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ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی ﺧود را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد
آﯾﺎ در ﺣرﻓﮫ ای ﺗﺟرﺑﮫ دارﯾد و ﻣﺎﯾﻠﯾد ﺑداﻧﯾد ﭼﮕوﻧﮫ از ﺗﺟرﺑﮫ ﺣرﻓﮫ ای ﺧود در ﺳوﺋد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد؟
ﺑﺎ اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ﺧودارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ دﯾدﮔﺎھﯽ ﮐﻠﯽ از آﻧﭼﮫ ﺑرای آن ﺣرﻓﮫ ﻻزم اﺳت دﺳت ﯾﺎﺑﯾد.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﮏ ﻓﺮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﮫ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺳﻮﺋﺪ ،ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ ﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮫ ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ در ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﺷﺘﻐﺎل و ﺷﻤﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻤﮭﯿﺪات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﺳﻮی
ﻣﺮﮐﺰ اﺷﺘﻐﺎل ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﺎﻓﺘﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد در ﺳﻮﺋﺪ ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﻻزم
ﺑﺮای اداﻣﮫ و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد ،ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘرﺳش ھﺎی ﺧودارزﯾﺎﺑﯽ ﺑر اﺳﺎس اﻟزاﻣﺎت ﺣرﻓﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﺳوﺋد طراﺣﯽ ﺷده اﻧد .ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ ﺑر اﺳﺎس
داﻧش و ﺗﺟرﺑﮫ ﺷﻣﺎ در آن ﺣرﻓﮫ ھﺳﺗﻧد.
ﺗﻤﺎم داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾن ﺧودارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ/ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽ دھد.
از ﺳﻄﻮح ﻣﺸﺮوح در زﯾﺮ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﻤﮑﻦ را از ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﺷﺘﻐﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی ﺧود را ﺑر اﺳﺎس ﺳطوح زﯾر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد:
 :1ﺑﯽ ﺗﺟرﺑﮫ
•

در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻧﺶ ﻧﻈﺮی را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺎ ھﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ

 :2دارای ﻣﻘداری ﺗﺟرﺑﮫ
•

ھﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺠﺮﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﮫ اﯾﺪ

 :3دارای ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﺳﺑﯽ
•

ﺷﻤﺎ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺎری ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﺧﻮد ﻣﻌﺮف و ﮔﻮاھﯽ ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ دارﯾﺪ

 :4دارای ﺗﺟرﺑﮫ ﻣطﻠوب
•

ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻋﻤﻠﯽ دارﯾﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ

 :5ﻣﺟرب
•

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻮراً ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺎظﺮ ،ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﯾﺪ

•

ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت ،و ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رھﺒﺮی را دارﯾﺪ

•

ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط در ﻣﻮرد روش اﺟﺮای ﮐﺎر در ﻣﺤﻞ را دارﯾﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﻤﮑﺎران را
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داده و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻧﮕﯿﺰه دھﯿﺪ

•

ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﮫ ﭘﺮوژه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ/ﮔﺮوه ھﺎ/ﻣﻨﺎطﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ/ھﻤﮑﺎران را دارﯾﺪ

2
ﻓﺮم ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺎرﮔر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ/ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز

ﻓﺎرﺳﯽ

اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را درﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺧﻮد اراﺋﮫ دھﯿﺪ ،از ﻓﻀﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺮﺑﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ آن ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮫ
ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ داﻧش و ﺗﺟرﺑﮫ ﺧود را ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑﺎ ﮔواھﯽ ھﺎی
آﻣوزﺷﯽ و اﺳﺗﺧداﻣﯽ اﺛﺑﺎت ﮐﻧﯾد؟
ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺗﺼﺪﯾﻖ آن ﻣﺪارک ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﻓرم ﺧودارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺎرﮔر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ/ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز

ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﺣرﻓﮫ ﻣﮭم ھﺳﺗﻧد

) 5-1ﺑﯽ ﺗﺟرﺑﮫ – ﻣﺟرب(

 .1در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣﮭﺎرت دارم

1

2

3

4

5

 .2در ﺷراﯾط ﺳﺧت ﺧوﻧﺳردی ﺧود را ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧم

1

2

3

4

5

 .3ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﮐﺎر ﮐﻧم

1

2

3

4

5

 .4ﻣن اﻟزاﻣﺎت ﺣﺿور در ﻣﺣﯾط ﮐﺎری را ﻣﯽ داﻧم و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
واﻗف ھﺳﺗم

1

2

3

4

5

 .5ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﻘررات ﻣﺣل ﮐﺎر ﻋﻣل ﮐﻧم

1

2

3

4

5

 .6ﻣن ﻣﺣل ﮐﺎر ﺧود را ﺗﻣﯾز و ﻣرﺗب ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارم

1

2

3

4

5

 .7ﻣن ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫ ﻋﺎدت دارم

1

2

3

4

5

ﺗﺟرﺑﮫ و ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﺣرﻓﮫ ﻣﮭم ھﺳﺗﻧد

) 5-1ﺑﯽ ﺗﺟرﺑﮫ – ﻣﺟرب(

 .1ﻣن در زﻣﯾﻧﮫ زﯾرﺳﺎزی ﺟﮭت ﻧﺻب ﻟوﻟﮫ ھﺎی آب و
ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺟرﺑﮫ دارم

ﺑﻠﮫ

ﺧﯾر

 .2ﻣن در زﻣﯾﻧﮫ زﯾرﺳﺎزی ﺑرای ﺟﺎده ﺳﺎزی ﺗﺟرﺑﮫ دارم

ﺑﻠﮫ

ﺧﯾر

 .3ﻣن در زﻣﯾﻧﮫ روﺳﺎزی آﺳﻔﺎﻟت ،ﻣﺛﻼً ﺑرای ﺟﺎده ھﺎ ﺗﺟرﺑﮫ
دارم

ﺑﻠﮫ

ﺧﯾر

 .4ﻣن در زﻣﯾﻧﮫ زﯾرﺳﺎزی ﺑرای ﺳﺎﺧت راه آھن ﺗﺟرﺑﮫ دارم

ﺑﻠﮫ

ﺧﯾر

 .5ﻣن در زﻣﯾﻧﮫ زﯾرﺳﺎزی ﺑرای ﻣﺣوطﮫ ﺳﺎزی و ﻓﺿﺎی ﺳﺑز
ﺗﺟرﺑﮫ دارم

ﺑﻠﮫ

ﺧﯾر

 .6ﻣن در ﺳﻧﮕﻔرش ﮐﺎری ﯾﺎ ﻧﺻب دال ﺑرای ﻣﻌﺎﺑر ﺗﺟرﺑﮫ
دارم

ﺑﻠﮫ

ﺧﯾر

 .7ﺗﻌداد ﺳﺎل ھﺎی ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎرﮔر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ/ﺳﺎﺧت و
ﺳﺎز:

_________ ﺳﺎل

3
ﻓﺮم ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺎرﮔر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ/ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز

ﻓﺎرﺳﯽ

اﮔر ﻣﺎﯾﻠﯾد ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد ﺗﺟرﺑﮫ ﯾﺎ داﻧش ﺧود اراﺋﮫ دھﯾد ﮐﮫ در ﭘرﺳش ھﺎی ﻓوق ذﮐر ﻧﺷده اﻧد ،ﻟطﻔﺎ ً آﻧﮭﺎ را در اﯾﻧﺟﺎ ﻗﯾد ﻧﻣﺎﯾﯾد:

