بخش سوم
پودمان تجویزی

پروژۀ انتخاب رشتۀ تحصیلی ـ حرفه ای
پودمان هدایت تحصیلی ـ حرفه ای

يادآوری
متوسطه اول در پایه های هفتم ،هشتم و نهم پودمان های زیادی را در قالب پروژه های طراحی و ساخت ،پروژه های
دوره
ٔ
در ٔ
پرورش و نگه داری و پروژه های نگه داری و تعمیر ،گذراندید .در جدول زیر عناوین این پودمان ها جهت یادآوری آورده شده است.
رشته تحصیلی ــ حرفه ای شما کمک فراوانی می  کند.
استعداد ،توانایی و
عالقه شما در این پودمان ها به انتخاب ٔ
ٔ
عناوین پودمان های کتاب کار و فناوری پایه های هفتم ،هشتم و نهم
کار و فناوری پایه هفتم

کار و فناوری پایه هشتم

کار و فناوری پایه نهم

پودمان نوآوری و
فناوری

پودمان کار با فلز

پودمان الگوریتم

پودمان کاربرد فناوری
اطالعات و ارتباطات

پودمان الکترونیک

پودمان ترسیم با رایانه

پودمان جست و جو و
جمع آوری اطالعات

پودمان شهروند
الکترونیکی 1

پودمان ساز و کار های
حرکتی

پودمان مستندسازی

پودمان صنایع دستى
(بافت)

پودمان بازی های
رایانه ای

پودمان کسب و کار

پودمان شهروند
الکترونیکی 2

پودمان برق

پودمان نقشه کشی

پودمان پرورش و
نگه دارى از حیوانات

پودمان تأسیسات
مکانیکی

پودمان کار با چوب

پودمان امور اداری و
مالى

پودمان عمران

پودمان اشتراک گذاری
اطالعات

پودمان معمارى و سازه
(ماکت سازى)

پودمان خودرو

پودمان پرورش و
نگه داری گیا هان

پودمان پایش رشد و
تکامل کودک

پودمان پوشاک

پودمان صنایع دستی
(برجسته کاری روی
فلز مس)

پودمان خوراک

پودمان هدایت
تحصیلی ــ حرفه ای
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پودمان

هدایت تحصیلی ـ حرفه ای
یکی از مهم ترین تصمیمات زندگی شما ،انتخاب
رشته تحصیلی ــ حرفه ای است .این انتخاب
ٔ
آینده شغلی شما را نیز مشخص
تا حد زیادیٔ ،
می  کند .در این پودمان شما پس از شناخت خود،
نیاز های جامعه و محیط ،یک انتخاب آگا هانه
خواهید داشت.

برخی از شایستگی هایی که در این پودمان بهدست میآورید:

