عبارت است از 

 ر مصاحبه شغلی کاربرد داشته و حائز اهمیت می باشد.شد. همچنین اصول علمی مشاوره د

 

 حبه شغليمحورهای مصا

احبه مصمثال روش  مشاور شغلی باید بتواند بااستفاده از شیوه هاي مناسب به عنوان فرد سنجی: -الف

 خصیتیند خصوصیات جسمانی، ذهنی، فرهنگی، روانی، اجتماعی،شبراي شناخت ویژگی هاي فردي مان

 محدودیت ومکانات شناخت استعداد، رغبت، ا استفاده از روش مصاحبه می تواند ازمشاور با  اقدام نماید.

 زمون هاآده از روش دیگر شناخت ویژگی هاي فردي استفاگیرد.  دانش آموز..( بهره/هاي مراجع )کارآموز

 ج ندارد.نتای گر نقشی در تعبیر و تفسیرو قضاوت آزمون شیوه هاي عینی محسوب می شود می باشد که از

مان طور که هنوع استعداد، رغبت، معلومات، و شخصیت تقسیم می شوند.  4آزمون ها از نظر موضوع به 

 براي MBTI، شخصیت هالند و آزمون گاشاره شد در پورتال سازمان آزمون هوش گاردنر، رغبت استران

 ت.استفاده کارآموزان و سایر جوامع هدف سازمان آموزش فنی و حرفه اي قرار داده شده اس

ه و هر تیپ شخصیتی ب، محیط هاي شغلی وجود دارد به تعداد تیپ هاي شخصیتی شغل سنجی: -ب

شاغل مالصه خمحیط شغلی خاصی نیاز دارد که با آن تیپ سازگار و هماهنگ باشد. همان طور که در بند 

     ف و وظای ر شد مشاور شغلی باید با مشاغل مختلف آشنا باشد واطالعات کافی درباره تعریف،ذک

       ومسئولیت هاي شغلی، خصوصیات جسمی و توانایی هاي الزم براي احراز شغل، مدارک تحصیلی 

ایط شری، دوره هاي آموزشی ضروري براي احراز شغل، مدت دوره آموزش و محل آن وهزینه هاي احتمال

کم نسانی حاابط امحیط کار و محل احتمالی استخدام و وسایل کار، حقوق و مزایا و شرایط ارتقاي شغل، رو

ه و مشاهد مشاور شغلی می تواند این اطالعات را بابر محیط کار، آینده نگري مشاغل داشته باشد. 

ات اند این اطالعمصاحبه با شاغلین و مطالعه فرهنگ عناوین شغلی بدست آورد. همچنین میتو

ه رسان ، طرح تکاپو، مراکز کاریابی، سامانه ها ورا از طریق بروشور های شغلی و خالصه مشاغل

 کسب کند و سپس جهت تصمیم گیری مناسب در اختیار مراجع قراردهد. ها و صنایع

ارد موبه  اشتغال دارند. در نیازسنجی شغلی گ و نگرش افراد نقش مهمی در نحوهفرهن :نیازسنجی -ج

 ذیل توجه می شود:

 چه مشاغلی براي زنان یا مردان مناسب هستند؟ -
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 کم درآمد یا داراي موقعیت اجتماعی باال یا پایین است؟ /چه مشاغلی پردرآمد -

 ه می شود؟ر شغل براي متقاضیان استخدام ارائچه مقدا -

واهد نه خغل چگواشتغال و مشا با توجه به برنامه هاي توسعه کشور در طی سال هاي آینده وضعیت -

 بود؟

ز اراردهد. اجع قمشاور شغلی باید با نیازهاي جامعه آشنا باشد تا بتواند اطالعات درستی در اختیار مر

 ازهایطریق مصاحبه با صاحبان مشاغل، اخبار، طرح تکاپو و سایر موارد فوق الذکر می توان نی

 شغلی جامعه را به روز نماید.

 شرايط مصاحبه شغلي

گون، و گونا : رعایت اصول اخالقی، داشتن مهارت الزم براي ارایه مشاوره به جمعیت هايرشرایط مشاو

 توجه به زمینه در این ذکر شد. ادبیات و سوابق پیشین و مشاوره نوینآشنایی با سایر موارد که در بخش 

 شرایط مراجع و شرایط محیطی نیز مورد اهمیت است.

  شغلي - آموزشي یمشاوره اهداف

 شغلی و آموزشی دوره صحیح انتخاب منظور به بخشی یآگاه

 آموزشی دورهاتمام  و کمک به آنان عالقه ارتقاء درجهت درکارآموزان انگیزه ایجاد

 آموزشی نظام در بخشی اثر و کارایی افزایش

  کاریابی و جایابی انتظاربراي زمانی فاصله کاهش

 پایدار ه به منظور دستیابی به اشتغالیافت اشتغال آموختگان مهارت براي شغل پایداري و تثبیت

 جامعه در کار وري بهره افزایش

هاي فنی و زشنظام مهارت آموزي در کشور از طریق تعامل سودمند با نهادهاي ارائه کننده آمو ارتقاء

 ايحرفه

 اي بازار کارهدف گذاري و اجراي آموزش هاي مهارتی متناسب با نیازمندي هاي محلی و منطقه 

  ر       بازا رفه اي متناسب با اقتضائاتکیفی، تنوع بخشی و به روزسازي آموزشی هاي فنی و ح ءتقاار

 حرفه آموزي و کار در کشور با کمک نهادهاي ذیربط و شرکاي اجتماعی
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ولد مهاي مهارتی نیروي انسانی کشور در زمینه صنایع هدایت نظام مهارت آموزي در جهت رفع کاستی

 بهره وري نیروي کار ءو ارتقااشتغال توسعه 

 

 آموزشي-هدايت شغليملزومات 

 منابع اطالعاتیسایر شناسایی بازار کار از طریق سامانه هاي بازار کار و 

ادي و اقتص شناسایی فرصت هاي شغلی با ایجاد تعامل با موسسات کاریابی، صنایع ، صنوف و بنگاههاي

 دسترسی به سایت هاي کاریابی

اي داردهبخش توانمندي هاي شغلی موجود در استان ن واه الکترونیک پورتال سازمدسترسی به مشاور

 مهارت

 دسترسی به پرسشنامه هاي مورد نیاز در پورتال مشاوره سازمان

 تی بسته اطالعات راهنماي دوره هاي آموزشی شهرستان و استان در بخش دولتی و غیردول تهیه

 نتایج حاصل از هدایت شغلی 

 ش هدایت آموزشی در پورتال مشاوره الکترونیک سازمان دسترسی به بخ

 امکان حضور متقاضی در کارگاه جهت آشنایی با حرفه و محیط کارگاهی و شرایط کارآموزي

 

     آموزشی -فرآیند اجرای هدایت شغلی

ن یااز پا یشپبه ویژه دوره و ر حین بخش پیش از شروع دوره، د دوموارد یاد شده در مصاحبه شغلی در 

 ،نایی ها ، توادوره انجام می شود. با این تفاوت که پیش از شروع دوره مشاور مرکز با توجه به عالیق

 تکاپو و ثل طرحمو بهره گیري از کلیه امکانات و اطالعات  نیاز بازار کار ،استعداد، دوره هاي موجود 

نماید.  مک میدوره آموزشی ک کاریابی ها و سایر بانک هاي اطالعاتی استخدامی به کارآموز در انتخاب

 ل متناسبتخاب شغبیشتر بر ان ،یئمشاور عالوه بر موارد اقتضا ،پایان دورهنزدیک به امادر حین دوره و 

 تاکید می نماید.

