آموزش چیست ؟ و فواید آموزشهای شغلی کدامند؟
آهَصش تجشثِ ای است هجتٌی ثش یبد گیشی ٍ ثِ هٌظَس ایجبد تغییشات ًسجتب هبًذگب دس فشد صَست هی گیشد تب اٍ
ثتَاًذ تَاًبیی خ َد سا ثشای اًجبم دادى کبس ثْجَد ثخطذ .ثِ طَس هشسَم ،هی گَیٌذ آهَصش هی تَاًذ تغییش هْبستْب،
داًصً ،گشضْب ٍ سفتبس اجتوبعی سا دس ثشداضتِ ثبضذ .آهَصش هی تَاًذ ثِ هعٌبی ثِ ٍجَدآهذى تغییش دس داًص افشاد،
طشص کبسضبى ً ،گشضْبیطبى دس هَسد کبس یب تعبهل آًبى ثب ّوکبساى ٍ سشپشستبًطبى ثبضذ .فَایذ آهَصضْبی ضغلی
عجبستٌذ اص:
 ثِ سَدآٍسی هٌجش هی ضَد یب دست کن ًگشضْبی هثجت تشی سا دس هَسد سَدآٍسی پذیذ هی آٍسد. داًص ٍ هْبستْبی ضغلی سا دس توبم سدُ ّبی سبصهبى ثْجَد هی ثخطذ. سٍحیِ کبسکٌبى سا ثْجَد هی ثخطذ. ثِ افشاد کوک هی کٌذ تب ّذفْبی سبصهبًی سا ثطٌبسٌذ. ثِ ایجبد تصَیش رٌّی ثْتشی اص سبصهبى کوک هی کٌذ. صذاقت ،ثی پشدگی ٍ اعتوبد سا تقَیت هی کٌذ. ساثطِ هیبى فشا دست ٍ صیش دست سا ثْجَد هی ثخطذ. ثبلٌذگی سبصهبًی سا گستشش هی دّذ. اص کبسآهَصاى هی آهَصد (ثبصخَسد هی گیشد) تْیِ دستَسالعول ّبی ضغلی سا هیسش هی کٌذ. ثِ دسک ٍ اجشای سیبستْبی سبصهبًی کوک هی کٌذ. ثشای ًیبصّبی آتی دس ّوِ صهیٌِ ّبی سبصهبًی اطالعبت فشاّن هی کٌذ. هَجت هی ضَد سبصهبى ثِ تصوین گیشی ٍ هطکل گطبیی اثش ثخص تشی دست یبثذ پیطشفت سبصهبًی سا اص دسٍى هیسش هی کٌذ. ثِ افضایص هْبستْبی سّجشی ،اًگیضشٍ ،فبداسی ،دیذگبّْبی ثْتش ٍ سبیش ٍیژگیْبیی کِ کبسکٌبى ٍ هذیشاىکبهیبة ثِ طَس هعوَل  ،ظبّش هی کٌٌذ کوک هی کٌذ.
 ثِ افضایص ثْشُ ٍسی ٍ کیفیت کبس کوک هی کٌذ. ثِ کبّص ّضیٌِ دس ثسیبسی اص صهیٌِ ّب هبًٌذ تَلیذ ،هٌبثع اًسبًی ،اهَس اداسی ٍ جزاثیتْب کوک هی کٌذ. احسبس هسئَلیت ًسجت ثِ سبصهبى سا ثشای تَاًوٌذ ضذى ٍ ثب هعلَهبت ثَدى گستشش هی دّذ. سٍاثط هذیشیت ٍ ًیشٍی کبس سا ثْجَد هی ثخطذ. ّضیٌِ هطبٍساى ثشٍى سبصهبًی سا ثب ثْشُ گیشی اص هطبٍسُ تَاًوٌذ داخلی کبّص هی دّذ. هذیشیت هجتٌی ثش پیطگیشی سا پیص اص آًکِ فبجعِ ای پذیذ آیذ ثشهی اًگیضد. سفتبسّبی ًبپسٌذ سا اص هیبى هی ثشد. جَ هٌبسجی سا ثشای سضذ ٍ استجبط ثِ ٍجَد هی آٍسد. استجبطبت سبصهبًی سا ثْجَد هی ثخطذ. ثِ کبسکٌبى کوک هیکٌذ تب ثب دگشگًَیْب سبصگبس ضًَذ. تعبسضبت سا ثشطشف هی کٌذ ٍ ثذیي تشتیت فطبس سٍاًی ٍ ًقص سا اص هیبى هی ثشد.دکتر حمید سرایداریان

