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حرفه متخصص    يا کارگاه 
 ي با اسـتفاده همراه اثربخش کار و  يا و حرفه يت شغليموفق يبرا يا متخصصان حرفه ياصول کار يمعرف هدف دوره:

  .و زمان ينه از انرژيبه

  : دوره يل برگزاريدال

ند سـالي كـه از دوران   رفت شغلي است. اما چ مان موفقيت و پيش شويم، اولين هدف ي ما از روزي كه وارد بازار كار مي همه

ايم: هنوز همان كارشناس جـزء بـاقي    رفت نكرده قدرها هم پيش شويم كه آن مان گذشت با اين حقيقت مواجه مي كار كردن

ي  كوشي و صرف انرژي بسيار زياد، به نتيجه تر با وجود سخت قدرها افزايش پيدا نكرده و از همه مهم مان آن ايم، حقوق مانده

  و سازمان محل كارمان جدا هستند.  ها از مشكالت مربوط به نارضايتي ما از شغل رسيم. حاال اين ي نميچندان قابل توجه

تـوان در   اي" را مي شغلي و حرفه  "موفقيت  ترين مشكالت ما در مواجهه با موضوع ام كه مهم ها متوجه شده در طي اين سال

  ها خالصه كرد: اين سؤال

  اي يعني چه؟ رفت شغلي و حرفه موفقيت و پيش .۱

  اند؟ ها موفق به دنيا آمده هايي دارند؟ آيا آن شان چه ويژگي افراد موفق در شغل و حرفه .۲

  اي دست پيدا كنيم؟ چطور به موفقيت شغلي و حرفه .۳

 تر كار كنيم؟ تر و اثربخش تر: چطور به از همه مهم .۴

  ي آموزشي قصد داريم به همين سؤاالت پاسخ بدهيم. در اين دوره

  مخاطبان:

  دا کنند؛ يدست پ يا حرفهـ  يت شغليکه دوست دارند به موفق يافراد .۱

  کنند. يتر کار و زندگ که دوست دارند اثربخش يافراد .۲
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  دوره: يمحتوا

و  يفرد يها نيو تمر  يس مطالب، بازيهر جلسه شامل تدرسه ساعته برگزار خواهد شد.  ي جلسه ۵در  يآموزش ي ن دورهيا

  ته پرسش و پاسخ خواهد بود.، بحث و گفتگو و البيگروه

  شکل زير خواهد بود: بهجلسات کارگاه  يمحتوا

 اول: متخصص باشيم! ي جلسه

 تعريف و انواع تخصص
 متخصص كيست؟
 تفكر يك متخصص
 كشف تخصص 

 روز ماندن به

 نمايش تخصص به ديگران

  تخصص شما چيست؟ ن:يتمر

  

 وم: چطور رزومه بنويسيم و مصاحبه شغلي داشته باشيم؟دي  جلسه

 چطور کار پيدا کنم؟
 خورد؟ چيست و به چه دردي مي  رزومه

 رزومه نوشتن يا ننوشتن؛ مسئله اين است!

 چگونه رزومه بنويسيم؟

 چگونه رزومه ننويسيم!؟
 در نگارش رزومه يديبه چند سؤال کلپاسخ 

 تان ي نامريي بازنگري رزومه
 کجا بايد استخدام شوم؟

 بايدها و نبايدهاي مصاحبه شغلي 
  کنندگان  نگارش رزومه توسط شرکت ن:يتمر

  يک نمونه مصاحبه شغلي يبرگزارتمرين: 
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 اي باشيم! وم: حرفهس ي جلسه

 ساني هستند؟ها چه ك اي حرفه
 ها اي تفكر حرفه

 ها اي موفقيت و شكست از نگاه حرفه

 ها و ابزارها ها، مهارت ها: رفتارها، عادت اي چهار عامل موفقيت حرفه

 رفتارها
 ها عادت
 ها مهارت
 ابزارها

 بودن اي متخصص حرفه يدهاينباو  بايدها: بندي جمع

  

 شكل سيستمي حل كنيد چهارم: مسائل زندگي و كارتان را بهي  جلسه

 حل مسئله و تفكر سيستمي
 گام اول: خوب بگرديد (شناخت و تعريف مسئله)

 گام دوم: خوب ببينيد (تحليل مسئله)

 حل مسئله) گام سوم: تصور كنيد (كشف راه

  حل مسئله) گام چهارم: نشان دهيد (ارائه راه
 فکر کردنساده ... و 

  حل يک مسئله با روش سيستمي ن:يتمر

  

 پنجم: يك روز كاري اثربخش ي جلسه

 وري دقيقه براي بهره ١٨صبح:  ٨
 صبح: دو فهرست براي صبحانه ٩

 صبح: سازمان شخصي شما ١٠

 صبح: وقت آزاد من کو؟ ١١

 ظهر: من تصميم نگرفتم! ١٢
 د بتوانم!يبامن ظهر:  ١٣
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 پنجم: يك روز كاري اثربخش ي جلسه

 ظهر: باز هم اشتباه کردم ... ١٤
 !يا خصص حرفهمت يبر شما اسالم ظهر:  ١٥

 ل ...يمين همه اياعصر:  ١٦
 پيش مننترس! کارت را بيار عصر:  ١٧

 ي آخر روز کاري ... دقيقه ۵و 

  

  علي نعمتي شهابمدرس: 

 ) http://gozareha.irها ( وبالگ گزاره ي سندهينو •

نشـريات همشـهري جـوان، همشـهري     و همکـار   اي و اثربخش ي کار حرفه نويسنده و مترجم در حوزه •

  )يت صنعتيريمدسازمان  ي ماهنامهر (يتدب ي هينشر ي هيريأت تحريعضو هو  ي و پنجره خالقيتتندرست

  از دانشگاه صنعتي اميرکبير MBAي مهندسي صنايع و  آموخته دانش •
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