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                                                                                مقدمه   
                            

ه های ديگر وجود داشته است: شرايط نامساعد زندگی، جنگهای قارّ به ی يا حتّ  و کشورهاديگر ، مهاجرت به ديربازاز 
و به ترک خانه  واداراِنسانها را قليمی، مراقبتهای بهداشتی و يا پيامدهای تغييرات اِ کمبود داخلی، فقدان فرصتهای شغلی، 

 ی فزاينده  هایاجرتمها مّ اَ  .نبوده است از اين اَمر مستثناءکشور آلمان نيز  مهاجرت به .است کردهی خود کاشانه 
بسياری از پناهندگان  .آورده است فراهمرا برای دولت فدرال و شهرداريها  ويژه ایچالش به اين کشور خير سالهای اَ 

 بخشیو  برآورده نمی شودنتظارات در بسياری از موارد . اين اِ ندکنتصور می در آلمان را برای خودشان آينده ای بهتر 
در سه ماهه اّول سال  نفر و 30،000در مجموع  2017. در سال می گردندبه کشورهای مبدأ باز دوبارهاز پناهندگان 

در  در نظر دارد با منشأ مهاجرتدولت فدرال  نفر برای بازگشت داوطلبانه درخواست کرده اند. 40،000 ، تعداد2018
اين دسته از  . برای بازگشتنمايدايجاد  هاکشور خود ايندر اِنسانها  یآينده  چشم اَندازی برایکشورها مبارزه کند و اين 

  د.نشوسازی آماده  به بهترين وجهدر آلمان  تادر نظر است،  مهاجران

 در حال اجرای ی بين المللی آلمان،هانجمن همکاراَ  ،جهانی مهاجرت و توسعهی به عنوان بخشی از پروژه بدين جهت 
هايی ساختارهمچنين  وعرضه کند برای اين دسته از مهاجران از بازگشت  پيشحمايتی  یطرحهاي تا ،است يیپروژه ها

در را  ه جهت گيری اوليّ  امکانو تکيه گاهی برای اين مهاجران بوده  که ،دهرائه ددر کشورهای مبدأ اِ  راه سورا در اين 
هزينه ی مين أت ،و توسعه دیاين اقدامات توسط وزارت اقتصاد و همکاری های اقتصا .برای آنان فراهم آوردمبدأ کشور 
 آلمان در توسط اِتحاديه مدارس عالی آموزش بزرگساالن ،بازگشت داوطلبانآموزش برای تعليم و طرح  می شود.مالی 

)Deutscher Volkshochschul-Verband ،(اين برای بهبود آمادگی برای بازگشت  یحمايت اين طرحهای بخشی از
 ) Volkshochschuleآموزشی در ده مدرسه ی عالی آموزش بزرگساالن (اين طرح است. دسته از مهاجران 

 )Modularواحدی (يک ساختار  اين دوره های آموزشی در سطحی پايين و در  .در سرتاسر آلمان عرضه می شود
واحدهای ، می توان آنها را به طور هفتگی آغاز کرد. اين که دروس با يکديگر مرتبط نيستند. با توجه به شونده می يرااِ 
 انجام می شود. مربيان همراهیهمکاری استادان و  با کارهای فنیخياطی،  ،و دوز ، مانند دوختآموزشیختلف م

روانشناختی در طول  هایبرای مراقبت یمربيان ی نيست،آسان تصميم ،داوطلباناين برای بيشتر از آنجايی که بازگشت 
 نظر گرفته شده اَند.دوره آموزش در 

  به کمکمشاوره ای  ،و توانمنديهای هر شرکت کننده هارزيابی صالحيتبرای اَ ، آموزشی ی در ابتدای اين دوره
 شرکت کنندگان فراهم برای ا ی ربزار فرصتاين اَ د. گيرانجام می که در اينجا ارائه شده است، » يیتوانمنديها طلساَ «

 آنها را مستند کند. و توانمنديهای صالحيتهاهمچنين د و نت خود را مورد بررسی قرار دهنقاط قوّ توانمنديها/ تا  ،می آورد
ی توانمنديهاصالحيتها و رزيابی اَ  در با در نظر گرفتن شناخت و يافته ها  یآموزشدوره ی اين هر يک از واحدها

به  واحدها ه یايجاد می شود. هم أمبد هایبازار کار در کشور مندی هاینيازهمچنين با توجه به و  مشاوره شوندگان
 ييد می شود.أتبا يک گواهينامه  یآموزشدوره اين آن، مام تمی شوند و پس از اِ  عمالاِ  دوره ی آموزشیی از يعنوان جز

