


 مددکاری اجتماعی



 مزکش مشاوره ، آموسش و

 توان افشایی 

 خانه های قزآنی استان اصفهان 



 مددکاری اجتماعی چیست؟

اػت وِ ثِ وبس حشفِ ای هذدوبسی اجتوبػی 
افشاد، خبًَادُ ّب، گشٍُ ّب ٍ جَاهغ ووه هی وٌذ 

ثخـٌذ ٍ استمبء تب سفبُ فشدی ٍ اجتوبػی خَد سا 
ّذف آى ووه ثِ افشاد دس تَػؼِ هْبست ّبی  
خَد ٍ تَاًبیی آًْب دس اػتفبدُ اص هٌبثغ خَد ٍ 

هذدوبسی . اػت حل هـىالتجبهؼِ ثشای 
اجتوبػی ػالٍُ ثش ثشسػی، وبّؾ ٍ سفغ هـىالت 
فشدی ٍ ؿخصی، ثِ هؼبئل اجتوبػی گؼتشدُ تش 

ًیض  … فمش، ثیىبسی ٍ خـًَت ّبی خبًگی ٍهبًٌذ 
.هی پشداصد  



 حرفه چیست؟ 

مىظًر از حرفٍ ایه است کٍ 
داوسته داوش َای مختلف کافی 

آن تًاوایی بکار بردن ویست بلکٍ 
ممکه است . ویس الزم است

شخصی دربارٌ یک مًضًعی 
داوش زیادی داشتٍ باشذ اما در 

بکارگیری ایه داوش در اوجام 
يظایف مًرد وظر استعذاد وذاشتٍ 

.باشذ  



هذدوبسی اجتوبػی حشفِ ای اػت وِ ثب ٍام 
:  گشفتي ػلَم اًؼبًی ٍ اجتوبػی اص لجیل

جبهؼِ ؿٌبػی، سٍاًـٌبػی، ػلَم ػیبػی،  
ثْذاؿت ػوَهی، حمَق ٍ التصبد، ثشای 
تؼبهل ثب ًظبم هشاجغ، اًجبم اسصیبثی ّب،  
هذاخالت ثشای حل هـىل وبسثشد داسد 

ّوچٌیي اعالػبت جبهغ دسثبسُ اًؼبى ثِ 
دػت هی آٍسد ٍ ثب اػتفبدُ اص آى اعالػبت  
.ثِ جٌجِ ّبی هختلف اًؼبى تَجِ هی وٌذ  



 عملکزد اجتماعی چیست؟

ػولىشد اجتوبػی ثِ ؿیَُ ای وِ افشاد ًمؾ 
ّبی اجتوبػی خَد سا اًجبم هی دٌّذ ٍ 

ًْبدّبیی وِ ثشای اًجبم آى فشاّن هی ؿَد 
هثالً خبًَادُ ًْبدی اػت وِ دس . اؿبسُ داسد

ًمؾ پذس، آى ًمؾ ّبی هختلف اص لجیل 
.ایفب هی ؿَدهبدس ٍ فشصًذ   



 تاریخچه ای مختصر از مذدکاری اجتماعی
 

ثِ  ۱۹۶۰ثؼذ اص جٌگ جْبًی دٍم، اص ػبل 
ثؼذ، دٍلت ّب ثِ ایي ًتیجِ سػیذًذ وِ 

جبهؼِ ثشای سفغ ًیبصّب ٍ هـىالت خَد دس 
صهیٌِ ػولىشد اجتوبػی، ثِ یه فشد 

.هتخصص ًیبص داسد  
خذهبت هذدوبسی اجتوبػی دس گیشی 

.جْبى ؿذ  



 تاریخچه ای مختصر از مذدکاری اجتماعی
 

جٌگ جْبًی دٍم ٍ : دس ٍالغ اتفبلبتی هبًٌذ
،  (ثی ػشپشػتی فشصًذاى)پیبهذّبی ًبؿی اص آى

گؼتشؽ ؿْشًـیٌی ٍ ؿىل گیشی والى  
ؿْشّب، ٍلَع ثالیبی عجیؼی ٍ پیبهذّبی آى،  
افضایؾ جوؼیت، هْبجشت ّب، تَػؼِ للوشٍ  

