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واژه ﻧﺎﻣﮫ
اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﮫ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
در ﮐﻼس ﻧﮭﻢ ھﻤﮫ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﻮﺋﺪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و رﺷﺘﮫ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺷﺎﺧﮫ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و دوره ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

رﺷﺘﮫ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای
در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﺳﻮﺋﺪ رﺷﺘﮫ ھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ رﺷﺘﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ رﺷﺘﮫ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .رﺷﺘﮫ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﻐﻠﯽ/ﺣﺮﻓﮫ
ای ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﺑﺪون ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﯾﮏ رﺷﺘﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﻏﻠﺐ ﻓﺮد ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪرﺳﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه
اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺣﻘﻮﻗﺪان ،دﮐﺘﺮ ،ﻣﻌﻠﻢ ﯾﺎ ﻣﮭﻨﺪس ﺷﻮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﻐﻠﯽ/ﺣﺮﻓﮫ ای
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﻐﻠﯽ/ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮐﺎرھﺎی ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺘﻌﺪاد داﺷﺘﮫ و ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﯾﺎ
ﺣﺮﻓﮫ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﻐﻠﯽ/ﺣﺮﻓﮫ ای ھﻤﯿﺸﮫ دارای ﮐﺎرآﻣﻮزی اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
واﻗﻌﯽ ﻣﯽ روﯾﺪ و ﮐﺎر در ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺷﻤﺎ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺸﻮﯾﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ 12 .ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ﺷﻐﻠﯽ/ﺣﺮﻓﮫ ای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺎ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﭘﺲ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﻐﻠﯽ/ﺣﺮﻓﮫ
ای اﻣﮑﺎن اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪرﺳﮫ ﻋﺎﻟﯽ و و داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﻐﻠﯽ/ﺣﺮﻓﮫ ای را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ
اداﻣﮫ دھﺪ .در ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ /ﺣﺮﻓﮫ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎده ھﺎی درﺳﯽ را ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﮫ داﻧﺶ آﻣﻮز را واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪرﺳﮫ ھﺎﻟﯽ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه
اداﻣﮫ دھﯿﺪ.
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ﻣﺪرﺳﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای
ﻣﺪرﺳﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﮫ دارای دﯾﭙﻠﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﮫ را ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ  100ﺷﻐﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ را در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ آﻧﻘﺪر ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﮫ را ﺑﻠﺪ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﮫ رﺷﺘﮫ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای ﻣﯽ روﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮﻗﮑﺎر ،ﻧﺠﺎر ،درﻣﺎﻧﮕﺮ ﭘﻮﺳﺖ و آراﯾﺸﮕﺮی را اداره ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺘﻮان ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺧﻮد و
ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.

آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
دوره ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وﺟﻮد دارد .ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺎرۀ ﻣﺪرﺳﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای،
داﻧﺸﮕﺎه ،ﮐﻮﻣﻮوﮐﺲ )آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن(و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺨﺎطﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ
رﺷﺘﮫ ھﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ھﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺮف ھﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد را ﺑﻔﮭﻤﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ
اطﻼﻋﺎت در ﺑﺎرۀ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮای ﻣﮭﺎﺟﺮان )(SFIوﺟﻮد دارد.

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﮭﺎرت و داﻧﺶ ﺧﻮد را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎری ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارﯾﺪ
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻧﮭﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ را در اداره ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ارزﺷﯿﺎﺑﯽ داﻧﺶ و ﻣﮭﺎرت ﻗﺒﻠﯽ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را درک ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.

اداره ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
اداره ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ اداره دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن )آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ( و ﮐﺎرورزان )آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ( ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

اﺳﺘﺎد ﮐﺎر
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ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ﮐﺎر داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﻣﻮزد .ﺷﻐﻞ اﺳﺘﺎد ﮐﺎری ﺑﺮای اﻓﺮادی
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﮫ داﻧﺶ و آﮔﺎھﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای داﺷﺘﮫ و ﻣﺎﯾﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎھﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺣﺮﻓﮫ ھﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﮭﺎرت ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﻨﺪ .ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺳﻮﺋﺪی در آن ﺣﺮﻓﮫ
وﺟﻮد دارد و ھﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﺳﻄﺢ ﺳﻮﺋﺪ ،اروﭘﺎ و ﺟﮭﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد! ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺪارس
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪارس ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ای ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن داﻧﺶ ﺧﻮد و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻐﻞ
ﺧﻮد ﺑﮫ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻌﻞ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﮫ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﮫ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪه داد و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﮫ
دﯾﮕﺮی ﭘﺮداﺧﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﮫ ای را ﮐﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻨﻈﺮﺗﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﻣﯽ آﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ ھﻤﯿﺸﮫ
ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﯿﺸﮫ ای ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ زن و ﮐﻮدﮐﯿﺎر ﻣﺮد وﺟﻮد دارﻧﺪ .ھﯿﭻ ﮐﺎر و ﺷﻐﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺮا
ﺑﺨﺎطﺮ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﻮدن اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﯿﺪ .ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮدن آن ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن و آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺧﻮب ﺑﻠﺪ ھﺴﺘﯿﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ در زﻣﯿﻨﮫ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از طﺒﯿﻌﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای در آن
وﺟﻮد دارد .ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻼً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪر زﻣﯿﻨﮫ ﺗﯿﻤﺎر اﺳﺐ ﯾﺎ ﺳﮓ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺎر در
ﻣﺰرﻋﮫ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
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