کارگروهــی ،مســئولیت پذیری ،مدیریــت منابــع ،فناوری
اطالعات و ارتباطات و اخالق حرفه ای؛
شناسایی توانمندی ها ،اســتعدادها ،ارزش ها ،رغبت ها و
شخصیت تحصیلی ــ حرفه ای؛
شناسایی محیط تحصیلی ــ حرفه ای خود؛
شناسایی روشهای شــناخت نیازهای تحصیلی ــ حرفهای
کشور ،استان و منطقه خود؛
مهارت در تصمیم گیری تحصیلی ــ حرفه ای؛
بهکارگیری ابزارهای مختلف روان شناختی ،چک لیستها،
شرح حال نویسی ،داستان و حکایت زندگی تحصیلی ــ حرفهای
خود.
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مقدمه
دانشآموزان عزیز ،هماکنون شما در حال تحصیل در پایه نهم هستید .آنچه تاکنون آموختهاید مربوط به دانش عمومی
است ،که برای هر یک از شما در حیطههای مختلف یادگیری الزم می  باشد .اما اکنون نوبت آن است که بتوانید بر اساس
رشته
آنچه که در مورد خود ،نیازهای جامعه و محیط آموختهاید و یا آگاه شدهاید به انتخاب صحیح و مناسب شاخه ،گروه و
ٔ
رشته تحصیلی ــ حرفهای ،شما برای تصمیمگیری نهایی
پروژه انتخاب ٔ
تحصیلی ــ حرفهای خود بپردازید .در این پودمان با انجام دادن ٔ
آماده می  شوید .منظور از آمادگی برای انتخاب این است که سرنوشت تحصیلی ــ حرفهای خود را براساس توانایی ،رغبت ،استعداد،
شخصیت ،ارزشها و با توجه به نیازهای جامعه و امکانات مدرسه و منطقه مشخص کنید .برای این کار باید گامهای زیر را بردارید.
گام اول ــ شناخت خود :منظور از شناخت خود این است که شما بتوانید با شناخت از توانمندی ها ،ارزش ها ،رغبت ها،
استعداد و شخصیت خود به رشته تحصیلی ــ حرفه ای متناسبی وارد شوید که بیشترین رضایت مندی را برای شما در پی داشته باشد.
گام دوم ــ شناخت نیاز های جامعه :منظور از شناخت نیاز های جامعه ،آشنایی با جهت گیری و نیاز های رشته های
تحصیلی ــ حرفه ای کشور ،استان و منطقه با شناخت مشاغل موجود در جامعه است.
گام سوم ــ شناخت محیط :منظور از شناخت محیط عبارت است از شناخت رشته های تحصیلی ــ حرفه ِ
ای موجود در
استان ،منطقه و امکانات درون مدرسه ای و برون مدرسه ای است .این شناخت باعث کسب تجربه های بیشتر برای انتخاب مطلوب و
مناسب است.
رشته تحصیلی ــ حرفه ای خود با مفاهیم فوق آشنا شده و با کمک مشاور
بنابراین شما باید برای انتخاب صحیح و مناسب ٔ
مدرسه و یا دبیران خود به تعمیق دانسته های خود اقدام نمایید ،تا در انجام
پروژه انتخاب رشته تحصیلی ــ حرفه ای موفق شوید.
ٔ
پایه نهم ،اطالعات تکمیلی در زمینه هدایت تحصیلی ــ حرفه ای آورده شده است .این نرم افزار
در نرم افزار کار و فناوری ٔ
می  تواند یکی از منابع شما برای انجام کار های کالسی این پودمان باشد.
در ادامه چند مفهوم کلیدی این پودمان آورده شده است.
وسیله یک شاغل انجام می شود .به صورت «استخدام شدن برای ارائه
شغل :شغل( )Jobمجموعه کار ها و وظایفی است که به
ٔ
خدمت و یا برای مدتی خاص» تعریف می گردد .شغل محدود به زمان و فرد کارفرما است.
حرفه :حرفه( )Occupationمجموعه مشاغلی که کارها و وظایف آنها با هم شباهت زیادی دارند ،را شامل می  شود .در فرهنگ
و بستر به این صورت تعریف شده است «مشغولیت اصلی فرد در طول زندگی» .حرفه نسبت به شغل دارای مفهوم کلیتر است.
در جدول 1ــ 11چند مثال از حرفه و مشاغل درون آن آورده شده است.
جدول 1ــ11ــ چند مثال از حرفه و مشاغل درون آنها
حرفه
زراعت کار
تعمیرکار خودرو
درودگر
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مشاغل درون حرفه
گندم کار ،برنج کار ،جوکار و ...
تعمیرکار موتور خودرو ،تعمیرکار برق خودرو ،تعمیرکار بدن ٔه خودرو ،تعویض روغن و ...
نجار ،مبلمان ساز ،کابینت ساز ،چوب بر و ...

