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 قابلیت های خود را شناسایی کنید
 کنید؟ استفاده سوئد در خود ای حرفه تجربه از چگونه بدانید مایلید و دارید تجربه ای حرفه در آیا

 با گفتگو در اطالعات این از توانید می شما. دهید می انجام را خودارزیابی سوئد، کار بازار در حرفه آن الزامات با مرتبط فرم یک تکمیل با شما

 .کنید استفاده خود شغلی ریزی برنامه ادامه جهت اشتغال خدمات مرکز

 در است ممکن. کنند کمک ،اشتغال مرکز سوی از شما برای مناسب داتتمهی انتخاب در شما و اشتغال خدمات مرکز به توانند می ها پاسخ

 که راهی یافتن جهت شغلی و تحصیلی مشاور با مالقات قرار رزرو اقدام، برای الزم اطالعات یا سوئد در خود های قابلیت از استفاده روش یافتن

  .باشید داشته نیاز حمایت به آورید، دست به را قانونی اعتبارات یا کرده کسب بیشتری آموزش کنید، استفاده خود های قابلیت از بتوانید

 . شود می لحاظ شما تجربه و دانش تمام

 :اند ذیل شرح به خودارزیابی این پوشش تحت های حرفه

 متوسطه و ابتدایی آموزش در ها حرفه سایر و استثنائی، مدارس معلمان دبستانی، پیش مربیان معلمان،

 خدمات مرکز با را مالقاتی قرار کنید، گفتگو های پرسش مورد در خواهید می و دارید نیاز کمک به اگر. دهید پاسخ زیر های پرسش به لطفا ً
 .دهید ترتیب اشتغال

 

 شخصی اطالعات .1

 ___________________________________________ :شهری ثبت شماره

 ___________________________________________ :هماهنگی شماره

 

 ___________________________________________  نام

 ___________________________________________ خانوادگی نام

 آدرس به

 ___________________________________________  آدرس

 ___________________________________________ پستی کد

 ___________________________________________  شهر

 ___________________________________________ تلفن شماره

 ___________________________________________ ایمیل آدرس
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 :شما اول زبان – مادری زبان

  1___________________________________________. 

 :کنید قید را بنویسید یا کنید صحبت آن به توانید می که دیگری زبان هر دارید؟ مهارت ها زبان سایر در آیا

  2___________________________________________. 

  3___________________________________________. 

  4___________________________________________. 

 

 متوسطه از پس تحصیالت .2

 گذراندید؟ کشوری چه در را تحصیالت این 

__________________________________________________________________________________ 

 بود؟ چه تان تحصیلی رشته 

__________________________________________________________________________________ 

 رساندید؟ پایان به را طهمتوس از پس تحصیالت سالی چه در 

__________________________________________________________________________________ 

 ؟(سال به) کشید طول چقدر شما متوسطه از پس تحصیالت 

__________________________________________________________________________________ 

 کنید بیان را خود قبلی دانشگاهی آموزش مقطع – دانشگاهی تحصیالت .3

 : بزنید تیک را مربوطه های گزینه تمامی

 :ام دیده آموزش زیر شغلی عناوین با من

    معلم 

    دبستانی پیش مربی 

    ای حرفه و فنی مربی 

   استثنائی مدارس معلم 

 شغلی و تحصیلی هدایت مشاور 
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 دبستانی پیش مدیر/مدرسه مدیر 

 مدرسه مدیر 

 سایر: _________________________________________ 

 

 گذراندید؟ کشوری چه در را فوق تحصیالت 

__________________________________________________________________________________ 

 چیست؟ آموزشی مؤسسه نام 

__________________________________________________________________________________ 

 چیست؟ شما مدرک عنوان 

__________________________________________________________________________________ 

 کردید؟ شروع را خود تحصیالت سالی چه در 

__________________________________________________________________________________ 

 کردید؟ دریافت را خود درکم سالی چه در 

__________________________________________________________________________________ 

 ؟(سال به) است مدت چه رسمی آموزش 

__________________________________________________________________________________ 

 

 :اصلی رشته/عنوان

__________________________________________________________________________________ 

 (بزنید تیک را صحیح های گزینه تمامی) بزنید تیک را خود تحصیالت سنی گروه به مربوط گزینه

 (دبستانی پیش) ساله 6 – 1 کودکان 

 (اجباری آموزش) ساله 12 – 7 کودکان 

 (اجباری موزشآ) ساله 15 – 13 کودکان 
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 (متوسطه از پس) ساله 19 – 16 کودکان 

 بزرگساالن 

 (بزنید تیک را مربوطه های گزینه تمام) شود می نیز زیر موارد در آموزش شامل من تحصیالت