 از شروع دوره می بایست صورت پذیرد شامل گام های زیر است: پیشآنچه 

و واقعیت حاضر، با توجه به مشاغل تولیدي و کارشناسان مشاوره مراکز با توجه به در نظرگرفتن امکانات 

و     لفه هایی که در دستورالعمل آمده است ) طرح تکاپو، مراکز کاریابی، سایت هاؤخدماتی و سایر م
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و...(  اطالعات مختص مرکز و سایر مراکز نزدیک به محل سکونت  سامانه هاي شغلی، فرهنگ مشاغل

بخش مصاحبه توضیح و با مشاوره حضوري و مصاحبه شغلی که در  کارآموز را در اختیار وي قرار می دهند 

شغلی به کارآموز در  داده شد با توجه به ظرفیت و فرصت شغلی، عالقه ، توانایی و استعداد و آینده نگري

تصمیم گیري و انتخاب بهترین رشته آموزشی که کمک کننده براي دست یافتن به اشتغال مولد و پایدار 

 وز را راهنمایی می کنند.وي باشد کارآم

 
ته است که      و گاردنر در بخش ضمایم قرار گرف  MBTIدو آزمون  با توجه به موارد فوق، سواالت      

ه بمراجعه  و با می تواند در اختیار کارآموزان، دانش آموزان و سایر مراجعین بصورت حضوري قرار گرفته

مون ها ین آزاتکمیل پاسخ هاي مربوطه، نتایج و تفسیر  پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور، و

زیر  اقدامات ر کلیبنابراین به طو نیز متعاقباً بصورت الکترونیکی در اختیار مراجعین قرار خواهد گرفت.

 صورت می گیرد:

 الکترونیکی تست هاي یابی رغبت شغلی با انجام مذاکره حضوري وارز -1

ادشده ی طالعاتیانابع گیري اشتغال به فرد متقاضی با استفاده از مارایه اطالعات بازارکار و نتایج ره -2

 آموزشی –شغلی مشاوره در ملزومات 

 حصیالتتمیزان توانمندي جسمی و  بررسی و ارزیابی و مطابقت توانمندي شغلی متقاضی براساس -3

 رکزو نظر مربیان منیاز حرفه آموزشی کارجو مندرج در استاندارد مهارت مربوطه  مورد

ردد و گفی می حرفه هاي متناسب با شرایط متقاضی شناسایی و معرر اساس نتایج حاصل از سه گام فوق، ب

 د:هند بوبنابراین گام هاي بعد بدین شرح خوا شود.متقاضی به مرحله هدایت آموزشی راهنمایی می 

 انطباق و معرفی حرفه هاي آموزشی متناسب با نتایج هدایت شغلی متقاضی -1

      هاديپیشن ار دادن بسته اطالعات راهنماي دوره هاي آموزشی مرتبط با حرفه هايدر اختیار قر -2

یر مجري حرفه هاي آموزشی ذکر شده در بند یک در بخش دولتی و غمعرفی مراکز آموزشی  -3

 می الزدولتی در سطح شهرستان و در صورت لزوم در سطح استان با تشکیل بانک هاي اطالعات

هت جوزشی گاه هاي متناسب با حرفه هاي پیشنهادي موجود در مراکز آمپیشنهاد بازدید از کار -4

 آشنایی با حرفه و محیط کارگاهی و شرایط کارآموزي

سط بررسی مجدد حرفه هاي آموزشی پیشنهادي با همفکري مشاور و انتخاب حرفه نهایی تو -5

 متقاضی

 راهنمایی جهت ثبت نام در دوره آموزشی -6
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ار می اکز انتظان مرین دوره و به ویژه در اواخر دوره آموزشی از مشاوردر ادامه به فعالیتی که در ح

ابت و ثراکز رود می پردازیم. این فعالیت به عنوان مشاوره هدایت شغلی )اختصاصی کارآموزان م

 شعب( شناخته می شود:

 مشاوره هدايت شغلي )اختصاصي کارآموزان مراکز ثابت و شعب(:

 ،در این مدت .می باشدگذراندن دوره هاي آموزشی  شغلی، در خالل هدایته خدمات مشاوره ائزمان ار    

ماید، نیه می ارابه کارآموز راهنمایی هاي الزم را  ،ناسب با رشته آموزشیتمشاور براي جستجوي شغل م

 بدین شرح است:فعالیت هاي مد نظر در این بخش، 

 نتشار ثیراالکیا روزنامه هاي  نترنتیآگهی استخدامی ای )مراجع( اطالعات درخصوص سایت هاي هئارا

 جهت توانمند سازي کاراموزان در استعالم فرصت هاي شغلی

  ارشناسانک) اردفرصت هاي شغلی که در هر استان یا استان هاي همجوار وجود د در اختیار قرار دادن 

ز محل اي مرکربمی بایست این اطالعات را  کاریابی هااطالعات از طریق طرح تکاپو و  مشاوره مراکز

 ( فعالیت خود به روز نمایند.

  ر دایشان  به کارآموزان جهت توفیق بیشترو کتبی  نکاتی درخصوص مصاحبه هاي شغلی شفاهیارائه

 استخدام هاي مبتنی بر مصاحبه

 ( 1 رزومه نویسی ) پیوست  آشنا نمودن کارآموزان با قواعد و اصول 

 اهمیت آن در دستیابی به ثبات شغلیو  اخالق حرفه اي آشنا نمودن کارآموزان با 

  آشنا  مچنینهو ارائه اطالعات نتایج رهگیري اشتغال دوره هاي آموزشی اجرا شده در استان و مرکز

 رحطنمودن کارآموزان با اهمیت موضوع رهگیري اشتغال جهت افزایش مشارکت ایشان در این 

 ها:نحوه مستندسازی فعالیت

واي محترسانی  و به روزنسبت به  تهیه   آموزشی استان تمامی مراکز ورهمشا ضروري است کارشناسان     

     شامل و مستندات تکمیلی هربخشبا موضوع هدایت شغلی اختصاصی کارآموزان بسته هاي مرتبط 

صنایع و  بی ها،فرصت هاي شغلی اخذ شده از کاریانتایج رهگیري اشتغال کارآموزان در دوره هاي پیشین، 

و  ائه مطلبیل ار، ظرفیت ها و اولویت هاي شهرستان بر اساس طرح تکاپو و منابع مشابه،  فاصنوف و غیره

 مه نویسی،رزو، سایر محتواهاي تهیه شده و مورد استفاده جهت آشنا نمودن کارآموزان با اخالق حرفه اي

ي وشه هاپت ادارات کل آموزش فنی و حرفه اي موارد را به صوراقدام نمایند. مصاحبه شغلی و غیره 

بهسازي و  ،ارت به دفتر نظ جداگانه به نام هر مرکز آموزشی در یک لوح فشرده حداکثر تا نیمه بهمن ماه

 ارسال نمایند.هدایت شغلی 
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 مشاوره درمدارس

 مقدمه

شی صحیح آموز مشاوره در سازمان آموزش فنی و حرفه اي زمینه را براي شناخت و انتخاب دوره هاي     

یهاي توانمند والئق ن مهیا می نماید و آنها در نهایت می توانند شغل مناسبی را متناسب با عبراي متقاضیا

تحصیلی  ب رشتهعالوه بر این یکی از اهداف این کار کمک به دانش آموزان براي انتخا خود انتخاب کنند

راي ري بگی در مقطع متوسطه است که البته زمینه ساز تعیین گرایش تحصیالت دانشگاهی و یا تصمیم

  دستیابی به قابلیت ها و مهارت هاي شغلی از مسیري به جز دانشگاه می باشد.

ا دانش تر نماید ین املذا با این منظور سازمان آموزش فنی و حرفه اي در نظر دارد در مدارس نیز اقدام به ا

لبته در ار و زار کاآموزان هم با آموزشهاي سازمان آموزش فنی و حرفه اي آشنا گردند هم با مشاغل با

یرد. رار گصورت همکاري مدارس استعداد ها و عالئق آنها نیز جهت انتخاب شغل آینده مورد بررسی ق

مسیر  از چهار شته ومشاوره در مدارس و ارائه مشاوره به دانش آموزان پیش از این نیز در سازمان سابقه دا

 وزشی )کهاه آمآموزشی سازمان توسط مربی کارگ ارائه اطالعات به دانش آموزان بازدید کننده از مراکز

آموزشی  ه هايگاهی همراه با آموزش هاي کوتاه مدت به ایشان بوده است( یا آشنا نمودن ایشان با دور

شاور زام متوسط مشاور مرکز، اعزام مربی مرکز به مدارس جهت معرفی مرکز و دوره هاي آموزشی و اع

در این  راهنمایی و هدایت شغلی ایشان صورت می گرفته است. مرکز به مدارس جهت ارائه مشاوره و

کشور و  ر سطحدستورالعمل به دنبال رسیدن به شیوه اي واحد جهت انجام این فعالیت ها و مستندسازي د

از  اي فراترلیت هگزارش نمودن آن به دفتر نظارت، بهسازي و هدایت شغلی بوده ایم. بدیهی است انجام فعا

ه زشی تابعز آموشده در دستورالعمل که برپایه خالقیت و تجربه ادارات کل محترم و مراک حداقل هاي درج

 صورت گیرد، و گزارش جزئیات آن به این دفتر مورد استقبال و تقدیر قرار خواهد گرفت.

