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 خود را بشناسید یهامهارت
 از تجارب زندگی کاری خود در سوئد استفاده کنید؟ توانیدمیخواهید بدانید چگونه آیا تجربه شغلی دارید و می

 خواهید آورد. به دست، تصویری کلی از آنچه برای آن شغل الزم است خودارزیابیخودارزیابیبا انجام یک 

 یهاپاسخکه به یک شغل در بازار کار سوئد مربوط است. از  دیکنیم، فرمی را تکمیل خودارزیابیدر یک 

در گفتگو با مأمور  خودارزیابیاز نظرسنجی  دیتوانیمو شما  شودیمشما در جهت حمایت از شما استفاده 

 یهانهیگزانجام بهترین انتخاب در میان  تواندیمهای شما استخدام استفاده کنید. پاسخ

Arbetsförmedlingen  را برایArbetsförmedlingen  کند. ممکن است در استفاده  ترآسانو شما

یل، کسب تجربه عملی یا خود در سوئد، دریافت اطالعات درباره روند پیشرفت، ادامه تحص یهامهارتاز 

 دریافت اعتبارنامه به حمایت نیاز داشته باشید.

 هایپاسخ. اندشدهبر اساس الزامات مشاغل مختلف در سوئد طراحی  خودارزیابیدر  شده درجهای پرسش

 شما بر اساس دانش و تجربه شما در آن شغل هستند.

 .دیکنیمخود را ارزیابی  یهامهارت. شما شخصاً اندشدهتمامی دانش و تجارب شما در پرسشنامه لحاظ 

 شوند:صالحیت در این نظرسنجی لحاظ می هایشاخص عنوانبهموارد زیر 

 تجربه جنگلداری به هر شکلی 

  های سنگین )مثل ماشین حفاری(اپراتور ماشین عنوان بهتجارب شغلی 

 عالقه به کار در جنگل 

خود را با استفاده از سطوح زیر ارزیابی کنید تا بتوانید بهترین حمایت ممکن را از  هایمهارتتجارب و 

Arbetsförmedlingen .دریافت کنید 

 خود شروع کنید یهامهارتاز سطوح زیر برای شناسایی  دیتوانیمشما 

  تجربهبی: 1

 .در اینجا، ممکن است دانش نظری را داشته باشید اما تجربه عملی خیر 

 : تجربه نسبی 2

  کار کنید  دیاکردهدر حین آموزش سعی 

 : تجربه مطلوب3

  شودیمشما معرف و گواهی اشتغالی دارید که به کار در این صنعت طی یک سال مربوط 

 : تجربه گسترده4

  مستقل کار خود را شروع  طور بهتقریباً فوری  دیتوانیمشما چندین سال تجربه عملی دارید و

 کنید

 تجربه جامع: 5

  ناظر، مدیر یا کارشناس مورد ارزیابی قرار  عنوانبهتوانید فوراً در یک محیط کاری شما می

 گیرید
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  دهی و توسعه عملیات و نیز در مدیریت و سرپرستی تجربه دارید سازمان زمینه   درشما 

  شارکت داده و به کارکنان را م دیتوانیمبیان روش کار در یک زمینه تجربه دارید و  درزمینه  شما

 انگیزه دهید  هاآن

  خطوط تجاری مختلف یا کارکنان تجربه داریدهاگروه، هاپروژهمنابع برای  دهیسازمانشما در ، 

اگر مایلید در مورد تجارب خود جزئیات بیشتری را شرح دهید، از کادر متن خالی انتهای نظرسنجی استفاده 

خاصی در رابطه با آن در این نظرسنجی  یهاپرسشبرای مثال، اگر در این صنعت تجربه دارید اما  ؛کنید

 وجود ندارد. خودارزیابی

توانید دانش و تجارب خود را به هر صورت، برای مثال از طریق آیا می
 گواهینامه یا سوگندنامه تأیید کنید؟ 

 هاآن معتبر سازیتواند در ترجمه و می Arbetsförmedlingenدارید،  هایینامهشهادتاگر گواهینامه یا 

 به شما کمک کند. 
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 خودارزیابیفرم 

 صنعت جنگلداری

 

 تجربه جامع( -)بدون تجربه  ۵-۱  مهم یهاییتوانا

من در حل مشکالت در کار خود تجربه دارم و شخصاً بر  .1

 کنم.گیری میهای مختلف تصمیماساس موقعیت

             1              2              3              4              5       

       5              4              3              2              1              من در همکاری و برقراری ارتباط با دیگران تجربه دارم. .2

