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 1 آگاهی از نقاط ضعف و قوت خویش .        

 2 آگاهی از حقوق و مسئولیت های خود      

 3 بیان ارزش های خود.      

 4 اعتماد به نفس      

 5 داشتن نگرش مثبت به خود.      

 6 داشتن نگرش مثبت به دیگران .      

 7 تشخسص رفتار مناسب زنانه.      

 8 مردانه. تشخیص رفتارهای مناسب       

 9 راهنمایی گرفتن از ارزش های فردی هنگام انجام دادن کارها.      

 10 تشخیص نیازهای روانی.      

 11 لذت بردن از زندگی.      

 12 ی داشتن هدف در زندگ      

 13 برخورد مناسب با ناکامی ها و شکست ها.      

 14 ارزشیابی موثر بودن اعمال خود.       

 15 تشخیص نیازهای جسمانی.       

 16 تشخیص نیازهای روانی.      

 17 پی بردن به اهداف و اهمیت آنها.     

 18 تدوین اهداف کوتاه مدت.       

 19 تدوین اهداف بلند مدت.      

 20 کنار آمدن با تغییرات در زندگی.      

 21 انتخاب اهداف و انتخاب فعالیتها جهت رسیدن به هدف.      

      ========================================================= 22 

 121 گوناگون.  ]حرفه های  [شناخت مشاغل و حرف      

 132 طرح ریزی برای انتخاب شغل.       

 133 رفتارهای مناسب حرفه ای. نشان دادن عادات و      



ی منینکات ا  یریو به کارگ تی مربوط به رعا  یمهارت ها  

      ... 134 
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 136 چگونگی مقابله با حوادثی مانند آتش سوزی و زلزله.      

 137 آشنایی با کمک های اولیه.      

 138 تشخیص عالئم ایمنی.      

 139 استفاده از فن آوری اطالعات.مهارتهای      

های استفاده از فناوری اطالعاتمهارت  

 140 استفاده از اینترنت و کامپیوتر.      

 141 شیوه های مطالعه.       

 142 نحوه سازمان دهی اطالعات.     

 143 برنامه ریزی مقدماتی با رایانه.      

افزایش و غنی سازی یادگیری در حوزه های  نقش فن آوری اطالعات در       

 گوناگون درسی. 
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