 

 جامعه هدف:

 دانش آموزان متوسطه اول-1

 دانش آموزان متوسطه دوم -2

 

 

 



16 

 

 اهداف:

 ز:بارتند اعوند، ه محتواي ارائه شده به دانش آموزان بر این اساس تعیین می شاهداف مشاوره در مدارس ک

 با سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور دانش آموزان )و والدین ایشان( آشنایی-1

 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور غیر دولتیبخش دولتی و آموزشی دوره هاي  معرفی-2

شی به لحاظ انتخاب مسیر آموز راهنمایی فرد ازدر سطح استان و اي شغلی موجود هآشنایی با فرصت -3

 جهت ارتباط تحصیالت و عالیق و استعداد فرد با شغل آیندهشکل بهینه 

رستان و کار شه آشنا نمودن دانش آموزان متوسطه سطح اول با انواع مشاغل موجود در منطقه و بازار-4

توسطه مدوم  در زمینه انتخاب رشته تحصیلی براي سطح استان و راهنمایی آنها به کمک مسئولین مدرسه

رائه ادانش )به طور خاص به آموزش هایی که توسط فنی و حرفه اي استان براي دانش آموزان شاخه کار

 می شود نیز پرداخته شود( 

 د به کمکمشاغل، بازار کار و رشته هاي موجو درخصوصراهنمایی دانش آموزان متوسطه سطح دوم -5

 دیپلماخذ مدرک ن مدرسه در زمینه انتخاب رشته دانشگاهی یا شغل مورد نظر پس از مسئولی

 

 فرايند اجرا:

هارت مطرح موضوع مشاوره در مدارس توسط مدیر کل آموزش فنی و حرفه اي استان در شوراي  -1

ه به گون)ستان ااستان، تصویب در این شورا، ابالغ از طریق استاندار به مدیر کل آموزش و پرورش 

ط ن توسآاي که اجراي این موضوع در برنامه مقاطع اول و دوم متوسطه قرار گرفته و اجراي 

 مدیران مدارس از مراکز آموزش فنی و حرفه اي محدوده مطالبه گردد(.

دامه اا در هتهیه بسته هاي آموزشی توسط مراکز آموزشی تابعه )حداقل اطالعات موجود در بسته  -2

 ذکر می گردد( 

ندي بلویت تی از دبیرستانهاي متقاضی مشاوره سازمان به تفکیک شهرستان و شهر و اتهیه فهرس -3

 و برنامه ریزي براي حضور

ر حضور مشاور مرکز در مدرسه متوسطه منطقه مورد نظر)مربی و کارشناس آموزش مرکز د -4

اکز ص مراکزي که مدارس متعددي در محدوده خود دارند، در این خصوص با مشاورین مرخصو

 همکاري نمایند.(

ت رعای برگزاري بازدید هاي علمی توسط مدرسه از مرکز فنی و حرفه اي موجود در منطقه با -5

 ضوابط
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ر و جهت اطالع رسانی و مستند سازي مشاوره هاي انجام شده در مدارس، گزارش خبري مصو -6

رکز و انه ممختصر بر روي سایت مدرسه قرار گیرد و در صورت فعال بودن سایت مرکز بر روي سام

 یا در صورت عدم فعال بودن سایت مرکز بر روي سایت اداره کل قرار داده شود.

ارس دعوت به مشارکت از مهارت آموختگان کارآفرین براي همکاري در اجرا و حضور در مد -7

 )بصورت پیشنهادي(

 از اولیاء دانش آموزان توسط مدارس جهت حضور در جلسات مشاورهدعوت  -8

 

 شغلي: -های مشاوره آموزشيمحتوای بسته

 اشد.بمی زیر به صورت پاورپوینت یا بروشور یا هر دو  غلی شامل محتوايش -بسته هاي مشاوره آموزشی

 2تندسازي پیوسهمراه فرم مستتفکیک مراکز آموزشی استان تهیه و به این بسته به الزم است 

 دستورالعمل به دفتر نظارت، بهسازي و هدایت شغلی ارسال گردد.

 معرفی رسته ها یا خوشه هاي خدمات، صنعت، کشاورزي، فرهنگ و هنر -

 معرفی رشته هاي موجود در هر رسته یا خوشه -

 معرفی ابرحرفه ها یا حرفه هاي موجود در هر رشته -

 معرفی مشاغل موجود در هر حرفه -

 رت هاي موجود در هر شغلمعرفی مها -

ه در هان جامعدن اذمعرفی بازار کار شهرستان مورد نظر با رویکرد مشاغل آزاد و غیر دولتی و آگاه نمو -

  کمبود فرصت هاي شغلی بخش دولتی با توجه به سیاست هاي کوچک سازي دولتخصوص 

در  حتی وهاي مجاور معرفی دوره هاي آموزشی مرکز شهرستان مورد نظر و در صورت امکان شهرستان -

 صورت امکان ارائه بروشوري از فعالیت ها و دوره هاي آموزشی کل استان

 معرفی دوره هاي آموزشی آموزشگاههاي آزاد شهرستان مورد نظر و شهرستانهاي مجاور -

 

 ها:نحوه مستندسازی فعالیت
 

مستندات  هاي مرتبط ومراکز پس از تهیه محتواي بسته مشاوره هریک از ضروري است کارشناسان      

کمیل شده فایل ارائه مطلب، فایل بروشور و فایل اسکن شده از فرم ت، ( 2بخش )پیوستاین تکمیلی 

در له از مراکز به ادارات کل ارسال و فایل هاي واص 98مستندسازي حضور در مدارس را تا انتهاي دیماه 

 گردد.رسال اسازي، نظارت و هدایت شغلی به دفتر بهتوسط ادارات کل   98تا نیمه بهمن ماه  CDقالب 
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 ها ها و نمايشگاهجشنوارهمشاوره در 

 مقدمه: 

ناسب زشی ممشاوره در سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور زمینه ساز شناخت و انتخاب دوره هاي آمو

اي خود مندیهبراي متقاضیان می باشد. کارآموزان می توانند شغل مناسبی را متناسب با عالئق و توان

هها نمایشگا ها و انتخاب کنند. لذا با این منظور سازمان آموزش فنی و حرفه اي در نظر دارد در جشنواره

حرفه اي آشنا  هاي سازمان آموزش فنی و با آموزش امر نماید تا بازدید کنندگان هم نیز اقدام به این

هت جنها نیز آالئق دگان استعداد ها و عگردند هم با مشاغل بازار کار و البته در صورت تمایل بازدید کنن

 انتخاب شغل مورد بررسی قرار می گیرد. 

 جامعه هدف:

 خاطبان وجمیع مکه هدف استفاده از فرصت ت عموم افراد جامعه که در جشنواره یا نمایشگاه حضور دارند.

