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سخن مدیرمسئول
شغل مناسب خود را انتخاب کنید.
یکـی از اولیـن گام های اساسـی در مورد ضرورت انتخاب صحیح شـغلی ،بحث خودشناسـی اسـت .ایـن موضوع مرتبط با
خـود اندیشـی ،فکـر کـردن در مورد خود و شـناخت خود اسـت .در این مسـیر بـا اسـتفاده از الگوهای رفتاری مناسـب؛ به
شـناخت بهتر شـخصیت و آشـنایی با تیپ شـخصیتی و مدل رفتاری پرداخته می شـود .دومین زمینه ی اساسی در اهداف
این نشـریه ،مبحث کارشناسـی اسـت .که در این گذاره به ارائه شـرایط هر شـغل و مشـاغل مربوط به هر رشـته پرداخته
مـی شـود .موضـوع بعـدی که به نوعی اهمیت ویژه ای در رسـیدن به آرمان شـغلی هر فرد دارد ،مسـیر شناسـی اسـت که
هدف اصلی این نشـریه و انجمن می باشـد .مسـلما این نشـریه راه حل کامل برای شناسـاندن مسـیر صحیح شـغلی نیست
ولی تالش خود را نموده اسـت تا در هموار سـاختن این مسـیر مثمر ثمر باشـد .ما در انجمن توسـعه مهارت های شـغلی
از طریق آگاهی ،معرفی و آموزش مسـیر مناسـب در صدد هسـتیم گامی برای دانشـجویان هدفمند برداریم.

سخن سردبیر
حدیث فرازمند

در ابتدای سـخن  ،تیم جابزوی امیدوار اسـت سـال تحصیلی خوبی را آغاز کرده باشـید و با
موفقیـت های روز افزون آن را پشـت سـر بگذارید.در سـالی که گذشـت برنامه هـای متفاوتی از
جمله همایش ها،کارگاه ها و نمایشـگاه ها توسـط انجمن توسـعه مهارت های شـغلی برگزار گردید،
پـس بجاسـت کـه از همیـن جا از همه کسـانی کـه نوعی مـا را یاری نموندند تشـکر نماییـم .همچنین
انجمـن توسـعه مهـارت های شـغلی برنامه های مدونی را برای سـال تحصیلـی جدید در نظـر دارد .البته این
مسـیر زمانـی کامـل مـی شـود که پشـتیبانی و همکاری شـما عزیـزان را نیز همـراه داشـته باشـیم .بنابراین از
عالقمنـد بـه همـکاری در فعالیـت هـای انجمن توسـعه مهارت شـغلی دعوت می نماییـم تا در این مسـیر با ما
همکاری نمایند.

www.jobsway.ir

معرفی اعضا انجمن توسعه مهارت های شغلی

محسن معتمدی مقدم
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چشـم انـدازجابـزوی چیسـت و بـا چـه هدفی شـکل
گرفته اسـت؟
ما در جابزوی معتقدیم برای داشتن جامعه ای پویا و فعال
در حوزه اشـتغال نیاز به ارتباط ،هماهنگی و همکاری چهار
بخش افراد ،آموزشـگاهها ،شـرکتها و مشـاغل می باشـد به
همیـن منظور هـدف ما تالش در جهـت تقویت یکپارچگی
و همراسـتایی ایـن بخـش هـا از طریـق ایجـاد ارزش هـای
متعـادل بـرای آن ها می باشـد تا بتوانیـم ضمن تحت تاثیر
قرار دادن اکوسیسـتم اشـتغال کشـور ،مدلی مناسـب برای
کاهش معضـل بیکاری جامعـه ارائه نماییم.
جابزوی چیست؟
جابـزوی اولیـن نرم افزار تناسـب سـنجی شـغلی در ایران
مـی باشـد کـه در جهـت انتخـاب مناسـب ترین شـغل به
کاربـران کمک میکند.این سـامانه با بررسـی اطالعات افراد
در ابعـاد مختلـف و مقایسـه آن بـا شـرایط ایدهآل مشـاغل
علاوه بـر معرفـی مناسـبترین مشـاغل بـه افـراد امـکان
مشـاهده اطالعـات کامـل آن شـغل و همچنیـن معرفـی
شـرکت هـا و آموزشـگاه هـای مرتبـط بـا آن شـغل را بـه
کاربـران خواهـد داد.
چگونه از جابزوی استفاده کنیم؟
برای اسـتفاده از نرم افزار کاربردی جابزوی فقط کافیسـت
بعـد از دانلـود و نصـب ایـن اپلیکیشـن مراحـل زیـر را طی
نمایید:
.۱ورود اطالعات اولیه و دریافت کد ورود به نرم افزار
.۲تکمیـل پروفایـل و دریافـت مناسـب تریـن مشـاغل بـا
توجـه بـه مـدارک توانمنـدی هـا ،مهـارت هـای رفتـاری و
تجربیات شـغلی شـما
*ضمنـا جهـت چگونگـی تکمیـل پروفایـل میتوانیـد از
راهنمـای نمایـش داده شـده در ابتـدای ورود بـه نـرم افزار
اسـتفاده نمایید و یا فایل راهنما را از سـایت دانلود مشـاهده
نمایید.
اطالعات شغلی چیست و چرا اهمیت دارد؟
اطالعـات شـغلی و حرفـهای ،مجموعـه اطالعاتـی اسـت
کـه بـه افـراد کمـک میکنـد تـا در زمینـه تعییـن مسـیر
زندگـی شغلیشـان ،تصمیمگیـری نماینـد .ایـن اطالعـات
به بررسـی دنیای مشـاغل و شناسـایی خصوصیات شـغلی
میپـردازد .انتخـاب شـغل در دنیای کنونـی امری پیچیده
و نسـبتاً طوالنی شـده که فرد باید طی برنامهریزی شـغلی
و سـالهای متوالـی و کسـب مهـارت و یـا اطالعـات و یـا
www.jobsway.ir

تخصصهـای الزم بـه انتخـاب شـغل مبـادرت ورزد .بـرای
انتخـاب شـغل ،شـناخت صحیحـی از دنیـای مشـاغل،
شـرایط ورود و پیشـرفت شـغلی ،امکانـات و فرصتهـای
اسـتخدامی امـری حیاتـی اسـت که مـا اینگونـه اطالعات
را از راه اطالعـات شـغلی و حرفـهای بدسـت میآوریـم.
بنابرایـن اطالعـات شـغلی و حرفـهای موجب میشـود فرد
ی تـری اتخاذ
در تصمیمـات شـغلی خود تصمیمـات منطق 
نمایـد .همچنین کارشناسـان معتقدند راهنمایی و مشـاوره
شـغلی و حرفهای فرایندی مداوم و پیوسـته اسـت که بدان
وسـیله بـه فـرد کمک میشـود که بـرای آن آماده شـود ،به
آن اشـتغال ورزد و بطـور موفقیتآمیـزی بـه اشـتغال ادامه
دهد.
چرا هر دانشجو و کارجو باید جابزوی را داشته باشد؟
معرفی شـغل که بتوان در آن هم امکان رشـد و پیشـرفت
و هـم رضایت شـغلی داشـت مهمتریـن خدمت ارائه شـده
توسـط جابـزوی بـه کاربـران اسـت بنابراین شـما میتوانید
در جابـزوی اطالعـات دقیقی از مشـاغل مناسـبتان داشـته
باشـیدخودتان را بهتر بشناسـید و خود را برای اسـتخدام در
یک شـغل مناسـب آمـاده کنید
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مردگان متحـرک دنیای
مدرن
جوانفرد