ػلَم پضؿىی، ایجبد سٍیىشد ّبی تبصُ ثِ حل  
هـىالت، تحَالت التصبدی ٍ اجتوبػی،  

ثبػث ضشٍست ؿىل … دگشگًَی صٌؼتی ٍ
گیشی خذهبت هذدوبسی اجتوبػی دس جْبى  

.ؿذ  



بنیان گذار رشته مددکاری اجتماعی در 
.می باشدخانم ستاره فزمانفزمایان ایزان   



 مزاجعه به مددکار اجتماعی 
:دو شکل استبه   

 خَدهؼشف•
 اسجبػی•

هٌظَس اص خَدهؼشف ایي اػت وِ فشد، ثب توبیل 
ؿخصی خَد هشاجؼِ وشدُ ثبؿذ ٍ هٌظَس اص 

اسجبع ایي اػت وِ اص عشف ػبصهبى ّبی دٍلتی  
ٍ غیشدٍلتی ثِ هذدوبس اجتوبػی اسجبع ؿذُ 

.ثبؿذ  

 



 مذدکار اجتماعی کیست؟ 
کیست؟مراجع   

وؼی اػت وِ ثب اػتفبدُ اص هْبست : هذدوبس اجتوبػی
ّبی داًؾ ًظشی ٍ ػولی خَد ثِ ؿخص داسای هـىل 
.ووه هی وٌذ تب ثتَاًذ ثِ اػتمالل ٍ آساهؾ دػت یبثذ  

فشدی، اجتوبػی،  )ؿخصی اػت داسای هـىل  :هشاجغ
وِ داسای تَاًوٌذی ّبیی هی ( …التصبدی، ثیي فشدی ٍ

ثبؿذ ٍ هذدوبس اجتوبػی اٍ سا ّذایت ٍ ساٌّوبیی هی  
.ًوبیذ  



 ريش های ارائه خذمات در مذدکاری اجتماعی

:سٍؽ ّبی اصلی( الف  
  هذدوبسی فشدی یب وبس ثب فشد 
      ٍُهذدوبسی گشٍّی یب وبس ثب گش 
      ِهذدوبسی جبهؼِ ای یب وبس ثب جبهؼ 



 ريش های ارائه خذمات در مذدکاری اجتماعی

:سٍؽ ّبی فشػی( ة  
 

   اهَس اداسی دس هذدوبسی اجتوبػیهذیشیت ٍ 
   تحمیك دس هذدوبسی اجتوبػیپظٍّؾ ٍ 



 ريش های ارائه خذمات در مذدکاری اجتماعی

دسسٍؿی وِ گبُ دس ثخؾ اصلی ٍ گبُ ( ج  
گیشدهی لشاس سٍؽ ّبی فشدی هَسد اػتفبدُ     
الذام اجتوبػی دس هذدوبسی : وِ ػجبست اػت اص  

.اجتوبػی  

 



اصلیريش های ( الف  
 مذدکاری فردی

 
دس ایي سٍؽ هشاجغ، فشد ٍ خبًَادُ   :هشاجغ
ایي فشد هی تَاًذ اص ّش عجمِ اجتوبػی،  . اٍػت

گشٍُ ػٌی ٍ جٌؼی، ػبوي ؿْش یب سٍػتب ثبؿذ 
ٍ ؿخصبً ثشای دسیبفت ووه ثِ هذدوبس 

اجتوبػی هشاجؼِ وشدُ یب تَػظ فشد یب ػبصهبًی  
.ثِ هذدوبس اجتوبػی اسجبع ؿذُ ثبؿذ  



اصلیريش های ( الف  
 مذدکاری فردی

ایي وِ دس ایي سٍؽ هشاجغ، فشد ٍ خبًَادُ اػت ثِ  
دلیل استجبط ًضدیىی اػت وِ هیبى فشد ٍ خبًَادُ  

خَد حبون اػت ٍ ػوذتبً ثؼیبسی اص هـىالت جَاًبى  
.ٍ ًَجَاًبى سیـِ دس خبًَادُ داسد  

هثال دختشی وِ اص خبًِ فشاس هی وٌذ ٍ ػپغ تَػظ  
همبهبت لضبیی ثِ هذدوبس اجتوبػی اسجبع دادُ هی 