ظر است یی مد نها ها و جشنواره در اینجا نمایشگاهآموزش مهارتی می باشد. اطالع رسانی و معرفی نظام 

 اشد.بمهارت بنیان و به ویژه مشاغل که مخاطب عمده آنها جوانان باشند و یا مرتبط با مشاغل 

 اهداف مشاوره در جشنواره ها یا نمایشگاه ها عبارتند از: اهداف:

 آشنایی شرکت کنندگان با سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور و خدمات آموزشی آن -1

 زشی موجود در سطح استان و استانهاي همجوارآشنایی با مراکز آمو -2

ح آشنایی با دوره هاي بخش دولتی و خصوصی سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور در سط -3

 استان و سطح کشور

 آشنایی با فرصت هاي شغلی موجود در سطح استان -4

 انجام تست هاي رغبت سنجی براي افراد متقاضی  -5

 :فرايند اجرا 

 رگزاردر استان ب سه ماهه دوم ساله ها و جشنواره ها که طی تهیه فهرستی از نمایشگا -1

 خواهند شد و تعیین موارد مرتبط با فعالیت ها و اهداف سازمان

ل کر اداره مدنظ تعامل با متولیان نمایشگاهها و جشنواره ها در راستاي اعالم عناوین و موارد -2

نی و ي سازمان آموزش فجهت انتقال به شرکت کنندگان در راستاي آشنایی با آموزش ها

در  حرفه اي کشور و نیاز به حضور مشاورین و مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه اي

 جشنواره ها و نمایشگاهها



19 

 

ي، رفه اتهیه و توزیع بروشورهاي اطالع رسانی در راستاي معرفی سازمان آموزش فنی و ح -3

 ه هايي همجوار و دوراستانها آموزشی استان،  مراکز آموزشی سطح ادارات کل،  مراکز

 آموزشی موجود به همراه معرفی سایت مرکز/ اداره کل و سایت و پورتال سازمان 

، آن ود درتهیه بنرهایی جهت معرفی سازمان آموزش فنی و حرفه اي، مراکز و دوره هاي موج -4

 تصویر و اطالعات مهارت آموختگان کارآفرین برتر در سطح ملی و استانی 

 /شغلی انه در محل غرفه سازمان جهت معرفی پورتال و مشاوره هدایتاستقرار سیستم رای -5

 آموزشی به شیوه الکترونیک

یشان اآشنا نمودن شرکت کنندگان با فرایند مشاوره و هدایت آموزشی/شغلی و دعوت از  -6

ریافت ز و دجهت مراجعه به پورتال و بهره مندي از مشاوره الکترونیک و یا مراجعه به مرک

 يمشاوره حضور

ا، اره هجهت اطالع رسانی و مستند سازي مشاوره هاي انجام شده در نمایشگاه ها و جشنو -7

ز ت مرکگزارش خبري مصور و مختصر بر روي سایت مرکز و یا در صورت عدم فعال بودن سای

 بر روي سایت اداره کل قرار داده شود.

 

 نحوه مستندسازی فعالیت ها:
 

ا با همکاري رگام فوق الذکر  7تندات مربوط به اجراي هر یک از ادارات کل محترم مسضروري است      

 گاه ها وتهیه نمایند. این مستندات شامل فهرست موضوعی نمایشمراکز مشاوره هریک از کارشناسان 

فایل  دگان،جشنواره ها، تصویر مکاتبات و صورتجلسات مربوط به تعامالت صورت گرفته با برگزار کنن

تقرار انی استوسط هر یک از مراکز آموزشی، تصاویر امکانات و بنرهاي اطالع رسبروشورهاي تهیه شده 

ر اطالعات و تصویدستورالعمل  3به همراه اسکن فرم مستندسازي پیوست یافته در محل نمایشگاه ها ، 

در را  ره هابارگذاري شده در سایت اداره کل و مراکز آموزشی درخصوص حضور در نمایشگاه ها و جشنوا

 .یندنمابه دفتر بهسازي، نظارت و هدایت شغلی ارسال   98تا نیمه بهمن ماه  لوح فشردهب قال
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 يا مشاوره اينترنتي مشاوره الکترونیک

 مقدمه 

ی و هاي مداخالتی جدید است که به سرعت در سرتاسر جهان گسترش کممشاوره اینترنتی یکی از شیوه

 لیت دسترسیزمان و قابدر جویی ، صرفهمشاوره شونده شناخته ماندنکیفی یافته و به دلیل ارزان بودن، نا

 .تده اسابل توجهی در جهان برخوردار شل قاي وجود داشته باشد از استقبادر هر جایی که رایانه

رسانی کامپیوتري پدیده مشاوره هاي وسیع اطالعگیر شدن شبکهدر حال حاضر در عصر الکترونیک و همه

 . بوده است ات روبه افزایشاین خدم سال هاي اخیرشود و در ه میئاع و اشکال متعددي ارااینترنتی در انو

رتباط برقرار متخصص ا مشاورانبا  ترونیکیوگو و پست الکمتقاضیان از طریق ویدئو کنفرانس، اتاق گفت

 .کنندمی

به  ه با یک متخصصهاي مداخالتی جدید است که فرد به منظور مشاورمشاوره اینترنتی یکی از شیوه

تواند از آن در ویدئو می ای  (chat)یا مکالمه  (e-mail)عنوان راهنما از طریق پست الکترونیک

 .واالت خود را مطرح کندهاي مختلف استفاده کرده و سزمینه

 …و ، مسکن، تحلیل بورسشناسیحقوقی، روانشغلی،  –آموزشی این نوع از مشاوره می تواند در زمینه 

 .باشد

ه ظور مشاورتوان گفت که مشاوره اینترنتی فرصتی براي فرد به مندر ضرورت و اهمیت مشاوره اینترنتی می

 .با یک متخصص به عنوان راهنما براي دادن بازخورد و حمایت است

کنند یرا انتخاب م ترنتیکه مشاوره این افرادياغلب بار یا چندین جلسه باشد.  تواند یکاین جلسات می

 .مدت داردهاي کوتاهحله مسایلی دارند که راهئه اراتمایل ب

 . همچنینکنندضوري استفاده میبرخی مشاوران از مشاوره اینترنتی به عنوان یک مکمل ارتباط مشاوره ح

 ثر باشد.تواند موایمیل براي هدایت) کنترل( شرایط خاص یا کار در بین جلسات می نظرات از طریقتبادل 

  .تواند کارهاي عملی آنها را تنوع ببخشدبراي متخصصان می مشاوره از راه دور
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د و بیان کنن توانند با صراحت بیشتري مطالب خود رابعضی از افراد مشاوره اینترنتی را به علت اینکه می

ي دارد و شود و با ساعات کاري مشاور و مراجع هماهنگی بیشترکمتر دچار قطع یا اختالل در ارتباط می

 .دهندمی براي فکر کردن پیش از صحبت کردن دارد را به مشاوره حضوري یا تلفنی ترجیحزمان کافی 

 

 مزايای مشاوره اينترنتي

 اینترنتی را به عنوان یک جایگزین انتخاب کند:  مشاوره، فردممکن است  به چندین علت

 مراجع دیده نشدن وناشناخته ماندن 

 (…ار، نژاد، قدرت ونوع ک)عدم تبعیض بین افراد به خاطر طرفیبی

 رازداریمحرمیت و 

 سهولت دسترسی

 جویی در وقتصرفه

 جویی در هزینهصرفه

 دچار آسیب شنوایی، گفتاری یا مشکالت زبانی  مناسب برای افراد

اند ببا کنند که قببالً نیبز عنبوان شبدهکنندگان سواالت و مسائلی را عنوان میبسیاري از مراجعههمچنین 

توانند بدون صبدمه زدن ببه کنندگان تمامی مردم میه از هویت مجازي براي مراجعهکمک سایت و استفاد

 .حریم شخصی یکدیگر به مطالعه سواالت دیگران و پاسخ مشاور بپردازند

اي هسبتند و دسترسبی ببه بطور کلی براي اشخاص خجالتی یا مضطرب یا آنهایی که در مکبان دورافتباده

انگیزه  راي ایجادببه مشاوره حضوري ندارند این وسیله ارتباطی شیوه نوینی  مشاور ندارند و افرادیکه تمایلی

 .درمانی باشد

ازداري ببدون جابجبایی ریبت و متواند با رعایبت محررضات جزئی میاز طرف دیگر مشکالت سطحی و تعا

مبانی تواند شیوه خوبی براي شبروع یبک ارتبباط درجویی زمانی برطرف شود این وسیله میمکانی و صرفه

 .توانند در دو شهر یا در دو کشور مختلف باشنددر مشاوره اینترنتی مشاور و مراجع می باشد.
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هاي کوچبک ببه توان به دسترسی نداشتن تمام آحاد مردم از جمله شهرستاناز معایب این نوع مشاوره می

اقل استفاده کننبد کبه حبد توانند از این روشدستگاه رایانه و مودم و اینترنت اشاره کرد و فقط کسانی می

 .اطالعاتی در زمینه استفاده از کامپیوتر و اینترنت داشته باشند

 48تواند بالفاصله پس از طرح سوال پاسبخ خبود را دریافبت کنبد و بایبد مبدتی)معموالً در ضمن فرد نمی

 online ورته صساعت بعد( را منتظر بماند. مگر اینکه پس از ارتقاء این نوع مشاوره، مشاورانی مخصوص ب

 .در تمام ساعات مسئول پاسخگویی به سواالت مطرح شده در اینترنت باشند

 

 :فرايند اجرا 

ت تقوی ود،رر می آنچه بر اساس این دستورالعمل از ادارات کل و مراکز آموزش فنی و حرفه اي کشور انتظا

با ، تاناس ودیت آموزشی موجسایت مراکز و ادارات کل با بارگذاري بسته هاي اطالع رسانی درخصوص ظرف

 رعایت نکاتی به شرح زیر می باشد:

 موزشی آموجود در مراکز آموزشی سطح استان و تعیین مراکز  تمامی دوره هاي آموزشی معرفی

اي هوره درخصوص د ارائه کننده هر یک از دوره هاي آموزشی،  در سایت اداره کل قرار گیرد.

