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مفاهیمی است که در عین آن که در زندگی روزمره با یکدیگر  کار، کسب و شغل        

هم خانواده هستند، در نگاه تخصصی و جامعه شناختی تفاوت های عمیقی با یکدیگر دارند. 

چه تداوم و تناوب در یک عرصه و تخصص یابی، تمایزات کاری و شغلی را رقم می زند. در 

م گیری وجود دارد و خود مشاغل نیز عین حال میان مشاغل گوناگون نیز تفاوت های چش

تفاوت آفرین هستند. چنانچه تاریخ جامعه شناسی از تفاوت های طبقاتی آغاز شده و از 

 تمایزهای منزلتی سخن به میان آورده است. 

نوجوانان و جوانان که در آستانه انتخاب شغل هستند، از دشواری های شغلی چندان اطالع 

ی مطالبی به گوش آنان رسیده باشد اما به صورت خاص و به ندارند. شاید به صورت عموم

در ذیل از این رو  ویزه در حوزه علوم انسانی این خال به صورت جدی احساس می شود. 

تجربه کشف در حوزه بلد راه؛ » بخشکارگاه لیمیا، تحت اشراف خانم دکتر لوح موسوی، 

 ارائه می شود.  «اجتماعی و شغلی
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 0011هفده شهریور 

 آشنایی با مفاهیم اولیه کار و شغل

 از دی روز کارگری تا فردای اینفلوئنسری!

 بازی آشنایی  –گام اول 

 بازی من ... هستم -ومدگام 

 مروری بر مشاغل محبوب دهه شصتی ها

 معلمی، کتابداریوکالت، پژوهشگری، بازیگری، 

 فهم مفاهیم شغل و کار برایهم افزایی مفهومی  -گام سوم

  آشنایی با اتمسفر دهه شصت  -گام چهارم

 دهه شصتی هادالیل انتخاب شغلی فهم  برایهم افزایی مفهومی  -گام پنجم
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 0011شهریور  بیست و چهارم

 مروری بر مشاغل محبوب دهه هفتادی ها

 مددکاری اجتماعی، روان شناسی و مشاوره، خبرنگاری و روزنامه نگاری، آهنگسازی

  طناب کشیبازی  –گام اول 

 بازی توپ توپ شیطونه -ام دومگ

 تالش برای فهم تفاوتهای سنی و نسلی -گام سوم



  

   فتادهآشنایی با اتمسفر دهه  -گام چهارم

 ها هفتادیدهه دالیل انتخاب شغلی فهم  برایهم افزایی مفهومی  -گام پنجم
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 0011شهریور  سی و یکم

 مروری بر مشاغل محبوب دهه هشتادی ها

 هتل داری و گردشگری، جهانگردی، حسابداری

  شناخت بیشتربازی  –گام اول 

 نقاشی شغل روی شن یا روی کاغذ -ام دومگ

 صفت خوب و بدبازی  -گام سوم

   هشتادآشنایی با اتمسفر دهه  -گام چهارم

 ها هشتادیدهه دالیل انتخاب شغلی فهم  برایهم افزایی مفهومی  -گام پنجم

 