از گذشـته تاکنون انسـان ،همیشـه به دنبال پیشرفت و در
پـی آن تکنولـوژی بـوده اسـت .دنیـای مدرن امـروز حاصل
تفکـرات و تلاش انسـان هایسـت کـه خـود را زنـده نـگاه
داشتند.
هرگـز نمـی خواهـم یک داسـتان علمـی تخیلـی برایتان
تعریـف کنـم امـا بیـش از  50درصـد مـردم دنیـا مـردگان
متحرکـی هسـتند کـه از ایـن سـو به آن سـو فقـط و فقط
در حرکتنـد...
همـه مـا از اولیـن روز تولد به هـوا ،آب و غذا نیاز داشـتیم.
همـه چیـز تا چند سـال اول غریـزه بود .پس از گذشـت 10
تـا  20سـال از عمر انسـان موجودی از جنسـی دیگـر در ما
متولـد مـی شـود .نمی دانـم اسـم آن را روح ،ذهـن ،عقل یا
هرچیـزی کـه تصـورش را می کنید مـی توانیم نـام گذاری
کنیـم امـا چیزی کـه برایم مهم اسـت بودن اوسـت .چیزی
مسـتقل از جسـم که قطعـا نیاز هایـی از جنس خـودش را
دارد.
همانطـور کـه گفتم جسـم ما بـه هـوا ،آب و غذا نیـاز دارد
امـا آن موجـود چـه؟ آیـا کسـی از وجـود آن مطلع اسـت؟
آیا کسـی اورا مسـتقل میداند؟ آیا او گرسـنه می شـود؟ آیا
نیازهایـی دارد؟ و از همـه مهمتـر آیـا او میمیرد؟
متاسـفانه بایـد بگویـم هـم نیازهایـی دارد و هـم زودتـر
از چیـزی کـه تصـورش را بکنیـد میمیـرد و از بیـن میرود.

بگذاریـد اسـم آن موجـود را بگویـم تـا برایتـان ملمـوس تر
شـود" .اندیشـه"
انسانی که اندیشه را در خود ب ِکشد تنها مرده متحرکیست
کـه شـاید جهان منتظـر احیای دوباره اندیشـه های اوسـت
زیرا که جسـم او ارزشـی نخواهد داشت.
هـرروز صبـح کـه از خـواب بیـدار می شـوید یـک فنجان
قهـوه یـا چای می نوشـید .در روز سـه وعده غـذا می خورد
هـر لحظـه نفس می کشـید تا جسـمتان زنـده بماند.
بگمانـم سالهاسـت کـه اندیشـه در همـه مـا آدم هـا مرده
اسـت چراکـه او گرسـنه ی اندکی مطالعه ،اندکی شـنیدن،
اندکـی درس گرفتـن و اندکـی فکـر کردن اسـت.
مـا مـاه هـا و سـالها از او غافـل میشـویم و میخواهیـم بـا
مطالعـه یک جمله یک کتاب یا یک مقالـه او را احیا کنیم...
هرگـز نمی شـود باید هـر روز به او خـوراک جدید بدهیم
تا شـاید اندیشـه ی بیمـار و ضعیف ما جانی دوبـاره بگیرد و
مارا همچـون بزرگان تاریخ زنـده نگاه دارد.
ای بـرادر تو همـه اندیشـه ای
مابقی خود استخوان و ریشه ای

(مثنوی موالنا)
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مـعرفی
ا بـعـــا د
مـختلـــف و
کاربــرد هــای آن
پرداختـــیم.بدین جهت
در ایــن نســخه نشــریه
بــه دنبــال معرفــی و تشــریح
دومیــن ابــزار خودشناســی شــغلی،
تســت شــخصیت شناســی شــغلی هالند
هســتیم.

نظریه جان هالند
همراهـان ما در نشـریه مسـیر شـغل هـا به یـاد دارند
کـه در نسـخه هـای پیشـین ایـن نشـریه و در بخـش
خودشناسـی  ،ضمن بیان اهمیت و جایگاه خودشناسی
در انتخاب و تثیبت شـغلی بـه معرفی مختصر پنج ابزار
زیـر پرداختیم.
.1سنخ نمای شخصیت مایرز بریگز ()MBTI
 .2تسـت شـخصـیت شناسی شـغلـی هالند
( )Holland Test
 .3تـسـت هـوش هـای چـنـد گـانـه گاردنـر
( )Multiple Intelligences Test
.4پروفایل شخصیت ()DISC
 .5تست هوش هیجانی بار-اُن ()Bar-On
حــال در ادامــه ایــن شــماره و همچنیــن شــماره های
آتــی ایــن نشــریه بــه معرفــی کامــل و دقیــق هــر یــک
از ایــن ابزارهــا مــی پردازیــم تــا بتوانیم کمکــی هرچند
کوچــک در فراینــد خودشناســی بــه شــما فرهیختگان
نماییم.در نســخه پیشــیین نشــریه ضمن بررسی کامل
ســنخ نمــای شــخصیت مایرزبریگز(تســت) MBTIبـــه
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چهـار فرضیهی اصلی قلـب این نظریه را تشـکیل
مید هند :
 )1افـراد را میتـوان در یکـی از شـش تیـپ ،واقعگـرا،
معنـوی ،هنـری ،اجتماعی ،متهـور ،و قـراردادی طبقهبندی
کرد.
 )2محیطهـا را میتـوان در یکـی از شـش مـدل،
واقعگرایانـه ،جسـتجوگرایانه ،هنـری ،اجتماعـی ،متهورانـه
و قـراردادی طبقهبنـدی نمـود .هـر محیطـی تحت تسـلط
یـک تیـپ شـخصیتی قـرار دارد و هـر محیـط نمونـهای از
وضـع فیزیکـی خاص اسـت کـه دارای شـرایط و امکانهای
مخصـوص به خود اسـتً .
مثلا محیطهـای اجتماعی تحت
تسـلط افـراد اجتماعـی قـرار دارنـد .وضعیـت فیزیکـی آن
وجـود افـرادی اسـت کـه در تعامـل بـا یکدیگرند و شـرایط
و امکانهـای مخصـوص بـه آن از طریـق روابط بیـن فردی
تحقـق میپذیـرد.
 )3افراد به دنبال محیطهایی هسـتند که بتوانند مهارتها
و تواناییهـای خـود را بـه کار اندازند .نگرشهـا و ارزشهای
خـود را نشـان دهنـد و مسـائل قابـل قبـول و نقشهـای
مطابـق بـا آن را بـه عهـده گیرنـد .تیپهـای اجتماعـی بـه