ه ی دورستان ارائه می شوند، یکی از مراکز به معرفآموزشی که در چند مرکز آموزشی سطح ا

 .مایندنآموزشی بپردازد و سایر مراکز جهت مستندسازي تجارب مهارت آموختگان شاغل اقدام 

  مربی  وره ودمعرفی دوره هاي آموزشی با همکاري کارشناسان مشاوره مراکز آموزشی ارائه دهنده

ر دموزان کارگاه آموزشی با حضور مربی و کارآهمچنین از تصاویر  دوره آموزشی صورت پذیرد.

 حال انجام آموزش هاي عملی جهت جذابیت محتواي تهیه شده استفاده شود.

  خصات مشظر، مل نام و کد ملی استاندارد دوره آموزشی، اهمیت حرفه مورد نشا متن معرفی دوره

د موا ن تجهیزات وعمومی شغل، طول دوره آموزشی، شرایط الزم جهت شرکت در دوره، مهم تری

آینده  ونونی مصرفی مورد نیاز جهت اشتغال به این حرفه، مسیر ارتقاء و تکمیل مهارت، وضعیت ک

 شغلی و مزایاي اشتغال به این حرفه و ... می باشد.

  تجارب مهارت آموختگان شاغل )با اولویت مهارت آموختگان کارآفرین برتر( در سایت مرکز و اداره

زم است ادارات کل نسبت به مصاحبه با مهارت آموختگان کارآفرین برتر استان در ال کل قرار گیرد.

دو سال اخیر و استفاده از تصاویر محل کسب و کار ایشان در مطلب تهیه شده اقدام نمایند. 
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سواالت مطرح شده شامل تاریخ صدور گواهینامه، عنوان گواهینامه مهارت، نحوه آشنایی با آموزش 

قش مربی و مشاور مرکز در توفیق مهارت آموخته در راه اندازي کسب و کار، میزان هاي سازمان، ن

سرمایه اولیه و سال راه اندازي کسب و کار، تعداد به کارگمارده شدگان در ابتداي راه اندازي کسب 

 شروع فعالیت تا کنون و ...و کار، میزان افزایش تولید و میزان افزایش تعداد نیروي انسانی پس از 

 می باشد.

 

 :فعالیت ها مستندسازی هونح

سانده و رنجام االزم است ادارات کل محترم فرایند فوق الذکر را به تفکیک مراکز آموزشی خود به      

انجام  مام روندوضوع اتپایان آذرماه در سایت مرکز و سایت اداره کل بارگذاري نمایند. محداکثر موارد را تا 

، نظارت مدیران کل محترم به دفتررگذاري مطالب می بایست طی مکاتبه این فعالیت و آدرس محل با

 بهسازي و هدایت شغلی اعالم شود تا بررسی هاي الزم و تعیین امتیاز استان صورت گیرد.
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 ضمايم
 1پیوست 

 رزومه:

ود را از خ درصد شرکت ها و موسسات، کارکنان مورد نیاز 75نتایج تحقیقات متعدد نشان می دهد که 

 (.1385طریق بررسی رزومه هاي شغلی انتخاب می کنند )مظاهري،

 هدف از نوشتن رزومه:

 کمک به استخدام -1

 عضویت در انجمن هاي علمی -2

 معرفی حضور در گردهمایی ها -3

 مشخص کردن اعتبار و جایگاه موسسات براساس سوابق علمی و تجربی نیروهاي شاغل  -4

 دریافت جوایزکسب عناوین برتر و ه ها براي شناسایی و معرفی افراد به جشنوار -5

 انواع رزومه

شرکت،  ام شغل،نبه ترتیب تاریخ تجربه هاي کاري را از آخرین به اولین شغل با ذکر  تاریخی:-1

شی آموز تاریخ استخدام و ترک شغل اشاره می شود. اگر تجربه کاري نداشته باشند دوره هاي

 ند.متعددي را که طی کرده اند ذکر می کن

 موزشیآ -تلفیق تجربه هاي کاري و مهارتی ترکیبی:-2

 کنند.متقاضیان وب سایت خود را معرفی می الکترونیکی:-3

 در نوشتن رزومه رعایت نکات ذیل الزامی می باشد:  نحوه نوشتن روزمه:

 به روز بودن اطالعات و شروع یک مقدمه کوتاه -
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عات اطال ، شرایط و فرم درخواست شغل حاويتعداد صفحات از یک تا چند صفحه متناسب با نیاز -

 کافی و مناسب باشد.

 مهارت ها و تجارب خاص شغل مورد نظر -

 شانزهاي خوده نیاتوجه به نیازها و انتظارات کارفرمایان و تاکید بر نیازهاي استخدامی کارفرما ن -

 دقت به موارد مهم و مد نظر کارفرما -

 تعیین هدف شغلی مشخص -

 سازماندهی اطالعات -

 یتر بندي، تعیین محتوا و حذف مطالب اضافیت -

 هماهنگ سازي ساختار رزومه با ویزژگی هاي مکانی مورد نظر -

 تاکید برنقاط قوت و اطالعات مهم  -

 استفاده از عبارات کمی به جاي عبارات کیفی -

 استفاده از کلمات اختصاري و کلیدي مربوط به شغل -

 ستی و الکترونیکدرج مشخصات فردي و شناسنامه اي، تلفن، آدرس پ -

 یلز تحصسوابق تحصیلی شامل دوره هاي آموزشی و مقاطع تحصیلی، رشته، سال ورود و فراغت ا -

 تجربه هاي کاري شامل مشاغل قلبی، زمان شروع و پایان فعالیت، سمت شغلی -

ل و مح دوره هاي تخصصی و حرفه اي گذرانده شده در خارج از دانشگاه با ذکر موضوع، زمان -

 برگزاري 

 عالیت هاي علمی شامل تالیف، ترجمه، مقاله و طرح پژوهشی ف -

 زمینه ر اینمیزان تسلط به زبان هاي خارجی و آشنایی با فناوري روز با ذکر مدارک اخذ شده د -

 عالئق و توانمندي ها -

اه یش آگذکر نام و مشخصات حداقل سه معرف که متقاضی استخدام را بشناسندو از توانایی ها -

 باشند.

 یپو تا صول نگارش، عدم استفاده از نکات زندگی شخصی و غیر مرتبط ، خوانا نویسیرعایت ا -
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 2پیوست

 مدارسمشاوره در فرم مستند سازی 

 ....................ستان . احرفه ای ..................... ارائه مشاوره به مدارس توسط مرکز آموزش فنی و فرم مستند سازی

 □راجعه به مدرسهم                                   □از مرکز آموزشی دانش آموزانبازدید نوع خدمات ارائه شده:      

 تاریخ:                           روز:                          ساعت اجرا:

 قطع آموزشی:                   م                       پسرانه     جنسیت: دخترانه                                  نام مدرسه:                  

 نوع مشاوره به دانش آموزان:

 □حضور دانش آموزان در مرکز                                  □حضور مشاور مرکز/ مربی در مدرسه

 تعداد دانش آموزان بهره مند شده از مشاوره:

 تعداد اولیاء دانش آموزان بهره مند شده از مشاوره:

 مدرسه: فضا و تجهیزات استفاده شده در

 مرکز: فضا و تجهیزات استفاده شده در

 محتوا/آموزش ارائه شده

 اء:نام و نام خانوادگی مشاوره دهندگان/مشاوره دهنده/مربی:                                   امض

 :مضاءا                                  نام و نام خانوادگی رئیس مرکز یا معاون:                              

 :امضاءمهر و نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه:                                                                          
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                3پیوست

 هاها و جشنوارهنمايشگاه فرم مستند سازی

......... ............ها توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای ....ها و جشنوارهایشگاهرائه مشاوره در نما رم مستند سازیف

 استان ....................

