


الزامات محیط کار



مهارت کاریابی: 5فصل 



مهارت های کاریابی

.اشـتغال موفقیت آمیـز یکـی از نیازهـای اساسـی بشـر درطـول زمان بوده و هسـت•
•

را انسـان ازطریـق کارکردن، عـالوه بر تأمین نیازهـای مادی، نیازهـای اجتماعی و عزت نفـس خـود
.نیـز پاسـخ میدهد

•

ن در حـال حاضـر بـا باالرفتـن میـزان دانش آموختـگان جوینـده کار، رقابـت برای بـه چنگ آورد
.  فرصتهای شـغلی موضوع مهمی شـده اسـت

دراین شرایط افـرادی کـه مهارتهـای کاریابـی را بهتر بـه کار گیرنـد، درتصاحـب فرصتهـای•
.  شـغلی موفـق تـر خواهنـد بود



مهارت های کاریابی

مهارتهایــی اســت کــه  مهارتهــای کاریابــی، شــامل مجموعــه•
درحداقــل زمــان ممکــن بتواننــد کاری مناســب بــا توانمندیوجوی کار، کمــک میکنــد تــابــه افــراد در جســت•

.هــای خــود بیابنــد
:برای پیدا کردن کار مناسب، این هفت گام باید برداشته شود•

پیدا کردن تقاضای کار؛( 1

؛(رزومه)درست کردن کارنامک ( 2

نوشتن تقاضانامه کار؛( 3

ارائه تقاضانامه؛( 4

مصاحبه اول؛( 5

مصاحبه ی دوم و سوم؛( 6

نتیجه ( 7



پیدا کردن تقاضای کار

.  بـرای پیـدا کـردن کار، روشهای خیلی زیـادی وجـود دارد•
موجود را برای اینکه بهتریـن کار را، بـا توجـه بـه عالقـه و نیازتان، پیـدا کنید، بایـد همه روشهـای•

بـه کار بندید
.تـا در آخـر، قـدرت انتخاب بیـن بهتریـن موقعیتها را بدسـت آورید•
:روشهای مرسوم عبارتاند از•
جستوجو در اینترنت؛-الف•
دیدن آگهی استخدام روزنامه ها؛-ب•
داشتن ارتباط مستقیم با کارمندان؛-پ•
حضور یافتن در کنفرانسها و همایشها؛-ج•
ارتباط داشتن با هنرآموزان و مدیر هنرستان؛-د•
مشورت با دوستان و آشنایان؛-ه•
مراجعه به کاریاب  -ز•



جست و جو در اینترنت( الف

در اینترنـت و بـا کمـک موتورهـای جسـت وجو مـی توانیـد موضـوع کار خـود را تایـپ•
نماییـد

و مجموعـه، شـرکتها و سـازمانهایی را کـه در حـال حاضـر نیـرو میخواهند، مشـاهده کنید •



جست و جو در اینترنت( الف

مجموعـه ای از تارنماهـای مخصـوص کاریابـی نیـز وجـود دارد کـه میتوانیـد بـا کمک•
.  اینترنـت آنهـا را جسـت وجو نماییـد و عضـو آنها شـوید



جست و جو در اینترنت( الف

.  د داردالبتـه امـروزه در شـبکه های اجتماعـی گوناگـون نیـز، سـایتهای مرتبـط بـا کاریابـی وجـو•
نیـدهمچنیـن شـما میتوانیـد فهرسـت شـرکتهای مرتبط با رشـته خـود را با جسـت وجو پیـدا ک•
شـانس ( بطهاز طریـق مکاتبـه الکترونیکی، تارنمـا یـا پیـدا کـردن را)و بـا مراجعـه به ایـن شـرکتها •

. پیدا کـردن کار مناسـبی را بـرای خود بـاال ببرید



آگهی استخدام در روزنامه ها( ب

معموالً در روزنامه های کثیراالنتشـار کشـور، یـا در ضمیمه هـای آنهـا، شـرکتها و اشـخاص •
مختلفـی که بـه دنبال نیـروی کار میگردنـد،

. درخواسـت جذب نیـروی خود را چـاپ میکننـد•
هـا تمـاس  وبه همیـن منظـور رایانامه، نشـانی پسـتی یا شـماره تلفن خـود را اعالم میکننـد تـا بـا آن•

بگیرید 



داشتن ارتباط مستقیم با کارمندان( ج

بهتریـن روش پیـدا کردن شـغل، پرس و جـو از فـردی اسـت کـه خود در شـرکت مـورد نظـر •
.  مشـغول بـه کار اسـت

ـا او را بـرای تمـاس گرفتـن با این شـخص مـی توانید بـا جسـت وجوی مشـخصاتش، روش تمـاس ب•
پیـدا کنیـد،  

ید بـه او پیغـام بدهیـد و از اینکه آیا دنبـال نیروی جدید هسـتند یـا خیـر، آگاهـی پیـدا کن•