دنبـال محیطهـای اجتماعی و تیپهای قـراردادی به دنبال
محیطهـای قراردادی هسـتند.
 )4رفتـار بـه وسـیلهی تعامـل بیـن شـخصیت و محیـط
تعییـن میگـردد .اگـر تیپ شـخصیتی یـک فـرد و الگوی
محیطـی او مشـخص باشـد ،میتـوان به پیشبینـی برخی
از نتایـج ایـن گونـه جورشـدنها پرداخـت .این گونـه نتایج
میتوانـد مربـوط بـه انتخـاب رشـتهی تحصیلـی ،انتخـاب
شـغل و غیره باشـد.
چهـار فرضیه فوق با پنج فرضیهی ثانویه ،تکمیل شـدهاند
کـه هـم در مـورد افـراد و هـم در مـورد محیطهـا صادقند.
هـدف از فرضیههـا یـا مفاهیـم ثانویـه تعدیـل یـا تعییـن
پیشبینیهـا یـا توضیحهایـی اسـت کـه از مفاهیـم اصلـی
مشـتق شـدهاند .هالنـد در طبقهبنـدی خود که شـخصیت
افـراد را بـر شـش نـوع تقسـیم مینماید ،بـرای هر کـدام از
این انواع شـخصیت خصوصیاتی به شـرح زیر معتقد اسـت:
)1نوع واقع گرا
از خصوصیـات افـرادی کـه در ایـن طبقـه قـرار میگیرند
میتـوان جدیـت در کار ،واقعبینی در امور ،مهارت مکانیکی،
تفکـر علمی ،قدرت جسـمانی ،عالقه و هماهنگـی در کارها
را نـام بـرد .فـرد واقعبین چنانچه با مشـکالتی مواجه شـود
راه حـل هـای عملـی بـرای مشـکالت جسـتجو میکنـد.
افـراد واقعبین بیشـتر به مشـاغلی کـه بـه مهارتهای فنی
نیازمنـد اسـت اشـتغال میورزند.
)2نوعجستجوگر
از خصوصیـات بارز افرادی کـه در این طبقه قرار میگیرند
میتـوان تفکـر ،سـازماندهی و قدرت اسـتدالل را نـام برد.
ایـن طبقـه از افراد روابـط اجتماعـی را زیاد دوسـت ندارند،
کمتـر به تغییر رشـته تحصیلی در دانشـگاه میپردازند ،گاه
بـه رویاپـردازی در مورد پیشـرفتهای آینده خـود مبادرت
میورزنـد و از انجـام مشـاغل پیچیـده که نیاز بـه تفکر دارد
لـذت میبرند .ایـن افراد خالق ،مسـتقل ،پیشـرونده ،کمرو
و محتاط میباشـند.
)3نوع اجتماعی
افـراد ایـن طبقـه دارای رغبتهـای اجتماعی میباشـند و
نقـش معلمی یـا روان درمانگـری را ترجیح میدهنـد .افراد
نوع اجتماعی انسـانهایی مسـئول و بشردوسـت هسـتند و
قراردادهـای اجتماعـی را میپذیرند .در ایجاد روابط انسـانی
مهـارت دارنـد .در عین حال از حل عقالنی مسـائل گریزانند
و از کارهـای بدنـی و فعالیتهای سـازمان یافته خوششـان
نمیآید.
)4نوع قراردادی یا سنتی
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ایـن عده احترام خاص بـرای حفظ قوانین و مقررات قائلند
و بـه خوبـی بـه کنتـرل خویش قـادر میباشـند .دوسـتدار
نظـم و ترتیـب هسـتند و از موقعیتهای پیچیـده گریزانند
و بـه فعالیتهـای جسـمانی و اجتماعی تـن در نمیدهند.
)5نوع تهوری
افـراد نوع تهوری در گویایی بسـیار مهـارت دارند ،ماجراجو
هسـتند ،اجتماعـی میباشـند و در فعالیتهایشـان نقـش
غالبـی را بـر عهـده میگیرنـد .در جسـتجوی قـدرت و
موقعیـت هسـتند و میکوشـند تـا رهبـر شـوند و در امـور
مالـی و تجارتـی و نظایـر آنهـا مهـارت کسـب کنند.
)6نوع هنرمند
افـراد ایـن طبقـه در شناسـایی و بیـان خصوصیـات خـود
مهـارت دارنـد .روابط خوبـی با دیگـران برقرار میسـازند ،از
نظـم و ترتیب به دورند ،در روابط خود با دیگران حساسـند،
کمتـر بـه کنتـرل خـود میپردازنـد و بـه سـادگی در مورد
عواطـف و احساسـات خود صحبت و گفتگـو مینمایند .این
عـده بـه صفـات زنانه بیـش از صفـات مردانه گرایـش دارند
و بـه مبارزه با مشـکالت محیطـی از طریق ارائـه آثار هنری
اقـدام مینمایند.
سـازش و هماهنگـی بیـن نـوع شـخصیت و نـوع محیـط
باعـث سـازگاری بیشـتر بـا شـغل و حرفـه میگـردد که به
نوبـه خـود بـه رضایـت شـغلی منجر میشـود
شـما می توانید تسـت هالنـد را به صـورت رایگان
در نـرم افزار جابـزوی بدهید و نتیجـه آن را دریافت
کنید .
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چه مـشاغلی درصنعت بـرق وجـود دارد؟

نظامی

مخابرات و ارتباطات

مشاغـل
صنعت برق
لوازم خانگی
هوا و فضا

حمل و نقل
ساخت و تولید
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وسایل پزشکی

انرژی
انـواع گوناگونـی
دارد کـه یکـی از مهم ترین
سـرمایه های هر کشـور به حساب می
آیـد و در میـان انـواع آن  ،انـرژی بـرق از اهمیـت
ویـژه ای برخـوردار اسـت ؛ تـا جایـی کـه میـزان تولیـد و
مصـرف آن در بخش تولید از شـاخص های رشـد اقتصادی
کشـورها محسـوب می شـود .برای تولید و استفاده صحیح
از ایـن انـرژی نیـاز به سـازوکاری اسـت کـه بتـوان از آن به
عنـوان صنعـت برق یـاد کرد البتـه با تعریفی دقیـق تر می
تـوان گفـت محـور اصلی فعالیت هـای این صنعـت ،تبدیل
یـک سـیگنال به سـیگنال دیگـر اسـت  ،که این سـیگنال
ممکـن اسـت شـکل مـوج ولتاژ یا شـکل مـوج جریـان و یا
ترکیـب دیجیتالـی یک بخـش از اطالعات باشـد.
در بسـیاری از كشـورها از صنعـت بـرق به عنـوان صنعت
مـادر نـام بـرده می شـود چراکـه بسـیاری از فعالیـت ها از
جملـه سـاخت و تولیـد بـه انـرژی بـرق وابسـته اسـت.این
صنعـت بـرای توسـعه و پیشـرفت نیازمند نیروهـای جوان،
کارآمـد و دارای تحصیلات عالـی اسـت از همیـن رو در
دانشـگاههای معتبـر جهـان رشـته مهندسـی بـرق یکی از
رشـته هـای مهم علمـی و کاربـردی مـی باشـد ،و از حیث
جایـگاه اسـتفاده از آن بـه تخصـص های مختلفی تقسـیم
بنـدی مـی شـود کـه در ادامـه معرفـی مـی گردند.
مخابرات و ارتباطات :
طراح مدار  ،کارشناس تعمیرات  ،تکنسین شبکه
وسایل پزشکی :
تکنسین تعمیر  ،مسئول فنی
نظامی :
تکنسـین حـوزه ارتباطات  ،طراحی سیسـتم هـای ناوبری
و تسلیحاتی

هوا و فضا :
تکنسین رادار ،طراح سیستم های هوانوردی و ارتباطی
حمل و نقل :
طراحـی سیسـتم هـای الکترونیکـی خـودرو ،طراحـی
سیسـتم هـای رد یابـی و مسـافت سـنج
لوازم خانگی :
کارشـناس خدمـات پـس از فـروش  ،طـراح سیسـتم ها و
مـدار هـای الکترونیکی
ساخت و تولید :
طراح سیسـتم هـای الکترونیکـی ماشـین آالت صنعتی ،
تکنسـین تعمیـرات ماشـین آالت صنعتی  ،کنتـرل کننده
هـای منطقی قابـل برنامـه ریزی
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کسب شغل
مراحل
ِ