 نام نمایشگاه/ جشنواره:

 اعت اجرا:س                                           روز:                                                          تاریخ:                      

 موضوع :

 محل برگزاری:

 تعداد تقریبی شرکت کنندگان:

 عمده شرکت کنندگان در جشنواره/نمایشگاه:

        دانش آموزان               دانشجویان ها         فارغ التحصیالن دانشگاه     صنوف     صنایع 

 .....سایر موارد با ذکر عنوان : .......................

 خدمات ارائه شده:

های آموزشی سازمان و مرکز        معرفی دورهح استانهای اولویت دار در سطمعرفی مشاغل موجود و رسته 

        معرفی پورتال و مشاوره الکترونیک سازمانهای رغبت سنجی و شخصیت شناسی برایانجام تست 

 بازدید کنندگان

 :نمایشگاه/جشنواره توسط مرکز فضا و تجهیزات استفاده شده در

 محتوای ارائه شده در نمایشگاه/جشنواره شامل موارد زیر بوده است:

های آموزشی آن                     توزیع بروشور معرفی مرکز و دوره  ل/مرکزکبنرمعرفی سازمان/اداره 

 سایر موارد با ذکر عناوین: ........................................

 اء:ام و نام خانوادگی مشاوره دهندگان/مشاوره دهنده/مربی:                                   امضن

 :مضاءا            نام و نام خانوادگی رئیس مرکز یا معاون:                                                    

 :ءامضا مهر و                           :    مسئول برگزاری جشنواره/نمایشگاهنام و نام خانوادگی 



28 

 

 4پیوست

 تست  گاردنر سواالت 

 به کتاب و کتابخوانی عالقه دارم. 1

 می توانم به سرعت و آسانی اعداد را در ذهنم حساب کنم. 2

 وقتی چشمانم را می بندم می توانم تصاویر واضحی را ببینم. 3

 الیت هاي بدنی شرکت دارم.اقل در یک ورزش یا فعمن به طور منظم حد 4

 افراد اغلب با من مشورت می کنند. 5

 نم.کی می من معموالً زمانی را در تنهایی صرف تفکّر، مراقبه و اندیشیدن در مورد سؤاالت مهم زندگ 6

 من از صداي دلنشینی براي خواندن برخوردارم. 7

 من همه ي انواع حیوانات را دوست دارم. 8

 یا گفتن یا خواندن کلمات، آن ها را در ذهنم می شنوم.قبل از نوشتن  9

 در مدرسه از درس هایی چون ریاضیات و علوم لذّت می برم. 10

 من نسبت به رنگ ها عالقمند و حساسم. 11

 خیلی مشکل است که براي مدت طوالنی آرام در جایی بنشینم. 12

 یح می دهم.ورزش هاي گروهی را بیشتر از ورزش هاي انفرادي ترج 13

 در جلساتی که به رشد و آگاهی هاي فردي ام افزوده می شود شرکت می کنم. 14

 آهنگ هاي ناموزون و سازهاي خارج از ریتم را تشخیص می دهم. 15

 دوست دارم چیزهایی را سازمان بندي یا مرتب کنم. 16

 ن آموزش می دهد.گوش کردن به رادیو و نوار صوتی بیشتر از تلویزیون یا فیلم به م 17

 از بازي هاي منطقی، معماها و سایر بازي هاي فکري )از قبیل شطرنج( لذّت می برم. 18

 اغلب براي ضبط محیط اطرافم )در صورت امکان( از دوربین فیلم برداري استفاده می کنم. 19

 مندم.حکّاکی عالقبه کارهایی که با دست انجام می شود مانند دوختن، بافتن، نجاري، مدل سازي و  20

 وقتی مشکل دارم ترجیح می دهم از کسی کمک بگیرم تا اینکه تنهایی روي آن کار کنم. 21

 قادرم با شکست ها و مشکالتم با حالتی انعطاف پذیر مواجه شوم. 22

 اغلب به موزیک هایی از رادیو یا ضبط صوت یا سی دي و غیره گوش می دهم. 23

 برم.من از طبیعت لذّت می  24

 برم. من از بازي با کلمات مانند جدول کلمات متقاطع، جمالت درهم ریخته یا اسم رمزها لذّت می 25

 ی افتد؟(.ماتفاقی  هم چهدوست دارم آزمایش هایی )اگر...آنگاه( ترتیب دهم، )مثالً اگر به گیاهانم دوبرابر کود د 26

 ه بعدي لذّت می برم.من از معماهاي دیداري مانند پازل ها و تصاویر س 27
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 ستم.و...( ه ، شنابهترین افکار وقتی به سراغ من می آیند که مشغول یک فعالیت جسمی)از قبیل پیاده روي، دو 28

 من حداقل سه دوست نزدیک و صمیمی دارم. 29

 یک سرگرمی یا مشغولیت و فعالیت ویژه اي دارم که به تنهایی انجام می دهم. 30

 وسیقی را می نوازم.یکی از آالت م 31

 نم.می ک من کلکسیونی از قبیل سنگ ها، صدف ها، برگ ها، حشرات، تمبر، کارت هاي ورزشی ... را جمع 32

 من اغراق هاي زبانی، ایهام، آهنگ هاي بی معنی و کلمات دوپهلو را دوست دارم. 33

 من در جستجوي الگوها، توالی یا نظم و سازمان چیزها هستم. 34

 خواب رؤیاهاي روشنی می بینم. در 35

 اغلب دوست دارم اوقات فراغت خود را بیرون خانه سپري کنم. 36

 ی آید.وشم مخمن از سرگرمی هاي جمعی مانند منچ بیشتر از سرگرمی هاي فردي مانند بازي هاي رایانه اي  37

 اهداف ویژه اي در زندگی دارم که مرتب به آن ها فکر کنم. 38

 ن بدون موسیقی بسیار یکنواخت و بی هیجان خواهد بود.زندگی م 39

 من مرتباً گزارش تغییرات هوایی را کنترل می کنم. 40

 دروس ادبیات و اجتماعی از ریاضی و علوم برایم آسان تر هستند. 41

 ه می دارم.  ه روز نگبد را درباره چگونگی کارکرد چیزها عالقمندم و در مورد پیشرفت هاي علمی و کشفیات جدید علم خو 42

 معموالً قادرم مسیر در یک محل ناآشنا پیدا کنم. 43

 نم.ستفاده کاهره( چهنگام صحبت تمایل دارم دست هاي خود را تکان دهم و از ژست ها و زبان بدن )مانند تغییر  44

 از آموزش دادن دانسته هایم به دیگران لذّت می برم. 45

 .گران، دیدگاه واقع بینانه اي نسبت به نقاط قوت و ضعف خود دارممن از طریق عکس العمل دی 46

 اغلب در طی روز مدام یک آهنگ در ذهنم اجرا می شود. 47

 نم.یان می کوبی بختفاوت هاي موجود میان انواع درختان، سنگ ها، پرندگان یا سایر گیاهان و جانوران را به  48

 توجه کنم. ظر اطرافز منااو تابلوهاي تبلیغاتی را بخوانم و به آن ها بیشتر  وقتی در ماشین هستم دوست دارم عالئم 49

 باور دارم تقریباً براي هر چیزي یک تفسیر منطقی وجود دارد. 50

 من طراحی را دوست دارم و من اغلب طراحی می کنم. 51

 ها یاد بگیرم. من نیاز دارم چیزها را لمس کرده یا نگه دارم تا بتوانم بیشتر درباره آن 52

 فکر می کنم قدرت رهبري خوبی دارم و اطرافیان و دوستانم نیز این موضوع را قبول دارند. 53

54 
شلوغ  عمومی و ک جايمن ترجیح می دهم تعطیالت آخر هفته را در یک اتاق یا مکان خلوت سپري کنم تا اینکه در ی

 باشم.

