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  هزتجظ هفَْم دٍ کِ است اغغالحی هسیزضغلی رضذ
  عزیك اس حزکت فزایٌذ اٍل، ،کٌذ هی تَغیف را ّن ثب

  هختلف درجبت ثب افزاد کِ است کبر ٍ آهَسش ،سًذگی
  کِ کٌٌذ هی ػجَر آى اس پطتیجبًی ٍ ّذفوٌذی ،آگبّی

  ضغلی هسیز گزفتي کوک ثذٍى فزد ّز هفَْم ایي در
  ضغلی هسیز رضذ دٍم هفَْم در ٍ ثزد هی پیص را

  هی تطزیح را ضغلی هسیزّبی در فؼبل هذاخلِ فزایٌذ
 کٌذ

 مقدمه        



  ضٌبخت ثزای فزد کِ ضَد هی تؼزیف فزایٌذی ػٌَاى ثِ ضغلی هسیز رضذ•
  رضذ فزایٌذ ایي .کٌذ هی عی هطبغل ّی درثبر ارسضْبیص ٍ ثبٍرّب ،ّب رغجت
 تحػیلی، آرسٍّبی ضغلی، رغجتْبی :اس ػجبرتٌذ کِ ضَد ضبهل را ثخص چٌذ

 اًتظبرات ٍ خَدکبرآهذی

 در هزاجؼبى ًگزش ٍ آگبّی آهبدگی، هیشاى ثِ هسیزضغلی رضذ ثزرسی در•
 هٌبثغ ثِ ًسجت ًگزش ،هسیزضغلی هکبضفِ هسیزضغلی، ریشی عزح سهیٌِ

 هیشاى هسیزضغلی، اعالػبتی هٌبثغ اس استفبدُ هیشاى هسیزضغلی، اعالػبتی
  هسیزضغلی گیزی تػوین هْبرت ٍ کبر دًیبی اعالػبت اس ثزخَرداری

 .ضَد هی پزداختِ

 رشد مسیر شغلی



  ضٌبخت ثزای فزد کِ ضَد هی تؼزیف فزایٌذی ػٌَاى ثِ ضغلی هسیز رضذ•
  رضذ فزایٌذ ایي .کٌذ هی عی هطبغل ّی درثبر ارسضْبیص ٍ ثبٍرّب ،ّب رغجت
 تحػیلی، آرسٍّبی ضغلی، رغجتْبی :اس ػجبرتٌذ کِ ضَد ضبهل را ثخص چٌذ

 اًتظبرات ٍ خَدکبرآهذی

 در هزاجؼبى ًگزش ٍ آگبّی آهبدگی، هیشاى ثِ هسیزضغلی رضذ ثزرسی در•
 هٌبثغ ثِ ًسجت ًگزش ،هسیزضغلی هکبضفِ هسیزضغلی، ریشی عزح سهیٌِ

 هیشاى هسیزضغلی، اعالػبتی هٌبثغ اس استفبدُ هیشاى هسیزضغلی، اعالػبتی
  هسیزضغلی گیزی تػوین هْبرت ٍ کبر دًیبی اعالػبت اس ثزخَرداری

 .ضَد هی پزداختِ

 رشد مسیر شغلی
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 .است پیچیذُ حبل درػیي ٍ ضیزیي اًتمبلی داًطگبُ ثِ دثیزستبى اس گذار•
 داًطگبّی لَاًیي ٍ داًطجَیی سًذگی ثِ ًسجت آگبّی ٍ ضٌبخت ّزاًذاسُ

 غَرت تز هغلَة ٍ تز سبدُ دٍراى ایي ثب اًغجبق ٍ سبسگبری رًٍذ ثبضذ ثیطتز
 .پذیزد هی

 تحػیلی رضتِ آیب کِ است ایي داًطجَیبى اس خیلی دغذغِ داًطگبُ اٍل سبل•
  ضک ضبى تحػیلی رضتِ درثبرُ ثزخی ٍ اًذ کزدُ اًتخبة درست را ضبى
  کوک ثٌبثزایي ثبضٌذ، هی خَد رضتِ اس اًػزاف یب رضتِ تغییز فکز ثِ ٍ دارًذ

  (ضغلی ضخػیت ٍ ّب تَاًبیی ّب، رغجت ضٌبخت یؼٌی) خَدضٌبسی، ثِ
  اداهِ اس ٍ کٌذ هی هطخع را رضتِ تغییز ثِ ًیبس یب ٍ لجَلی رضتِ ثِ اػتوبد

