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هقدهه
طسح هوضوع (آنچه هی آهوشین و آنچه نوی آهوشین):
ثشای ایٌکِ ثتَاًین اص هحتَای کوپ اؿتغبل کازنو ثگَیین ثبیذ ثِ صَست کلی ثِ آًچِ دس ػیؼتن آهَصؽ داًـگبّی
هیآهَصین ٍ آًچِ ًوی آهَصین ثپشداصین .دس ػیؼتن آهَصؽ داًـگبّی صشفب ثِ تخصص فشد دس اطشاف سؿتِ اٍ پشداختِ هی-
ؿَد .فبسؽ اص ایٌکِ دس حَصُ تخصصی سؿتِ داًـگبّی آهَصؽ ثِ خَثی اًجبم هیگشدد یب خیش ثِ ًظش هیسػذ آًچِ ًوی-
آهَصین هْنتش اػت.
ثؼیبسی اص هَاسد دس هحیط کبس ثؼیبس تبثیشگزاس ّؼتٌذ اهب دس داًـگبُ ثِ آى تَجْی ًویؿَد اص جولِ تَاًبیی ثشقشاسی
استجبط ،في ثیبى ،کبس تیوی ،تَاًبیی حل هؼئلِ ،هذیشیت صهبى ٍ  ....کِ ثِ آىّب هْبستّبی ًشم اطالق هیگشدد.
تؼشیف هْبستّبی ًشم:
هْبستّبی ًشم تشکیجی اص هْبستّبی هشدهی ،اجتوبػی ،استجبطیٍ ،یظگیّبی ؿخصیتیً ،گشؽّب ،هـخصِّبی حشفِای ٍ
ؿغلیَّ ،ؽ ّیجبًی ٍ َّؽ اجتوبػی اػت کِ دس کٌبس ػبیش ٍیظگیّب ،فشد سا قبدس هیػبصد تب هحیط اطشاف خَد سا
ّذایت ًوَدُ ،ثب دیگشاى ثِ خَثی کبس کٌذ ،ػولکشد ثْتشی داؿتِ ثبؿذ ٍ دس تکویل هْبستّبی ػخت ،ثبػث ؿَد تب ثِ
اّذاف خَد دػت پیذا کٌذ.

هعسفی:
هب ثب ثشگضاسی کوپ اؿتغبل کبسًَ ػؼی دس ثشطشف کشدى خال آهَصؽ هْبستّبی ًشم ثشای هخبطجبى خَد سا داسین تب ثتَاًٌذ
دس ّش جبیگبّی اص یک کؼت ٍ کبس هَثشتش ٍ هفیذتش ٍاقغ ؿًَذ .ثؼالٍُ ایٌکِ هتقبضیبى ًیشٍی کبس ًیض ثِ اّویت ایي
هَضَع ٍاقف ثَدُ ٍ آًچِ ثشای آًْب جزاة ٍ تبثیشگزاستش اػت داؿتي ًیشٍّبیی اػت کِ داسای هْبستّبیی اص ایي دػت
ّؼتٌذ.
ؿشکت سایب صذسا اتی ثب ّوکبسی ػتبد ٍیظُ تَػؼِ فٌبٍسی ثوٌظَس افضایؾ تَاًوٌذی کبسجَیبًی کِ دس ؿشکتّابی فؼابل دس
حَصُ ًبًَ جزة هیؿًَذ ٍ ثِ طجغ آى افضایؾ تَاى ًیشٍی اًؼبًی ؿشکتّب اقذام ثِ ثشگضاسی کوپ اؿتغبل کبسًَ هیًوبیذ.
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ایي ثشًبهِ آهَصؿی ثش پبیِ فشصت ّبی ؿغلی اسائِ ؿذُ اص ػَی کبسفشهبیبى تؼشیف ؿذُ ٍ هتقبضایبى حواَس دس ایاي ثشًبهاِ
دسصَست دسیبفت پزیشؽ (تٌبػت فشد ثب فشصت ؿغلی کِ تَػط تین هجشی ٍ کبسفشهب صَست خَاّاذ گشفات  ،دس ایاي دٍسُ
ؿشکت خَاٌّذ ًوَد .ایي دٍسُ دس هذت صهبى حذاکثش  3هبُ ثشگضاس خَاّذ ؿذ ٍ افشاد ؿاشکت کٌٌاذُ ّوضهابى ثاب گزساًاذى
دٍسُ ّبی آهَصؿی (تئَسی ٍ ػولی هْبست ًشم ،دس اًجبم پشٍطُ ّبی ٍاقؼی هـبسکت خَاٌّذ ًوَد ٍ ظشفیت ّب ٍ تَاًوٌاذی
ّبی خَد سا ثشای حوَس دس فوبی اؿتغبل هـخص خَاٌّذ ًوَد.
دس ایي ثشًبهِ آهَصؿی ،کبسفشهب ًیض ثب سصذ تَاًوٌذیّبی افشاد ًؼجت ثِ جزة ٍ ثکبسگیشی آًْب اقذام خَاّذ ًوَد.

