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دٍرُ آهَسضی

  :هذرس
دوتز اهیز حسیي فزجی

ًزان  : جلسه سًم ت ي اشتیاق س کشف وقاط ًق

راسّای رسیذى تِ  
ضغل رٍیایی

استؼذاد ضوا -4

 تْتزیي تِ آًزا وِ فزدی تِ هٌحصز وار ;ضوا استؼذاد  
.هی دّیذ اًجام سختی ووتزیي تا ٍ ضیَُ

ًیست ضوا ضغل ضوا، استؼذاد.

 است اتشار یه ضغل.

ًماط لَت ضوا

 گذاری      ضوا استؼذاد ِ ضوا لَت ًمطِ       سزهای

 ّا رٍش ُ :تزًذ
لَت ًماط تمَیت

  ضؼف ًماط هذیزیت
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ًماط لَت

ُّبٍالگَّبتحلیلگس وٌجىبٍ/تفىسػویك/ازتببطبیيپدید

ُپسداش ُّبیجدید/دیدىبًَِػیهتفبٍتخالقٍاید وطفاید
دلیك/هدیسیتشهبى/ػبضكًظنهٌظبط
ٍاوٌصآزام/اًؼطبفپریس/اًطببقلببلیتسبشگبز

یبدگیسیهْنتساشًتبیج/ػبضكآهَختيیبدگیسًدُ
ػبضكتدزیسٍهطبٍزُیبددٌّدُ
ػولبْتسیيابصازیبدگیسی/ػبضكٍازدػولضدىػولوٌٌدُ

ًماط لَت

ػبضكزسیدىبِّدفًٍتیجِهلوَس/سوبجتدستیببٌدُ
زن/ضجبعًٍتسس/زیسهپریس/جسبزتفسهبًدُ
َّضیبزٍگَشبِشًگ/ضٌبسبییخطساتهحتبط

پساًسضی/ضبد/هثبتتوسوصبسجٌبِهثبتًگس
تجسنخالق/؟...چیهیضداگِ/زٍیبپسداشآیٌدًُگس
دزسگسفتياشگرضتِ/تجصیِتحلیلگرضتِگرضتًِگس

ػبضكچبلص/ػبضكحلهطىالتحاللهطىالت

ًماط لَت

خَضٌبم/ٍجداىوبزی/احتسامبِتؼْدهسئَلیتپریس
جلبتَجِ/گفتگَدزجوغ/ػبضكبسلسازیازتببطازتببطی
دٍستداضتٌی/دزنٍتَجِبِاحسبسبتدیگساىّودل
ًفَذٍاثسگرازی/اًگیصُدادىٍتطَیكدیگساىزّبسی

تٌفساشوبزتىسازی/ػبضكپیطسفت/ووبلطلببیطیٌِسبش
همبیسِخَدببدیگساى/ػبضكزلببتٍحسپیسٍشیزلببتجَ

تسویبدزستافساد/تینسبشی/هثلزّبساوستسّوبٌّگوٌٌدُ
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وطف ًماط لَت

 ِراحت ٍ ػالی را واری چ  
دّیذ؟ هی اًجام

ضوا واری چِ هَرد در اطزافیاى  
هی وٌٌذ؟ تحسیي را

تا وارّایی چِ تزای اطزافیاى  
هی وٌٌذ؟ هطَرت ضوا

توزیي ػولی

 آٍرد ّا دست تحلیل:

هَفمیت ّای اس یىی داستاى  
.تٌَیسیذ را خَد

آى در استفادُ هَرد هْارت ّای  
.وٌیذ لیست را

پٌج ًمطِ لَت ضوا؟

خَد تا وزدى خلَت

اطزافیاى اس پزسیذى سَال

خَد هَفمیت داستاى ًَضتي
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هذیزیت ًماط ضؼف

  ضغل در خَد ضؼف ًماط وطف -1

ضؼف ًماط هذیزیت -2

oاست؟ ضزٍری ًیاس ٍالؼا آیا

oآى هذیزیت تزای سیستوی ساخت

o(سپاری تزٍى) هىول افزاد اس ووه

ًزان -5 اشتیاق س

ًزان اشتیاق س

(وارن بافت)
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ًزان اشتیاق س

(اپرا وینفری)

ًزان اشتیاق س

ًزان اشتیاق س
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ضَیذ؟ ًوی خستِ واری چِ اًجام اس -1

؟...چیشی چِ هَرد در صحثت اس -2

؟...چیش چِ هَرد در هطالؼِ -3

؟...هَرد در ضذیذ وٌجىاٍی -4

هْوِ؟ تزات هطىلی چِ حل -5

ًزان کشف اشتیاق س

؟...داضتی را دًیا پَل ّوِ اگِ -6

تخطِ؟ الْام تزات وسی چِ -7

  چِ رٍی تغییزی/تاثیز چِ -8
؟... وساًی

؟... یاد تِ چگًَِ هزي، اس تؼذ -9

ًزان کشف اشتیاق س

خَدضٌاسی یه فزآیٌذ استاتیه 
.است دیٌاهیهًیست تلىِ 

آٍیشُ ی گَش
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خَدهاى تفىزات ٍ احساسات تِ تفىز ٍ دلت