شاخه :مسیر تحصیلی ــ حرفه ای گسترد ه ای است که براساس جهت گیری های مختلف فردی و محیطی ،شکل می گیرد و
جریان زندگی آینده شما را مشخص می کند که خود متشکل از چندین گروه هم خوان است.
گروه :ترکیبی از چند رشته شبیه به هم می باشد.
رشته تحصیلی ــ حرفه ای عبارت است از مجموعه آموزش های عمومی و تخصصی که شما را برای مدرک دیپلم و
رشتهٔ :
یا باالتر آماده می کند.
رغبت :دوست داشتن یک چیز یا شغل بدون در نظر گرفتن توانایی است.
شخصیت :ویژگی منحصر به فرد جسمانی ،روانی و رفتاری است.
توانایی :احساس و یا قدرت انجام یک وظیفه ،کار یا شغل است.
استعداد :توان ذاتی فرد در یادگیری سریع یک موضوع است.
ارزش :تمایل ِ
ذاتی فرد به انجام دادن صحیح و کامل یک وظیفه ،کار یا شغل است.
در شکل 1ــ 11ابعاد هدایت تحصیلی ــ حرفه ای را به صورت یک نمودار می بینید .همان طور که در نمودار آمده گام های ذکر
شده در واقع ابعاد هدایت تحصیلی ــ حرفه ای می باشند.

رغبت
شخصیت

استعداد

هنرستان ها و
دبیرستان های
موجود در دوره دوم
متوسطه

رشته های
تحصیلی ـ حرفه ای
موجود در منطقه

توانایی

شناخت خود

ارزش

عوامل مؤثر بر
انتخاب رشته وگروه
تحصیلی ـ  حرفه ای

شناخت محیط

محدودیت ها و
امکانات رشته های
تحصیلی  ـ حرفه ای
موجود در منطقه

شناخت مشاغل و
حرف

شناخت
نیازهای جامعه

آینده شغلی و
حرفه ای منطقه

آیندۀ شغلی و
حرفه ای کشور

آیندۀ شغلی و
حرفه ای استان

شکل 1ــ11ــ ابعاد هدایت تحصیلی ــ حرفه ای
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قبل از شروع گام های ذکر شده ،کار های کالسی این بخش را انجام دهید.
کار کالسی
سؤاالت زیر را پاسخ دهید و در مورد آنها در کالس بحث کنید.
بخش اول :درگروه خود در درس کار و فناوری ،چه پروژه هایی انجام داد ه اید؟ با توجه به اینکه هرکدام از افراد یک کاری را
انجام می دهند ،نقش شما در این گروه چیست؟ حال اگر شما در گروه نقشی نداشته باشید ،آیا می توانید ارتباط خود را در گروه ادامه
دهید؟ آیا در این صورت گروه برای شما ارزشی قائل می شود؟ گروه به افرادی نیاز دارد که بتوانند نقش ایفا کنند .هر چه نقش مهم تر
باشد ارزش فرد بیشتر است .پس می توان نتیجه گرفت که نقش های زندگی نیز از اهمیت خاصی برخوردارند.
بخش دوم :در بخش اول ،سؤاالت مربوط به پروژه های کار و فناوری بوده است .حال فرض کنید بیست سال گذشته است
و شما بزرگ شد ه اید .فکر می کنید این گروه چه تغییری می کند؟ وقتی بزرگ شدید ،جامعه همانند همان گروه است .در این صورت
ادامه زندگی و مهم بودن چه کار باید انجام دهید؟ به نظر شما نقش های مهم شما کدام است؟ آیا شغل و یا تحصیل می تواند
شما برای ٔ
یکی از نقش های اصلی زندگی شما باشد؟
رشته تحصیلی ــ حرفه ای خود نیازمند آمادگی های الزم هستید؟ فکر می کنید االن چقدر
بخش سوم :آیا شما برای انتخاب ٔ
آماده هستید و به آن چقدر فکر کرد ه اید؟ چقدر با دوستانتان در این زمینه صحبت کرده اید؟ نظر دبیران و والدین شما چیست؟
بخش چهارم :چه مشاغلی را دوست دارید؟ چقدر برای این مشاغل آمادگی دارید؟ رغبت و توانمندی برای کسب مشاغل چه
نقشی دارد؟ اگر در شغلی رغبت یا توانمندی نداشته باشید ،چه اتفاقی می افتد؟ آیا تاکنون به رغبت و توانمندی خود فکر کرد ه اید؟ چه
خانواده شما پیشنهاد کرد ه اند؟ دالیل پیشنهاد آنها چه بوده است؟ مشاغل مرتبط با رغبت شما کدام اند؟
مشاغلی را
ٔ
کار کالسی
هر یک از شما چند شغل را انتخاب و میزان رغبت خود را نسبت به آنها بنویسید .نتایج را در جدول 2ــ 11وارد کنید.
جدول2ــ11ــ مقایسه میزان رغبت نسبت به چند شغل
شغل