اهداف:
ؿٌبػبیی ٍ تَاًوٌذػبصی افشاد ثشای :
 فشصتّبی ؿغلی -فشصتّبی فٌبٍساًِ

نحوه پریسش کازجویاى دز کوپ اضتغال:
کبسجَیبى ثب اسػبل سصٍهِ ٍ کلیپ هؼشفی (حذاکثش  3دقیقِ ٍ ثش اػبع ثجت دسخَاػت خَد دس فشصت ّبی ؿاغلی هَجاَد
اًتخبة خَاٌّذ ؿذ .پغ اص ثشسػی سصٍهِ ٍ کلیپ هؼشفی ثب تٌبػت ّبی ؿاغلی زصم دس فشصات ؿاغلی هَجاَد ،کبسجَیابى
ثشای حوَس دس ایي کوپ اًتخبة خَاٌّذ ؿذ .ثخـی اص ایي اًتخبة ًیض ثِ ػْذُ کبسفشهب هی ثبؿذ.

ساختاز هحتوایی کوپ اضتغال:
-

پشٍطُ گشٍّی

-

پشٍطُ فشدی

-

آهَصؽ هْبستّبی ًشم

-

هـبٍسُ فشدی

سسفصل های آهوشضی ههازت های نسم :حل هؼئلِ ،کبستیوی ،آهَصؽ پزیشی ،اسائِ هَثش ،هذیشیت پشٍطُ
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تَضیح :هذیشیت پشٍطُ جضء هْبستْبی ًشم هحؼَة ًوی ؿَد اهب ثِ دلیل اّویت آى ٍ تقبضبی کبسفشهبیبى ثِ هَاسد آهَصؽ
اضبفِ ؿذُ اػت.

نحوه و هیصاى ساعت آهوشش:
دس ایي ثشًبهِ آهَصؽّب ثصَست تئَسی ٍ ػولی ثَدُ ٍ هذسػبى اص هذیشاى ٍ کبسفشهبیبى اًتخبة ؿذُ کِ دس کٌبس آًْب اص
اػبتیذ تَاًوٌذ ّش حَصُ ًیض اػتفبدُ خَاّذ ؿذ .هیضاى ػبػت آهَصؽ  011ػبػت ٍ دس طَل  3هبُ دسًظش گشفتِ ؿذُ
اػت.
دس ایي سٍیذاد دس هشحلِ اٍل هْبستّبی ًشم دس ػشفصلّبی هطشٍحِ ثصَست تئَسی ثِ ؿشکتکٌٌذگبى آهَصؽ دادُ هی-
ؿَد .حیي آهَصؽ تئَسی ٍ پغ اص آى ثب تَجِ ثِ پشٍطُّبی هؼشفی ؿذُ اص ػَی کبسفشهبیبى کِ ػؼی ؿذُ دس یک ػطح
دؿَاسی ثبؿٌذ افشاد ػالٍُ ثش اجشای تخصصی پشٍطُّب هْبستّبی ًشم سا ًیض دس پشٍطُ خَد تَػط هٌتَسّب ٍ اػبتیذ ،آهَصؽ
دیذُ ٍ ػولیبتی خَاٌّذ ًوَد .دس ایي ثیي ثِ جض اػبتیذ ٍ کبسفشهبیبى هٌتَسّبیی ثِ هٌظَس اسصیبثی ٍ ًظبست ثش سػبیت اصَل
آهَصؿی قشاس دادُ هیؿًَذ تب هیضاى آهَصؽ افشاد ؿشکتکٌٌذُ ٍ آهَصؽپزیشی آًْب ًیض هـخص ؿَد.

ازشیابی و گواهیناهه:
اسصیبثی دس طَل دٍسُ ٍ دس حیي کبسگبُّبی آهَصؿی ٍ اًجبم پشٍطُّبی فشدی ٍ گشٍّی تَػط اػبتیذ ،کبسفشهبیبى ٍ تین
اجشا صَست خَاّذ گشفت ٍ ؿشکتکٌٌذگبى دس صَست دسیبفت تبییذیِ زصم ،گَاّیٌبهِ کبسًَ (تبییذیِ هْبست ًشم سا
دسیبفت خَاٌّذ ًوَد.
کبسفشهبیبى خشٍجی اسصیبثی خَد سا ثِ صَست هؼتٌذ اسائِ خَاٌّذ ًوَد کِ ثب تجویغ دیگش فشهْب کِ تَػط اػبتیذ،
هـبٍسیي ٍ تین اجشا تکویل ؿذُ ،گضاسؿی هشثَط ثِ ّش ؿخص تْیِ خَاّذ ؿذ.
الشم به ذکس است که کازفسهایاى کلیه فعالیتها و هوساهیهای خود زا دز هسیس ازائه پسوضه و سایس تعاهالت با
ضسکتکننده با اطالع و هواهنگی تین اجسا پیص خواهند بسد.

نحوه ثبت دزخواست کازفسها
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دسصَستیکِ کبسفشهب توبیل ثِ اػتفبدُ اص خذهبت ایي طشح سا داؿتِ ثبؿذ زصم اػت دسخَاػت خَد سا ثِ صَست کتجی
اػالم ًوَدُ ٍ جضییبت جبیگبُ ؿغلی سا دس فشم هشثَطِ ثصَست کبهل اػالم ًوبیذّ .وچٌیي هفبد رکش ؿذُ دس "پیَػت
یک" سا هطبلؼِ ٍ سضبیت خَد سا اػالم ًوبیذ.
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