نوشتن
رزومه کاری

مهارت های
مصاحبه

کارآموزی و
تجربه آموزی

قرارداد کاری

برای تعیین بهترین شـیوه های تجربه آموزی و کارآموزی الزم اسـت که ابتدا با تعریف آن آشـنا شـویم  :ویلیامز و لویس
در سـال  1994سـاده تریـن شـکل یادگیری را یادگیـری از طریق تجربه و انجام دادن کارها بصـورت عملی معرفی کردند و
بیـان کردنـد کـه در آمـوزش تجربـی ،آموزگار ابتدا یـک تجربه را به طورعمیق درک کرده و سـپس بازتابـی از تجربیاتش را
بـرای توسـعه مهـارت هـای جدید ،نگرش های جدید و یا شـیوه هـای تفکر جدید گسـترش می دهد.
در ابتدای بحث به بررسی تجربه آموزی و کارآموزی از دیدگاه کارفرمایان می پردازیم :
بـرای شـروع کارآمـوزی کارفرمایـان باید برنامه ای مـدون برای تدوین فعالیت های تجربه آموزی داشـته باشـند  .زمانیکه
بـه مولفـه هـای تجربه آمـوزی خود فکر می کنید باید سـه مرحلـه اصلـی را در نظر بگیرید:
-1تعیین جمعیت یادگیرنده و تجزیه و تحلیل نیازهای آنها
تعییـن میـزان سـطح تحصیالت افراد ،تجربیات کاری گذشـته آنها ،تسـلط بر محتـوای کاری ،نیازهـا و تغییرات فرهنگی
و غیـره از جملـه مهمتریـن عواملـی اسـت کـه بایـد بـه آنها توجـه کـرد .کارفرما بایـد درک کند کـه افـراد در محیط های
فرهنگـی مختلفـی رشـد کرده انـد و بدانـد چگونه باید ایـن تعاملات را تحت تاثیر قـرار دهد.
 -2فعالیت های مناسب افراد را مشخص کند
چـه فعالیـت های برای آغاز کار مناسـب اسـت و به پیشـرفت شـناختی نیازهای افـراد و کار منجر می شـود؟ چگونه افراد
مهـارت هـا و تجربـه هـای کلیـدی را در دوره کارآمـوزی خـود فراگیرند؟چـه برنامه ای مـی تواند این مهارت هـا را تکمیل
کنـد؟ ایـن سـواالت ازجملـه مواردی اسـت که یـک کارفرما باید به آنها پاسـخ مناسـب بدهد.
 -3شناسایی استعداد های بالقوه در طول مدت کارآموزی
ایجـاد فرصـت هـای برابـر برای همـه افراد وشناسـایی اسـتعدادهای بالقوه آنها ،چگونگی حل مشـکالت و انتخاب شـرکاء
ازطـرف کارآمـوزان از جملـه مـواردی اسـت که می تـوان اسـتعداد افراد را شناسـایی کرد.
حال به بررسی موضوع از دیدگاه کارآموزان و ضرورت آن برای آنان می پردازیم
یـک خلبـان را تصـور کنیـد که کتابچه پـرواز را خوانده و درآزمـون خود کام ً
ال موفق بوده اسـت .این فرد دقیقـاً می تواند
بـه شـما بگویـد چگونـه بایـد پـرواز کرد اما زمان بسـیار کمی را صرف شـبیه سـازی پـرواز کرده اسـت .آیا بـا چنین فردی
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در اولیـن روز کاریش حاضر هسـتید پـرواز کنید؟ همانطور
کـه مـی بینید هیچ چیـزی جایگزین کارآمـوزی و یا تجربه
آمـوزی نمی شـود،که بتواند افـراد را برای انجـام فعالیت ها
بطور موثر آماده کار کند .در بسـیاری از شـرکت ها ،مهارت
هایـی کـه از کارکنان درخواسـت می شـود در شغلشـان به
خوبی تعریف شـده اسـت،اما تقریباً همیشـه فاصله ای بین
رفتارایـده آل و واقعیـت وجـود دارد .تنهـا راه پـرش از ایـن
شـکاف از طریـق تجربه آموزی و تمرین ممکن اسـت و این
نقطـه تفـاوت بین دانسـتن و عمل کردن اسـت .
چهـار دلیـل اصلی کـه کارآموزی برای شـغل آینده شـما
مهم اسـت:
بـه نظر میرسـد بزرگترین مسـئله برای جوانـان در دوران
دانشـجویی و یـا دوران فـارغ التحصیلـی پیـدا کردن شـغل
و بـه عبارتـی وارد شـدن بـه فضـای کاری اسـت.کارفرما ها
در بـازارکار کنونـی شـدیدا ً به رزومه و سـوابق کاری اهمیت
میدهند ،فرقی نمیکند این سـابقه کاری کارآموزی باشـد،
یـا کار داوطلبانـه و یـا کار اسـتخدامی در یـک شـرکت .در
ادامـه برخی دالیـل اهمیـت دوره های کارآمـوزی بیان می
گردد:
-1تجربه زندگی واقعی
دوران کارآمـوزی بـه شـما فرصت مـی دهد آموختـه ها و
تمریناتـی کـه در دانشـگاه به صـورت تئوری یـاد گرفته اید
را در عمـل اجـرا کنیـد .کارآمـوزی شـما را در معـرض افراد
و تجربیـات جدیـد قـرار می دهـد .تجربه ی زندگـی واقعی
مهـم تریـن ویژگی کارآموزی بعد از محیط دانشـگاه اسـت.
 -2خودشناسی بیشتر
کارآمـوزی نـه تنهـا فرصـت خودسـازی بـه شـما میدهد

بلکـه شـما را بـه درک بیشـتری از خـود تشـویق میکنـد.
خودشناسـی و یادگیری بیشـتر در مـورد خودتان باعث می
شـود بدانیـد اهدافتان دقیقا چیسـت و چطور مـی توانید به
آن ها برسـید.
-3شبکه سازی و حفظ کردن ارتباطات حرفه ای
شـبکه سـازی مبادله اطالعـات و موضوعـات مختلف بین
افـراد اسـت ،با هـدف نهایی ایجـاد آشـنایی و ارتبـاط برای
آینـده شـغلی و حرفـه ای خودتـان اسـت .گذرانـدن دوره
کارآمـوزی بـه شـما فرصـت مـی دهـد بـا افـراد حرفـه ای
در حـوزه کاری خودتـان آشـنا شـوید ،افـراد حرفـه ای کـه
میتواننـد در آینـده بـه شـما کمـک کننـد .همیشـه برای
شـبکه سازی آماده باشـید و مطمئن شوید همیشه تعدادی
کارت ویزیـت همـراه خـود دارید.
 -4امـکان اسـتخدام به صـورت تمام وقـت بعد از
اتمـام کارآموزی
گاهـی اوقـات وارد شـدن بـه شـغلی بالفاصله بعـد از فارغ
التحصیلی از دانشـگاه معایبـی دارد .اگر تجربـه ی کار تمام
وقت را پیش از این نداشـته باشـید ممکن اسـت این شـغل
برایتـان غیرقابـل تحمـل و سـخت شـود.کارآموزی بهترین
فرصت برای وارد شـدن به یک شـغل تمام وقت اسـت اکثر
کارفرمایـان در تلاش بـرای افـزودن ارزش به سـازمان خود
هسـتند ،آنهـا تالش مـی کننـد از برنامـه هـای کارآموزی،
کارمندانـی خـوب بـرای آینـده شـرکت بسـازند .در دوره
کارآمـوزی شـما میتوانیـد اسـتعداد ،تعهـد و ارزش کاری
خـود را بـه کارفرما نشـان دهید .کارفرمایان وقتی با شـما و
توانایـی هایتان از طریق دوره کارآموزی آشـنا باشـند راحت
تـر برای اسـتخدام تمـام وقت شـما اقـدام میکنند.
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تنها برگزار کننده نمایشـگاه کار در مشهد

کارجویان:
با ثبت نام در نرم افزار جابزوی می توانند جایگاه شغلی را مشاهده کرده و رزومه خود را ارسال کنند.
کارفرمایان:
با ثبت نام در پنل شرکت ها می توانند اطالعات و جایگاه های شغلیشان را ثبت کنند.

www.jobsway.ir

نرم افزار جابزوی :
در نرم افزار جابزوی ارتباط بین کارجویان و کارفرمایان برقرار می شود.
نمایشگاه کار دانشگاه فردوسی :
فرصت طالیی حضور در نمایشگاه کار دانشگاه فردوسی را از دست ندهید.