میزان رغبت به شغل

هدایت تحصیلی ـ حرفه ای
رشته تحصیلی ــ حرفه ای مناسبی را انتخاب کند و به تحصیل در آن ادامه دهد .برای انتخاب
هر دانش آموز حق دارد که ٔ
درست و مناسب باید دانش آموز با توانمندی ها ،رغبت ها ،ارزش ها ،استعداد و شخصیت از یک طرف و نیاز های جامعه در زمینه های
مختلف تحصیلی ــ حرفه ای و همچنین امکانات منطقه از طرف دیگر ،آشنا شود تا بتواند به تصمیم گیری منطقی و عاقالنه ای که برایش
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رضایت درونی داشته باشد ،برسد.
تعریف هدایت تحصیلی ــ حرفه ای :فرایندی منظم و همه جانبه به منظور کمک به دانش آموز در انتخاب شاخه و
رشته تحصیلی ــ حرفه ای متناسب با استعداد ،عالقه و  ...و نیاز ها و امکانات جامعه است.
ٔ
انتخاب رشتۀ تحصیلی ـ حرفه ای دانش آموزان
آینده زندگی شان مناسب تر است .اگر
تقریباً همه از کودکی یکی از مهم ترین دغدغه هایشان این بوده که چه حرفه و شغلی برای ٔ
لحظه ای درنگ کنید و به دوران کودکی تان نظری بیفکنید ،خواهید دید که از دوران کودکی تاکنون برای رشته تحصیلی ــ حرفه ای
به صورت زیر عمل نمود ه اید.
الف) انتخاب بر اساس رویا ها و احساس کودکی (سه تا پنج سالگی) :در این مرحله احساسات خود را با ایفای نقش های
ستاره فوتبال تقلید می کردید.
بزرگسالی نشان می دادید .مثال ً از شغل پدر ،مادر ،دبیر ،پلیس یا یک
ٔ
ب) انتخاب براساس جنسیت (شش تا هشت سالگی) :در این مرحله متوجه شدید که جامعه چه مشاغلی را برای مردان و
زنان مناسب می داند و این آگاهی ها را ابتدا از طریق والدین ،سپس همبازی ها و وسایل ارتباط جمعی آموختید و شغل هایی که مخالف
جنسیت شما بودند را محدود می کردید.
پ) انتخاب براساس ارزش های اجتماعی (نه تا سیزده سالگی) :در این مرحله معموال ً به مشاغلی عالقه مند می شدید که
دارای ارزش اجتماعی بودند و پی بردید که برای به دست آوردن این شغل ها باید تالش ویژ ه ای می کردید.
ت) انتخاب براساس منحصر به فرد بودن (چهارده سالگی به بعد) :در این مرحله که طرز تفکر شما شبیه بزرگساالن
می شود ،به تعهداتی فکر می کنید که نسبت به دیگران دارید .لذا انتخابی را ترجیح می دهید که متناسب با توانایی ها ،ارزش ها ،رغبت ها
و شخصیت تان باشد و نیاز های خود ،خانواده و جامعه را تأمین کند.
توسعه آگاهی تان از رشته های تحصیلی ــ حرفه ای ،محیط تحصیلی  ــ  حرفه ای
در این دوره توانایی ها و رغبت های شما با توجه به
ٔ
و مشاغل موجود در جامعه ،افزایش خواهد یافت .بنابراین می توانید براساس عواملی مانند ویژگی های جنسیتی ،شخصیتی ،نیاز های
رشته تحصیلی ــ حرفه ای بزنید.
محیطی و امکانات جامعه دست به انتخاب ٔ
کار کالسی
با کمک مشاور مدرسه یا دبیر خود ،نام رشته های تحصیلی ــ حرفه ای و مشاغلی را که از کودکی تاکنون دوست داشته اید،
بررسی کنید و در جدول3ــ 11بنویسید.
جدول  3ــ11ــ نام برخی رشته های تحصیلی ــ حرفه ای و مشاغل مورد عالقۀ شما
دوره

