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دٍسُ آهَصضی

  :هذسس
دکتش اهیش حسیي فشجی

تعیین هدف شغلی: جلسه پنجم

ساصّبی سسیذى ثِ  
ضغل سٍیبیی

ّبی لیست تْیِ :ایٌجب تب ِ  گضیٌ
ضغلی

دایشُ کشدى هحذٍدتش :ّذف 
ضغلی گضیٌِ یک اًتخبة ٍ تَجِ

ِ ّب تصوین گیشی ثیي گضیٌ

است؟ ّوبٌّگ ضوب اسصش ّبی ثب آیب
؟ ... ضوب ضخصیتی تیپ ثب آیب
؟ ... ضوب ػالیك ثب آیب
 ؟ ... ضوب لَت ًمبط ثب آیب
 هی سسبًذ؟ سٍیبّبتبى ثِ سا ضوب آیب
 است؟ سضذ ثِ سٍ ضغل ایي آیب
 داسیذ؟ سا الصم هٌبثغ ٍ اهکبًبت آیب

ِ ّبی ضغلی آصهَى اسصیبثی گضیٌ
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چشخِ تصوین گیشی آگبّبًِ

جوع آٍری اطالعات

ِ ّا ارسیابی گشیٌ

تصوین گیزی

تعییي ّذف ضغلی

ِ ریشی ٍ اقذام بزًاه

اصالح ّذف ضغلی

تصوین گیشی دس رٌّی هَاًغ
هی کٌٌذ دٍس دسست تصوین اص سا ضوب کِ ػَاهلی.

ِ ّبی تصوین گیشی تل

 ؟...اگش ؟...چِ ثبضذ اضتجبُ اگش  
؟...اگش
 تغییش لبثل تصوین ّب :غلظ ثبٍس 

.ًیستٌذ
 دس تصوین ّب :لذستوٌذ ثبٍس 

 ٍ ًیستٌذ صًذگی ٍ هشگ حکن
.ّستٌذ تؼذیل لبثل

تشدیذ ٍ ًگشاًی -1
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لذیوی سٍش ّبی تکشاس
 تغییش اص فشاس
 الصهِ چبلص :لذستوٌذ ثبٍس 

.است پیطشفت
حل ُ آسبیص هٌغمِ اص خشٍج :سا

چسجیذى ثِ ػبدت ّب -2

؟چیست ضکست اص ضوب تؼشیف

 سکَى :ضکست صحیح تؼشیف
 ًطذًی جذا جضء اضتجبّبت ٍ  

.ّستٌذ یبدگیشی هسیش الصهِ

تشس اص ضکست -3

اش ِ  ًَضتِ پیطبًی سٍی ّو
...ضذُ
هی ضَد ثطَد ثبیذ کِ ّوبى.

ثِ چیض ّوِ کشدى ٍاگزاس 
...سشًَضت

ضت گشایی -4 سشًَ
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ِثِ ًظش خَث!...
 تشیي ساُ حل ُ اًتخبة اٍلیي ٍ سبد

ثذٍى تفکش
فکش کشدى سخت تشیي کبس دًیبست.

تصوین ثذٍى فکش -5

اّوبل کبسی
ِحبال ثزاس ثجیٌین چی هیط...
اًتظبس ثشای تغییش ضشایظ ثیشًٍی

ثِ تؼَیك اًذاختي -6

 ِثگَیذ( اٍ)ّش چ...
آیٌذُ خَد سا ثِ دیگشی سپشدى
ضؼف اػتوبد ثِ ًفس

 ثْتشیي عشاح صًذگی
.است خَد اٍّش ضخص،      

ٍاگزاسی هسئَلیت -7
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       ضوب چٌذ هَسد سا
!؟؟داضتیذ

آصهَى

 ًوب لغت = ّذف

دس سوتی چِ ثِ ضوب  

حشکتیذ؟ حبل

تعیین هدف شغلی

 اًجبم ثب هی خَاّن  .............. هي ...............................  