www.jobsway.ir
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Story canvas

داسـتان بعنـوان یـک ابـزار طراحـی بـرای حل مشـکالت ،شـکل دادن ایده هـا و به
اشـتراک گذاشـتن اهداف اسـتفاده می شـود .داسـتان توانایی ما درایجاد حس،شـکل
دادن و اشـتراک گـذاری ایـده هـا را نشـان مـی دهـد .چارچوبی بـرای طراحـان اولیه
فراهـم کـرده و تولید محتوا ،تجـارب جدید و راهبردهای تغییرات مثبـت را ایجاد می
کند .
 Story canvasچیست؟
هـر داسـتان به سـادگی نشـان می دهد که چگونـه یک کاربر می تواند یک مشـکل
را حـل کنـد .بـه ایـن معنـا که رونـد ایجاد یـک داسـتان در واقع یک فراینـد طراحی
اسـت ،کـه در آن طـراح داسـتان ،راه حلـی بـرای مشـکل بـه کاربر نشـان مـی دهد.
داسـتان برایـن ایـده اسـتوار اسـت که بـا زبان آشـنا و سـاده و روند داسـتان سـرایی
چارچوبـی طراحی شـود .شـما مـی توانیـد از  Story canvasبعنوان یک ابـزار برای
ضبط و تفسـیر داسـتان های موجود ،زندگی واقعی (مانند سـفرهای کاربران) استفاده
کنیـد ،و از آن بعنـوان راهـی بـرای ایجـاد ایـده های جدید بـه محصـوالت ،خدمات،
تجارب ،اسـتراتژی ها و حتی داسـتان های جدید اسـتفاده کنید .هنگامی که فرآیند
طراحـی را بـه پایـان رسـاندید ،بوم طرح کلی از کارهای شـما را نشـان مـی دهد و به
شـما در مشـارکت ذینفعانتان کمـک می کند.
چه کسی باید از آن استفاده کند ؟
ایـن بـوم بـرای هرکسـی که نیـاز به حرکـت به سـمت اهدافـش دارد اسـتفاده می
شـود .مدیـران پـروژه از آن بـرای تعامـل و هماهنگـی بین تیم های مختلف اسـتفاده
مـی کننـد ،استراتژیسـت هـا از ایـن برنامـه بـرای برنامـه ریزی اسـتفاده مـی کنند،
طراحـان از آن بـرای ثبت داسـتان هـای کاربران گذشـته و آینده اسـتفاده می کنند،
مشـاوران طراحی بـرای معرفی فرآیند طراحی اولیه واصول آن به مشـتریان اسـتفاده
مـی کننـد و متخصصان ارزیابی از آن برای ارزیابی پروژه هایشـان اسـتفاده می کنند.
بنابرایـن شـما نیز مـی توانید از ایـن ایده بـرای کارتان اسـتفاده کنید.
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بیشـتر در معـرض سلامت روانـی قـرار مـی گیرنـد .برنامه
هـای مناسـب محل کار کـه عموما بـا برنامه های سلامت
در ارتبـاط هسـتند ،هزینـه هـای سلامتی کمتر،غیبـت
کمتر،بهـره وری باالتر و حتی در خواسـت هـای کمتر برای
اضافه کاری را بهمراه دارند .یکپارچگی یک برنامه سلامتی
موفقیـت آمیـز ،یـک جـزء مالی قوی اسـت که به مسـائلی
ماننـد مدیریـت بدهـی ،آمـوزش مالـی و صرفـه جویـی در
بازنشسـتگی مربـوط می شـود" .این برنامه ها بـه کارمندان
و خانـواده هایشـان کمک مـی کند تا پول خـود را مدیریت
کننـد ،بدهـی را از بیـن ببرنـد و برای آینده آسـوده باشـند،
در حالـی کـه در کاهش اسـترس ،اضطراب و افسـردگی نیز
موثر اسـت".
هنگامـی کـه از کارکنـان قدردانـی،ارزش دهـی و مراقبت
مـی شـود  ،باعث می شـود که آنها نیز توانمندتـر و با انگیزه
تـر شـوند و بهترین عملکـرد خـود را ارائه دهند.

سلامت ذهـن در
محـل کار

چگونـه سلامت کارکنـان بـر روی
فعالیـت شـرکت تاثیـر مـی گـذارد.
از آنجائیکـه مـا اکثـرا ً مقدار زیـادی از وقت خود
را بـه فعالیت هـای کاری اختصاص مـی دهیم،نباید
جـای تعجـب باشـد کـه محیـط کار نقـش مهمـی در
سلامت روان ما دارد و سلامت اقتصادی سـازمان نیز در
گـرو این امر اسـت.
مطابـق بـا نظـر سـنجی انجمـن روانشناسـی آمریـکا
2016کمتـر از نیمـی از  1501کارگـر مـورد بررسـی  ،رفاه
کارکنان در سـازمان را تایید کردنـد  47 ،درصد بیان کردند
آنچـه از سـازمان دریافـت می کنند منعکـس کننده کمک
هـای خـود به سـازمان اسـت و 53درصـد نداشـتن فرصت
بـرای رشـد یا پیشـرفت را بعنـوان مهمترین عامل اسـترس
شـغلی پـس از کاهـش حقوق بیـان کـرده اند.
بدنبـال شـادی گشـتن احمقانه اسـت ،اهـداف معقوالنه را
دنبـال کنید ،پیشـرفت خـود شـادی را بهمراه مـی آورد.
هـر سـازمانی کـه بدنبـال محیـط راونشـناختی سـالم
تر،کارمندان شـادتر و در نهایت یک سـازمان پیشـرو است ،
بایـد بـه عوامـل زیـر توجـه نماید:
شناخت کارکنان و قدردانی از آنها
شـناخت کارکنان یکی از اولویت های مهم سـازمان است.
روانپزشـک و نویسـنده کتـاب قـدرت های مختلـف  ،دکتر
گیـل" :هویـت با توجه به کار ،شـناخته شـدن و قـدر دانی،
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باعـث مـی شـود کارمنـدان احسـاس ارزش و افزایش عزت
نفس داشـته باشـند ،کـه موجب جلوگیـری از افسـردگی و
اضطـراب نیز می شـود .همچنیـن کالس بیان مـی کند که
افسـردگی علـت اصلی ناتوانی در سراسـر جهان اسـت.
قدردانی یک نیاز اساسـی انسان است .کارکنان به قدردانی
پاسـخ مـی دهنـد و از این طریق شـناخت کار درسـت آنها
بیـان می شـود ،زیرا تأییـد می کند که کارشـان ارزش دارد.
هنگامی که کارکنان و کارشـان ارزشـمند هسـتند ،رضایت
و بهـره وری آنهـا افزایش می یابد و انگیـزه می یابند که کار
خوب خـود را حفظ یا بهبـود دهند.
یکـی از قـوی تـری کارهایـی کـه یـک کارفرما مـی تواند
انجـام دهـد ایـن اسـت کـه کارکنـان خـود را در موقعیـت
هایـی قـرار دهـد که آنهـا قادر بـه اسـتفاده و توسـعه نقاط
قوت خود باشـند " .سـاختن نقاط قوت کارکنـان رویکردی
موثرتـر از نـگاه کـردن به نقص اسـت".
تعادل زندگی کاری
ایـن روزهـا تعـادل کار و زندگـی بعنوان یک شـاهکار غیر
ممکـن بـه نظر می رسـد .فنـاوری باعث می شـود کارگران
در هرسـاعت از شـبانه روز در دسترس باشند .ترس از دست
دادن کار شـغل نیـز باعـث تقویت این موضوع می شـود.
طبـق بررسـی انجمـن روان شناسـی آمریـکا 89 ،درصـد
از کارکنـان سـازمان ،تعـادل کار و زندگـی را بسـیار مهـم
شـمردند ،برنامه ریزی انعطاف پذیر ،کار از راه دور ،مرخصی

