داًطجَي گشاهي
ٍسٍد ثِ داًطگبُ يني اص هْوتشيي اتفبقبت دٍساى صًذگي ّش فشد هحسَة هيضَد .هطنالت ػبعفي ،ضخصي ٍ خبًَادگي افشاد دس مٌبس استشسّبي خبظ دٍساى داًطجَيي،
ػَاهل ًبهسبػذي ّستٌذ مِ سالهت سٍاى ،هَفقيت ٍ پيطشفت تحصيلي داًطجَيبى سا تْذيذ هيمٌٌذ .اّويت سبصگبسي داًطجَيبى ثب هحيظ جذيذ ٍ مول ثِ استقبء ثْذاضت
سٍاى ٍ پيطگيشي اص آسيتّبي سٍاًي ٍ اجتوبػي ،هشمض هطبٍسُ داًطجَيي سا ثشآى داضتِ تب ثشخي اعالػبت هَسد ًيبص داًطجَيبى ػضيض سا ثِصَست هٌسجنّ ،ذفوٌذ ،ػلوي ٍ
مبسثشدي تْيِ ًوَدُ ٍ ثِصَست هبٌّبهِ دس سبيت هؤسسِ قشاس دّذ .هَضَع پيبم جذيذ دس ّويي سايغِ است:
(آيا هذفهاي خود را در سال تحصيلي جذيذ انتخاب كردهايذ)
سنَى ٍ آساهص سٍصّبي پبيبًي ّش سبل تحصيلي ،ايي فشصت سا ثِ ضوب هيدّذ مِ ثٌطيٌيذ ٍ صفحبت صًذگي خَد سا دس سبل تحصيلي مِ گزضت ٍسق صدُ ٍ احيبًبً ثِ ّش
فصل آى ًوشُاي ثذّيذ .ثشآيٌذ ايي ًوشات ثشاي ثؼضي افشاد سضبيتثخص ٍ ثشاي ػذُاي ًباهيذمٌٌذُ است .ايي افشاد ثب ديذى ًبمبهيّب ،ضنستّب ٍ ػذم هَفقيت دس سسيذى ثِ
ّذفّب ،دچبس غن ٍ اًذٍُ ،سشصًص خَيصً ،باهيذي ٍ سّبمشدى ّذفّب ضذُ ٍ اًگيضُ ٍ ضَق ثشًبهِسيضي ٍ تٌظين هجذد اّذاف سا اص دست هيدٌّذ .اگش ايي دستِ اص افشاد
ثِجبي دستضستي اص ّذف ٍ هحنَم مشدى خَد يب ديگشاى ،ثِ ػَاهل هؤثش دس مست هَفقيت ثيٌذيطٌذ ٍ ًقبط قَت ٍ ضؼف ػولنشد خَد سا اسصيبثي مٌٌذ ،ثشاي ّذفّبي
خَد اًگيضُ ٍ تَاًبيي تبصُاي مست خَاٌّذ مشدّ .ذفگضيٌي صحيح ٍ گبهْبي سسيذى ثِ آى ،هْبستي است مِ ثٍِسيلِ توشيي ٍ هوبسست ثِدست هيآيذ .پيذا مشدى ّذفّبي

صًذگي ،گبّي تشسآٍس ٍ گيجمٌٌذُ است .دس ايٌجب سؼي ضذُاست ثب عشح ػٌبٍيي ٍ پشسصّبي خبصي اثتذا ّذفّبي خَد سا تؼييي مشدُ ٍ سپس ثب دس ًظش
گشفتي ًنبت ٍ پيطٌْبدات اسائِضذُ دس هسيش اّذاف صحيح خَد گبم ثشداسيذ.
ثشاي پَضصدادى ثِ ثشخي جٌجِّبي هْن صًذگيّ ،ذفّبي خَد سا دس چبسچَة هقَلِّبي صيش ٍ پبسخگَيي ثِ پشسصّبي هغشح ضذُ تؼييي مٌيذ .ضوب
هيتَاًيذ ثِ سؤاالت صيش ،پشسصّبي ديگشي ثيفضائيذ.
تحصيالت:

*چِ ًنبتي ثْتش است دس استجبطّبين تقَيت ٍ
چِ ًَاقصي ثْتش است ثشعشف ضَد؟

*هقصَد هي اص ٍسٍد ثِ داًطگبُ ٍ اداهِ تحصيل
چيست؟
*هيضاى ػالقِهٌذي هي ثِ سضتِ تحصيليام
چقذس است؟