  ................................................... کِ ضشکت ّبیی/افشاد ثِ

 ،................................................. ثتَاًٌذ آى ّب تب کٌن کوک

  ثْبی حبضشم ٍ ............................................. هي چَى

.ثپضداصم سا هَفمیت ایي ثِ سسیذى

قطعنامه موفقیت شغلی

اهضبء

(هدف شما)(نام شما)

(ارزش و خدمت شما)

(شرکت/توصیف افراد)

(چرایی هدف شما)
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 است الیِ الیِ ،پیبص هثل ّذف.

الیه های هدف

ضوب لَل هْن تشیي:  

.ًکٌیذ سّب سا هَفمیت هسیش *

 ثِ هذت، ثلٌذ ّذف تمسین 
هذت کَتبُ اّذاف
الصم کبسّبی :هذت کَتبُ اّذاف 

هذت ثلٌذ ّذف ثِ سسیذى ثشای

  ٍ ضفبف، هطخص، صهبى داس
ُ گیشی لبثل اًذاص

هدف گذاری

آٍیضُ ی گَش

ضشٍع کياص یک جبیی 
اصالح کيدس عَل هسیش 
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ِعَل دس است هوکي ضوب هَفمیت لغؼٌبه 
 ّویطِ کِ است آى هْن اهب .کٌذ تغییش هسیش

 آى ثِ ٍ ثبضیذ داضتِ هَفمیت لغؼٌبهِ یک
(ثچسجبًیذ خَد اتبق دیَاس ثِ) .ثبضیذ هتؼْذ

پیطشفت حبل دس ّویطِ کِ است ایي هْن  
.ثبضیذ

نکته ی کلیدی

دٍسُ آهَصضی

  :هذسس
دکتش اهیش حسیي فشجی

سیاست شغل یابی شما: جلسه ششم

ساصّبی سسیذى ثِ  
ضغل سٍیبیی

 ی ضغلی ِ ضوب، هوکي است ضغل  فؼلیگضیٌ
.ضوب ًجبضذ ًْبیی

ی ٍسصضی ِ دلیمب هبًٌذ ثشًبه
ی ضغلی ُ صًجیش

صًجیشُ ضغلی

ل کبس ٍا

کبس دٍم

کبس سَم ..........
ذ ّذف ثٌل
هذت ضوب
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ُ آل ضغل ثِ فَسا ّویطِ ضوب  هطغَل خَد ایذ
 هی ضَیذ هطغَل کبسّبیی ثِ ثلکِ ًوی ضَیذ،

 هذت تبى ثلٌذ ّذف ثِ ًْبیت دس سا ضوب کِ
.هی سسبًذ

ُ ی گَش آٍیض

ًِکبسآهَصی/کبس داٍعلجب
کبس پبسُ ٍلت
 ٍ ِکبس سغح پبی...
ٍثالگ ًَیسی
فشاًطیض یب ًوبیٌذگی

کبس ًخست

ضٌبخت   +ضٌبخت خَد : ّذف
 +افضایص تجشثِ  +ثبصاسکبس 

ِ سبصی ضجک

 سا ضبًس ایي سٍصی ثبالخشُ لطکشی، سیبُ ّش
.ضَد سیٌوب ستبسُ کِ داضت خَاّذ

ُ ی گَش آٍیض

ٍ ثب تفکش  اگش دٍس ٍ ثش حیغِ هَسد ًظش خَد ثبضیذ
ػویك ثِ تجشثیبتتبى ثیفضاییذ، هی تَاًیذ دس صهبى ٍ  

ُ آل خَد سا ثذست آٍسیذ .هکبى دسست، ضغل ایذ
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تبلیغاتی آصاًس یک در ضَد، ٍارد تبلیغات حَسُ بِ هی خَاست کِ ضخصی 
 بِ اضتغال بزای اٍ البتِ .کزد پیذا پذیزش هتصذی عٌَاى با کاری پاییي، ردُ
 ًذاضت خیال اصال اها بیاهَسد، دفتزی هْارت ّای کوی ضذ هجبَر کار ایي