شرکت  ، زيراهستندمواجه  ويژه ایبا چالشهای توانمنديها صالحيتها و رزيابی ، مشاوران اَ موجودبا توجه به شرايط 
 همچنين های کاری و محيط به یگوناگونبسيار  یزمينه های فرهنگی و مهارتهای زبانپيش با  ،در اين مشاوره کنندگان

د رموا توانمنديها)طلس پيشنهادی (اَ بزار بنابراين اَ  .بازمی گردند مبدأکشورهای  بهجتماعی بسيار متفاوت ساختار اِ 
 هر فرد متمرکز است. تواناييهایو  عمنابساس اَ  بر که ،رائه می دهداِ  اَبزاری را در نظر گرفته ورا  یحساس فرهنگ

قرار گرفت، ه در دسترس اوليّ  های تجربهاين که آزمايشی است و به محض  فازدر اطلس توانمندی ها در حال حاضر 
   خواهد شد. تنظيممشاوران  هاینيازمطابق با 
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      هداف و رويکردهای اَطلس توانمنديهااَ 
    

 
 لزامات پيچيده است.به برخی از اِ  ، ملزمبازگشتداوطلبان  بهمشاوره  ی در زمينهتوانمنديها صالحيتها و رزيابی اَ 

 همچنين، تحصيالت سطح ی و، زبانی، فرهنگهای زمينهپيش  واسطه ی، به مورد مشاوره قرار می گيرندکسانی که 
 مر در مورد اگرچه اين اَ  بسيار ناهمگونی هستند. ی، گروهخود و حرفه ای رسمی و غير رسمیمدارک تحصيلی 

دغام اِ منظور  خاص مورداين ا در مّ است، اَ  و رايجمتداول نيز  )Integrationskursسازی و اِدغام (يکپارچه  هایدوره 
برای  وجهبه بهترين  هانيست، بلکه آماده سازی آن آن زندگی می کنندکه هم اَکنون در  سيستم جامعه ای اين افراد در

پذيرش از نتظار اِ  همچنين ساختارهای اجتماعی وهم تقاضای بازار کار محلی و  هم است. أدر کشور مبدپيش رو شرايط 
  ، به طور گسترده ای متفاوت است.در کشور مبدأ ميزبان ه یبازگشت کنندگان توسط جامع

چه از لحاظ اجتماعی و چه در آلمان (مهاجران دغام خير برای بهبود اِ بزارهايی که در سالهای اَ بسياری از اَ بر خالف 
خود بدان ه ی اين به نوب هستند. حائظ اَهميّت بسيار نيزدر مشاوره ياد شده بعاد توسعه يافته است، اَ ايجاد و حرفه ای) 
در را  هاآنو  آگاه است أهای کشورهای مبدمندينيازبه  ،برای مشاوره متخصص آموزش ديدهيا کارشناس که  ،معنی است

منطبق بر تواناييهای فرد  ،توانمنديها بريک ديد جامع و منسجم صالحيتها و اَطلساز اين جهت  .خواهد گرفت نظر
جنبه های فرهنگی و  با در نظر گرفتنو پتانسيلهای فردی  تواناييها، مهارتها تعيين آنصلی هدف اَ و  استمتمرکز 
 است.جنسيتی فرهنگ  ترجيحات خاصهمچنين 

 گيریجهت در  آنها را و رائه دهداِ  ینوين ندازچشم اَ به مشاوره شوندگان  در نظر دارد، توانمنديهاصالحيتها و رزيابی اَ 
داشتن تصوری برای  و آنان نقاط قّوت اِنعکاساز طريق همين طور کند و  و نزديک خود راهنمايی دور های برای آينده

به هر شرکت کننده  هدايت کند. از خود بهترو تصوری آنها را به سوی خوداِنگاری  ،درست از توانمنديها و منابع خود
که در محيط خصوصی را به ارمغان می آورد، هايی بدين ترتيب تواناييها ومهارتو  يشخوچۀ زندگی تاريخهمراه خود 

  است. آوردهيا حرفه ای به دست 

خارج از  یسسات آموزشؤنمايندگان مآن با همکاری  فرهنگی هایحساسيترزيابی، اَ در روند ايجاد و توسعه اين اَبزار 
مورد که به طور مداوم  ،عملی استکاری و بزار يک سند . عالوه بر اين، اين اَ ه استکشور مورد بررسی قرار گرفت

