از کجا متوجه شویم که چه دور ه هایی در مراکز اموزش فنی و حرفه ای وجود دارد ؟

رشته های آموزشی از طریق سایت اداره کل به آدرس  golestantvto.ir :قسمت اطالعیه مهم به نام دفترچه الکترونیکی دوره های
آموزشی قابل دسترس می باشد .
برای اخذ دیپلم کاردانش چه مهارتهایی را و در کجا باید بگذرانیم ؟

در واقع مراجع اصلی پاسخ به این سوال سازمان آموزش و پرورش می باشد متقاضی می بایست پس از مراجعه به مشاور تحصیلی
سازمان و مطالعه مجموعه های مربوطه ( در حال حاضر مجموعه هفتم ) نسبت به انتخاب نوع دیپلم  ،نوع مهارتهای مورد نیاز  ،کد
استاندارد و ساعت استاندارد حرفه ها اقدام نموده و سپس برای گذراندن این مهارتها به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مراجعه نماید
مدارک اخذ شده آیا داری اعتبار به منظور کار درکشورهای دیگر هست ؟

سازمان آموزش فنی و حرفه ای عضور سازمان بین المللی کارمی باشد بنابراین با ترجمه مدارک مهارت آموزش فنی و حرفه ای امکان
فعالیت در کلیه کشور های عضور سازمان بین المللی کار فراهم می شود
آیا برای گذراندن دور ه های آموزشی در مراکز آموزشی باید هزینه دوره پرداخت گردد ؟

خیر فقط مبلغ  50000ریال بابت ثبت نام الکترونیکی پرداخت می گردد .
چطور متوجه شویم که یک عنوان استاندارد قبالً تدوین شده است یا خیر ؟

در سامانه ملی استاندارد ها به آدرس  rpc.irantvto.ir :امکان جستجوی عناوین استاندارد تدوین شده موجود است .
اگر اشکالی در محتوی استاندارد وجود داشته باشد یا نیاز به بروز رسانی داشته باشد چه باید کرد ؟

در سامانه ملی استاندارد ها به آدرس  rpc.irantvto.ir :امکان بازنگری و ویرایش استاندارد آموزشی وجود دارد .
اگر درسامانه ملی استاندارد در یک گروه برنامه ریزی درسی ثبت نام کرده باشیم امکان ثبت نام در گروه برنامه ریزی دیگر وجود دارد ؟

زمان ثبت نام حداکثر امکان انتخاب دو گروه برنامه ریزی وجود دارد و بیشتر از آن امکان پذیر نیست .
آزمونهای مشاوره و هدایت شغلی برچند نوع است ؟


آزمون شخصیتیSCL90

یکی از پر استفاده ترین ابزار های تشخیص روان پزشکی است .این آزمون شامل  90سئوال برای ارزشیابی عالئم روانی است و
به وسیله پاسخگو گزارش می شود و اولین بار برای نشان دادن جنبه های روان شناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی
گردید  .با استفاده از این آزمون می توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد.
آزمون رغبت استرانگ
پرسشنامه رغبت سنج استرانگ به شما در فهم رغبت های شغلی تان کمک نموده و انواع مشاغلی که احتماالً در آنها احساس
راحتی می کنید را به شما نشان می دهد.



آزمون رغبت استرانتیپ نمای مایرز بریگز
آزمون تحلیل شخصیت وشغل مایرز – بریگز ) ( MBTI

ویژگیهای شخصیتی  ،به ویژگیهای پایداری که رفتار یک فرد را تعیین میکند گفته میشود .یکی از آزمونهای شخصیتی که
بسیار استفاده میشود  MBTIنامیده میشود و ازافراد می پرسد ،در موقعیتهای معین معموال چه احساسسی دارند و چگونه
عمل میکنند.بطور کلی تیپ سنجی و استفاده از الگو یونگ.


آزمون رغبت استران آزمون رغبت هالند
تیپ های شخصیتی پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند وپیشنهاد میگردد از این پرسشنامه درخصوص افراد زیر 16
سال استفاده گردد و در خصوص افراد بزرگتر از پرسشنامه مایرز  -بریگز  MBTIاستفاده گردد.



آزمون رغبت استرانٱزمون شخصیتNEO

یکی از آزمون های شخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده است و از جدیدترین ابزارها در زمینه شخصیت
است .به منطور اندازه گیری پن ج عامل یا حیطه اصلی روان نژندی(ثبات عاطفی با ناسازگاری)  ،برونگرایی ،انعطاف پذیری ،
دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری طراحی شده است.