هفتگـی  ،کالس هـای ورزش و یـا کالس هـای مرتبـط بـا
سلامت روانـی از جملـه برنامه های مفید در این امر اسـت.
هـدف هر سـازمانی علاوه بر سـود آوری باید حفظ شـادی
کارکنـان و احسـاس امنیت در کار اسـت .
دستیابی به سالمت ذهنی و مدیریت استرس
پیشـگیری بهتـر از درمـان اسـت  .آنچـه که اغلب افـراد را
از درمـان بـاز مـی دارد ،نگرانی و عدم دسترسـی بـه زمان و
هزینـه اسـت .افـرادی که مشـکالت سلامت روانـی در آنها
بروز پیدا می کند  ،سـایر مشـکالت پزشـکی مانند بیماری
قلبی،دیابـت و غیـره نیز مشـاهده می شـود و باعث کاهش
بهـره روی و افزایـش هزینـه هـا مـی شـود .برنامـه هـای
همچـون ذهـن قـوی  strong mind programsبـرای
کمـک به کارکنـان بـرای رفع اضطراب ،افسـردگی و سـایر
مسـائل مربوط به سلامت روان موثر است .همچنین برنامه
 Brednichبرای سلامت طراحی شـده و به سازمان کمک
مـی کنـد هزینه مراقبـت های سلامتی خـود را حداقل به
" اگـر شـما یـک نیـروی وفـادار و شـاد را مـی
میـزان 2درصد سـاالنه کاهـش دهد بدون آنکـه تغییری در خواهیـد ،بایـد محـل کاری ایجـاد کنیـد تـا بتواند
هزینـه کارکنـان و یا کاهش مزایا داشـته باشـد.
بهتریـن باشـد ".
سبک زندگی
بـا وجـود برنامـه هـای قـوی ذهنـی و پولـی  ،کارکنـان
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مسیرشغلی یک فرد موفق
ﻣـﺤﻤـﺪ ﺣﺴـﻦ ﺳـﯿﺪ ﺷﺠﺎع
ﯾﮑﺎ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ار 
وی متولـد  ،1361از شـش سـالگی بهمـراه پـدر به کارگاه تولیـدی می رفت  ،دبیرسـتان را به دلیل شـاگردی در
بازار بصورت شـبانه در رشـته ریاضی گذراند .سـال سـوم دبیرسـتان نفر سـوم المپیاد ریاضی شـد؛ بعد از آن بجای
تحصیـل،کار را ادامـه داد ،در طـی ده سـال شـاگردی در مغـازه حقوقش 160000تومان بیشـتر نبود .
اولیـن رویایـش اجـاره مغـازه در پاسـاژی بـود کـه درآن شـاگردی می کرد ،اولیـن فکر تولیـد را با دیدن یـک مدل مانتو
جدیـد بـه ذهنـش خطـور کرد؛ پارچه نسـیه خرید و بیسـت مانتو از آن مدل سـاخت ،قفسـه ای از مغـازه را گرفت و همان
روز تمـام جنسـش را فروخـت .چـون خـودش سـرمایه نداشـت ،صاحب کارش تولیـدش را به دسـت گرفـت و او همچنان
شـاگرد بود.
پـس از آن یـک موتـور خریـد و از سـاعت 5تا8صبـح مسافرکشـی میکـرد و سـپس به مغـازه می رفـت و بعـداز ظهر نیز
مسافرکشـی میکـرد ،بازاریابـی تـی شـرت را پذیرفـت و توانسـت پولـی بـه دسـت آورد و یک خط ثابـت بخرد.
پس مدتی موبایل و موتورش را فروخت و با دوسـتش شـریک شـد،با سه میلیون تومان مغازه اجاره کردند ،با 50هزارتومان
مغازه را سـامان دادند ،جنس مغازه را با قرض کردن از بازار تهیه کرد  .سـال  78اولین مغازه اش را خرید.
بعـد از آن سـه مغـازه دیگر نیـز خریداری کرد .سـال  88کارش را صنعتی کرد و کارخانه تولید پوشـاک در شـیراز احداث
کـرد .سـال  88برنـد اریـکا را بـه ثبت رسـاند  ،سـال 89تندیـس جوانترین مدیر کشـور را دریافـت نمود  ،سـال 90جزء ده
شـرکت برتـر توسـعه ملی معرفی شـد ،رویای فعلـی اریکا باید جهانی شـود.
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 .1میانبری برای استخدام :
بـدون شـک همـه افـرادی که به نوعـی به دنبـال کار بوده
انـد میداننـد پیدا کـردن کار یکـی از فرآیندهـای طوالنی،
زمانبـر و نفـس گیـر اسـت و گاهـاً از لحظه شـروع دریافت
آگهـی تـا انجـام مراحـل پایانـی گزینـش چنـد مـاه زمان
میبرد و چه بسـا در نهایت به نتیجه هم نرسـد ،نمایشـگاه
کار فرصتـی اسـت کـه بـا توجه بـه حضور مسـئولین منابع
انسـانی شـرکتها این فرآیند به طور قابـل مالحظه ای کوتاه
شود.

.2حذف سوء تفاهمات:
سـیاری از مـا تجربـه ایـن موضوع را داشـتیم کـه به دلیل
محدودیـت هـای ارتباطات کتبی و نوشـتاری،درگیر فرآیند
اسـتخدامی شـده ایـم کـه بـه دالیل مختلـف ماننـد وجود
تفـاوت در برداشـت از واژگان مختلـف ،مناسـب مـا نبـوده
اسـت و ایـن سـوء برداشـتها زمـان و انـرژی مـا را تلـف
کـرده است،نمایشـگاه کار فرصتی اسـت که بـه دلیل وجود
ارتباطات رو در رو و شـفاهی این سـوء تفاهمات به حداقل
ممکن برسـد.

جابزوی تنها برگزارکننده نمایشـگاه کاردرمـشهـد
سامـانه
ِ

زمــان 5 :الـی  7آذرمــاه 1396
مکان :دانشـگاه فردوسـی مشهد
ثبت نام و اطـالعـات بیـشــتر در
www.jobsway.ir
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.4شبکه سازی :
اهمیـت ارتباطـات در دنیای کنونی بر هیچ کس پوشـیده
نیسـت ولی راههای ایجاد ارتباط موثر و کارا همیشه یکی از
چالشهای افراد می باشـد ،نمایشـگاه کار فرصتی اسـت که
میتـوان از آن بـرای ایجـاد ایـن ارتباطات اسـتفاده نمود به
نحـوی کـه حتی در صورت عـدم موفقیـت در فرایند جذب
بـه هـر دلیلی ،ایـن فرصت بـرای شـرکت کننـدگان فراهم
اسـت تـا در زمانهـای دیگر از شـانس بیشـتری نسـبت به
دیگـر متقاضیـان جهـت اسـتخدام در شـرکت هـای حاضر
برخوردار باشند.

.5درک صحیح شرایط و توقعات کارفرمایان:
وجـود ابهـام در آگهـی هـای اسـتخدامی در بسـیاری از
مـوارد مـا را از پیگیـری ایـن آگهـی هـا منصـرف میکنـد.
در صورتیکـه چنانچـه بتـوان درک صحیحـی از شـرایط و
انتظـارات کارفرمـا داشت،بسـیار راحتتـر میتـوان نسـبت
بـه آن موقعیـت تصمیم گیری نمود ،نمایشـگاه کار فرصتی
اسـت تا بدون ابهام ،از شـرایط و انتظارات کارفرمایان مطلع
شد .

چرا بایـد فرصت حضور در نمایشـگاه کار
را غنیمت بشماریم؟

شـاید این سـوال به ذهن شما هم سـرک کشیده باشد،که
ً
اصلا چرا بایـد در آن
نمایشـگاه کار چـه رویـدادی اسـت و
حضور داشـته باشیم؟
رویـداد نمایشـگاه کار یکـی از متـداول تریـن راه هـای
جـذب و اسـتخدام نیـروی کار در جهان می باشـد که همه
سـاله در حاشـیه رویدادهـای مختلـف و یـا بـه عنـوان یک
رویـداد اصلـی برگـزار میشـود.به وضـوح روشـن اسـت که
بـزرگ تریـن هـدف ایـن نمایشـگاه،ایجاد پلی بـرای ارتباط
مسـتقیم میان کارجویـان و کارفرمایان اسـت.اما وجود مزایا
و دالیـل متعددی باعث اسـتقبال باال و گسـترش روز افزون
ایـن رویداد شـده اسـت کـه در ادامه بـه بیان آنهـا خواهیم
پرداخت:

 .3قدرت انتخاب در مقام مقایسه :
شـاید بتوان تغییر شـغل و موقعیت کاری را به دلیل وجود
مشـکالت متعـدد یکی از سـخت ترین قسـمت هـای پازل
اشـتغال دانسـت که این سـختی کار به دلیل تعهداتی است
که طرفیـن در ابتدا و در قراردادهـای کاری میدهند،ازاینرو
یکـی از ویژگیهـای منحصربهفـرد رویـداد نمایشـگاه کار
رامـی تـوان وجود شـرایطی برای مقایسـه و سـپس انتخاب
مناسـب موقعیت های شـغلی دانست.
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نرم افزار Altium Designer
بیش از 3سال استفاده به صورت حرفه ای
نرم افزار Solidworks
یش از 3سال استفاده به صورت حرفه ای
نرم افزار AutoCad
تحلیل مدارات بخصوص آنالوگ بیش از 3سال استفاده به صورت حرفه ای
بیش از 3سال استفاده به صورت حرفه ای