نام شغل یا رشته تحصیلی ــ حرفه ای مورد عالقه

دالیل انتخاب

دوره ابتدایی
قبل از ٔ
دوره ابتدایی
ٔ

دوره ّاول متوسطه
ٔ
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گام اول ـ شناخت خود
برای اجرای این گام ،کار های کالسی این بخش را انجام دهید .همچنین به پرسش های ارائه شده ،پاسخ دهید.
کار کالسی
در جدول 4ــ 11سه خاطره مهم دوران کودکی خود را بنویسید.
جدول4ــ11ــ سه خاطره مهم دوران کودکی
خاطره اول

خاطره دوم

خاطره سوم

..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
نکته مهم و برجسته در خاطره اول

..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
نکته مهم و برجسته در خاطره دوم

..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
نکته مهم و برجسته در خاطره سوم

پرسش

شخصیت تحصیلی ــ حرفه ای چیست؟ چرا باید شخصیت خودتان را بشناسید؟
کار کالسی (اختیاری)
با کمک مشاور مدرسه از طریق مصاحبه و آزمونی که در این خصوص از شما به عمل می آورد ،از تیپ شخصیتی خود ،آگاه
شوید .سپس نتایج را در جدول   5ــ 11وارد کنید.
جدول5ــ11ــ تیپ شخصیتی و ویژگی های آن
تیپ شخصیتی شما
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ویژگی های تیپ شخصیتی شما

پرسش

رغبت تحصیلی ــ حرفه ای چیست؟ چرا باید رغبت های خودتان را بشناسید؟
کار کالسی
زمینه رغبت و عالیق مختلف تحصیلی ــ حرفه ِ
ای خود اطالعات کسب کنید و در
ابتدا به صورت گروهی و با کمک مشاور در ٔ
کادر زیر مفهوم رغبت را بنویسید و در ادامه ،جدول 6ــ 11را به صورت انفرادی تکمیل نمایید.
با توجه به مباحث کالسی ،مفهوم رغبت عبارت است از:
.............................................................................................
.............................................................................................
جدول      6ــ 11ــ رغبت های تحصیلی ــ حرفه ای
رشته های تحصیلی ــ حرفه ای به ترتیب اولویت

دالیل

پرسش

توانمندی تحصیلی ــ حرفه ای چیست؟ چرا باید توانمندی های خودتان را بشناسید؟
کار کالسی
با کمک مشاور مدرسه از طریق مصاحبه و آزمونی که در این خصوص از شما به عمل می آورد از توانمندی های خود آگاه
شوید .سپس در جدول 7ــ 11با همکاری مشاور ،دبیر ،والدین و هم کالسی هایتان توانمندی های خود و فعالیت های مرتبط با آنها
را فهرست کنید.
جدول 7ــ11ــ فهرست توانمندی ها و فعالیت های مرتبط با آنها
توانمندی