 ٍ افزاد بِ را خَد حَاس ّوِ اٍ .بواًذ ضغل ایي در طَالًی هذت بزای
ُ ّایی  اٍقات در ّوچٌیي ٍ بَد هْن ضغل آى کارآیی در کِ کزد هتَجِ را
 اهَر بِ قذری بِ هاُ ضص عزض در اٍ .داضت سهیٌِ آى در هطالعاتی فزاغت

 رقیب ضزکت یک ضغلی هصاحبِ یک پس اس تَاًست کِ ضذ هسلط تبلیغاتی
.ضَد استخذام آى جا ٍ بزآیذ هطَْرتز ٍ

داستبى جبلت

ػاللِ هَسد حیغِ دس ضبغل افشاد اص اعالػبت آٍسی جوغ  
ضوب
 ٍاصلی ّذف د:

اعالػبتی هٌبثغ تَسؼِ -1
استجبعی ضجکِ تَسؼِ -2

هصبحجِ اعالػبتی

اعالػبت ًَع ثْتشیي

ِهَثش سبصی ضجک

پٌْبى ثبصاسکبس ثِ دستشسی

ًفس ثِ اػتوبد افضایص

ًِبهِ تَصی

هضایبی هصبحجِ اعالػبتی
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 ِثب ایویلی /تلفٌی /حضَسی هصبحج:
oّب/دٍستبى/ثستگبى ِ ّوسبی

oداًطگبُ اسبتیذ

oضشکت ّب هذیشاى ٍ کبسهٌذاى

ثب چِ افشادی؟

بِ ضذیذی عالقِ کِ ّستن ..... هي ،.... خاًن/آقای سالم ....  
 ّای فزصت هَرد در تحقیق بِ هطغَل حاضز حال در ٍ دارم

  ..... اس را ضوا ایویل/ضوارُ .ّستن ..... رضتِ/صٌعت در ضغلی
 ٍقت اس دقیقِ چٌذ ضوا کِ هیطَم هوٌَى .کزدم پیذا/گزفتن

 ضوا اس سَاالتی تلفٌی/حضَری بطَر تا بذّیذ هي بِ را خَد
  خذهت کِ است هٌاسب ضوا بزای هَقع چِ .بپزسن
.هتطکزم تَجْتاى اس پیطاپیص بگیزم؟ تواس/بزسن

ًحَُ دسخَاست

ِ اعالػبتی َاالت هصبحج ًَِ س ًو

خذهبت ٍ هحصَالت ایي سبصهبى چیست؟•

هطتشی  ایي سبصهبى چِ کسبًی ّستٌذ؟•

دس ایي حَصُ چِ سلجبیی ٍجَد داسد؟•

چِ اهتیبصی ایي ضشکت سا اص سبیشیي هتوبیض هی کٌذ؟•

چِ ًَع پست ّبیی دس ایي ضشکت ٍجَد داسد؟•

ضشایظ الصم ثشای ّش کذام چیست؟•

هْوتشیي ٍیژگی ّبی افشاد ثشای استخذام دس ایي ضشکت چیست؟•
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ِ اعالػبتی َاالت هصبحج ًَِ س ًو