ؿَد ثذٍى دس ًظش گشفتي ٍضؼیت خبًَادگی فشد،  
ثؼیذ هی ثبؿذ وِ هذدوبس اجتوبػی لبدس ثِ حل  

.هؼبئل هَجَد ثبؿذ  



اصلیريش های ( الف  
 مذدکاری فردی

دس صهبى هشاجؼِ : خصَصیبت ٍ هبّیت هـىل 
هذدجَ هـىل ثِ گًَِ ای ثشای اٍ حبد ؿذُ 
اػت وِ لبدس ثِ ّوبٌّگی ٍ اًجبم ًمؾ ّبی  

دس ٍالغ دس هذدوبسی اجتوبػی  . خَد ًخَاّذ ثَد
هـىل چیضی اػت وِ ػولىشد ٍ ًمؾ اجتوبػی  

ایي هـىل هوىي . فشد سا دچبس اختالل ػبصد
اػت ًبؿٌبختِ، ؿٌبختِ ؿذُ ٍ یب دس اٍلَیت 

.ًجَدى ثشای هشاجغ ثبؿذ  



اصلیريش های ( الف  
 مذدکاری فردی

دس وبس ثب فشد، هحل وبس هذدوبس اجتوبػی  : هىبى فؼبلیت هذدوبس اجتوبػی 
.  ػوذتبً هَػؼبتی اػت وِ ػولىشد آًْب دس چبسچَة هـىالت فشدی اػت

هثالً ثیوبسػتبى ّب صًذاًْب پشٍسؿگبّْب وبًًَْبی اصالح ٍ تشثیت 
ِ ای خذهبت حوبیتی ٍ تَاًجخـی .هجوَػ  

هذدوبساى فشدی ثب ووه هشاجغ، هـىل سا ؿٌبػبیی ٍ دسصذد سفغ آى 
.تالؽ هی وٌٌذ ٍ فشد سا ثِ صًذگی هؼتمل ّذایت هیىٌٌذ  

دس ایي سٍؽ هذدوبساى اجتوبػی ثغَس هؼتمین ثب فشد ٍ ثذٍى ٍاػغِ  
استجبط ثشلشاس هیىٌٌذ وِ ثب اسائِ هـبٍسُ، اتصبل هشاجؼیي ثِ اسائِ دٌّذگبى  
خذهبت ٍ تَاًوٌذ ػبختي هشاجؼبى ثشای ثشآٍسدُ ػبختي ًیبصّبی خَد، ثِ 

.هـىالت آًْب اص جولِ فمش، اػتیبد، ثیوبسی ّبی سٍاًی ووه هی وٌٌذ  



اصلیريش های ( الف  
 مذدکاری گريهی

ّذف اصلی اص فؼبلیت ّبی گشٍّی سؿذ اجتوبػی، ػمالًی، : ّذف
ػبعفی ٍ ؿىَفب ػبختي اػتؼذادّبی ًْفتِ اًؼبًی اػت ٍ تالؽ 

.گشٍّی ساّی اػت ثشای سػیذى ثِ ایي ّذفّبی   
 

دس ایي سٍؽ هشاجغ اػضبی یه گشٍُ هی ثبؿذ ٍ ؿبهل  :هشاجغ
وؼبًی هی ؿَد وِ داسای ّذف یب ّذف ّبی هـتشن ثبؿٌذ وِ  

عی ؿشایغی ثِ ػضَیت گشٍُ دسآهذُ اًذ ٍ همشسات گشٍُ سا 
.هبًٌذ گشٍُ افشاد داسای اػتیبد. پزیشفتِ اًذ  



اصلیريش های ( الف  
 مذدکاری گريهی

دس هذدوبسی گشٍّی هـىل : خصَصیبت ٍ هبّیت هـىل
هی تَاًذ دس صهیٌِ ّبی التصبدی اجتوبػی فشٌّگی  

ثْذاؿتی ثبؿذ افشادی وِ دس گشٍُ ػضَ ّؼتٌذ دس هـىل 
یب هـىالتی ثب دیگش اػضبی گشٍُ ّوؼبى ّؼتٌذ هبًٌذ  

