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ساصّای سػیذى تِ  
ؿغل سٍیایی

دٍسُ آهَصؿی

:هذسع
دوتش اهیش حؼیي فشجی 

ن َال ْه ِ س س

اػت؟ هٌاػة هي تشای ؿغلی چِ -1

وٌن؟ پیذا سا ؿغل ایي چگًَِ -2

ؿغلی هَفمیت تشای هْاست ّایی چِ -3

داسم؟ ًیاص

ِ سُا ًقط
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 وٌیذ تشداسی ًت حتوا.
 ػویك تفىش...
 وٌیذ یادداؿت سا ػَاالت تاى.
 ای ّش ُ   سػیذ، رٌّتاى تِ ایذ

ُ ّا دفتشچِ$ .وٌیذ یادداؿت #ایذ

 ُ؟ایذ آهاد!

َثش دس کالس ضشکت ه

ساصّای سػیذى تِ  
ؿغل سٍیایی

دٍسُ آهَصؿی

:هذسع
دوتش اهیش حؼیي فشجی 

ل دًیای جذیذ ضغل یابی: بخص ٍا

 دٍلتی ٍ سػوی اػتخذام ؿذیذ واّؾ

 ًیؼت وافی هذسن، فمط

 ًیؼت وافی تخصصی، هْاست فمط

 اػت سیؼىی تَدى، هؼوَلی

 ًَِؿتٌی ًِ اػت، ػاختٌی سصٍه

  هجاصی واس$ هجاصی ؿشوت ّای گؼتشؽ#

قشى تغییش
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تعشیف ضغل دس رّي ضوا؟

تؼشیف افشاد هؼوَلی:
فمط سٍؿی تشای دسآهذصایی  

.اػت

تؼشیف افشاد تشتش:
تخـی اص صًذگی وِ تایذ اص آى  

.لزت تشد

ٍیایی ّای ضعل س  ِ ًطًا

تِ سفتي ػشواس ػاللوٌذ تاؿیذ.
اص واسی وِ هی وٌیذ، اًشطی تگیشیذ.
احؼاع  وٌیذ تشای تالؽ تاى اسصؽ لائل ّؼتٌذ.
اص تَضیح واستاى تِ دیگشاى احؼاع غشٍس وٌیذ.
اص افشادی وِ تا آى ّا واس هی وٌیذ، لزت تثشیذ.
ًؼثت تِ آیٌذُ خَؽ تیي تاؿیذ.

 افشاد جاهؼِ تِ دلیل تٌثلی ٍ یا   اوثش
تاٍسّای هحذٍدوٌٌذُ فمط تِ دًثال  

.ؿغل ّای هؼوَلی ّؼتٌذ

َفقیت ضغلی ساص اصلی ه

95"

5"

افشاد هؼوَلی

افشاد ػالی

سلاتت ؿذیذ

سلاتت ووتش
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 ًیؼت، تی ؿغلی اصلی هـىل 
.اػت تی ّذفی

چیؼت؟ ؿوا ّذف

ًتیجِ - اتضاس - ّذف تفاٍت

هطکل اصلی کجاست؟

َفقیت ضغلی قایق ه

 هَفمیت لَاًیي
خَدؿٌاػی ٍ

 ٍ اػتشاتظی
تاوتیه ّا

ساصّای سػیذى تِ  
ؿغل سٍیایی

دٍسُ آهَصؿی

  :هذسع
دوتش اهیش حؼیي فشجی

م ٌاسب هي چیست؟: بخص ٍد ضغل ه
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ّا اوثش چشا ؼاى  ّای ِت ًا ًوی سػٌذ؟ پشدسآهذ ؿغل 

ن؟ َال ْه س

ٌاخت :تؼشیف ِ  ؿ ًّا خَد اص آگا

oًتمادی ٍ ػویك  ًگُا !خَدهاى ِت ا

oخَد صًذگی ِت تاال اص ًگُا!