آشنایی با قطعات پاورالکترونیک

آشنایی با استاندارد IPC

آشنایی با اصول مونتاژ فیبرها در خط SMT

زبان انگلیسی

سوابق کاری

موفقیـت کاری را چگونـه تعریف
مـی کننـد؟ تعاریـف متعـددی از
موفقیـت کاری وجـود دارد ،تعـداد
کمـی از مـردم در باالی نردبان شـغلی
قـرار دارنـد  ،در حالیکـه اکثریـت افـراد
فقـط زنده مانـده انـد و تعداد زیـادی نیز
شکسـت خـورده اند.مـدت هاسـت کـه در
ذهـن به این موضـوع فکر میکنیم کـه واقعاً
تعریـف موفقیـت کاری چیسـت؟
درک موفقیـت  ،متضمـن دو فرضیه اساسـی
است.
اول  :قهرمان محل کار ،فردی اسـت که از تمام
راه هـا صعود می کند.
دو  :دسـتیابی بـه ارتقـاء و برتـری  .در نتیجـه این
ذهنیـت مـا را به باالرفتن به سـمت بی نهایـت نردبان
شـغلی می کشاند ،اسـتقامت ذهنی و فیزیکی سر انجام
منجر می شـود که شـما قهرمـان محل کار خود شـوید.
زمـان آن اسـت که نظرات قدیمی دربـاره موفقیت کاری،

مهارت ارتباطی		
		
گوش دادن فعال
			
کارتیمی
خالقیت و خود مدیریتی
حل مساله و تصمیم گیری
مدیریت زمان
برنامه ریزی و سازماندهی
رهبری و مدیریت

فرد ایده آل(کامل)

فرد ایده آل(کامل)

توانمندی ها

موفقیـــت کاری
و جای ــگاه ف ــردی

قهرمـان محـل کار را کنـار بگذاریـم ،برای تبدیل شـدن به
ایـن چنیـن فـردی روش هـای جادویـی وجود نـدارد ،آنچه
واضـح اسـت ایـن اسـت کـه اگـر مـا تلاش کنیـم بهترین
شـرایط را بدسـت می آوریم.اکنون سـوال این اسـت چگونه
مـی توان بـاال رفت؟ چگونه موفقیت شـخصی و حرفه ای را
انـدازه گیری مـی کنید ؟
 -1اگر ما تنها کسـانی که باالی سلسـله مراتب کاری قرار
دارند را ارزشـمند بشـماریم ،افراد بسیاری را ناامید و ناراضی
کـرده ایـم و این اعتقـاد اشـتباه را ایجاد می کنیـم که تنها
افـرادی که به سـمت باال رسـیده اند ،پیروز هسـتند.
 -2کار را یـک جانبـه در نظر بگیریـم ،مثال برخی بر نتایج
کار فـردی متمرکـز شـده اند،امـا هرگـز بر مبنای اشـترک،
همکاری و هدف مشـترک تمرکز نکرده انـد .ایجاد تنش در
محـل کار تنها به میزان کار ما بسـتگی نـدارد ،بلکه کیفیت
پاییـن روابـط ما با همکاران نیـز این فضا را ایجـاد می کند.
 -3در نهایت ما تالش بسیاری برای برنده شدن و موفقیت
می کنیم .اما بحران اقتصادی ،تجدید سـاختارهای شـرکت
و یـا رویدادهـای سـاده خـارج از کنتـرل مـا مـی تواند همه
ما را از شـغلمان دور سـازد.اگر شـما موفقیت سازمان را تنها
راه تعریـف هویت خـود می دانید ،آن هویـت با تمام عواقب
عاطفی واجتماعی نابود می شـود.
در ادامـه ویژگـی هـای یک فـرد ایده آل موفق را در شـغل
کارشـناس طراحـی  PCBبطـور اجمالـی بیان مـی کنیم و
شـما می توانید جایگاه خود را با آن مقایسـه کنید و زمینه
هـا و راه هـای ارتقـاء خـود را بـرای رسـیدن بـه آن جایگاه
شـغلی برای خود مشـخص کنیـد .توانمندی هـای این فرد
را در چهـار دسـته مـی توان معرفـی کرد.
همچنیـن شـما عزیـزان مـی توانیـد بـه منظـور اطالعات
بیشـتر در زمینـه شـغل طراحـی  PCBو توانمنـدی هـا و
مهارت های آن از نرم افزار تناسـب سـنجی شـغلی جابزوی
اسـتفاده نماییـد ،بعلاوه بـرای آشـنایی بـا مشـاغل دیگـر
در زمینـه هـای مختلـف نیـز مـی توانیـد به ایـن نـرم افزار
مراجعـه نمایید.
نـرم افزار را می توانید از طریـق WWW.JOBSWAY.IR
بصـورت رایگان دانلود نمایید.

مهارت های رفتاری

مسیرشغلها
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مناسب
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بیش از 3سال استفاده به صورت حرفه ای
بیش از 3سال استفاده به صورت حرفه ای
بیش از 3سال استفاده به صورت حرفه ای
بیش از 3سال استفاده به صورت حرفه ای

کاراشناس طراحی PCB

کارشناسطراحیپاورالکترونیک

طراح برق صنعتی
مونتاژ کار تابلو برق
کارشناس کنترل کیفیت
کارشناس طراح دیجیتال

		

کارشناسی برق
کارشناسی ارشد برق
کارشناس برق الکترونیک
		
کارشناس برق قدرت

فرد ایده آل(کامل)

بیش از سه سال سابقه حرفه ای

من این توانایی را به چه میزان دارم/ندارم

بیش از سه سال سابقه حرفه ای
بیش از سه سال سابقه حرفه ای
بیش از سه سال سابقه حرفه ای
بیش از سه سال سابقه حرفه ای
بیش از سه سال سابقه حرفه ای

فرد ایده آل(کامل)

کم
کم
کم
کم

من این توانایی را به چه میزان دارم/ندارم
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معرفی کتاب سنگفرش هرخیابان ازطالست

معرفی سایت :

www.strengths.com
افراد ارزشـمندترین منابع هرسـازمان هسـتند.کارگروهی نتیجه روابط مثبت کاری بین کارکنان است .سازمان ها نیازمند
اطالعـات و درک سـبک هـای مختلـف ارتبـاط هسـتند تـا به آنهـا در تصمیم گیـری کمک کنـد و به شـکل موثرتری به
اهدافشـان دست یابند.
سـایت مدیریـت بـا قـدرت( )MBSبرنامـه ای اسـت که به شـرکت ها بـرای افزایش بهـره وری ،بهبود رضایت مشـتری و
ایجـاد روحیـه بـرای کارکنـان از طریـق درک بهتر چگونگـی کار با یکدیگر،طراحی شـده اسـت.مهارت هـای  MBSباعث
تقویـت تیـم در سراسـر سـازمان می شـود MBS .فراتـر از نظارت و تفسـیر ویژگی های خلقی اسـت .شـامل آموزش های
پایـه در رابطـه بـا زندگـی حرفه ای و شـخصی  ،نحوه کار با یکدیگر،ارتباطات بیشـتر ،درک و همکاری بین افراد می باشـد.
برخی از مزایای اجرای برنامه های  MBSعبارتند از:
تجزیه و تحلیل پروفایل خود
آموزش شناسایی و بهره برداری از نقاط قوت کارکنان
آموزش حل تعارضات بین فردی
تقویت مهارت های مصاحبه ای برای استخدام کارکنان
شناسایی سبک تصمیم گیری مشتریان
بدانید یک پیشنهاد ساده و صادقانه به معنای انقاد نیست
افزایشرضایت مشتری و کسب مزیت رقابتی و غیره
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نویسنده کیم وو چونگ
«سـنگفرش هر خیابان از طالسـت» نوشـته کیم وو چونگ (  ،)۱۹۳۶موسـس و مدیر
شـرکت دوو اسـت .وو چونـگ در ایـن کتـاب از تجربههـا و نگرشهـای خـود در زندگی
کاری و اقتصـادی خود سـخن گفته اسـت و پیشـنهادها و راهکارهایـی را برای موفقیت
در آنهـا ارائه کرده اسـت.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
«یـک فـرد دانـا و باهوش به خوبـی میداند که چگونـه از زمان و پول خود به درسـتی
اسـتفاده کنـد .اجـازه دهیـد بگویـم که هیچیـک از ما نباید حتـی کوچکترین مقـدار از
پولمـان را بیهـوده خـرج کنیـم و به همـان اندازه نیز بایـد مراقب صرفهجویـی در زمان
خود باشیم.
در واقـع بـرای هـر جوانـی الزم اسـت کـه بـا تواناییهای ذهنـی خود در مصـرف پول
و زمـان خـود کـه دو عامـل مهـم و تعیینکننـده در سـعادت و خوشـبختی هسـتند،
صرفهجویـی کنـد .پـول ماهیت خنثـی و بیاثر دارد .یعنـی نه خوب اسـت و نه بد .مهم
نحـوۀ اسـتفادۀ ما از آن میباشـد.
ً
کاملا آگاه باشـیم کـه پـول بایـد در زمانـی کـه نیاز اسـت خرج
در هـر صـورت بایـد
شـود .یعنـی بـرای پول خرج کردن اسـتانداردهای خاصـی وجـود دارد .اگر چنین کنیم
میتوانیـم بـه خود و دیگران سـود برسـانیم .به نظر مـن مصرف کردن پول و سـرمایهها
بـرای کسـب مقامـات عالی و تحصیالت دانشـگاهی در هر شـرایطی نه تنها بد نیسـت،
بلکـه باعـث پیشـرفت خـود و دیگـران میشـود .اگـر مـا بتوانیـم از پولمـان در جهـت
صحیـح اسـتفاده کنیـم ،مهم نیسـت که چقدر خـرج میکنیـم .و نباید از خـرج کردن
پـول در مواقع الزم بهراسـیم.
بـر ایـن اسـاس من معتقدم که نباید ناچیزترین مقدار از پول را بیهـوده خرج نمود .این
کار باعـث میشـود در موقعـی کـه به پول نیاز داریم ،دچار مشـکل شـویم .برخی
از افـراد چـون میبیننـد دیگـران چیـزی را میخرنـد ،آنها نیـز تحریک
میشـوند کـه چیزهـای غیرضـروری را بخرنـد .در حقیقت این
کارهـا حماقـت محـض هسـتند که بـا هیچ پاسـخی
توجیه نمیشـوند».
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نخستین پاویون تخصصی اشتغال درحوزه ICT