 بررسی می شود.دائماً فرهنگی هر کشور و برای نيازهای خاص  تطبيق قرار گرفته

 پناهندگیتمرکز بر مهاجرت و با  ،موجودِ رزيابی مهارتهای بزارهای اَ اَ از ، طلساين اَ  آوری جمعايجاد و هنگام در 
همچنين مدنی، ی تخصصی با سازمانهای مختلف جامعه پيگير عالوه بر اين، بحثهای  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

مورد  ی ثبات شدهروشهای اِ  درکبه  تا ،نجمنها و مراکز مشاوره برگزار شداَ  و های حرفه ایرائه دهندگان آموزش اِ 
اِرائه  برنامه و کنسپتی و يا اَبزارکه هيچ  ،کرد روشن اين بحث هابرآيند  .دست يافته شود اين مکان ها نيزدر ستفاده اِ 

 بيشتر از همين روی در مشاوره بهره گرفت. به طور مشخص بتوان از آن که  ،داردنوجود مشخصی  شده ی
 برای اين کار استفاده کنند.موجود بزارهای مختلف از ترکيبی از اَ  ، کهندرکاران ترجيح می دهنددست اَ 

فرادی که در آن هم فارغ التحصيالن دانشگاهی و هم اَ به اين جهت شرايط بسيار مختلفی در نظر گرفته شده است، که 
 بر اَساس نيازغلب کنونی، اَ موجود  بزارهایاَ قرار گيرند. و اَرزيابی آموزشی ندارند، مورد آزمايش  ه یونه تجربهيچ گ

 ند.يک گروه خاص ايجاد شده و توسعه يافته اَ 

بسته به  دسترسی پيدا کند. مشاوره شوندگان ه یتا به هم شود،شروع می  پايين یسطح طلس توانمندی ها ازاَ اَرزيابی 
قرار و تطبيق و تنظيم رزيابی توانمندی ها می تواند مورد پردازش شرايط مشاوره شونده، هريک از بخش های مختلف اَ 

 . ندنآن را حذف کمعنی دار نباشد، از آن بخشهايی  در صورتی که برای آنها آزادند، شوندگانمشاوره  د.نگير
 ست.ه همديگر  ستفاده از موادمربوط به اِ  اين موضوع
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 اَرزيابی یمبنا

 
 

 :اَطلس توانمنديهادر 
 
 

 .در نظر گرفته شده است توانمندی های فردیرزيابی اَ  

 .در نظر گرفته شده استمشاوره هر  برای دقيقه  120مدت زمان تقريبی 
 
 

 اَرزيابی صالحيتها و توانمنديهالزامات مشاور برای اِ 

 
 :رعايت شوندصول زير ، بايد توجه داشت که اُ وقت مشاورهدر تمام 

 

 

              

        

 بيطرفی                          عدالت                    محرمانه بودن                   مسائل           شفافيّت       حفاظت از
 صیشخ     

                                                                         

 .از سطحی برابر مهم استمشاوره  رفتار بر پايه ی حساسيّتهای فرهنگی و ويژهبه  •

شرايط زندگی افراد همراه با مهاجرت، فرهنگ يادگيری متفاوت،  مشاور بايستی نسبت به تاريخچه ی زندگیِ  •
 باشد.برخوردار  در برابر اِبهامات از تحمل سطح بااليیاز  همچنين و بودهحساس  ،مهاجرت ی با پس زمينه

 .بدهدبه شرکت کننده احساس محيطی امن و مطمئن بايستی است و و حفظ اسرار مشاور متعهد به وفاداری  •

از ابتدا برای شرکت  ها و توانمنديها، بايستیبهره برداری از ارزيابی صالحيت اتو امکان شيوه هااهداف،  •
 باشد. و قابل فهم کنندگان شفاف

 داوطلبانه و نتيجه ی آن باز است. در همه وقت ها و توانمنديهامشارکت در ارزيابی صالحيت •

 حمايت فردی است. توانمنديهای مشاوره شونده و شناسايی نقاط قوت و شناخت و ارزيابی برای اين هدف  •
، کشور مبدأ که پس از بازگشت به  در مشاوره شونده ايجاد شود،انتظار نبايستی اين مشاوره، چارچوب در 

 حتماً يک محل برای کار دريافت خواهد کرد.

