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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؟

 آن حرفھ الزم است دست یابید.با انجام یک خودارزیابی، می توانید بھ دیدگاھی کلی از آنچھ برای 

پاسخ ھا برای . شما با تکمیل یک فرم مرتبط با یک حرفھ در بازار کار سوئد، خودارزیابی را انجام می دھید
حمایت از شما ھستند و شما می توانید از پرسشنامھ خودارزیابی در مالقات ھای خود با کارمند استخدام 

رکز خدمات اشتغال و شما در انتخاب تمھیدات مناسب برای شما از سوی پاسخ ھا می توانند بھ م. استفاده کنید
ممکن است در یافتن روش استفاده از قابلیت ھای خود در سوئد یا اطالعات الزم . مرکز اشتغال، کمک کنند

 .دبرای ادامھ و پایان دادن بھ تحصیالت خود، کسب تجربھ شغلی یا اعتبارات قانونی بھ حمایت نیاز داشتھ باشی

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.

 .شما قابلیت ھای خودتان را ارزیابی می کنید. تمام دانش و تجربھ شما لحاظ می شود

 ار می دھد.این خودارزیابی مھارت ھای یک کاشی کار را تحت پوشش قر

با انجام این کار تضمین می . از سطوح مشروح در زیر برای ارزیابی تجربھ و قابلیت ھای خود استفاده کنید
 .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:

 : بی تجربھ 1
 ممکن است دانش نظری را داشتھ باشید اما ھیچ تجربھ عملی نداشتھ باشیددر اینجا  •

 : دارای مقداری تجربھ 2
 ھنگام آموزش فرصت تجربھ آزمایشی نیز داشتھ اید  •

 : دارای تجربھ نسبی3
 شما در رابطھ با تجربھ کاری یک سالھ خود معرف و گواھی صادره از سوی کارفرما دارید •

 : دارای تجربھ مطلوب4
 شما چندین سال تجربھ عملی دارید و می توانید نسبتاً سریع کار خود را بھ طور مستقل شروع کنید •

 : مجرب5
 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  •

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

 ھمکاران را دارید/مناطق عملیاتی/گروه ھا/شما توانایی تخصیص منابع بھ پروژه ھای مختلف •
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ممکن . فضای پایین این فرم استفاده کنید اگر می خواھید جزئیات بیشتری را درباره تجربھ خود ارائھ دھید، از
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؟ 

 . اشتغال می تواند بھ شما در ترجمھ و تصدیق آن مدارک کمک کند مرکز خدمات

 

 فرم خودارزیابی

 کاشی کار
 

 مجرب)–(بی تجربھ 5-1  خصوصیات شخصی کھ برای این حرفھ مھم ھستند
       5              4              3              2              1              در تعامل با مشتریان مھارت دارم .1

       5              4              3              2              1              در شرایط سخت خونسردی خود را حفظ می کنم .2

 من می توانم تحت فشار کار کنم .3

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

             1              2              3              4              5       

       5              4              3              2              1              من می توانم مطابق با مقررات محل کار عمل کنم .5

       5              4              3              2              1              خود را تمیز و مرتب نگھ می دارم  من محل کار  .6

       5              4              3              2              1              من بھ تصمیم گیری مستقالنھ عادت دارم .7

 مجرب)–(بی تجربھ 5-1 برای این حرفھ مھم ھستندتجربھ و قابلیت ھایی کھ 
من در کاشی کاری بر روی دیوارھا و سطوح کف زیر  .1

 تجربھ دارم:
 

a( بلھ          خیر آجری 

b( بلھ          خیر بتنی 

c( بلھ          خیر گچ تختھ 

d( بلھ          خیر سطوح گچ کاری شده 

e( بلھ          خیر بی تجربھ 

روی سطوح بزرگ ھمچون  من در کاشی کاری بر .2
 استخرھای شنا تجربھ دارم

 

a( بلھ          خیر بتنی 

b( بلھ          خیر چسپ کاشی 
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c( بلھ          خیر چپ کاشی سیمانی 

d( بلھ          خیر بی تجربھ 

من در کاشی کاری بر روی سطوح بزرگ ھمچون  .3
 استخرھای شنا تجربھ دارم

 بلھ          خیر

سطوح شیب دار برای تخلیھ آب با من در زمینھ ایجاد  .4
 موارد زیر تجربھ دارم

 

a( بلھ          خیر بتنی 

b( بلھ          خیر مخلوط مسطح ساز 

c( بلھ          خیر بی تجربھ 

من در زمینھ عایق بندی رطوبتی در اتاق ھای مرطوب  .5
 تجربھ دارم

 بلھ          خیر

 خیربلھ           من در زمینھ گچ کاری تجربھ دارم .6

 بلھ          خیر من در زمینھ آجرکاری تجربھ دارم .7

 تعداد سال ھای تجربھ بھ عنوان کاشی کار: .8

 

 

 _________ سال
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 یید:اگر مایلید جزئیات بیشتری در مورد تجربھ یا دانش خود ارائھ دھید کھ در پرسش ھای فوق ذکر نشده اند، لطفاً آنھا را در اینجا قید نما

 

 

 

 

 