یک سٍص کبسی ضوب چگًَِ هی گزسد؟ چِ کبسّبیی اًجبم هی دّیذ؟•

هحیظ کبسی ضوب چگًَِ است؟•

؟حمَق ثِ چِ هیضاى ٍ چگًَِ ثب تحصیالت ٍ تَاًبیی افشاد هشتجظ است•

دس هَسد آیٌذُ ایي صٌؼت ٍ ضشکت، ضوب چِ پیص ثیٌی ای داسیذ؟•

ثشای فشدی کِ ػاللوٌذ ثِ ایي حَصُ است، چِ تَصیِ ای داسیذ؟•

دسثبسُ ی کبستبى چِ چیضی سا ثیطتش اص ّوِ دٍست داسیذ؟ چشا؟•

دسثبسُ کبستبى چِ چیضی سا کوتش اص ّوِ دٍست داسیذ؟ چشا؟•

ِ اعالػبتی َاالت هصبحج ًَِ س ًو

چِ ضذ کِ تصوین گشفتیذ ثِ ایي حَصُ ٍاسد ضَیذ؟ چِ لذم ّبیی ثشداضتیذ؟•

اص چِ ساُ ّبیی جبیگضیي دیگشی هی تَاى ثِ ایي حیغِ ٍاسد ضذ؟•

چِ هْبست ّب ٍ سَاثمی ثشای ٍسٍد ثِ ایي حیغِ هَسد ًیبص است؟•

فکش هی کٌیذ کذام خصَصیبت ضخصی دس ایي کبس اص ّوِ هْن تش است؟ چشا؟•

چِ تٌص ّبیی سا دس هحیظ کبس تحول هی کٌیذ؟•

چِ افشادی دس ایي حَصُ دٍام هی آٍسًذ ٍ پیطشفت هی کٌٌذ؟•

ِ اعالػبتی َاالت هصبحج ًَِ س ًو

چِ کبسًبهِ ی ضغلی ای دس ایي حیغِ هَفك است؟ چِ چیض ضخص هي سا ثِ •

؟ثْتشیي داٍعلت تجذیل هی کٌذ

دس هصبحجِ ضغلی هؼوَال چِ سَاالتی پشسیذُ هی ضَد؟•

چگًَِ هی تَاًن دس ایي حیغِ ثِ دسآهذّبی ثیطتشی ثشسن ٍ استمبء ضغلی  •

ثگیشم؟

چِ هطبغل هشتجظ دیگشی دس ایي حیغِ ٍجَد داسد؟•

آیب ایي حَصُ دس حبل گستشش ٍ سضذ است؟•
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ِ اعالػبتی َاالت هصبحج ًَِ س ًو

چِ سٍیذادّب، کتبة ّب، هجالت، ٍة سبیت ّب، دٍسُ ّبی آهَصضی ٍ اًجوي ّبیی  •

ثِ هي تَصیِ هی کٌیذ؟

اگش اهکبى داسد ثشای کست اعالػبت ثیطتش هشا ثِ ضخص دیگشی اسجبع دّیذ؟•

سجَع ضَد ثِ جضٍُ

ًوًَِ سَاالت هصبحجِ اعالػبتی

ضغلی حَصُ ثِ ٍسٍد ثشای تحمیك حبل دس دّیذ ًطبى  
.ّستیذ ضغلی استمب یب

ثگزاسیذ ًوبیص ثِ سا خَد سَصاى اضتیبق حتوب.

ِکٌیذ اضبسُ کشدیذ حبال تب کِ تحمیمبتی ث.

ثپشسیذ سا ًظشضبى هصبحجِ صهبى هذت هَسد دس ٍ 
.ثگیشیذ تبییذ

چٌذ تَصیِ هْن
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ثگزاسیذ لشاس کبسضبى هحل دس تشجیحب.

کٌیذ سػبیت سا صهبًی چْبسچَة.

ثٌَیسیذ ٍ کٌیذ آهبدُ اٍلَیت تشتیت ثِ سا سَاالتتبى.

ثفشستیذ تطکش یبدداضت هصبحجِ اص ثؼذ سٍص.