مورد توجه  ،فرآيند رويکرد به منابع و تواناييهای کنونی شخص مشاوره شونده ،در راستای اين مشاوره بايستی •
يک  بر روی يک راهکار به منظور ايجادتوجه  ،د هدفدر هنگام مشاوره باي قرار گيرد و از اين روی

 اَرزيابی باشد. اين آينده ی مشاوره شونده در پايان برای  استرتژی

است. بنابراين، مشاور بايد نکات زير  وره شوندگانمشا یچالش ويژه برای يک مشاوره موفق، صالحيت زبان •
 را در نظر بگيرد.
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 زبان    

   
                                                                                                                           

تنظيم  توسط مشاور مطابق با آندر زبان کم باشد، بايد سرعت گفتار و انتخاب لغات مشاوره شونده اگر مهارت  •
 .شود

 درست فهميده شده است.نيز درست فهميده و خود که او  ،وديک مشاور بايستی هميشه مطمئن ش •
ت باشد، که تصوير و درک مشاورين با تصاوير و درک مشاوره حساسيّ  همواره دارای اينمشاور بايد  •

  مطابقت ندارد.هميشه شوندگان 
نسبت  تحقيرآميزرفتار هرگونه تا از  ،ت توصيه می شودنقش خود به شدّ رفتار و عالوه بر اين، بازتاب منظم  •

  ندارد. هوش مشاوره شوندهرتباطی با زبان آلمانی هيچ اِ و شناخت از شود. مهارت  پيشگيریبه شرکت کننده 
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 ساختار اَطلس توانمنديها
 

 
 
 
 
 

 

 ريشه های من
/  آنچه هستم 
)  آموزش و(

 آموزشگاههای من
/اَهداف من  

 تصورات من
ِاستراتژی 

 من
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 اطلس توانمنديهای من
 

 _______________________________________ نام:

 

 _________________________________ :تاريخ تولد
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 اَطلس توانمنديها (هسته ی مرکزی)  

 دقيقه) 30های من (حدود  ريشه   
 ؟من که هستم

 
 

  کجا به دنيا آمده اَم؟در از کجا می آيم، 
ها/ گل ها/ درخت ها را با نمودار توسط (Mindmap) پياده سازی: لطفاً يک نقشه ی ذهنچند پيشنهاد برای 

را پُر و شخصيّت  رابطه هانقشه/ کارت  ،مشاوره در طول مّدتِ  رسم کنيد و قراردادن شرکت کننده در وسط آن
 نماييد.

 
 

 خاانواده اَم
 
 
شرکت کننده است. به طور موازی نقشه . در وسط رسم کنيد) افراد را در نمودارها/ گلها/ درختها( یدر نقشه ذهن طفاً ل

 شخصيت کار کنيد.ها و رابطه  / کارتروی نقشه
 

 من کيست؟ چند فرزند دارم؟ شوهر/ زن  من تعلق دارد؟ی چه کسی به خانواده 
 

 مراقبت کنم؟بايستی هنوز از چه کسی 
 

 ؟/ در کجا زندگی می کنندهستند؟ آنها کجا هستنددوستان من چه کسانی 
 

 ايستگاه های زندگی من
 
 
مکانها و اَفراد و همچنين  .استفاده و هريک از ايستگاه ها را معين کنيد / گلهابرای اين مرحله از کاربرگ گلزار(

 شرکت کننده بدين وسيله با گلها مرتبط کند.) تا ، نوشتهزمينه های شغلی را 
 

 در آنجا چه کار کردم؟ (مدرسه، کار، اوقات فراغت)
 

 الگوها (مدلها)  
 
 ؟بودند/ هستند ی ويژهتهميّ اَ دارای در زندگی من  مدوستان ياخانواده اَفراد از کدام 

کدام ايده آل/  دارایشرکت کننده ، داشته و ثبت کنيدشرکت کننده را نگاه فرد (مهمترين ويژگيهاِی شخصيتِی الگوهاِی 
   ند؟ کتالش می  دستاوردی چهرسيدن به ؟ برای هستندبرای او مهم  خصوصيات ويژگيها/است. کدام  آرمان

 
 چرا؟

 
                                                                                                                                       اَرزشها    

 
 

 )استفاده شود اَرزشهای شخصی به مربوط/ برگه ی برگکار( ؟هستند دارای اَهميّتچه چيزهايی در زندگی برای من 
 

 در خانواده، با دوستان، در مورد کار؟
 

 متعهد هستم؟ /به طور خاصسبت به چه چيزی به ويژهن
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              زبان/ زبانها                                                                                                                 
 