ّذف هي دس استجبطّبين ايي است مِ.........
-1

-2

-3

مسائل مالي:

*ثِ مول سضتِ خَد دس آيٌذُ چِ ضغلي سا
دًجبل خَاّن مشد؟
ّذف هي دس اهَس تحصيلي ايي است-3-2-1...
ارتباط:
*ميفيت ساثغِ هي ثب اػضبي خبًَادُام چگًَِ
است؟

*هيضاى دسآهذ هي دس سبل جذيذ چقذس
خَاّذ ثَد؟
*تٌصّبي هبلي هي چگًَِ ثشعشف يب من
خَاّذضذ.؟
*چِ تذاثيشي ثشاي ثْجَد هسبئل اقتصبديام
داسم؟

*ميفيت ساثغِ هي ثب دٍستبًن چگًَِ است؟

ّذف هي دس هسبئل هبلي ايي است مِ......
*ًقبط قَت ٍ ضؼف هي دسسٍاثغن چِ هَاسدي ّستٌذ؟

-1.

-2

-3

ثْذاضت ٍ سالهت جسوبًي ٍ سٍاًي:

شغل:

*آيب ثشاي حفظ ٍ استقبء سالهت جسوبًي ٍ سٍاًي

*ضغل ايذُآل هي دس آيٌذُ چيست؟

خَد مبسي اًجبم هيدّن؟
*سضتِ تحصيلي ٍ ضغل ايذُآلن تب چِ حذ ثِ
*آيب جْت هقبثلِ ثب استشسّبي صًذگي هْبستّبي

ينذيگش هشتجظ ّستٌذ؟

الصم سا داسم؟
*ّذف هي دس هسبئل ضغلي ايي است مِ-3-2-1....
*آيب ٍسصش هيمٌن؟چِ ٍسصضي هَسدتَجِ ٍ ػالقِ

.

توانمندي:

هي است؟
*آيب دس هَاقغ ضشٍسي ثِ پضضل هشاجؼِ هيمٌن؟

*دس چِ مبسّبيي تَاًوٌذ ّستن؟

ّذف هي دس هسبئل هشثَط ثِ ثْذاضت جسوي ٍ

*اًجبم چِ مبسي ثِ هي ايي احسبس سا هيدّذ مِ

سٍاًي ايي است مِ-1......

-2

ثشاي آى هتَلذ ضذُام؟

-3

*تَاًوٌذي ٍ استؼذاد هي دس ايي حيغِ چگًَِ

مسائل هنري و فرهنگي:

استقبء پيذا خَاّذ مشد؟
*آيب يبدگيشي يب استقبء يل مبس ٌّشي دس ثشًبهِ
ّذف هي دس حيغِ استقبء تَاًوٌذيّبين ايي است

صًذگي هي است؟

مِ-1 ..........

-2

-3

*آيب يبدگيشي ٍ يب ثْجَد يل صثبى خبسجي جضء
ثشًبهِّبي هي است؟

الگوگيري:

*متبثْبيي مِ هبيل ثِ خَاًذًطبى ّستن مذاهٌذ؟

*مبس يب صًذگي چِ مسي ثشاي هي الگَ ٍ ايذُ آل
است؟

ّذف هي دس اهَس فشٌّگي ٍ ٌّشي ايي است مِ...
*چِ مسي الْبمثخص ٍ هٌجغ صًذگي هي است؟
-1
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*چِ ٍيژگي يب ٍيژگيّبيي دس ايي فشد هَسدتَجِ

نگرش:

هي است؟

*اسصشّب ٍ ثبٍسّبي خَد سا چقذس هيضٌبسين؟

ّذف هي ثشاي سسيذى ثِ الگَي ايذُآلن ايي است مِ....

*اسصشّب ٍ ثبٍسّبي هي چقذس تحت ًفَر ػقبيذ

ازدواج:

ديگشاى است؟

*چِ هؼيبسّبيي ثشاي اًتخبة ّوسش داسم؟

*دس حبل حبضش ثِ چِ هيضاى ثِ اسصشّب ٍ ثبٍسّبي

*آيب هسئَليتّبي خَد ٍ ديگشي سادس ايي ساثغِ

خَد پبيجٌذ ّستن؟

هيضٌبسن؟

ّذف هي دس هَسد اسصشّبٍثبٍسّبين ايي است مِ....
-1

-2
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ثشگشفتِ اص ًطشيِ هطتشك ٍصاست ػلَم ٍ
داًطگبُ تْشاى ضوبسُ 100

ّذف هي دس اصدٍاج هٌبست ،ايي است مِ-3-2-1....