ضخص کٌیذ خَاّص آى ّب اص ًذاسًذ، ٍلت گفتٌذ اگش  
.کٌٌذ هؼشفی ضوب ثِ سا دیگشی

چٌذ تَصیِ هْن

ثب هشتجظ افشاد ثب استجبط حفظ ٍ ایجبد فشآیٌذ 
ِ ی   خَد ًظش هَسد حشف

 ثشداضت ٍ کبضت لبًَى

ضجکِ سبصی

چشا ضجکِ سبصی
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پیص حتی کِ ضغلی هَلؼیت ّبی :پٌْبى کبس ثبصاس   
.هی گیشد لشاس ضوب اختیبس دس ػوَهی، آگْی اص

ضوب هؼشف یب ضوب آیٌذُ کبسفشهبیبى

لذست ضجکِ سبصی

Good people refer good people

  دس ثلکِ ًوی کٌٌذ، سفش تٌْب هَفك افشاد
  کوکطبى کِ هی یبثٌذ دٍستبًی هسیش

.هی کٌٌذ

ُ ی گَش آٍیض

اعشافیبى ٍ دٍستبى
ّب ُ ًوبیطگب
سویٌبس ّب 
ّبی ُ آهَصضی دٍس
داٍعلجبًِ کبس
ّبی ُ هشتجظ تلگشام گشٍ

هکبى ّبی ضجکِ سبصی
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هٌذ ضذت بِ کِ هَسَی آقای ِ  ٍیذئَ ٍیزایص ٍ ضبط بِ عالق
 ٍ خَد داًص تَسعِ بزای بَد، تبلیغاتی تیشرّای ساخت ٍ

 .کزد ضزکت باساریابی کالس ّای در خَد درآهذ هیشاى افشایص
 بِ ضذت بِ کِ ضذ آضٌا کاری ٍ کسب صاحباى با آى جا در اٍ

 کار ًوًَِ آى ّا بزای کار ابتذای در .داضتٌذ ًیاس ایطاى هْارت
 پیذا باٍر ایطاى تعْذ ٍ تَاًایی بِ کِ آى ّا .داد اًجام رایگاى
.کٌٌذ ٍاگذار ایطاى بِ پس آى اس خَد ٍیذئَیی کارّای کزدًذ،

هثبل هَفك

 گیشًذُ تب ثبضیذ دٌّذُ ثیطتش

 است؟ سبختِ هي اص خذهتی چِ :خَة سَال

ًکتِ هْن

 دیگشاى تجشثیبت دسیبفت

  ضغلی استمبء یب ضغل یبثی

ّبی کطف ُ جذیذ ایذ

 ّن فکش گشٍُ ثِ پیَستي

 اًتفبػی هطبسکت

ِ سبصی هضایبی ضجک
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 دس ثگَییذ ٍ کٌیذ هشاجؼِ افشاد ثِ ٍ ثشٍیذ ثیشٍى 
 ضغلی استمبء خَاّیذ هی یب ّستیذ ضغل جستجَی

 ٍ ثگَییذ سا تَتوٌذی ّبتبى ٍ ػالیك سپس، .ثیبثیذ
.ثگَیٌذ ضوب ثِ سا ًظشضبى ثخَاّیذ آى ّب اص

توشیي ػولی

 کبس ٍ ثگَییذ سا خَد حضَس ػلت 
 .دّیذ تَضیح سا خَد ایذُ یب

 ضوب حضَس دلیل ثپشسیذ، سپس
 چِ ثِ حبضش حبل دس ٍ چیست؟

هطغَلیذ؟ کبسی

 ِهَسد دس صحجت ػبضك ّو 
.ّستٌذ خَد ػالیك

ِ سبصی دس سٍیذادّب ضجک

ِپبیذاس ساثغ

آهبس جذیذ، کتبة ّبی جزاة، همبلِ اسسبل :هثبل ٍ 
.. ٍ هشتجظ جذیذ اخجبس

ِ سبصی حفظ توبس دس ضجک

خَاًذم سا همبلِ ایي ٍلتی :ًبهِ هتي 
 اسسبل ضوب ثشای ٍ افتبدم ضوب یبد ثِ

.ثبضذ هفیذ ثشایتبى اهیذٍاسم .ًوَدم
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 ضذُ، گفتِ تکٌیک ّبی ثب کٌیذ سؼی ّفتِ ّویي 
.کٌیذ ثشلشاس استجبط هشتجظ ضخص یک ثب حذالل

توشیي ػولی