 ؟ مهارت دارمتا چه اَندازه در خواندن و نوشتن زبان مادری  ؟ چقدر/هستندزبان/ زبانهای مادری من کدام 
 کنيد)استفاده بيوگرافی آموزش زبان مربوط به برگه ی کاربرگ/ (در صورت اِمکان در اينجا از 

 
 

توانم  و می صحبت می کنم، می فهممزبانها هنوز می توانم صحبت کنم؟ چقدر/ تا چه اَندازه اين زبانها را اين با کدام 
 بنويسم؟

 
 
 

                                                                                                                زبان مادری    
 
 
 

       :زبانها ساير
                                                                                                      

 
 زبان

 
 

 
 زبان

 
 
 

 زبان
 
 
 

 زبان
 

 
 
 

 اِرتباطهای شخصی من
 

 
رتباط دارم/ اِ  یطريقآيا هنوز هم با دوستان، اَقوام و ساير افراد در کشور مبدأ اِرتباط دارم/ برقرار می کنم؟ به چه 

 می کنم؟ (تلفن، ايميل، نامه، اسکايپ)؟ برقرار
 
 

 می توانم/ می خواهم پس از بازگشتم از اين اِرتباطها استفاده کنم؟
 
 
 

 مواد مورد استفاده:
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 )دقيقه 45( های منو) آموزشگاه آموزش( آنچه هستم         

 

 

  زندگی اجتماعی                                                                                                                
 

 چه وظايف ويژه ای در آلمان و يا در کشور مبدأ در خانواده داشتم؟
 

 در محله و همسايگی؟
 

؟در اَنجمنها/ اَنجمنهای فرهنگی  
 

مذهبی/ هيئتهای مذهبی؟در جامعه ی   
 
 

                                                        خانه داری                                                                    
 

 پخت و پز دارم؟ درخانه و کارهای چه تجربه ای در 
 

  چه دوست  دارم بپزم و برای چه کسی؟
 

ام؟ داشتهفعاليت های ديگری در خانه کارها و چه   
 
 

 مراقبت از سالمندان و کودکان                                   
                      

 
 از کودکان مراقبت کردم؟تا به حال آيا 

 
 از کودکان لّذت می برم؟ کردن آيا از مراقبت

 
، يدن، آواز خواندن، رقصکردن خواندن، ورزشکتاب ، کردن مثال بازی برایدوست دارم با بچه ها چه کار کنم؟ (

 ؟ياد گرفتنرفتن، بيرون 
 

 م؟ه اَ مراقبت کردنيز افراد سالخورده يا افراد بيمار  از به حالتا آيا 
 

 ؟مراقبت کنماز افراد سالخورده يا بيمار دوست دارم آيا 
 
 

 شناخت پزشکی                                                                                               
 

 دارای چه شناخت يا آموزش پزشکی هستم؟
 
 

 کارهای فنی                                                                                                   
 
 

دوزندگی/ خياطی، خراطی، مکانيک و مانند ه کارهايی؟ چآيا دارای تجربه در کارهای فنی هستم؟ اگر چنين است، دقيقاً 
 تعمير دوچرخه، تعمير وسايل الکتريکی (تلويزيون، راديو)، بافندگی، جوشکاری، نجاری، کار در ساختمان

 
 ؟دربها را سنباده زده و رنگ بزنم، بزنم رنگ را کنم؟ ديوارهاتعمير آيا می توانم آپارتمان خود را 
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    کشاورزی                                                                                                                      امور 
 
 

 تجربه دارم؟ حيوانات دام/ با  در زمينه ی کارآيا تا کنون در مزرعه يا باغ کار کرده ام؟ آيا 
 ؟ه اَمانجام داددقيقاً ی هايچه کار

 
 
 

 کجا                                      در  ت                          نوع فعاليّ 
 

         / مالداریو دامداری امور کشاورزی
 

   
 حيوانات (دامها) /با دام

   
 در مزرعه/ کشتزار 

   
 در باغ                  

 
   

 

 
                                                                                                                                       قيّت خّال 

 
 

 ق هستم؟آيا من فردی خّال 
 
 

 فکر کنم؟ ی ذهنیهامی توانم خارج از قالبی نو لّذت می برم و هاآيا از ايجاد و خلق چيز
 
 

 آيا می توانم نقاشی کنم، برقصم، آواز بخوانم، يک دستگاه موسيقی را بنوازم، آيا دوست دارم تئاتر بازی کنم، 
 آيا دوست دارم ورزش کنم؟