 افت ٍ افسزدگی آى هتؼبلت ٍ خَدپٌذارُ ثب ًبّوبٌّگ تحػیلی رضتِ یک
 کٌذ هی پیطگیزی تحػیلی

 سال اول



  تمبثلی آهبدگی ٍاکٌطْبی ٍ هٌبثغ اس ای هجوَػِ ػٌَاى ثِ پذیزی اًغجبق•
 گیزی تػوین ٍ ثزرسی ریشی، ثزًبهِ هٌظَر ثِ اضخبظ کِ است ضذُ تؼزیف

  هی فؼبل را آًْب ٍ کٌٌذ هی استفبدُ آًْب اس آیٌذُ ضغلی اهکبًبت هَرد در
 ثز داًطگبُ اٍل سبل در داًطجَیبى هسیزضغلی رضذ ٍظبیف ثٌبثزایي .سبسًذ
 :اس ػجبرتٌذ هسیزضغلی پذیزی اًغجبق ثؼذ چْبر اسبط

 گذاری ّذف ،داًطگبُ در تحػیلی آهبدگی ثزای ریشی ثزًبهِ :دغدغه•
 ضغلی ٍ تحػیلی هَفمیت ثزای چْبرسبلِ

 ٍ هختلف ّبی ایذئَلَصی ثب ثزخَرد داًطگبُ، هحیظ ثب سبسگبری :کنترل•
  ثب سبسگبری رٍاى، سالهت حفظ ثجبت، ثب َّیت کست ٍ فکزی ّبی گزایص
 .اسبتیذ ٍ داًطجَیبى ثب سبلن ارتجبط ثزلزاری ،خَاثگبّی سًذگی

 ضبى، ضذُ پذیزفتِ تحػیلی رضتِ هَرد در تحمیك ٍ هغبلؼِ :کنجکاوی•
 .استؼذادضبى ٍ رغجت ضخػیت، ثب ّوبٌّگی هیشاى رضتِ، آى ضغلی آیٌذُ

 آیٌذُ ضبى، ضذُ پذیزفتِ تحػیلی رضتِ هَرد در تحمیك ٍ هغبلؼِ :اعتماد•
 .استؼذادضبى ٍ رغجت ضخػیت، ثب ّوبٌّگی هیشاى رضتِ، آى ضغلی

 سال اول



 داًطجَیبى اجتوبػی ٍ تحػیلی ػولکزد در ثجبت سبل داًطگبُ دٍم سبل•
 هذت ثلٌذ گذاری ّذف راستبی در یکسبلِ هذت کَتبُ اّذاف تؼییي .است
 در ثزرسی ٍ هغبلؼِ .کٌذ هی کوک آًبى تحػیلی اًگیشُ حفظ ثِ سبلِ چْبر
 آیٌذُ ضغل ٍ تحػیلی رضتِ ثب هزتجظ ػولی ّبی هْبرت ٍ ّب فؼبلیت سهیٌِ

 دغذغِ تمَیت هَجت دٌّذ هی آهَسش را آى کِ ّبیی هحل ّوچٌیي ٍ
 رضذ ٍظبیف .گزدد هی کبر ثبسار ثِ ٍرٍد ثزای تحػیل اثتذای اس داًطجَ

 اًغجبق ثؼذ چْبر اسبط ثز داًطگبُ دٍم سبل در داًطجَیبى هسیزضغلی
 :است سیز ضزح ثِ ضغلی هسیز پذیزی

 سال دوم



 هَضَػبت ثزرسی یکسبلِ، هذت کَتبُ اّذاف تؼییي :دغدغه•
 هَرد ّبی سهیٌِ در هغبلؼِ ،تحػیلی رضتِ در ػاللِ هَرد
 .ػاللِ

 ًمبط ضٌبسبیی گذضتِ، سبل در درسی ٍضؼیت ثزرسی :کنترل•
 هَفمیت ػذم غَرت در تحػیلی هطبٍرُ آى، اغالح ٍ ضؼف

 تحػیلی

 ،آیٌذُ ضغل ثب هزتجظ تحػیلی درٍط ضٌبسبیی :کنجکاوی•
 اضبفی ػولی ّبی هْبرت ضٌبسبیی ٍ آى ثب هزتجظ ّبی کبرگبُ

 فؼبلیت اًجبم در چْبرم سبل داًطجَیبى ثب ّوکبری :اعتماد•
 .آًبى تحمیمبتی ّبی پزٍصُ ٍ کبرٍسی ػولی، ّبی