رویدادهایگذشته

در طـی یـک سـال تحصیلی گذشـته ،انجمن توسـعه
مهـارت های شـغلی با تلاش اعضاء و همکاری دانشـگاه
فردوسـی مشـهد توانسـت همایـش هـا و کارگاه هـای
متعـددی در زمینه های مختلف برگـزار نماید و عملکرد
و بازخـورد خوبـی را دریافـت کنـد .ایـن رویدادهـا در دو
دسـته رویدادهـای آموزشـی و رویدادهـای ترویجـی
تقسـیم بنـدی می شـوند کـه در ادامـه به اختصـار بیان
مـی گردند:
رویدادهای آموزشی :
تاریـخ  95/9/03برگـزاری کارگاه " انتخـاب مناسـب
تریـن مسـیر شـغلی بـه روش « ACIPبهتریـن انتخاب
شـغلی مـن چیـه؟»" برگـزار گردید.

نخسـتین پاویون تخصصی اشـتغال در حوزه  ICTاز تاریخ
 96/۶/13تـا تاریـخ  96/۶/17بـه مـدت پنـج روز از سـاعت
۱۶الـی  ۲۲توسـط تیـم جابـزوی و بـا همکاری مرکـز ICT
 Startupدر نمایشـگاه ایرانکام مشـهد برگزار گردید .برنامه
ریـزی هـای مربـوط بـه برگـزاری پاویـون اشـتغال از تاریخ
 96/۵/01و فعالیـت هـای اجرایـی و تبلیغـات آن از تاریـخ
 96/۶/01آغـاز گردیـد  .هـدف اصلی از برگـزاری این پاویون
معرفی برخی از شـرکت های حوزه  ICTو همچنین جایگاه
های شـغلی شـرکت ها بـه منظور جذب نیـروی متخصص
در حوزه  ICTاسـت .
در ایـن پاویـون ده مجموعـه بـرای جذب نیروی انسـانی و
همچنیـن آمـوزش مهـارت هـای شـغلی حضـور یافتند که
عبارتنـد از :جابزوی  ،گروه اعصاب و روان آرن  ،شـرکت رفاه
مـن  ،شـرکت طراحان فنـاوری گلـدور ،شـرکت تحقیقاتی
مهندسـی ژرف پویـان ،شـرکت نیـان الکترونیـک ،شـرکت
وان شـیپ  ،one shapeشـرکت برتر اندیشـان  ،شـرکت
توریسـتین  ،Touristianشـرکت پـارت سـیلیکون ،کالـج
آریان.
هرمجموعه حدودا ً بین ۵۰۰تا  ۱۰۰۰بازدید کننده داشـته
اسـت که در مجمـوع به طور تقریبی می تـوان تعداد بازدید
کننـدگان را ۱۰۰۰۰نفـر بیـان کرد  .همچنین این شـرکت
هـا به طور مجموع حـدود  1500رزومـه از بازدید کنندگان
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تاریـخ  95/11/19نخسـتین کارگاه "کاربـرد علـوم
شـناختی در کارآفرینی و انتخاب شـغل مناسب" توسط
انجمـن توسـعه مهارت های شـغلی دانشـگاه فردوسـی
مشـهد و مرکـز جامـع آرن برگـزار گردید.
دریافـت نموده اند که نشـان دهنده برآورده شـدن
هـدف اصلی برگزاری پاویون اشـتغال می باشـد .
همچنیـن در مـدت برگـزاری نمایشـگاه ،پاویـون
اشـتغال توسـط آقـای رشـیدیان ،آقـای دکتر علم
الهدایی و معاونان و مدیران پارک،آقای شیران،آقای
ذکرالحسـینی،خانم رمارم ،آقای شـهال ،آقای فیروز
آبـادی و هیئـت همـراه ،آقـای قدیری ابیانـه ،آقای
کاهانـی ،آقای بـرادران  ،آقـای رجائیـان و معاونان،
اعضای هیئتمدیره سـازمان نظام صنفـی رایانهای
خراسـان رضوی،آقـای روحبخـش ،آقـای ابطحـی ،
آقـای فارسـیمقدم ،آقـای بابایـی  ،آقـای طالبـی ،
آقـای نخودچـی  ،آقای رمضانیـان ،آقای موسـوی،
آقـای خلیلـی  ،آقـای رحیمـی ،آقـای یکپسـر ،
آقـای مـکارم و آقـای راشـد مـورد بازدیـد و تقدیر
قـرار گرفت .

تاریخ  95/12/09کارگاه "تفکر طراحی" برگزار گردید.
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رویدادهای ترویجی:
در تاریـخ  95/08/09اولیـن همایـش انجمن توسـعه
مهـارت هـای شـغلی با عنـوان "مناسـب ترین مسـیر
شـغلی شـما چیسـت؟" برگزار گردید.

در تاریـخ  95/12/17اولیـن همایـش چگونـه راحـت
اسـتخدام شـویم توسـط انجمـن توسـعه مهـارت های
شـغلی و انجمـن علمـی دانشـگاه صنعتـی سـجاد در
دانشـگاه صنعتـی سـجاد برگـزار گردید.

در تاریـخ  96/03/01انجمـن علمـی توسـعه مهـارت
هـای شـغلی بـا همـکاری انجمن علمـی اسـتارت آپ
 ،همایـش "دسـتاوردهای نخسـتین نمایشـگاه کار
فردوسـی" را برگـزار کردنـد.

در تاریخ  95/9/30اولین همایش از سلسـله همایشات
فرصت های شـغلی در صنایع غذایـی برگزار گردید.

تاریخ  96/2/03کارگاه ACIPدر دانشـگاه الزهرا مشـهد
برگـزار گردید.
تاریـخ  96/2/10کارگاه  MBTIدر اولین نمایشـگاه کار
فردوسـی برگزار گردید.

در تاریـخ 95/12/05همایـش بـا عنـوان مناسـبترین
انتخـاب شـغلی شـما چیسـت؟ برگزارگردید.

تاریـخ  96/2/11سـومین کارگاه انتخاب مناسـب ترین
مسـیر شـغلی بـه روش  ACIPدر اولیـن نمایشـگاه کار
فردوسـی برگـزار گردید.
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