 
 

 يا آرايشگری کنم؟و آيا می توانم مو کوتاه کنم 
 
 

 فرهنگی                                                                                      ميان ی / مهارتهاصالحيّتها
 
 

 ؟ ی مختلف متوجه شده/ ياد گرفته اَمفرهنگها ازدر تماس با افراد يا و  ديگردر کشورهای  هايیچه چيز
 زندگی؟طرز آداب و رسوم، اَخالق و  طرز رفتار، رات،مقرّ  :مثال برای

 
 

 دوست نداشتم؟ و چرا؟ کمتر دوست داشتم يا چه چيزهايی را دوست داشتم و چه چيزهايی را 
 چگونه با آن برخورد کردم؟
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0Fکاری  ی مدرسه/ شغل و حرفه/ تجربه

1                    
                       

 
  به کدام مدارس در کشورم و يا در کشور آلمان رفته اَم؟

 
 مدرسه ...          تا ...  از  تحصيلی کارنامه/ مدارک

   
   
   
   

 

 
 

 اَم؟ داشتهفعاليتهايی نوع آموزشهايی ديده اَم؟ چه يا چه حرفه هايی ياد گرفته اَم؟ چه دوره ها و 
 

 حرفه/ آموزش/ نوع فعليّت ... تا  ...  از  پايان نامه/ گواهی نامه ی آموزشی
   

   

   
 

 
 شغلها و تجربه های کاری 

                                                                      
 

 چه نوع تجربه کاری دارم؟ در کجاها تا کنون کار کرده ام؟ 
 

 از چه کسانی تا به حال چيزی ياد گرفته اَم؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
اِرتباط برقرار (يا مرتبط)  شده ) از قبل شناسايیمکتبهامکان وجود دارد، که با مکانهای يادگيری (مدارس/ در اينجا اين اِ  1

 مناسب برای کسانی است، که از کشورهای مبدأ با بازارهای کار با سازمان دهی غيررسمی  اين اَمر .کرد
 آمده اند و در آنها برای آموزش حرفه ای کالسی وجود ندارد.
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 فعاليّتها را تا حدّ نوع لطفاً  -چگونه به خانواده يا دوستانم کمک کرده اَم؟ (در کسب و کار، کشاورزی، در خانواده) 

 ثبت کنيد. اً ممکن دقيق
 

 
 نوع فعاليّت     

                      
 محل کار            ...        تا   ...  از

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
چيزهای ديگری ياد گرفته اَم؟ در کدام دوره ها شرکت کرده اَم (دوره های آموزش زبان، دوره های آموزش چه 

 کامپيوتر، دوره آموزش رانندگی، دوره های آموزش کارهای فنی)
 

 نوع آموزش/ فعاليّت
 

 ...  از  ...  تا
 

 دوره آموزشی

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 چيست؟  به من ی  ی را بيشتر دوست داشتم؟ بيشترين عالقههايآموزش چه چيز ت /در طول فعاليّ 

 بود؟ / مشکلبرای من دشوار هايیچه چيز
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  )دقيقه 15من ( و تصورات ايده ها ،هدافاَ          
 

 آرزوها و اَهدافم چه هستند؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مواد مورد استفاده:
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         دقيقه) 30استراتژی من  (        
 

 چگونه می توانم از مهارتها و تجربه هايم استفاده کنم؟
 ؟) تهديدقدرت، ضعف، فرصت و (SWOT تجزيه و تحليل 

 
 پس از بازگشت  می خواهم در چه زمينه ای کار کنم؟

 
 دهم؟ ب بسط /بايد گسترشرا ديگری  هایمن مناسب است؟ چه چيز ی آينده چشم اَندازآيا توانايی های من برای 

 دهم؟بچه کارهايی بايستی هنوز اَنجام 

 
 

  وجود دارد؟من  آموزش ی ی برای ادامهمکاناتچه اِ 
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 د؟ (خانواده، دوستان، آشنايان؟)نکمک / حمايت کندر اين اَمر د مرا نمی توان چه کسانی

 
 چه کارهايی بکنم؟ با چه مشکالتی روبرو خواهم شد؟ ستیبرای رسيدن به اهدافم باي

 
SMART زمانمند، مناسب و معقول، و موردقبول ، قابل پذيرشو اَندازه گيری (مشخص، قابل سنجش( 

 

 استفاده:مواد مورد 