فعالیت  های مرتبط
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ِ
پایه نهم ،تحقیق ،کار کالسی و کار غیرکالسی زیر را انجام دهید.
مشاهده بخش
پس از
مشاغل نرم افزار کار و فناوری ٔ
ٔ
تحقیق کنید
با تحقیق در خصوص مشاغل مختلف ،از توانایی ها ،رغبت و ویژگی های شخصیتی مورد نیاز آنها مطلع شوید و گزارش آن را
نسخه الکترونیکی متنی با نرم افزار واژه پرداز تهیه و برای دبیر خود از طریق رایانامه ارسال کنید .همچنین این گزارش را
به صورت
ٔ
ِ
به صورت اسالیدهای
نمایشی ایجاد شده با نرم افزار پاورپوینت ،درکالس ارائه دهید.
کار کالسی
رشته تحصیلی ــ
درباره مشاغل مختلفی که
درباره آنها تحقیق کرد ه اید ،از دبیر و مشاور مدرسه اطالعات کسب کنید و ٔ
ٔ
ٔ
رشته تحصیلی ــ حرفه ای را فهرست کنید.
حرفه ای مرتبط با آنها را مشخص نمایید .سپس در جدول  8ــ 11مشاغل مرتبط با هر ٔ
جدول  8ــ11ــ رشته های تحصیلی ــ حرفه ای و مشاغل مرتبط با آنها
رشتۀ تحصیلی ــ حرفه ای

مشاغل مرتبط

کار غیر کالسی
با توجه به هماهنگی های صورت گرفته توسط مسئوالن مدرسه و تشخیص اولیه در خصوص توانایی ها ،رغبت ها ،ویژگی های
شخصیتی و ِ
غیر آنها ،متناسب با گروه بندی صورت گرفته در بازدید های شغلی شرکت کنید و گزارش بازدید را طبق فرمت ارائه شده
توسط دبیر آماده کنید.
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پرسش

به نظر شما استعداد چیست؟ چرا باید استعداد خودتان را بشناسید؟
کار کالسی
با کمک مشاور مدرسه از طریق مصاحبه ،آزمون و چک لیستی که در این خصوص از شما به عمل می آورد ،از استعداد خود
آگاه شوید .سپس نتایج را به همراه ویژگی های آن در جدول 9ــ 11وارد کنید.
جدول 9ــ11ــ استعداد و ویژگی های آن
استعداد

ویژگی های استعداد

پرسش

به نظر شما ارزش چیست؟ چرا باید ارزش های خودتان را بشناسید؟
کار کالسی (اختیاری)
با کمک مشاور مدرسه از طریق مصاحبه و آزمونی که در این خصوص از شما به عمل می آورد ،از ارزش های خود آگاه شوید.
سپس ارزش های خویش را به همراه مشاغل مرتبط با آنها در جدول 10ــ 11وارد کنید.
جدول 10ــ11ــ ارزش ها و مشاغل مرتبط با آنها
ارزش ها به ترتیب اولویت

مشاغل مرتبط با ارزش ها
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گام دوم ـ شناخت نیاز های جامعه
طبقه اجتماعی
عوامل محیطی تأثیرگذار بر انتخاب رشته تحصیلی ــ حرفه ای :عوامل محیطی نظیر فرهنگ ،خانوادهٔ ،
و وضع جغرافیایی در انتخاب شغل مؤثرند .تفاوت های ناشی از محل سکونت فرد (در مناطق روستایی ،شهری و بین مناطق مختلف
رشته تحصیلی ــ حرفه ای که هم برای شما و هم
شهری) ،به خوبی مشهود است .با توجه به امکانات منطقه و نیاز جامعه ،می توانید ٔ
برای جامعه مناسب باشد ،را به درستی انتخاب کنید.
کار غیر کالسی
با کمک دبیر ،مشاور مدرسه و والدین خود به شناسایی امکانات و نیاز های شغلی منطقه و استان خود بپردازید و در جدول های
11ــ 11و 12ــ 11وارد کنید.
جدول11ــ11ــ امکانات و نیاز های شغلی منطقه
امکانات شغلی منطقه

