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 صالحیت ھای خود را تعریف کنید
آیا در کاری سابقھ و تجربھ دارید و میخواھید بدانید چگونھ از تجربیات کاری خود در سوئد 

 استفاده کنید؟

 است پیدا میکنید.با انجام تست خودسنجی، تصویری از آنچھ کھ برای آن کار الزم 

تست خودسنجی را با پر کردن یک فرم انجام میدھید کھ بھ کار خاصی در بازار کار سوئد 
مربوط میشود.  نتیجۀ این تست برای کمک بھ شما استفاده خواھد شد و میتوانید با یک 

مسئول اداره کار در مورد آن صحبت کنید. نتیجۀ این تست میتواند بھ اداره کار و شما در 
انتخاب  بھترین نوع خدمات از طرف اداره کار یاری کند. شاید شما برای چگونگی استفاده 

از قابلیت ھای کاریتان در سوئد، گرفتن اطالعات در مورد پیش بردن آن، تکمیل 
 تحصیالت، کارآموزی یا انجام ارزشیابی ھایی بھ کمک نیاز داشتھ باشید. 

شرایط الزم برای کارھای مختلف در سوئد سؤاالت موجود در تست خودسنجی بر اساس 
 طراحی شده است. نتیجۀ آن نیز بستگی بھ دانش و تجربھ شما در آن کار دارد. 

تمام معلومات و تجارب شما مھم بھ حساب می آیند. شما خود تواناییھایتان را ارزیابی 
 میکنید.

 این تست خودسنجی در مورد مھارتھای کار در صنعت چوب است.

ت و تواناییھای خود را با استفاده از مقیاس ھای زیر بررسی کنید تا بھترین راھنمایی تجربیّا
 و حمایت را از طرف اداره کار بگیرید.

 شما میتوانید از مقیاس ھای زیر برای تعریف تواناییھای خود استفاده کنید

 : بی تجربھ 1
 ریددر اینجا شاید اطالعات تئوری داشتھ باشید ولی تجربھ عملی ندا •

 : تجربۀ کم 2
 شما در زمان تحصیل این کار را امتحان کرده اید.  •

 : تجربۀ خوب3
 شما معّرف و گواھی اشتغال بھ این رشتھ را بھ مدت یک سال دارید •

 : تجربۀ زیاد4
شما تجربۀ چند سالھ کار عملی در این کار دارید و نسبتاً سریع میتوانید بھ طور  •

 مستقل شروع بھ کار کنید

 تجربۀ خیلی زیاد: 5
شما میتوانید بھ طور مستقیم در یک محل کار بھ عنوان مدیر مسئول، رئیس یا  •

 متخّصص مورد آزمایش قرار بگیرید.

شما تجربھ سازمان دھی و توسعھ تشکیالتی و ھمچنین تجربۀ کارھای اداری و  •
 مدیریّتی دارید 
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شما تجربۀ کافی در توضیح چگونگی پیش بردن امور در این کار را دارید و  •
 میتوانید ھمکاران را تشویق و تھییج کنید. 

شما تجربۀ سازمان دھی منابع برای پروژه ھا، گروھھا، حیطھ ھای کاری و  •
 ھمکاران دارید

این  خالی آخر اگر میخواھید توضیح بیشتری در مورد تجربیّات خود بدھید میتوانید در جای
فرم بنویسید. مثالً ممکن است شما تجربیّاتی در این رشتھ دارید کھ در فرم از آنھا سؤال 

 نشده باشد.

 آیا میتوانید با مدارک یا گواھی خاّصی، معلومات و تجربّیات خود را تصدیق کنید؟ 
بھ شما کمک  اگر مدارک یا شواھدی داشتھ باشید ادارۀ کار میتواند در ترجمۀ و تأئید آنھا

 کند.  
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 فرم خودسنجی

 کارکنان صنایع چوبی
 

 (بی تجربھ تا تجربۀ خیلی زیاد) 5تا  1 ویژگیھایی کھ برای این کار مھم ھستند 
 5              4              3              2              1 من در کار انفرادی خوبم .1

 5              4              3              2              1 من در کار گروھی خوبم .2
 5              4              3              2              1 من در شرایط سخت آرامم .3

من توانایی کار کردن در شرایط استرس دار را  .4
 دارم

1              2              3              4              5 

قوانین مربوط بھ یک محل من میتوانم بر اساس  .5
 کار رفتار کنم

1              2              3              4              5 

 5              4              3              2              1 من عادت دارم خودم تصمیم بگیرم .6

 تجربۀ خیلی زیاد)(بی تجربھ تا  5تا  1 تجربیّات و تواناییھای مھم برای این کار
 5              4              3              2              1 من تجربۀ کار با تولیدات صنعتی را دارم .7

 5              4              3              2              1 من تجربۀ کار با تولیدات سرامیکی/ سفالی دارم .8

 5              4              3              2              1 رفو کردن دارم من تجربۀ کار با مبلمان توپُر و .9

 5              4              3              2              1 من تجربۀ تولید انبوه مبلمان چوبی دارم .10