هذدوبساى اجتوبػی  . گشٍُ خبًَادُ ی هؼتبدیي ثْجَد یبفتِ
اص عشیك تـىیل ایي گشٍُ ّب ػالٍُ ثش اًتمبل اعالػبت  

الصم، اص عشیك هجبدلِ تجبسة خبًَادُ ّب ثب یىذیگش پبػخ  
ثؼیبسی اص ػَاالت سا تَػظ خَد اػضبی گشٍُ ٍ ّذایت  

.ّبیی وِ هی وٌٌذ پیذا هی ًوبیٌذ  



اصلیريش های ( الف  
 مذدکاری گريهی

دس ایي سٍؽ هحل وبس : هىبى فؼبلیت هذدوبس اجتوبػی
هذدوبس اجتوبػی ػبصهبى یب هَػؼِ ای اػت وِ یه یب  
.چٌذ ٍظیفِ خذهبت اجتوبػی ٍ سفبّی سا ػْذُ داس اػت  



اصلیريش های ( الف  
 مذدکاری گريهی

:تـىیل هی دّذ ػِ ًَع گشٍُهؼوَال هذدوبس اجتوبػی،   
هؼوَالً ثِ صَست ػخٌشاًی هی ثبؿذ ٍ دس آى  : ّبی آهَصؿیگشٍُ 

ثیـتش هذدوبس اجتوبػی ػخي هی گَیذ ٍ ثشای آدهْبیی اػت وِ 
هیبًؼبالى: خَة گَؽ هی دٌّذ هبًٌذ  

هؼوَالً ثشای وَدوبى ٍ ًَجَاًبى ثیـتش اػتفبدُ : ّبی فؼبلیتگشٍُ 
 هی ؿَد هبًٌذ وبسگشٍّی دس والع فؼبلیت ّبی ٍسصؿی

گشٍّی اػت وِ ٍظبیفی ثِ هشاجؼبى دادُ هی : ٍظیفِ هذاسگشٍُ 
ؿَد ٍ افشاد چِ دسٍى گشٍُ چِ ثیشٍى اص گشٍُ، ثبیذ ٍظبیف خَد سا  

ایي گشٍُ ّب هؼوَال ثشای افشاد اػیت دیذُ هثل افشاد  . اًجبم دٌّذ
.داسای اػتیبد ثشگضاس هی ؿَد  



اصلیريش های ( الف  
 مذدکاری جامعه ای

هذدوبسی جبهؼِ ای ػجبست اػت اص فؼبلیتی هٌظن 
ٍ ّذفوٌذ وِ ثب گشدآٍسی اهىبًبت هبدی ٍ هؼٌَی 

ٍ جلت هـبسوت ّبی هشدم دس جْت حل  
هؼضالت اجتوبػی دس جَاهغ ؿْشی ٍ سٍػتبیی  

.اًجبم هی گیشد  



اصلیريش های ( الف  
 مذدکاری جامعه ای

سفغ ًیبص ّبی جوؼی یب هـىالت اجتوبػی: ّذف  
دس ایي سٍؽ فشد هَسد ًظش، ول جبهؼِ اػت   :هشاجغ

ثِ ػجبستی دیگش هشاجغ دس هذدوبسی جبهؼِ ای 
هشدهی ّؼتٌذ وِ ًیبص هـتشوی داسًذ وِ سفغ آى 
ًؼجتبً ػوَهیت داسد ٍ اگش دس جشیبى آى ثِ فشد یب 

.گشٍّی خذهبتی اسائِ ؿَد ثخبعش جبهؼِ اػت  



اصلیريش های ( الف  
 مذدکاری جامعه ای

دس ایي سٍؽ هـىل اثؼبد گؼتشدُ ٍ : خصَصیت ٍ هبّیت هـىل
ػوَهی داسد وِ هتَجِ ًظبم ّبی هشاجؼِ هی ؿَد هثل ثْذاؿت 

ٍ دسهبى، التصبد، آهَصؽ ٍ پشٍسؽ، ٍػبیل استجبط جوؼی، 
آػیت ّبی اجتوبػی هبًٌذ فحـب ٍ اػتیبد، لبچبق، خَدوـی، 

