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االت پاسخ ؤالزم است تً تمامی س کارگايشرکت در ایه  متیازترای کسة ا.  آوالیه کامل کىیذ کارگايلطفاً پرسشىامً زیر را تر اساش 

تً  تعذ از پاسخگُییلطفاً .  پیذا خُاٌیذ کردسؤاالت ٌا را تً ٌمان ترتیة  آوالیه جُاب کارگايتً  تا مراجعً.  صحیح دادي شُد

ارزیاتی خذمات استخذام "تروامً : تُضیح مترجم( ]RESA" )ریسا" تروامً را تً مصاحثً کىىذيامً، آن را سؤاالت ایه پرسشى

 .تحُیل دٌیذ تا وتایج را ثثت کىذ ،([RE - EMPLOYMENT SERVICES ASSESSMENT" )مجذد
 

 .بازگردانید" ریسا"ین پرسشنامو را بو مصاحبو کننده الزم نیست ااست،  ملسم نساختو کارگاهدر این  را بو شرکت شماکاریابی اگر برنامو : تىجو

 
 

 .است____________ به دنبال شغل گشتن کار .1

 .اوجام شُد_____________ َ _______________ گشته َ تعییه ٌذف تایذ تروامً ریسی ترای تً دوثال شغل  .2

 .ستجُی کار تً تحث تپردازیذدٌذ تتُاویذ تا دیگران درتاري ج تً شما امکان می__________ حاضر شذن در  .3

 :وام تثریذ ٌىگام جستجُی کار راٌای اوجام شذي  ثثت تماش ضثط َسً سیستم  .4

 _________________________ أ 

 _________________________ ب 

 _________________________ ج 

 

 .قسمت مٍم دیگری در آمادي سازی شماست____________  .5

 :ُیسیذسً شیُي ترای یافته یک کارفرما تى .6

 _________________________ أ 

 _________________________ ب 

 _________________________ ج 

 .را جسء فعالیت جستجُی رَزاوً کار می شماروذ____________________  ___________تسیاری از مردم .7

 .تاشىذ یکار م پىٍان ٌای یافته کارفرمایان در تازار از راي______________ َ________________  .8

خُب است ترای .  ترتری داروذ استفادي کىىذ تر کساوی کً از آن استفادي ومی کىىذ___________ افرادی کً یاد می گیروذ از  .9

 .َقت صرف کىیذ َ آن را تً عىُان تخشی از رَوذ کاریاتی خُد تً کار تثریذ ___________یادگیری

 

 .می تاشذ________ ___ ایىتروت اتسار اساسی ترای یافته اطالعات در .01

 .در جستجُی کار َجُد وذاردزیادی _____________ چیسی تً عىُان  .00

یاد  تالقُي خُد____________َ__________ِ  ، ______________شما قصذ داریذ تا آوجا کً می تُاویذ درتاري  .02

 .تگیریذ

 

 

 



2 

 

 ایالت تنسی

 انسانیوزارت کار و توسعه نیروی 
 م مجددارزیابی خدمات استخدا

 کارگاه جستجوی کار
 

 
در .  این اطالعات برای تحقیق مربوط به کاریابی باید به شما کمک کند.  اطالعات زیرین برای مراجعه بعدی شما پس از اتمام این کارگاه است

برنامه ریزی برای تحقیق  ربارۀدلطفا برگه مربوطه را که .  انتهای این بسته یک برگ مربوط به برنامه ریزی برای تحقیق کاریابی موجود است
 .کاریابی است تکمیل نمایید و به مسئول مصاحبه برگردانید

ضمیمو کو در انتهای این بستو آمىزشی کار جستجىی برنامو  باید ساختو است ملسماگر برنامو کاریابی شما را بو شرکت در این کارگاه : تىجو 

 .تحىیل داده شىد" ریسا"ده باید برای بازبینی بو مصاحبو کننده کار کامل شجستجىی برنامو .  کامل کنید است،شده 

 
 

 برگ تحقیق و اطالعات بازار کارکار

 کارفرما

 آدرس

  