 سال دوم



 در تحػیلی درٍط ارائِ ٍ پبیِ درٍط اتوبم ثب است ثزاثز داًطگبُ سَم سبل
 اس گذار ثزای را خَد ثبیذ داًطجَیبى ػولی ٍ تخػػی درٍط ضزٍع ثب ًتیجِ

 است السم آهبدگی ایي ثزای هسیزضغلی هطبٍراى .کٌٌذ آهبدُ کبر ثِ تحػیل
 در غالحیت داضتي ثِ جولِ اس ،ًوبیٌذ ثزجستِ را آى ثب هزتجظ هتغیزّبی ًمص
 ٍلبیغ ٍ اتفبلی ّبی رٍیذاد ًمص ضغلی ّبی فزغت جستجَی تحػیلی، ی رضتِ
 ٍضَح ٍ درًٍی کٌتزل هٌجغ ثبٍر هبًٌذ فزدی ػَاهل ًطذُ ریشی ثزًبهِ

 ٍ ثیٌی خَش ،ضغلی هْبرت ٍ تجزثِ ،ضغلی هسیز پذیزی اًغجبق خَدپٌذارُ،
 تزتیت ایي ثِ .است ضذُ اضبرُ سزسختی، ٍ ػبهلیت ٍ اجتوبػی حوبیت ضجکِ

 ثؼذ چْبر اسبط ثز داًطگبُ سَم سبل در داًطجَیبى هسیزضغلی رضذ ٍظبیف
 :اس ػجبرتٌذ هسیزضغلی پذیزی اًغجبق

 سال سوم



  التحػیالى فبرؽ پذیزی اضتغبل ّبی ٍیضگی ضٌبسبیی :دغدغه•
 .کبریبثی جْت ضغلی هَفمیتْبی ٍ

 پذیزی اضتغبل کبریبثی، ّْبی کبرگب در ضزکت :کنترل•

 آٍری جوغ ٍ هطبّذُ ٍ کبر دًیبی در حضَر :کنجکاوی•
 ّوکبری ٍ کبرٍرسی ،اعالػبت

 چْبرم سبل داًطجَیبى ثب ػولی ّبی پزٍصُ در ّوکبری :اعتماد•
 .اسبتیذ یب دکتزا ارضذ، کبرضٌبسی کبرضٌبسی،

 سال سوم



  ایي تسْیل ایجبد ٍ کبر ثِ داًطگبُ اس گذار هسئلِ ثِ پزداختي•
  کِ است ّبیی غالحیت کزدى فزاّن عزیك اس هسیزضغلی گذار
  هفَْم گزفتي ًظز در ثب .دارد ًیبس ضغل دًیبی ثب هَاجِْ در فزد

 داًص هَفمیت، ّبی هْبرت تٌظین هؼٌبی ثِ کِ پذیزی اضتغبل
  ٍ پذیزی اضتغبل هْبرتْبی ثِ یذ ثب است ضخػی ًگزش ٍ

  التحػیالى فبرؽ ضَد هی ثبػث هْبرتْب ایي .ضَد تَجِ کبریبثی
  هَفمتز ضغلی اًتخبة در ٍ ضًَذ هٌذ ػاللِ ثیطتز استخذام ثِ

  سَدهٌذ التػبد ٍ جبهؼِ کبر، ثبسار خَدضبى، ثزای ّن کِ ثبضٌذ
 سبل در داًطجَیبى رضذهسیزضغلی ٍظبیف ثٌبثزایي .ثبضذ

  تَاى هی سیز ضکل ثِ پذیزی اًغجبق اثؼبد تفکیک ثِ را چْبرم
 گزفت ًظز در

 سال چهارم



  در ضزکت ػولی، تْبی فؼبلی اًجبم ضغلی، رسٍهِ تْیِ :دغدغه•
 .کبرٍرسی ٍ ػولی ّبی کبرگبُ

  جزاتوٌذی ٍ استخذاهی هػبحجِ هْبرت یبدگیزی :کنترل•
 .کبریبثی

 ضغلی فضبی در حضَر ضغلی، ّبی فزغت ثزرسی :کنجکاوی•
 .کبر هحیظ در السم ػولی تْبی هْبر ٍ ٍظبیف ثب آضٌبیی ثزای

 .ضغلی ٍ کبریبثی خَدکبرآهذی تمَیت :اعتماد•

 سال چهارم
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