نیاز های شغلی منطقه

جدول12ــ11ــ امکانات و نیاز های شغلی استان
امکانات شغلی استان

نیاز های شغلی استان

کار کالسی
رشته تحصیلی ــ حرفه ای که در منطقه وجود ندارد و مورد
با هم فکری در گروه خود ،مشخص نمایید که در صورت انتخاب ٔ
رشته تحصیلی  ــ  حرفه ای که در منطقه وجود دارد و
نیاز جامعه نیست ،چه پیامد هایی خواهد داشت؟ و همچنین در صورت انتخاب ٔ
مورد نیاز جامعه است ،چه نتایجی خواهد داشت؟
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گام سوم ـ شناخت محیط
عالقه
در این گام شما از منابع مختلف ،در خصوص اهداف ،گروه ها و رشته های هر شاخه تحقیق می کنید .رشته های مورد
ٔ
خود را فهرست و سپس بررسی می کنید که کدام یک از آنها ،در منطقه و استان شما وجود دارد.
دوره دوم متوسطه ،در نرم افزار کار و فناوری
پس از
مشاهده جداول معرفی شاخه ها و رشته هـای  تحصیلی    ــ    حرفه ای ٔ
ٔ
پایه   نهم ،کار کالسی زیر را انجام دهید.
ٔ
کار کالسی
عالقه خود در آن شاخه را در
درگروه خود ،با جمع آوری اطالعات از منابع مختلف ،اهداف شاخه ها و نام رشته های مورد
ٔ
عالقه خود ،که در منطقه و استان موجود هستند را بنویسید.
جدول 13ــ 11بنویسید .همچنین در جدول 14ــ 11رشته های مورد
ٔ
جدول13ــ11ــ نام شاخه های دوره دوم متوسطه ،اهداف و برخی از رشته های آنها
شاخه

اهداف

رشته های تحصیلی ــ حرفه ای مورد عالقه

جدول14ــ11ــ رشته های تحصیلی ــ حرفه ای مورد عالقه در منطقه و استان در هر شاخه
شاخه

رشته های تحصیلی ــ حرفه ای
مورد عالقۀ موجود در منطقه

رشته های تحصیلی ــ حرفه ای
مورد عالقۀ موجود در استان
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رشته
پروژه انتخاب
پروژه انتخاب رشته تحصیلی ــ حرفه ای :اکنون پس از گذراندن سه گام ،برای انجام دادن
ٔ
ٔ
تحصیلی   ــ   حرفه ای و تصمیم گیری نهایی آماده شد ه اید .یعنی آماده هستید که سرنوشت تحصیلی ــ حرفه ای خود را بر اساس
شخصیت ،رغبت ،توانایی ،استعداد ،ارزش ها و با توجه به نیاز های جامعه و امکانات مدرسه و منطقه مشخص کنید.
کار کالسی
رشته مورد نظر
اینک با توجه به کار های کالسی ،غیرکالسی و پاسخ پرسش های این پودمان ،جدول 15ــ 11را تکمیل کنید و ٔ
دوره دوم متوسطه مشخص کنید.
خود را برای ٔ
ادامه تحصیل در ٔ
جدول 15ــ11ــ جمع بندی پودمان هدایت تحصیلی ــ حرفه ای و پروژۀ انتخاب رشتۀ تحصیلی ــ حرفه ای
ویژگی های شخصیت تان کدم اند؟ (اختیاری)

رغبت های شما کدام اند؟

توانمندی های شما کدام اند؟

استعداد شما کدام است؟

ارزش های شغلی شما کدام اند؟ (اختیاری)

مشاغلی که با ویژگیهای شما ،امکانات و نیازهای
شغلی منطقه و استان همخوانی دارند ،کداماند؟

رشته تحصیلی   ــ   
عالقه شما ،که در منطقه و استان نظر والدین و دبیران در مورد انتخاب
رشته های مورد
رشته تصمیمی که در مورد انتخاب ٔ
ٔ
ٔ
وجود دارند ،کدام اند؟
حرفه ای خود گرفته اید ،چیست؟
تحصیلی ــ حرفه ای شما چیست؟
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جدول خودارزیابی پروژه

ردیف

عنوان

1

محدودۀ نمره
شناخت خود

20-0

شناخت نیاز های جامعه

10-0

شناخت محیط

١0-0

4

رشته تحصیلی ــ حرفه ای
انتخاب ٔ

٣0-0

5

مدیریت منابع

10-0

6

کار گروهی

5 -0

7

نوآوری و خالقیت

5 -0

8

فناوری اطالعات و ارتباطات

10-0

2
3

شایستگی های فنی
و پایه در

جمع نمره از 100
محاسبه نمره برحسب 20
ٔ

دالیل و مستندات

نمرۀ خودارزیابی

X = ….