oّین؟ چِ ٍ ّؼتین وی ٍالؼا َا هی خ

oچیؼت؟ ها صًذگی ّذف ٍ هؼٌا

ٌاسی خَد ض

ٌِاخت، سا خَد ّشو ٌاخت سا خذا ؿ .ؿ

ذتشیي ٌاخت، تشتشیي ٍ ػَدٌه ٌاػی ؿ .اػت خَدؿ

َفك وِ وؼی ٌاػی ِت ه ٍصی تضسگتشیي ِت ؿَد، خَدؿ .سػیذُ پیش

ٌاػذ، سا خَد وِ وؼی ًَِ ـً ٌاػذ؟ سا دیگشی چگ !ـت

َیذ، سا خَد گوـذُ ی وِ وؼی اص ؿگفتن دس ـتي اها هی ج َی   گن سا خ

َیذ سا آى ٍ وشدُ !ًوی ج

ٌاسی ٍ خَد ض حضشت علی 



1439/10/09

6

ّا -1 غ ٍ الگَ ًَا ٌّی ه ّا ػیؼتن$ ر #تاٍس

ا ًظام -2 اسصؽّ 

ؿخصیتی تیپ -3

لَت ًماط ٍ اػتؼذاد -4

ػَصاى اؿتیاق ٍ ػاللِ -5

ٌاسی اجضاء خَد ض

ؽ                                     ها تفىش ػاختاسیافِت ٍس

رّي الگَی:

ْاسچَب                                              ٌٌذُ هحذٍد چ ها رّي و

ٌّی الگَی اػای تش سا جذیذ اطالػات  پشداصؽ خَد ر

ٌین .هی و

ْا ّایی ٌت ٌین سا چیض ّای تا ّن ساػتا وِ هی تی س .هاػت تٍا

ٌّی -1 ع ر ًَا ٍ ه ّا  الگَ

ًٍی احؼاع ٍ فىش :ًگشؽ ٍایت$ هَضَع یه ِت ًؼثت ها دس   تفؼیش ٍ س

#ٍالؼیت اص ها

oَد ِت ًؼثت ًگشؽ خ

oدیگشاى ِت ًؼثت ها ًگشؽ

oثشٍت ِت ًؼثت ها ًگشؽ

oؿغل ِت ًؼثت ها ًگشؽ

oیادگیشی ِت ًؼثت ها ًگشؽ

ّای ها ًگشش 
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ٌّی الگَی وـف آى اصالح ػپغ ٍ ّا ًگشؽ ٍ ر

oـیذى چالؾ ِت ّا و  ِ ػی ِت دیذى ٍ فشضی هتفاٍت ًَ

oـتش تاهل ّا، دس تی ّا سفتاس خَد تىشاسی تصویوات ٍ ػادت 

ن ها ِ ْه ٍظیف

ی ّای اص آگّا س ٌٌذُ هحذٍد تٍا خَد و

ًمض هثال وشدى پیذا  

ذُ تجؼن ّای تا خَدتاى آٌی س ٌٌذُ تٍا هحذٍدو

ذُ تجؼن ّای تا آٌی س جذیذ تخؾ لذست تٍا

ّای تا رّي سٍصُ ی ّش ػاصی ؿشطی س جذیذ تٍا

ٌٌذُ ّای هحذٍد ک س حزف بٍا

اػت هْن صًذگی دس ها تشای وِ چیضی :اسصؽ.

oّای ًظام اػاع تش ها تصوین گیشی .هاػت اسصؽ 

oّا ذ تغییش لاتل اسصؽ  .ّؼٌت

ِها ٍظیف:

oٌاخت ّای ًظام ؿ َد اسصؽ  خ

oَفمیت ِت سػیذى تشای آى اصالح واس ٍ وؼة دس ه

ّا -2 ًظام اسصش 
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ّا ِ لیست اسصش  ْی ت

اس سندگی لذتپول
عشقخانواده
پیشزفتسالمتی
استقاللآرامش
آسادی سمانی مکانیامنیت

اثزگذاری بز دیگزانماجزاجویی

ٌیت تشػىغ ٍ اػت اػتمالل اص تاالتش اه

َُاد ل اص تاالتش خًا تشػىغ ٍ اػت َپ

تشػىغ ٍ اػت صًذگی لزت اص تاالتش اثشگزاسی

چٌذ هثال

اص فشد یه توایض تاػث وِ صفاتی هجوَػِ :ؿخصیت تؼشیف  

.هی ؿَد دیگشاى

ش سا ّشوؼی ػاختٌذ واسی ْت

ذ دلؾ دس سا آى هیل ذاخٌت ی$ ًا ََل #ه

سٍؽMBTI یا DISC

ٌاسی -3 ضخصیت ض
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ْاس ؿخصیتی تیپ تؼذ چ