 حتی می توانم اوقات فراغت خود را سپري کنم.با استفاده از یک ابزار موسیقی ساده به را 55

 من از ماهیگیري، باغبانی، کاشتن گیاهان و آشپزي لذّت می برم. 56
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 اغلب در مکالماتم به چیزهایی اشاره می کنم که قبالً خوانده یا شنیده ام. 57

 من می توانم به صورت واضح به مفاهیم غیرملموس، انتزاعی و خیالی فکر کنم. 58

 جغرافیا از ریاضی برایم آسان تر است. 59

 من از بازي هاي پرهیجان )از قبیل پینت بال و رانندگی پرهیجان( لذّت می برم. 60

 من در میان جمع احساس راحتی می کنم. 61

 من با اراده و مستقل هستم. 62

 آهنگ هاي بسیاري از آوازها یا قطعات موسیقی را می دانم. 63

64 
ا رباره ي آن ها ردطّالعات ائیات ویدادهاي طبیعی) مانند ستاره ها، ماه، جزر و مد( لذّت برده و دوست دارم جزاز مشاهده ر

 به دست آورم.

 اغلب اطرافیانم معنی کلمات را از من می پرسند. 65

66 
 کنند،  صحبت می ن هاآ به کشف عیوب منطقی کارهایی که  مردم در خانه و محل کار خود انجام می دهند یا در مورد

  .عالقه دارم

 می توانم تصور کنم )از نگاه یک پرنده(، اجسام از باال چگونه به نظر می رسند. 67

 من از نظر جسمی و اندازه اندام هاي بدنی کامالً متناسبم. 68

 من در فعالیت هاي مدرسه ، مسجد، همسایگان و فعالیت هاي اجتماعی شرکت می کنم.  69

 فتر خاطرات روزانه دارم تا اتّفاقات زندگی ام را یادداشت کنم.من یک د 70

 اگر یک قطعه موزیک را یک یا دوبار بشنوم می توانم به آسانی آن را تکرار کنم. 71

 د.وط می شوت مربدوست دارم کتاب ها یا مجالّتی را بخوانم یا برنامه هاي تلویزیونی را ببینم که به طبیع 72

 نوشته ام که به آن افتخار می کنم.اخیراً چیزي  73

 م.ی داروقتی چیزي به روش خاصی اندازه گیري، طبقه بندي، تجزیه یا کمیت گذاري می شود احساس خوب 74

 من ترجیح می دهم کتاب، مجالّت و روزنامه هایی را بخوانم که تصاویر زیادي دارند. 75

 ی را تماشا کنم.یا فیلم خوانمین انجام دهم، به جاي اینکه درباره آن ببراي یادگیري مهارت هاي جدید نیاز دارم تا تمر 76

 من ترجیح می دهم شب تعطیل را در یک میهمانی بگذرانم تا تنها در خانه بمانم. 77

 من ترجیح می دهم یک شغل مستقل داشته باشم تا براي دیگران کار کنم. 78

 مه می کنم یا ضربه می زنم.اغلب هنگام کار کردن آواز می خوانم یا زمز 79

 فت و آمد.ل و پر رمجلّ در تعطیالت خود ترجیح می دهم به مکان هاي طبیعی مانند پارك یا جنگل بروم تا به یک هتل 80
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 5پیوست

 MBTIسواالت تست  

 الف : معموالً احساسات و عواطف خود را در خویش نگه می دارم . -1

 خودرا با دیگران و به راحتی درمیان می گذارم . ب : معموالً احساسات و عواطف

 الف : براي من امور قطعی، عینی و مشخص مهم هستند . -2

 ب : براي من ایده ها، استنباط ها و الهامات مهم هستند.

 الف : هنگام تصمیم گیري به آنچه که منطق و خرد بر آن حکم می کند، عمل می کنم . -3

 به آنچه که احساسات و دلم گواه می دهد ، عمل می کنم . ب : هنگام تصمیم گیري

 الف : دوست دارم در شرایط انعطاف پذیر و متغیري زندگی کنم. -4

 ب : دوست دارم همه چیز منظم و برنامه ریزي شده باشد .

5- 
 الف : دوست دارم در زمینه هاي محدودي اطالعات داشته باشم ولی در هر زمینه عمیق و کامل.

 ب : دوست دارم در زمینه هاي زیادي اطالعات داشته باشم ولی در هر زمینه تا حد کم و سطحی. 

 الف : بیشتر اوقات به واقعیات عینی )آنچه که وجود دارد ( توجه می کنم.  -6

 نم .کب :  بیشتر اوقات حقایق ) آنچه که باید وجود داشته باشد ( را در ذهن و تخیل خود مجسم می 

 الف : از نظر من یک قاضی و داور عادل براي جامعه مفیدتر است . -7

 ب : از نظر من یک معلم و مربی مهربان براي جامعه مفیدتر است .

 الف : ترجیحاً مالقاتها و دیدارهاي خود را بدون برنامه قبلی و آزادانه انجام می دهم .  -8

 خود را از پیش تعیین می کنم . ب : : ترجیحاً دیدار با افراد و وعده مالقات

 الف : کم حرف و محتاط هستم و عالقه اي به جلب توجه دیگران به خود ندارم . -9

 ب : توجه دیگران را به خود جلب می کنم .

 افیا( .د جغرند )ماننامل شوشالف : اگر معلم بودم ترجیح می دادم دروسی را تدریس کنم که واقعیات و امور قطعی وعینی را  -10

 د فلسفه( .ند )ماننامل شوب : اگر معلم بودم، ترجیحاً دروسی را تدریس می کردم که حقایق و نظریه ها و تئوري ها را ش

 الف : قاطع، محکم و استوار هستم. -11

 ب : انعطاف پذیر ، مالیم و لطیف هستم. 

 وش می کنم .الف : غالباً انجام کارهاي پیش پا افتاده و جزئی را فرام -12

 ب : به منظور جلوگیري از فراموش شدن انجام کارها، آن ها را یادداشت می کنم .

 الف : در مهمانی ها، جلسات وگردهمایی ها منتظر می مانم تا دیگران به سوي من بیایند . -13

 ب : در مهمانی ها، جلسات وگردهمایی ها من سر صحبت را با دیگران باز می کنم .

 الف : به جزئیات امور توجه زیادي دارم. -14

 ب :  بیشتر کلیت هر موضوعی برایم مهم است و به جزئیات آن توجه زیادي نمی کنم.

 الف :  به آینده اهمیت زیادي داده و  براي آن برنامه ریزي می کنم. -15

 ب : خیلی به آینده فکر نمی کنم.

 زم .ی پردامو حین اجرا به رفع اشکاالت اجرایی وتدارك مورد نیاز  الف : معموالً کارها را شروع می کنم -16

 ب : قبل از اجراي طرح ها وکارها برنامه ریزي  انجام می دهم .
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 الف : مایل هستم دوستان کم همراه با ارتباط زیاد و صمیمانه داشته باشم. -17

 شم.ب : مایل هستم دوستان زیاد همراه با ارتباط محدود داشته با

 الف : به استفاده از امکانات و توانایی هاي موجود تاکید دارم. -18

 ب : نوآوري و خالقیت داشتن در کارها برایم اولویت دارد. 

 الف : بیشتر پیرو منطق و دلیل هستم. -19

 ب : بیشتر پیرو احساس و عاطفه هستم. 

، موفق هستم  یاز داردنل فوري و یا فعالیت هایی که به سرعت و عکس العمالف : در انجام کارهایی که از قبل پیش بینی نشده  -20
. 

 ب : در انجام کارهایی که بر اساس طرح و برنامه قبلی می باشد موفق هستم .

 الف : به طور معمول دوستان کمی داشته ولی روابط صمیمانه اي با آنها دارم . -21

 ی و آشنایی دارم .ب : به طور معمول با افراد زیادي دوست

 الف : عمدتا از زندگی در زمان حال لذت زیادي برده و خیلی به آینده فکر نمی کنم. -22

 ب : به آینده توجه زیادي داشته و آن را پیش بینی می کنم .

 الف : معموال مغز من بر قلب من حاکم است . -23

 ب : معموال قلب من بر مغز من حاکم است .