X
__
= ….
   5

147

منابع و مآخذ
فارسی

1ــ برنامه درسى ملى جمهورى اسالمى ایران ،مصوب شوراى عالى آموزش و پرورش ،اسفند .1391

دوره اول متوسطه .تهران :سازمان پژوهش و برنامه ریزى
2ــ احدى ،حمید؛ اسمعیلى ،مهدى و دیگران.1392 .کار و فناورى ٔ
پایه هفتم کد ٔ ،102

آموزشى.

دوره اول متوسطه .تهران :سازمان پژوهش و برنامه ریزى
3ــ آریانژاد ،پرستو؛ احدی ،حمید و دیگران .1393 .کار و فناوری ٔ
پایه هشتم کد ٔ ،116

آموزشى.

شاخه فنی و حرفه ای .تهران :سازمان
دوره متوسطه،
ٔ
4ــ ّ
موحدی صفت ،محمدرضا و یمقانی ،محمد رضا .1392 .مبانی رایانه کد ٔ .358/65

پژوهش و برنامه ریزى آموزشى.

5ــ پولیا ،جورج .1391 .چگونه مسئله را حل کنیم .ترجمه :آرام ،احمد .تهران :انتشارات کیهان.

شاخه فنی و حرفه ای .تهران :سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى.
دوره متوسطه،
ٔ
6ــ پایگانه ،غالمحسن .1392 .اجزاء ماشین کد ٔ .488/8
رسانه تخصصی.
7ــ طاهرزاده ،االء .1393 .آموزش برنامه نویسی با  .Scratchتهران :انتشارات
ٔ

شاخه فنی و حرفه ای .تهران:
دوره متوسطه،
ٔ
  8ــ رحیمیان پرور ،علی و جاهدبزرگان ،هادی .1393 .کارگاه سیم کشی  1کد  359/73و ٔ ،499/3

سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى.

شاخه کاردانش .تهران:
دوره متوسطه،
ٔ
9ــ ثنایی عالم ،مهدی و لیال زمهرآبادی ،امير .1392 .نصب و راه اندازی آبگرمکن دیواری کد ٔ ،609/11

سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى.

شاخه فنی و حرفه ای .تهران :سازمان پژوهش و برنامه ریزى
دوره متوسطه،
ٔ
10ــ نهاری یزدی ،علی محمد .1392 .آجر چینی کد ٔ ،609/16

آموزشى.

شاخه فنی و حرفه ای ،تهران:
دوره متوسطه،
ٔ
11ــ ىزدانى ،محمداسماعىل؛ شعرباف شعار و دیگران .1379 .کارگاه ساختمان کد ٔ ،358/29

سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى.

دفترچه راهنمای استفاده از محصوالت ایران خودرو و سایپا.
12ــ
ٔ

13ــ امیدوار ،نسرين و امین پور ،آزاده .1391 .تغذیه کاربردی برای کودکان و نوجوانان ،تهران :انتشارات فاطمی.

شاخه فنی و حرفه ای .تهران :سازمان
دوره متوسطه،
ٔ
14ــ زمانى ،احمدرضا و باطبى ،عزىزاللّه .1393 .بهداشت مادر و کودک کد ٔ ،458

پژوهش  و  برنامه ریزى آموزشى.

شاخه فنی و حرفه ای .تهران:
دوره متوسطه،
15ــ خلىلى راد ،زهره و سوسن آبادى فراهانى ،فاطمه .1387.صنایع دستی (فلز) کد ،485/4
ٔ
ٔ

سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى.

16ــ زونکر ،ورنون جی .1388 .مشاوره شغلی .ترجمه :نظری ،علی محمد؛ محسن زاده ،فرشاد و دیگران .تهران :انتشارات سمت.

انگلیسی
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