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 فشایٌذ تَاًثخطی

تَاًثخطی 
 اجتواػی

تَاًثخطی 
 حشفِ ای

تَاًثخطی 
 آهَصضی

تَاًثخطی 
 پضضکی

ت
اس

ت 
سس

 د
چِ

 آً



 تَاًثخطی پضضکی

تَاًثخطی 
 آهَصضی

تَاًثخطی 
 حشفِ ای

تَاًثخطی 
 اجتواػی



هذل یا الگَی 
 پضضکی

+++++++ 

 داًطگاُ ّا

 هذل یا الگَی اجتواػی
----------- 

(تا تشدیذ)ساصهاى ّا  



 حشفِ ای تَاًثخطیًگاُ تِ 

 ًگاُ هثتٌی تش جذاساصی

هشاکض هجضا ٍ ٍیظُ تشای 
 گشٍُ ّای خاظ

 حشفِ ّای هحذٍد ٍ کلیطِ ای

 هطاسکتیًگاُ 

 ٍ اهشاس هؼاش  کاسحق داضتي 

ٍ  کوكتا  فشدیّش 
اًجام  تَاًایی، حوایت

 داسد کاسکشدى



 ایتؼشیف تَاًثخطی حشفِ 
فشایٌذی اص خذهات هستوش ٍ ّواٌّگ تَاًثخطی است کِ 
دسچْاس هشحلِ،  تشای دستیاتی ٍ اتقا دس ضغل هٌاسة، اسائِ 

 .هی ضَد
 

كاريابي و  
 اضتغال

 ارسضيابي و راهنوايي حزفه اي

 پيگيزي آهوسش حزفه اي



 حشفِ ای تَاًثخطیاّذاف 

 پیطگیشی

 استقاء

 ًگْذاسی



 تَاًثخطی حشفِ ای کلیذیٍ  اصلیػَاهل 

 جَیٌذُ کاس
 /هطاٍس/ هشتی

 کاسیاب
 کاسفشها



 جَیٌذُ کاس

ٍ  اسصیاتی -
ساٌّوایی حشفِ 

 ای

 کشدى پیذا -
هٌاسة  ضغلی

 فشد ٍیظگیتا 

  

 فشد

ٍ   اگاّی -

 خاًَاُتِ   اهَصش

 ٍ دٍستاى فشد

 

 خاًَادُ

ًگشش تِ  -
 تَاًایی فشد

 جاهؼِ



 کاسیاب/هطاٍس/هشتی

 هشتی -

 هطاٍس -

 کاسیاب -

 تٌَع

لضٍم تشتیت   -

ًیشٍی آهَصش  

دیذُ دس حَصُ  

 ّای هَسدًیاص

 داًطگاُ

پزیشش ًظشات  -
 /هطاٍس/هشتی

تشای تِ کاسیاب 
کاسگیشی ًیشٍّای  

آهَصش دیذُ 
داسای هؼلَلیت  

 دس جاهؼِ

 

 جاهؼِ



 کاسفشها

 خصَصی -

 دٍلتی -

 تؼاًٍی -

 خَیص فشها -

  کاسفشهایاى

اًجوي ّای  -

 ّوایص ٍالذیي ، 

 تشای کاسگاٍُ 

، کاسفشهایاى

 ، هالی کوکْای

 خاًَادُ

ٍ تِ  تطَیق -
سغثت خَاًذى  

 کاسفشهایاى

  تْتشیياًتخاب  - 
 سال کاسفشهای

 

 جاهؼِ



 چالص ّای  

تَاًثخطی  
 حشفِ ای

 قاًَى 

ًگشش  
سیستوی ٍ 

 ػلوی

ًظام ٍ 
ساختاس  
ّوکاسی   هٌاسة  

ٍ تیي 
دسٍى  
 تخطی

 اطالػات

 داًطگاُ ّا



 ساسهاى ها

بهشيستي  
 كطور

آهوسش و 
پزوش 
 استثنايي

آهوسش فني 
 و حزفه اي

 صذا و سيوا

آهوسش و 
 پزورش

بنياد ضهيذ  
و اهور  
 ايثارگزاى



چالطْای 
تَاًثخطی حشفِ 

 ای دس ایشاى

 قاًَى

ساصهاى ّای 
 غیش دٍلتی

حَادث ًاضی 
اص کاس ٍ 

تَجیِ تشای 
ًگشش،  هؼلَالى

آگاّی ٍ  
 ضٌاخت

 کاسفشها

کاسگاُ، 
تجْیضات ٍ  
 ٍسایل کاس



چالطْای تَاًثخطی 
 حشفِ ای دس ایشاى

 فشد ٍ خاًَادُ

آگاّی، داًص ٍ 
 هْاست هؼلَالى

هَضَع حول ٍ 
ًقل ٍ ایاب ٍ 

 رّاب

 ًظام اسصضیاتی

ػذم توایل 
هشاکض آهَصضی 

تِ تلفیق 
 هؼلَالى

ًگشش  ًسثت 
تِ تَاًایی ّا ٍ 
 کاسایی هؼلَالى



 پیطٌْادّا

  ICTًَیي ّای تکٌَلَطی استفادُ اص 

 ..(سیوا، آهَصش ٍ پشٍسش ٍ صذاٍ)اصالح ًگشش هشدم

 تصَیة ٍ اصالح قَاًیي تطَیقی

 ضواًت اجشای قاًَى تَسؼِ اضتغال تش پایِ تؼاًٍی ّا

 شٍ تْثَد آًْاهؼلَالى ٌاسایی فشصتْای هَجَد دس جاهؼِ تشای اضتغال ض

 ّای حوایت ضذٍُ تقَیت کاسگاُ گستشش 

 دیگش اهکاًات طشیقاص  ضغلی ٍیظُ ّایفشصت  ایجاد

 هؼلَالىایجاد فشصتْای ضغلی جذیذ تشای 

 تَسؼِ آهَصش دس ّوِ اتؼاد

 ّای آًاى تَاًایی هؼلَالى ٍضٌاسایی 

 ٍالذیي ...ساصهاى ّای غیش دٍلتی 



 اضتغال و پيگيزيكاريابي و 

 یا استقشاس :ای حشفِ تَاًثخطی خذهات ًْایی ّذف•
  ضغلی صًذگی تِ هؼلَل تاصگطت

 ...داسد ػْذُ تش سا اصلی ٍظیفِ کاسیاب•
 اٍایل دس کاس هحیط دس هؼلَل هطکالت سفغ ّوچٌیي•

 استثاط ٍ تؼاهل اجتواػی، سٍاتط گستشش :قثیل اص اضتغال،
 ....ٍ اداسی هقشسات ٍ ًظن تا آضٌایی ّوکاساى، تا
 
 
 کجاست؟ کاسیاب اهشٍص اها•

 



 نياس به باسنگزي

 حشفِ هشاکض اختصاصی ضَاتط ٍ ضشایط دستَسالؼول•
  آهَصضی سٍصاًِ غیشدٍلتی)هؼلَالى آهَصی

 (ای حشفِ تَاًثخطی
 خيز؟ كارياب ولي !!!گفتاردرهاى حضور•
 ههن بخص يک اس را آهوسضي هزكش دارد دليلي چه•

  (پیگیشی ٍ اضتغال ٍ کاسیاتی) اي حزفه توانبخطي
 .كنين هحزوم

 باضنذ فعال هن غيزدولتي هزاكش در ها كارياب بگذارين•
 
 



 تقَیت ٍ گستشش کاسگاُ ّای حوایت ضذُ