من تجربۀ تولید مبلمان قفسھ ای از صفحات چوبی  .11
 دارم

1              2              3              4              5 

 5              4              3              2              1 من تجربۀ تولیِد دَر دارم .12

 5              4              3              2              1 من تجربۀ تولید پنجره دارم .13

 5              4              3              2              1 من تجربۀ تولید اثاث و دکوراسیون داخلی دارم .14

 5              4              3              2              1 من تجربۀ ساختن پلّھ دارم .15

من تجربۀ ساختن وسائل چوبی ساختمان سازی  .16
 دارم

1              2              3              4              5 

من تجربۀ مونتاژ وسائل چوبی ساختمان سازی  .17
 دارم

1              2              3              4              5 

 بلھ            خیر من تجربۀ کار با دستگاھھای دستی برقی دارم .18

من تجربۀ کار با دستگاھھای دستی با باد متراکم  .19
 را دارم

 بلھ            خیر

 بلھ            خیر با ابزار دستی دارممن تجربۀ کار  .20
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 بلھ            خیر من تجربۀ کار با چرخ خیّاطی دارم .21

من تجربۀ کار با دستگاھھای برش (ار ّه ای) را  .22
 دارم

 بلھ            خیر

 بلھ            خیر من تجربۀ کار با دستگاه ھای متھ ای دارم .23

 بلھ            خیر دارممن تجربۀ کار با دستگاه ھای فِِرز را  .24

 بلھ            خیر من تجربۀ کار با دستگاه ھای بست آھنی دارم .25

 بلھ            خیر من تجربۀ کار با دستگاه ھای رنده نّجاری را دارم .26

 بلھ            خیر من تجربۀ کار با دستگاه ھای گل میخ را دارم .27

 بلھ            خیر من تجربۀ کار با دستگاه ھای جالدھی را دارم .28

 5              4              3              2              1 من تجربۀ کار با کامپیوتر دارم .29

را دارم (  CNCمن تجربۀ کار با دستگاه ھای  .30
دستگاه ھای ابزاری خود کار ، وارسی شماری 

 رایانھ ای، کنترل رقمی کامپیوتری)

1              2              3              4              5 

من تجربۀ کار با برنامھ ھای طراحی کامپیوتری  .31
CAD را دارم 

1              2              3              4              5 

 5              4              3              2              1 من تجربۀ کار در خط تولید را دارم .32

ۀ کار با تراشیدن و صیقل دادن ابزار را من تجرب .33
 دارم

1              2              3              4              5 

 5              4              3              2              1 من تجربۀ کار با نگھداری دستگاه ھا را دارم .34

 5              4              3              2              1 من تجربۀ کار با خشک کردن الوار دارم .35

 5              4              3              2              1 من تجربۀ کار با روکش چوب را دارم  .36

 5              4              3              2              1 من تجربۀ چسب زنی دارم .37

 5              4              3              2              1 خوانی دارم من تجربۀ کار با نقشھ .38

 5              4              3              2              1 من تجربۀ کار با فنون اندازه گیری دارم .39

 5              4              3              2              1 من تجربۀ کار با پنوماتیک/ باد متراکم دارم .40

 5              4              3              2              1 من تجربۀ مونتاژ و بستھ بندی محصوالت را دارم .41

 5              4              3              2              1 من تجربۀ رانندگی کامیون دارم .42

 5              4              3              2              1 رممن تجربۀ روکاری صنایع چوبی را دا .43

من تجربۀ جالپاشی دستی بھ محصوالت چوبی را  .44
 دارم

1              2              3              4              5 
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من تجربۀ کار با دستگاھھای خودکار جالدھی  .45
 محصوالت چوبی را دارم

1              2              3              4              5 

من تجربۀ بتونھ کاری و تعمیر محصوالت چوبی  .46
 را دارم

1              2              3              4              5 

من تجربۀ صیقل دادن فواصل مواد رو کاری را  .47
 دارم

1              2              3              4              5 

  تحصیالت

 بلھ            خیر        من تحصیالت حرفھ ای در  تکنولوژی چوب دارم .48

من تحصیالت کارآموزی در تکنولوژی چوب  .49
 دارم

 بلھ            خیر       

 بلھ            خیر        من تحصیالت دانشگاھی تکنولوژی چوب دارم .50

 من تحصیالت حرفھ ای در تکنولوژی روکاری .51
 دارم

 بلھ            خیر       

من تحصیالت کارآموزی در تکنولوژی روکاری  .52
 دارم

 بلھ            خیر       

من تحصیالت کارآموزی در رابطھ با تولید  .53
 مبلمان قفسھ ای دارم

 بلھ            خیر      

من تحصیالت حرفھ ای در رابطھ با تولید مبلمان  .54
 قفسھ ای دارم

 بلھ            خیر      
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 اگر میخواھید در مورد تواناییھا و تجربّیات دیگری کھ در سؤاالت باال ذکر نشده توضیحی دھید، لطفاً در زیر بنویسید:
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