…تىذی ٍ ٍلگشدی ٍ  
هحل وبس هذدوبس اجتوبػی : فؼبلیت هذدوبس اجتوبػیهىبى 

هَػؼِ یب ػبصهبى اػت اهب فؼبلیت ّبیی دس ػغح اجتوبع اًجبم 
ثِ عَس ولی اص لحبػ ػول اص دٍ سٍؽ دیگش ٍػیؼتش ٍ  . هی دّذ

.هىبى فؼبلیت اٍ ثیـتش دس ثیي هشدم ٍ دسٍى جبهؼِ هی ثبؿذ  



اصلیريش های ( الف  
 مذدکاری جامعه ای

وبس ثب جبهؼِ یه صهیٌِ فَق الؼبدُ ٍػیغ ٍ هتٌَع اػت وِ ثغَس 
ثشخی اص هذدوبساى اجتوبػی وِ . غیش هؼتمین اًجبم هی ؿَد

خَاّبى تغییش لَاًیي استمبی ػذالت اجتوبػی ّؼتٌذ تصوین 
الذاهبتی . هی گیشًذ وِ ثب جَاهغ، ػبصهبى ّب ٍ دٍلت ّب وبس وٌٌذ

اص لجیل حوبیت الـبس آػیت پزیش، هجبسصُ ثشای پبیبى دادى ثِ 
ًبثشاثشی ّب ٍ ثی ػذالتی ّب دس جبهؼِ، ایجبد ػیبػت، هذیشیت 

هَػؼبت سفبّی، تحمیمبت دس صهیٌِ سفبُ اجتوبػی ٍ الذام  
.اجتوبػی صَست هی دٌّذ  



ريش های فرعی( ب  

دس ایي سٍؽ، : هذیشیت ٍ اهَس اداسی دس هذدوبسی اجتوبػی
هذدوبس اجتوبػی دس ًمؾ هذیش اػت وِ ّوبٌّگی، ثشًبهِ 

سیضی ٍ هذیشیت تـىیالت اجشایی دس صهیٌِ ی سفبُ اجتوبػی 
دس ایي سٍؽ داًؾ ّبی هذدوبسی اجتوبػی . سا ثشػْذُ داسد

ثِ ػجبست دیگش ّوبًگًَِ وِ  . ثب داًؾ هذیشیت استجبط داسد
سٍاًـٌبػی دس هذدوبسی فشدی، سٍاًـٌبػی اجتوبػی دس 
هذدوبسی گشٍّی، جبهؼِ ؿٌبػی دس هذدوبسی جبهؼِ ای 

وبسثشد فشاٍاًی داسد، ػلن هذیشیت ٍ ػیبػت ًیض دس هذیشیت 
ُ ای هی ثبؿذ  .اجتوبػی داسای وبسثشد ٍیظ



ريش های فرعی( ب  

هذدوبس : پظٍّؾ ٍ تحمیك دس هذدوبسی اجتوبػی
اجتوبػی دس ًمؾ پظٍّـگش، ّوَاسُ ػؼی داسد وِ ثِ  
تجییي چشایی ّب ٍ ػَاهل ثِ ٍجَد آٍسًذُ ی هـىل یب  

هـىالت اجتوبػی پی ثجشد ٍ یب ًیبصّبی اجتوبػی سا  
هثال چِ ػَاهلی ثبػث ایجبد خـًَت . ؿٌبػبیی وٌذ

خبًگی هی ؿَد؟ چشا افشاد ثِ ػوت اػتیبد وـیذُ هی 
 ؿًَذ؟ چشا آهبس خَدوـی سٍ ثِ افضایؾ اػت؟



اقذام اجتماعی( ج  

  دس ایي سٍؽ هذدوبس اجتوبػی ػؼی داسد ثب
ثشسػی ّبی وبسؿٌبػی ثشًبهِ ّبی سفبّی خَد سا 

دس لبلت لبًَى ثؼذ اص تصَیت هشاجغ ریصالح ثِ 
وِ ایي هَسد دس اداهِ ًیض  . جبهؼِ ػشضِ ًوبیذ