 _______________ آموزشی اصول/ها روش 

 _______________ استثنائی کودکان آموزشی اصول 

 _______________ مدرسه رهبری 

 _______________ مدرسه مدیریت 

 _______________ مدرسه در عملی آموزش 

 _______________ شغلی و تحصیلی هدایت مشاور 

 

                                                             ******* 

 _______________ تصدیق ریزنمرات/گواهی/دیپلم با را خود تحصیالت توانم می من 

 .کنم

 _______________ تصدیق ریزنمرات/گواهی/دیپلم با را خود تحصیالت توانم نمی من 

 .کنم

 کند؟ ارسال برایتان را آنها بتواند کسی شاید – نمایید کسب را الزم مدارک تمامی کنید سعی دارد؟ وجود نقصی چه

 _________________________________________________________________ 

  ام گذرانده را دانشگاهی تحصیالت از دیگری نوع من

 گذراندید؟ کشوری چه در را تحصیالت این 

__________________________________________________________________________________ 

 چیست؟ آموزشی مؤسسه نام 

__________________________________________________________________________________ 

 چیست؟ شما مدرک عنوان 
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__________________________________________________________________________________ 

 کردید؟ شروع را خود تحصیالت سالی چه در 

__________________________________________________________________________________ 

 کردید؟ دریافت را خود مدرک سالی چه در 

__________________________________________________________________________________ 

 ؟(سال به) است مدت چه رسمی آموزش 

__________________________________________________________________________________ 

 کنم تصدیق ریزنمرات/گواهی/دیپلم با را خود تحصیالت توانم می من. 

 کنم تصدیق ریزنمرات/گواهی/دیپلم با را خود تحصیالت توانم نمی من. 

 کند؟ ارسال برایتان را آنها بتواند کسی شاید – نمایید کسب را الزم مدارک تمامی کنید سعی دارد؟ وجود نقصی چه

 

_________________________________________________________________ 

 

 سوئدی زبان تحصیالت

 _______________ در اکنون و ام کرده شروع را سوئدی زبان به خود تحصیالت من 

 : ________________هستم مقطع این

 _______________ ام نکرده شروع را سوئدی زبان به خود تحصیالت من 

 

 کاری تجربه .4

 

 .کنید تکمیل را اشتغال های بخش از یک هر های پاسخ زیر، های پرسش از استفاده با

 : کنید قید را زیر موارد به مربوط اطالعات

  کردید کار آنها در که هایی دبستانی پیش/مدارس( الف

 کردید کار مدرسه هر در که هایی سال تعداد( ب

  دادید درس که هایی کتاب( پ
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  داشتید شغل این در که وظایفی سایر( ت

 خود کاری تجربه از مدرک یا گواهی گونه هر( ث

 

 دبستانی پیش/مدرسه

1_________________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 دبستانی پیش/مدرسه

2_________________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 دبستانی پیش/مدرس

3_________________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 4 دبستانی پیش/مدرسه

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 دبستانی پیش/مدرسه یک در شما کاری تجربه

 کردند؟ می تحصیل مدرسه آن در آموز دانش چند .1

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 داشتید؟ خود های کالس در آموز دانش چند .2
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 داشتند؟ سال چند دادید می درس آنها به که آموزانی دانش .3

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 کنید؟ کار کوچکتر های گروه با که داشتید را فرصت این آیا .4

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 کردید؟ می کار تکی صورت به یا معلمان از تیمی قالب در آیا .5

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 هایی؟ زبان چه است، مثبت پاسختان اگر اید؟ کرده تدریس را خود مادری زبان جز به زبانی آیا .6

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 آموزان دانش به آن طبق که اصولی و قواعد دادید؟ می امتیاز/نمره شان دانش اساس بر خود آموزان دانش به آیا .7

 .دهید شرح را دادید می امتیاز/نمره

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 دهید؟ شرح را تان استفاده مورد مقیاس و کردید می کار آن با که دهی نمره نظام یدتوان می .8
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 : دهید شرح را خود کار روش .9

 . مستقل طور به -

 .درس طرح اساس بر -

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 مطالبی چه است، مثبت پاسختان اگر کنید؟ انتخاب خود های کالس برای را آموزشی مطالب توانستید می آیا .10

 کردید؟ می انتخاب

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 مدیر یا دبستانی پیش مدیر/مدرسه رئیس تیم، رهبری همچون مدرسه، در دیگری آموزشی غیر وظایف آیا .11

 داشتید؟ دیگری آموزشی غیر وظایف چه داشتید؟ مدرسه

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

اگر مایلید جزئیات بیشتری در مورد تجربه یا دانش خود ارائه دهید که در پرسش های فوق ذکر نشده اند، لطفاً 

 آنها را در اینجا قید نمایید:

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 