ًیای تا تؼاهل سٍؽ  -1 تیشٍى د

اطالػات دسیافت سٍؽ  -2

تصوین گیشی سٍؽ  -3

واسّا ػاصهاى دّی سٍؽ  -4

ش  MBTIٍس

دسٍى گشاتشٍى گشا

ؿویحؼی

احؼاػیفىشی

ِ وٌٌذُداٍسی وٌٌذُ هالحظ

سٍؽ تؼاهل تا تیشٍى# $1

#I$دسٍى گشا #E$تشٍى گشا 

ٍلتی تٌْا ّؼتٌذ ؿاسطٍلتی دس جوغ ّؼتٌذ ؿاسط

دًثال تَجِ دیگشاى ًیؼتٌذػاللِ تِ جلة تَجِ دیگشاى

 دٌّذتیـتش گَؽ هیتیـتش حشف هی صًٌذ تا گَؽ دٌّذ

دس تشلشاسی استثاط هحتاطٌذاستثاط تشلشاس هی وٌٌذ تا اؿتیاق

ُ تش اػت ؿٌاختي آى ّا ػخت اػتؿٌاختي ایي افشاد ػاد

  10تا  1ًوشُ ؿوا اص

سٍؽ دسیافت اطالػات # $2

#N$ؿوی #S$حؼی 

ؿـن حغحَاع پٌج گاًِ

سٍاتط ٍ احتواالت تَجِ تِ هؼاًی،تَجِ تِ ظاّش ٍ جضئیات

تخیل ٍ ًَآٍسیتَدى ٍالغ گشایی ٍ ػولی

“آًچِ هی تَاًذ تاؿذ”تَجِ تِ “آًچِ ّؼت”تَجِ تِ 

ػاؿك پیؾ تیٌی آیٌذُتَجِ تِ حال

  10تا 1ًوشُ ؿوا اص
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سٍؽ تصوین گیشی# $3

#F$احؼاػی #T$فىشی 

تَجِ تیـتش تِ احؼاػات ٍ ّن دلیٍ تحلیل تَجِ تیـتش تِ هٌطك

تِ ّوذلی ٍ هْشتاًی تَجٍِ ػٌگیي وشدى ؿَاّذ ػثه

توایل تِ ساضی وشدى دیگشاىتَجِ تِ ػیة ٍ ایشاد دیگشاى

تِ ادب تیـتش اص حمیمت تَجِ داسًذتِ حمیمت تیـتش اص ادب تَجِ داسًذ

احؼاػات تغییش تصویوات تاپایذاسی تیـتش سٍی تصویوات

  10تا 1ًوشُ ؿوا اص

سٍؽ ػاصهاًذّی واسّا# $4

#P$هالحظِ وٌٌذُ #J$ وٌٌذُ داٍسی

ٍ اًؼطاف ػاؿك اػتماللػاؿك ًظن ٍ ػاختاسهٌذی

پشًٍذُ سا تاص تگزاسًذ دٍػت داسًذػاللِ تِ تصوین گیشی

ِ سیضی واسّا خَد سا تا هَلؼیت جذیذ تطثیك هی دٌّذ ػالؿك تشًاه

ِ گشا ّؼتٌذ ٍ ووال طلة تش ّؼتٌذ فشآیٌذگشاًتیج

صهاى سا هٌثؼی تجذیذ ؿذًی هی داًٌذتاسیخ ػشسػیذ سا جذی هی گیشًذ

  10تا 1ًوشُ ؿوا اص

تیپ ؿخصیتی ؿوا

 16 ؿخصیتی تیپ

ؿوا هٌاػة ؿغل” وتاب“
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سضایت ؿغلی

 آل ؿغل ُ ؿخصیتی تیپ تا ّواٌّگ ؿغل ;ایذ
 ؿغلی هثال ّای:

oِاستثاطات -توشوض$ تشٍى گشا ٍ دسٍى گشا همایؼ#
oِخاللیت -اطالػات جوغ وٌٌذُ$ ؿوی ٍ حؼی همایؼ#
oِهـتشی خذهات -گش تحلیل$ احؼاػی ٍ فىشی همایؼ#
oِوٌٌذُ ٍ داٍسی وٌٌذُ همایؼ ِ #واسآفشیي -هذیش$ هالحظ

توشیي ػولی

هحذٍد تاٍسّای ٍ فىشی الگَّای ؿٌاػایی 
آى ّا حزف تشای تالؽ ٍ وٌٌذُ

ِدس آى تاثیش تشسػی ٍ اسصؽ ّا لیؼت تْی 
آى اصالح ػپغ ٍ ؿغلی هَفمیت

خَد ؿخصیتی تیپ ؿٌاػایی

DISCهذل سفتاسؿٌاػی 
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DISCهذل 