حضور یافتن در همایش ها و کنفرانس ها( د

.کنفرانسهـای مختلفی کـه در زمینه های گوناگـون در کشـور برگـزار میشـود•
وبـی در حاشـیه ایـن همایشها، در نمایشـگاههای جانبی یـا در محلهای اسـتراحت، فرصت بسـیار خ•

.  بـرای پیـدا کـردن رابطـه و آشـنا شـدن با بـازار کار مربوطه اسـت



سایر روش ها

از طریق معرفی هنرآموزان و مدیر هنرستان-ه

هنرآمـوزان ومسـئولین هنرسـتان، معمـوال در بـازار کار آشـنا دارند و میتوانند شـما را
.بـه کارفرماهـا معرفی و توصیـه کنند

مشورت با دوستان و آشنایان-و

بـرای پیدا کردن کار به دوسـتان و آشـنایانی کـه در زمینه تخصصی شـما کار میکنند
. مراجعـه کنیـد

تخدام اگر کارنامک شـما توسـط فردی که در شـرکت مد نظرتـان کار میکند به کارفرما برسـد در اس
.  شـما تأثیر دارد



مراجعه به کاریاب( ز

ها، نیروی کاریـاب بـه کسـی میگوینـد که با شـرکتهای مختلـف در زمینـه تخصصش قـرارداد دارد تـا بـرای آن•
.مناسـب پیـدا کند

ـدا افـراد جویـای کار را پی... کاریابهـا از طریـق آشـنایان و روابـط، وب سـایتهای جسـت وجوی کار، رایانامه و،•
میکننـد، 

.بـا آنهـا تمـاس میگیرنـد و کار مـورد نظـر را بـه آنهـا معرفـی میکنند•
بـرای اینکـه کاریابهـا را پیـدا کنیـد مـی توانیـد بـا جسـتجو در اینترنـت•
سـتقیماً با و یـا تماس بـا دوسـتان و آشـنایانتان کـه بـا کاریابهـا مالقـات کرده انـد، اطالعاتشـان را گرفتـه و م•

.آنهـا تمـاس بگیرید
.توجـه داشـته باشـید کـه کاریابهـا مایلنـد کـه حلقـه آشنایانشـان بـزرگ و بزرگتـر شـود•
حضـوری بنابرایـن حتمـاً در شـبکه اجتماعی خـود آنها را اضافـه کنید و از طریـق رایانامه، تلفـن یـا به صـورت•

با آنهـا تمـاس بگیرید 



تهیه کارنامک

عبـارت اسـت از مجموعه ای از اطاعات شـخصی، تحصیلی و تجربی( رزومه)کارنامـک •
شـما کـه بـا کمـک آن خـود را بـه افـراد یـا شـرکتهایی کـه شـما را نمیشناسـند، معرفــی 

.میکنیــد
ـرای در تدویـن کارنامـک، بیشـتر بایـد آن قسـمت از تجربیات و سـوابق خود را شـرح دهید کـه ب•

.جذابتر باشـد( فـرد یا شـرکتی کـه متقاضی فعالیـت در آن هسـتید)خواننـده آن 
مثال اگـر بـه عنوان حسـابدار می خواهید در شـرکتی اسـتخدام شـوید،•
تربر روی رشـته، سـابقه حسـابداری، دوره هـای غیـر درسـی مرتبطـی کـه گذرانـده اید، بیشـ•

.  تأکید کنیـد
ایـد، بـه نوشـتن ایـن مطلـب کـه شـما مثال پیـش از ایـن در یـک کتابفروشـی کتـاب میفروخته•

. کار مـورد درخواسـت شـما ارتباطـی ندارد



تهیه کارنامک

:در نوشتن کارنامک به نکات زیر دقت کنید

.صفحـه نشـود2سـعی کنیـد متـن آن بیشـتر از ( 1
.به خصوص اگر سـابقه کاری شـما کمتر از چهار سـال اسـت•

.در تهیه آن فقط از یک قلم و چارچوب استفاده کنید( 2

.تاکید شـودمـواردی را کـه بـا کار مـورد نظر بیشـتر ارتبـاط دارد باالتـر بیاورید و به آنها بیشـتر( 3

.از آوردن نکاتی که هیچ ارتباطی به شغل مورد نظر شما ندارد، اکیداً خودداری کنید( 4

کنید  اکیداًاجتناب از بزرگنمایی بیش از حد توانمندیهای خود ( 5



بخش های مختلف یک کارنامک حرفه ای

:به صورت زیر است•
( نام و نـام خانوادگی و تاریـخ تولـد،) مشـخصات شـخصی•
تحصیالت، •
سـابقه کاری،•
توانمندیهـای جسـمی یـا فکـری خاص،•
(در صـورت داشـتن،)جوایـز و افتخـارات •
.عالیـق و فهرسـت توصیه کننده هـا•
در پیوست این فصل نمونهای کارنامک را مالحظه میکنید •