 .ثشسػی هی ؿَد



اقذام اجتماعی( ج  

  دس ایي سٍؽ هذدوبس اجتوبػی ػؼی داسد ثب
ثشسػی ّبی وبسؿٌبػی ثشًبهِ ّبی سفبّی خَد سا 

دس لبلت لبًَى ثؼذ اص تصَیت هشاجغ ریصالح ثِ 
وِ ایي هَسد دس اداهِ ًیض  . جبهؼِ ػشضِ ًوبیذ

 .ثشسػی هی ؿَد



 وقص ها در مذدکاری اجتماعی

ُهذدوبس اجتوبػی دس وبس ثب هشاجؼبى خَد ػؼی : تمَیت وٌٌذ
هی وٌذ وِ سٍؽ ّبی تَاًبیی حل هؼئلِ سا دس افشاد استمب دّذ 

 .تب ثتَاًٌذ هـىالت خَد سا دػتِ ثٌذی ٍ تـخیص ثذّذ
هثال هشاجؼی وِ  . ٍاػغِ ثیي هٌبثغ اجتوبػی ٍ هشاجغ :ٍاػظ

ًیبصهٌذ حوبیت هبلی هی ثبؿذ سا ثِ هَػؼِ ّبیی وِ ووه  
 .وٌٌذُ ّؼتٌذ، هؼشفی هی وٌذ

ٍاسد هذدوبسی اجتوبػی ( ثِ ثؼذ ۱۹۶۰)اص حَصُ حمَق: حبهی
ؿذُ اػت ٍ هذدوبس اجتوبػی ػؼی هی وٌذ وِ اص هشاجؼبى  

 .خَد حوبیت وٌذ



 وقص ها در مذدکاری اجتماعی

هذدوبس اجتوبػی ػؼی هی وٌذ وِ تؼبسضبت ایجبد  : هیبًجی گشی
ؿذُ ثیي دٍ عشف یب دٍ ؿخص سا حل ٍ فصل ًوبیذ ٍ ثِ دًجبل  

 .سضبیت دٍ جبًجِ هی ثبؿذ
ُهذدوبس اجتوبػی ثِ هشاجؼبًی وِ فشایٌذ اجتوبػی : آهَصؽ دٌّذ

ؿذى سا ثِ دسػتی عی ًىشدُ اًذ، هْبست ّبیی سا آهَصؽ هی 
 .دّذ وِ دس صًذگی فشدی ٍ اجتوبػی خَد ثىبس ثجشًذ

هذدوبس اجتوبػی دس جؼتجَی تغییش ػبصهبًی : فؼبل اجتوبػی
 .اػت ٍ ثب ثی ػذالتی ّبیی وِ دس جبهؼِ ٍجَد داسد هجبسصُ هی وٌذ

دس حَصُ پظٍّؾ ٍ تحمیك ٍسٍد پیذا هی وٌذ: پظٍّـگش. 



خذماتافراد ویازمىذ   
مذدکاری اجتماعی   

دس هذدوبسی اجتوبػی ثِ افشاد صیش خذهبت اسائِ هی ؿَد: 
    افشاد داسای هؼلَلیت 
     ثیوبساى سٍاى 
     ثیوبساى داسای ًبتَاًی رٌّی 
     ػبلوٌذاى 
      (ثذّوؼش، ػشپشػت خبًَاس)صًبى 
     آػیت دیذگبى اجتوبػی: 



:آسیة دیذگان اجتماعی   

 وَدوبى: 
            وَدوبى ثی ػشپشػت 
            وَدوبى خیبثبًی 
            وَدوبى فشاسی 
            وَدوبى وبس 
            وَدن آصاسی 
            وَدوبى ثضّىبس 
    افشاد داسای اػتیبد 
    هحىَهیي دساص هذت صًذاًْب 
    هتىذیبى 
    سٍػپیبى 



