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سٍستای چْلخاًِ -خ فاطویِ-جٌة هذسسِ اتتذایی پسشاًِ

شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
تٌذُ تِ ػلت داضتي هؼلَلیت اص ًاحیِ دست ًویتَاًستن اص ػْذُ یه سشی هطاغل تشآیذ تِ ّویي خااطش دًثاال
حشفِ ای تَدم وِ تا حذٍدی تا ضشایط جسواًی هي ساصگاسی داضتِ تاضذ ٍ اص ًظش ساػات واسی ًیض اًؼطاا پازیش
تاضذ ٍ تتَاًن صهاًن سا هذیشیت ًواین ٍ تا سشهایِ اًذن ّن لاتل اجشا تاضذ وِ ّوِ ایي ػَاهل ٍ دس وٌاس آى ػاللاِ
تِ ٌّش تاػث گشدیذ وِ حشفِ هیٌاواسی سا اًتخاب ًواین .فؼالیت خَد سا ّوشاُ تا یىی اص دٍستاًن دس لالة هطااغل
خاًگی آغاص ًوَدین ٍ تؼذاد ًیشٍّای فؼال دس واسگاُ سا افضایص دادین ٍ تِ هشٍس تؼذاد سفاسضات ًیض افضایص یافات
ٍ ّن اوٌَى ًیض تِ فؼالیت خَد اداهِ هی دّین ٍ اهیذٍاسین تِ اهیذ خذا واسهاى ّشچِ تیطتش سًٍك یاتذ.
اص هضایای ساُ اًذاصی وسة ٍ واسّای خاًگی سیسه واسی پاییي ٍ ایٌىِ تِ هجَصّای صیادی ًیاص ًذاسد ٍ دس ّضیٌاِ
ّای ایاب ٍ رّاب صشفِ جَیی هی ضَد ٍ دیگش ایٌىِ هیتَاى ٍلت تیطتشی سا دس وٌاس خاًَادُ سپشی ًوَد ٍ ایٌىِ
تا سشهایِ اًذن ًیض لاتل ساُ اًذاصی هی تاضذ .اص هؼایة آى ًیض ًذاضتي تیوِ تاهیي اجتواػی هی تاضذ.
دس ول تِ افشاد تحصیلىشدُ تَصیِ هی ًواین فمط تذًثال هطاغل دٍلتی ًثاضٌذ ٍ خَدضاى ّوت ًوَدُ ٍ تا ایجااد
واسگاّْای وَچه اضتغالضایی ٍ وسة دسآهذ ًوایٌذ.
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نام طرح :هیٌاواس
ً -1حَُ آضٌایی خَد تا آهَصش ّای ساصهاى ٍ هشوض آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای سا ضشح دّیذ؟
اص طشیك هشاجؼِ حضَسی ٍ ضشوت دس دٍسُ گَّشتشاش سٌگْای لیوتی ٍ ًیوِ لیوتی
ً -2مص هشتی ٍ هطاٍس هشوض دس تَفیك ضوا دس ساُ اًذاصی وسة ٍ واس چِ تَدُ است ؟
تا هشاجؼِ تِ هشوض آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای تا تَجِ تِ ایٌىِ تِ سضتِ هیٌاواسی ػاللِ داضاتن تطاَیمْای هشتای
دٍسُ ٍ هطاٍس هشوض ًیض هضیذ تش ػلت گشدیذ تا تا اضتیاق تیطتشی تذًثال ّذ خَد تشٍم.
 -3چگًَگی ساُ اًذاصی وسة ٍ واس ٍ اضتغال خَد سا تِ صَست هفصل ضشح دّیذ.
پس اص پایاى تحصیالت داًطگاّی خَد تذًثال یه ضغل هٌاسة ٍ وسة دسآهذ تَدم ٍ هتاسفاًِ ًتَاًساتن دس
هطاغل دٍلتی هطغَل تِ واس ضَم ٍ اص آًجا وِ ػاللِ صیادی تِ حشفِ هیٌاوااسی داضاتن ٍ یىای اص دٍساتاى
ًضدیىن ّن دس ایي سضتِ فؼالیت هی ًوَد تصوین گشفتن تِ فؼالیتن دس ایي حَصُ اداهاِ دّان ٍ تاا هطااسوت
ایطاى یه واسگاُ وَچه خاًگی ساُ اًذاصی وشدین ٍ اص افشاد ػاللوٌذ تِ ایي سضتِ دػَت تِ ّوىاسی ًواَدین
ٍ دس حیي آهَصش تِ آًْا سفاسضات هطشیاى سا ّن آهادُ هی ًوَدین.
 -4هیضاى سشهایِ اٍلیِ ضوا جْت ساُ اًذاصی وسة ٍ واس تِ چِ هیضاى تَدُ است؟
ضشٍع واس تا سشهایِ ای حذٍد یه هیلیَى تَهاى
-5دس هَسد تؼذاد تِ واسگواسدگاى دس اتتذای ساُ اًذاصی وسة ٍ واس ٍ هیضاى افضایص تؼذاد ًیشٍی اًسااًی پاس اص
ضشٍع فؼالیت تاوٌَى تَضیح دّیذ؟
دس اتتذا واس چْاس ًفش تَدین ٍ دس حال حاضش تیص اص دُ ًفش دس ایي صهیٌِ تا ها ّوىاسی داسًذ.
 -6دس خصَظ هیضاى تَلیذ ٍ افضایص تَلیذات تَضیح دّیذ؟
واس سا تا تؼذاد هحذٍدی اص سفاسضات آغاص ًوَدین چَى هحصَالت تَلیذی ایي حشفِ جض واالّای لاَوس ٍ گاشاى
ّستٌذ ٍ خشیذ آى اص ًظش التصادی تشای یه سشی اص خاًَادُ ّا صشفِ التصادی ًذاسد ٍ هطتشیاى خاظ خاَد سا
داسد تِ طثغ تؼذاد هطتشیاى ًیض ون تَد تِ ّویي خاطش تِ واسگاُ ّای فؼال هیٌاواسی دس هشواض اساتاى هشاجؼاِ
ًوَدین ٍ اص آًْا سفاسش گشفتین ٍ تِ واس خَد سًٍك دادین.
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 شرح تجربیات :
پس اص فؼالیت دس ایي حشفِ تجشتِ ّایی ّن دس صهیٌِ جضئیات واس ٍ اًجام ّشچِ تْتش ٍ تاویفیت تش ٍ ّن ًحَُ
تاصاسیاتی ٍ وسة دسآهذ تذست آٍسدین.

 شرح شكست ها :
دس اتتذای هسیش تا چالص ّای صیادی اص لثیل دسآهذ تسیاس پائیي ٍ ػذم هذیشیت صحیح واسگاُ سٍتشٍ تَدین وِ تاِ
هشٍس صهاى تَاًستین آًْا سا هشتفغ ًوایین.
 شرح موفقیت ها :
تؼاهل تیطتش تا واسگاّْای فؼال دس ایي حَصُ
جزب سفاسضات ٍ هطتشیاى تیطتش
وسة دسآهذ هىفی
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