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 یشغل كارآموزان
 ریزیطرح سری کتابهای از یبخش ه،ینشر نیا

 یمیتعل و یآموزشریز طرح ،یشغل ریزطرح –

 تحصیل به بزرگساالن بازگشت  ریزطرح و

 ،با نگارشی روان کار کتاب سه نیا. باشد یم

 یبرا یمنابع و ها نیتمر اطالعات، یحاو

 یآموزش و یشغل ماتیتصم اتخاذ به کمک

 . هستند

 :تا کرد خواهد کمک کاربران به کتاب نیا

 کی ،یشغلریزی طرح که نندیبب 

 هاانتخاب از یسر کی با همراه مداوم ندیفرآ

 یشغل ریزیطرح ندیفرآ) است ها میتصم و

 (یا مرحله پنج

 ،خصیصه  و ها ارزش عالئق، مهارتها

 را یکار های نقش را در ارتباط با خود های

 .کنند کشف و ییشناسا

 مورد های شیگرا و دانش ف،یوظا 

 .کنند جستجو را یشغل طبقات در ازین

 

 

 
 عملیاتی و راهبردهای حل مساله را  هایطرح

   .ی مطلوب توسعه دهند در جهت حرکت به سوی آینده

 داشته ا منابع اطالعاتی بیشتری تماس ب

 .باشند

 در  CAREERinsite از دیتوان یم زین شما

www.alis.gov.ab.ca/careerinsite  دیبازد 

 و ویژگی تعاملی این سایت بسیار مفید خواهد بود. دیکن

 پنج یشغل ریزیطرح ندیفرآ قیطر از را کاربران

 مقدمه، شامل گام هر. کرد خواهد ییراهنما یمرحلها

 و ALIS ینکهایل تها،یفعال کردن، فکر یبرا یسواالت

 . است شتریب مطالعات

 را کاربران و بوده اف ید یپ فرمت به تها،یفعال نیا

 لیتکم نیآنال صورت به را آنها تا ساخت خواهند مجاز

به  را آن و گرفته نتیپر را آن یخال فرم ای و کرده

 . کنند پر یدستصورت 

 رهیذخ نیآنال صورت به را پاسخها توان ینم: توجه

 .کرد

 

 

 كنید كسب بیشتری اطالعات توانیدمی كجا از : مرتبط موضوعات

 ریزطرحتعلیمی و تربیتی و  ریزطرحشغلی،  ریزطرح :شودمی تشکیل کتاب سه از ،ریزیطرح سری کتابهای
و  تمرین هاقابل مطالعه، همگی شامل اطالعات،  نای آساه کتاباین . ی بزرگساالن بازگشت به مدرسه

  د.شغلی و آموزشی خود را اتخاذ کنی منابع برای کمک به شماست تا تصمیمات

آیا مایل به کسب اطالعات . کند را لیست میریز طرحفهرست مطالب، موضوعات تحت پوشش این 
اگر شغلیتان، بازگشت به مدرسه و یا تعلیم و تربیت هستید؟  ریزیطرحی سایر موضوعات مرتبط با  درباره

فرمایید. ها دیدن  ، یک کپی از مقاالت لیست شده در چارت زیر تهیه کرده و یا از وب سایتتچنین اس
  .برای سفارش اطالعات، از منابع آخر کتاب دیدن فرمایید

 