       5              4              3              2              1              دارم. من در تضمین کیفیت کار خود و دیگران تجربه .3

       5              4              3              2              1              من در دادن دستورالعمل به دیگران تجربه دارم. .4

       5              4              3              2              1              من توانایی کار در یک روز کامل را دارم. .5

       5              4              3              2              1              زا را دارم.تنش هایمن توانایی حفظ خونسردی در موقعیت .6

برای  -و شرایط حاکم بر آن « محیط کاری»من معنای  .7

لوازم  ازجملهمثال، اهمیت استفاده از تجهیزات حفاظتی 

دانم و تجربه نحوه پیشگیری از را می  -پوششی حفاظتی 

 حوادث و فشار کاری غیرضروری در کار خود را دارم.

             1              2              3              4              5       

 یهادستورالعملمن توانایی پیگیری روال کاری معمول و  .8

 کتبی را دارم.

             1              2              3              4              5       

 تجربه جامع( -)بدون تجربه  ۵-۱ که برای این شغل مهم هستند ییهامهارتتجارب و 

       5              4              3              2              1              ، تجربه دارم.ییتنها بهگیری من در کار انفرادی و تصمیم .9

       5              4              3              2              1              تیمی را دارم. صورت بهمن تجربه کار با دیگران  .10

       5              4              3              2              1              یک ناظر تجربه دارم عنوان بهمن در کار  .11

خود را در  کار و کسبام یا من در جنگلداری استخدام بوده .12

 ام.این صنعت داشته

             1              2              3              4              5       

من تجربه کار در امور مربوط به جنگل را دارم، برای  .13

 مثال:

           

a) بله                                              خیر                               تمیزکاری 

b) بله                                              خیر                               درختکاری 

c) بله                                              خیر                               کاریهرس 

d) بله                                              خیر                               حفظ طبیعت 
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e)  لطفاً شرح دهید: -سایر  

 

 

 

من تجربه کار در امور مربوط به جنگل در سطح خدمات  .14
 شهری را دارم، برای مثال: 

 

a) بله                                              خیر                               ریزیبرنامه 

b) بله                                              خیر                               خرید الوار 

c) بله                                              خیر                               مشاوره 

d)  لطفاً شرح دهید: -سایر  

 

 

 

من در کار با تجهیزات موتوری دستی تجربه  .15
 مثال:دارم، برای 

 

a) بله                                              خیر                               اره زنجیری 

b) بله                                              خیر                               زنعلف 

c) بله                                              خیر                               زنحاشیه 

d)  لطفاً شرح دهید: -سایر  

 

 

  سنگین تجربه دارم، برای مثال:  آالتنیماشمن در کار با  .16

a) بله                                              خیر                               تراکتور 

b) بله                                              خیر                               ماشین حفاری 

c) بله                                              خیر                               دروگر 

d) بله                                              خیر                               دستگاه خیش/بذرپاش 

e) خیر                                 بله                                            کامیون حمل الوار/کامیون 

f) بله                                              خیر                               سیستم جرثقیل 

g) بله                                              خیر                               جرثقیل 
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       5              4              3              2              1              سنگین تجربه دارم. آالتنیماشکاری من در تعمیر/سرویس .17

بری یا سایر صنایعی را دارم که من تجربه کار در چوب .18

 پردازند.اساساً به مصنوعات چوبی می

             1              2              3              4              5       

اید که بتواند مفید باشد؟ برای مثال آیا آموزشی دریافت کرده .19

 است: توجه جالبزیر  هایدر صنعت جنگلداری، آموزش

 

a)  بله                                              خیر                               جنگلی آالتماشیناپراتور 

b) بله                                              خیر                               شناسزیست 

c) بله                                              خیر                               جنگلدار/جنگلبان 

d) بله                                              خیر               مهندس                 

، لطفاً محتوای دیاکردهمشابه دریافت  هاییاگر آموزش

 را شرح دهید: هاآن

 

 

 

 

 بله                                              خیر                               آیا در جامعه تجاری تجربه دارید؟ .20

  است، لطفاً جزئیات آن را شرح دهید: « بله»اگر پاسختان  .21

 

 

است اما مطابق  انگیزهیجانکنید کار در جنگل اگر فکر می

فوق تجربه کافی ندارید، با مأمور اشتغال  یهاپرسشبا 

 درباره نحوه پیشرفت جهت کار در این صنعت گفتگو کنید.
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 را در زیر شرح دهید: هاآن، لطفاً اندنشدههای فوق گنجانده اگر مایلید تجارب یا دانشی را بیان کنید که در پرسش

 

 

 

 

 

 