 م .معموالً در کارهاي روزانه مایلم بر حسب ضرورتها و فوریت هایی که پیش می آید عمل کنالف :  -24

 ب : معموالً در کارهاي روزانه مایلم که طبق برنامه عمل کنم .

 الف : از احساسات و عواطف درونی خود کمتر با دیگران صحبت می کنم . -25

 می کنم . ب : افکار و عواطف خود را آزاد و راحت بیان

 الف : کلمات مشخص و دقیق را ترجیح داده و بکار می برم. -26

 ب : کلمات تمثیلی و کنایه اي را ترجیح داده و بکار می برم.

 الف :  در تصمیم گیري ها رعایت عدالت و انصاف از همه چیز برایم مهم تر است. -27

 همه چیز برایم مهم تر است.  ب :  در تصمیم گیري ها رعایت حال و شرایط دیگران از

 الف : معموالً کارها را شروع می کنم و در حین اجرا به رفع مشکالت پیش آمده می پردازم . -28

 ب : معموالً قبل از شروع کارها مقدمات کار را آماده و مشکالت را پیش بینی می کنم .

 الف : کارهاي فردي را ترجیح می دهم. -29

 ی را ترجیح می دهم.ب : کارهاي گروه

 الف : واقعیات ) آنچه که هست ( و پدیده ها برایم جالب اند. -30

 ب : حقایق ) آنچه که باید باشد( و ایده ها برایم جالب اند.

 الف : براي عدل و انصاف ارزش زیادي قائلم. -31

 ب : براي بذل و بخشش ارزش زیادي قائلم.

 انم .ایی که باید در روز تعطیل انجام داد را کاري بیهوده و عبث می دالف : تهیه فهرست از کار ه -32

 . ب : تهیه فهرست از کارهایی که باید در روز تعطیل انجام داد را کاري جدي و سودمند می دانم

 الف : معموالً در مهمانی ها و مجالس با شخص یا اشخاصی که از قبل می شناسم گفتگو می کنم . -33

 . نا شوموالً در مهمانی ها و مجالس به دنبال اشخاص جدیدي هستم تا با آنها گفتگو کرده و آشب : معم

 الف : دوستان من اکثراً واقع گرا و واقع بین هستند . -34

 ب : دوستان من اکثراً کسانی هستند که قوه تخیل قوي دارند .
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 وعات برخورد می کند ، بهتر است .الف : به نظر من فردي که با دالیل و استدالل با موض -35

 ست . اب : به نظر من فردي که با عاطفه و احساس واقعی و دلسوزي با موضوعات برخورد می کند، بهتر 

 می کنم .نان مقید وده زمالف : غالباً خود را ملزم به انجام کارها در سر وقت معین و مشخص ندانسته و خود را در محد -36

 م .ر می ورزر اصراامه خود را  به طور مشخص و دقیق تعیین کرده و بر انجام آنها در سر وقت مقرب : غالباً برن

 الف : آرام و متفکر هستم. -37

 ب : با نشاط و فعال هستم.

 الف : دوست دارم فردي واقع گرا و دقیق باشم . -38

 ب : دوست دارم فردي مبتکر و خالق باشم .

 وتحلیل موضوعات عالقه دارم .الف : به تجزیه  -39

 ب : به فیلم ها و بحث هاي عاطفی که به مسائل انسانی می پردازند ، عالقه دارم .

 نم .کالف : معموالً زندگی خود را با توجه به اوضاع واحوالی که پیش می آید ، تنظیم و اداره می  -40

 سپارم . اطر میخاشت کرده یا حداقل به طور مرتب به ب : معموالً کارهایی را که مایل به انجام آن هستم یادد

 الف : کم حرف هستم. -41

 ب : خوش صحبت هستم.

 الف : هر ایده جدیدي را اگر قابل اجرا باشد می پذیرم. -42

 تم. قائل هس زیادي ب : براي هر ایده جدیدي به دلیل نو بودن آن )بدون توجه به اجرایی بودن یا نبودن آن( ارزش

 الف : دوست دارم فردي متفکر باشم که عاقالنه رفتار می کند . -43

 ب : دوست دارم فردي عاطفی باشم که با احساسات انسانی رفتار می کند .

 الف : بعضی افراد مرا آدمی بی نظم و داراي زندگی شلوغ می دانند . -44

 . ب : بعضی افراد مرا آدمی خشک و غیر قابل انعطاف می دانند

 الف : پس از مکث و تأمل کافی، نسبت به بحث یا سؤاالت مطرح شده  اظهار نظر می کنم . -45

 ب : در هر لحظه که فرصت شد سؤاالت را مطرح یا نظر خود را اعالم می کنم .  

 الف : ثبات و استحکام را دوست دارم. -46

 ب : تغییر و انعطاف را دوست دارم.

 نتیجه گیري هاي منطقی و استدالل استفاده می کنم .الف : بیشتر از  -47

 ب : بیشتر بر اساس عواطف و عقاید شخصی نسبت به زندگی یا افراد عمل می کنم .

 نم .م می کالف : هر وقت که مناسب بود و فرصت دست داد نسبت به انجام کارها آزادانه و بدون فشار اقدا -48

 ازم .ا بپردم چه کاري یا چه چیزي از من انتظار دارند تا به انجام آنهب : این مهم است که از قبل بدان

 الف : ترجیح می دهم در جمع افراد توسط فرد دیگري معرفی شوم . -49

 ب : معموالً در جمع افراد ، دیگران را به یکدیگر معرفی می کنم .

 رها را انجام دهم .الف : تالش می کنم با رعایت ترتیب ، مراحل پیش بینی شده کا -50

 ب : هنگام انجام دادن کارها از قسمت هاي بی اهمیت آن صرف نظر می کنم .
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عات موجود اظهار اع و اطالیق اوضالف : نسبت به هر گروه یا افراد سازمانی که با آنها کار می کنم ، براساس تجزیه وتحلیل دق -51
 نظر می کنم 

 ود را به جاي آنهاخنسانی و واطف امانی که با آنها کار می کنم ، براساس درك نیازهایشان، عب : نسبت به هر گروه یا افراد ساز
 گذاشتن اظهار نظر می کنم .

 . ی پردازمودتر مالف : معموالً بدون فوت وقت یک کار یا پروژه را شروع و به هر قسمتی از آن که ممکن باشد ز -52

ی مشخص شده ش هاي مبه اجزاي مشخص تقسیم کرده وسپس به ترتیب به انجام بخب : معموالً در انجام کارها آنها را 
 پردازم .

 الف : به کارهاي فردي ) یا حداکثر با یکی دو نفر دیگر ( عالقمندم . -53

 ب : به کارهاي گروهی عالقمندم .

 . مشخص بوده است الف : یکی از اشکاالت اساسی زندگی من ، یکنواختی و چسبیدن به برنامه و کار -54

 است . د بودهب : یکی از اشکاالت اساسی زندگی من از شاخه اي به شاخه اي پریدن و داشتن برنامه هاي متعد

 الف : قاطع بودن براي من الویت است.  -55

 ب : مالیم و احساسی بودن براي من الویت است. 

راحتی  و احساس ا داشتهشود که همگی افراد حضور و آمادگی الزم رالف : عالقمندم جلسات و گردهمایی ها هنگامی شروع  -56
 کنند.

 ب : عالقمندم جلسات رأس ساعت مقرر شروع شود و روي وقت شناسی تأکید دارم .

 الف : از نظر دیگران ممکن است فردي گوشه گیر و منزوي به نظر برسم . -57

 به نظر برسم .ب : از نظر دیگران ممکن است فردي پر حرف وسطحی 

 الف : کارها را با نظم و ترتیب و مرحله به مرحله انجام می دهم . -58

 ب : قسمت هاي مهم و جالب کار را زودتر انجام می دهم .

 الف : رعایت اصول و قوانین برایم بسیار مهم است. -59

 ب : مهربانی و گذشت در زندگی برایم بسیار مهم است.

 دن به برنامه اي که از قبل مشخص شده باشد براي من جالب نیست .الف : مقید بو -60

 ب : از انجام دادن کارهایی که از قبل مشخص شده باشد احساس رضایت دارم .

 

 

 

 

 