دیگزاى تا ارتثاطاتواى تِ ػویك تفىز ٍ دلت ٍ 
ها هَرد در آى ّا ًظزات

تخص الْام افزاد تِ ػویك تَجِ ٍ تَدى جستجَگز 

 ّا یادداضت ِ رٍساًِ تاسخَرد ّای ٍ تجزت

 ػویك تفىز ٍ دٍرُ فایل ّای تِ هجذد دادى گَش

تمریه های خًدشىاسی

دٍرُ آهَسضی

  :هذرس
دوتز اهیز حسیي فزجی

شغل شىاسی: جلسه چهارم

راسّای رسیذى تِ  
ضغل رٍیایی

ذف ضٌاخت تاسارّ 

هَجَد ضغل ّای اًَاع وطف
وار هحل
هشایا ٍ حمَق
وار ساػت
ًیاس هَرد ضخصی خصَصیات
ٍظایف ٍ وار ضزح
ضغل آیٌذُ ٍ دٍرًوا

explore
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درن هسیزّای ضغلی

ساسهاًذّی
تثلیغات ٍ ػوَهی رٍاتط
فزٍش ٍ تاساریاتی
هٌْذسی
هالی اهَر ٍ حساتذاری
ًَآٍری ٍ تحمیك

جوغ آٍری اطالػات

جوغ آٍری اطالػات

هطالة -1
هجالت - رٍسًاهِ - ّا وتاب
ایٌتزًت سزچ - ٍب سایت ّا

 افزاد -2
ّا - رٍیذاد ّا ُ ًوایطگا
ِاطالػاتی هصاحث
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لیست اطالػاتی ضوا  

وارتزدی ٍ هفیذ وتاب ّای -1
ِ ّا -2   رٍسًاه
تخصصی هجالت -3
هفیذ سایت ّای ٍب -4
ُ ّای -5 هزتثط ًوایطگا
ّوایص ّا ٍ سویٌار -6
تزتز افزاد -7

 دارد؟ ٍیژگی ّایی چِ ضوا رٍیایی ضغل
ِدرآهذی؟ هیشاى چ
واری؟ ساػت
پذیزی؟ اًؼطاف هیشاى
ِپذیزی؟ ریسه همذار چ
ِداریذ؟ دٍست را واری هحیط چ
وٌیذ؟ وار افزادی چِ تا داریذ دٍست
ِاجتواػی؟ جایگاُ چ

سثه سًذگی ٍ ضغلی

ضذُ ّذایت تجسن توزیي

واهال را خَد واری رٍس  
.وٌیذ تجسن تصَیزی

تفىزات تاى
وارّا ٍ ٍظایف
احساسات تاى
اطزافیاًتاى

توزیي ػولی
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 ِدارد؟ ٍجَد وار تاسار در ووثَدی یا هطىل چ

 ِدارد؟ ٍجَد هي وار تاسار در ًیاسی چ

 هَجَد ضزوت ّای تحلیل

 ِتاساروار هَفك افزاد تِ تَج

 ُوار تاسار آیٌذُ تِ ًگا

کشف ویاز بازار کار

ای ضغلی جستجَی فزصتّ 

دٍلتی استخذام فزآخَاى -1
واریاتی دفاتز -2
ِ ّا -3 رٍسًاه
ِ ّا ٍ هجالت -4  هاٌّاه
ضغل یاتی سایت ّای -5
ضزوت ّا سایت -6
پٌْاى تاساروار -7

سایت ّای ضغل یاتی

o E-estekhdam.com

o Iranestekhdam.ir

o Estekhdam.com

o karyab.net

o karbank.ir

o irantalent.com

o indeed.com

o monster.com

o Linkdin.com



1439/10/09

11

دٍ حالت:
پٌاُ تزدى تِ اداهِ تحصیل
در راستای ّذف تلٌذ هذت

دٍ سَال هْن:

ٍالؼا اس سًذگی چِ هی خَاّیذ؟!
آیا تا تفىز ػویك تصوین گزفتیذ؟!

!تحصیالت تىویلی؟

ّا ،تجزتیات ،اطالػات رٍساًِ ثثت ُ افزاد ٍ ایذ

دفتزچِ ثثت تجزتیات

؟...شغل ريیایی شما

ضغل ضٌاسی

خَد ضٌاسی

ضغل رٍیایی
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 ِّای لیست تْی ِ ضغلی گشیٌ
چِ ضوا ضٌاسی، ضغل ٍ خَدضٌاسی هذل تِ تَجِ تا  

؟چزا هی داًیذ؟ رٍیایی خَد آیٌذُ تزای را ضغل ّایی

اش وذام اس ؟چزا ویست؟ ضوا تخص الْام فزد ِ   جٌث

آهذُ؟ خَضتاى خیلی

تمریه عملی