 فرصت های ضغلی در مذدکاری اجتماعی



 فرصت های ضغلی در مذدکاری اجتماعی

 :مذدکار اجتماعی در ایه مراکس می تًاوذ ته اضتغال تپردازد

     ِهَػؼبت خیشیNGO 

    هَػؼبت دٍلتی 
    پشٍسؿگبُ ّب 
    هذاسع 
    ثیوبسػتبى ّب 
    اٍسطاًغ اجتوبػی 
    صًذاى 
    ثبصپشٍسی 
    اصالح ٍ تشثیت 
    هشاوض دسهبى اػتیبد 
    هشاوض ًگْذاسی اص افشاد ثی ػشپشػت 
     (تبػیغ ولیٌیه هذدوبسی اجتوبػی)هشاوض هـبٍسُ ی هشاجؼبى خصَصی 
    ػبصهبًْبی سفبّی، حوبیتی اهذادی ٍ تَاًجخـی 



 يضعیت تحصیلی، داوطگاهی، ضغلی ي تازارکار

دس صَست داسا   فبسؽ التحصیالى سؿتِ هذدوبسی اجتوبػی
ثَدى ػشهبیِ ٍ ؿشایظ الصم، هی تَاًٌذ ثِ ثْضیؼتی 

ؿْشػتبى خَد هشاجؼِ وٌٌذ ٍ ثشای اخز پشٍاًِ تبػیغ  
 .ولیٌیه الذام وٌٌذ

 
تبػیغ ولیٌیه  ّن اوٌَى حذالل هذسن هَسد ًیبص ثشای 

 ۲داسا ثَدى هذسن وبسؿٌبػی ٍ حذالل : هذدوبسی اجتوبػی
 .ػبل ػبثمِ وبس دس هشاوض دٍلتی یب غیشدٍلتی هی ثبؿذ



 يضعیت تحصیلی، داوطگاهی، ضغلی ي تازارکار

ثشای صذٍس پشٍاًِ تبػیغ ولیٌیه،  ( دس صهبى ًگبسؽ ایي هغلت)
ًفش ًیشٍی اًؼبًی ًیبص اػت وِ ؿبهل دٍ هذدوبس   ۵حذالل ثِ 

ِ ّبی ػلَم  اجتوبػی، یه سٍاًـٌبع، یه هـبٍس ٍ یه ًفش اص سؿت
 .اًؼبًی ٍ اجتوبػی وِ داسای هذسن وبسؿٌبػی هی ثبؿٌذ

 
هؼوَالً غیش اص ؿْش تْشاى وِ ثِ دلیل ػیبػتْبی دٍلت هجَص  

جذیذ صبدس ًوی ؿَد، دس ػبیش اػتبًْبی وـَس هجَص صبدس هی 
پغ اص تبییذ تبػیغ ولیٌیه هتمبضی ثبیذ فضبی وبسی  . ؿَد

هٌبػجی سا اػن اص ًیشٍی اًؼبًی، داسا ثَدى حذالل دٍ اتبق ٍ ػبیش  
 .هلضٍهبت سا فشاّن وٌذ



 يضعیت تحصیلی، داوطگاهی، ضغلی ي تازارکار

داًؾ آهَصاى ػاللِ هٌذ ثِ سؿتِ هذدوبسی اجتوبػی هی تَاًٌذ اص  
سؿتِ ّبی اًؼبًی تجشثی سیبضی اص عشیك آصهَى ػشاػشی ٍاسد  

 .ایي سؿتِ ؿًَذ
 

ُ ّبیی ًظیش داًـگبُ ػلَم  هذدوبسی اجتوبػی دس ایشاى، دس داًـگب
ٍ داًـگبُ  ( تحت ًظش ٍصاست ثْذاؿت)ثْضیؼتی ٍ تَاًجخـی 

ػالهِ عجبعجبیی، داًـگبُ یضد، داًـىذُ ّبی ػلوی وبسثشدی  
(  تب همغغ وبسؿٌبػی ٍ تحت ًظش ٍصاست ػلَم)ثْضیؼتی وـَس

 .تذسیغ ٍ اسائِ هی ؿَد



 وِاهیذٍاسین وِ تَاًؼتِ ثبؿین ثِ ایي پشػؾ 

پبػخ هٌبػت دادُ  ( هذدوبسی اجتوبػی چیؼت؟ )   
ثبؿین ٍ تَضیحبت جبهغ دس ساثغِ ثب هؼشفی ایي سؿتِ 

 .ثبؿیناسائِ وشدُ 