 سال شروع حرفه نوع حرفه

 وضعیت اقتصادی

 تعداد کارمندان

 یا خدمات یتولیدشرح محصول 

  

  

 نام پاسخگوی تماس

 تماستاریخ  پیگیریتاریخ 

 الزم به ذکر ددیگر موار

  

  

الزم آموزشهای برای کسب اطالعات بیشتر درباره مشاغل و )؟ یا آموزش نیاز است به چه نوع پیش زمینه کاری برای این حرفه
 (مراجعه کنید http://www.sourcetn.orgهر شغل به سایت برای 

  

  

 

 چه تعداد تقاضا دارید؟ شغلی ای خالی در این زمینهتقریباً برای هر ج

  

 اید؟ در سال گذشته چند نفر استخدام کرده

  

 این شغل در شروع کار در چه حدودی است؟ معمول دستمزد

  

http://www.sourcetn.org/
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 معموالً باالترین دستمزد چقدر است؟

  

 برای کسی که قصد شروع کار در این زمینه را دارد چه توصیه ای دارید؟

  

  

  

  

 
 
 

 نمونه پرسش های کسب اطالعات در مصاحبه

 یک روز معمولی در این کار چگونه است؟ 
 چگونه وارد این شغل شدید؟ 
  ؟که در این کار دوست نداشته باشید هست یاین کار دوست دارید؟ آیا مورد را در موردچه چیزی 
  چیست؟ کاریحوزه بهترین راه برای کسب اطالعات درباره مشاغل این 
 چه تجربه یا تعلیماتی برای این حرفه الزم است؟ 
 راه های ارتقای مقام در این شغل چیست؟ 
  شغل داشته باشم؟ شرح وظایف اینآیا می توانم یک کپی از 
  (مهارت، تجربه، تحصیالت)چه چیزی برای کارفرمایان مهم است؟ 
 دهد؟ رزومه چقدر مهم است و چه چیزی شخص را مورد پسند جلوه می 
 در کارمندان به دنبال چه چیزی می گردید؟ 
 دانش خود را چگونه به روز نگه می دارید؟ 
  فرهنگ اداری اینجا چگونه است؟ 
  مرتبط با هدف اصلی شغلی من وجود دارد؟  یمشاغلآیا ، حوزه کاریدر صورت کمبود مشاغل موجود در این 
 چشم انداز کنونی این کار چگونه است؟ 
 ای کار شما چیست؟مهمترین قسمت ه 
  است؟حوزه آیا کار شما مشابه مشاغل دیگر این 
  با شما متفاوتند؟ از چه نظرو هستند بزرگترین رقبای شما کدام شرکتها به نظر شما 
  تا من را به وی ارجاع دهید؟ حوزه کاری فعال استآیا کس دیگری در این 
 کنید؟ عموماً برای این کار چگونه کسی را استخدام می 
 نگین جا به جایی کارمندان در این کار چقدر است؟میا 
 است؟ من برای این کار مناسب آیا رزومه 
 ؟حوزه کاری چه مواردی را در نظر بگیرمبرای ورود به این  به من توصیه می کنید در حال حاضر 
  ؟از سوی شما صورت خواهد گرفت اظهار نظریرزومه من برای این شغل  درباره مناسب بودنآیا 
 چگونه است؟ حوزه کاریه این آیند 
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کاریابی ارتباطی گسارش شبکو  

شبکه  خود در هایفعالیت  از این صفحه برای ثبت گزارش . بسیار مهم است تمامی اطالعات مربوط به مشاغل موجود را ثبت و پیگیری کنید
 ! همچنان به تالش خود ادامه دهید.  تماس بگیرید مجدداً با آنهاهمیشه بپرسید آیا پیشنهاد می کنند .  کاریابی استفاده کنید

 تاریخ تماس اطالعات تماسها

 نام کارفرما

 آدرس

  

  

 کارهای بعدی که باید انجام شوند

  

  

  فکس زمان و تاریخ قرار

 آدرس ایمیل

 تماس/خالصه مکالمه

  

  

  

  

 می شود مصاحبهفردی که با او توجه قابل  دستاوردهای/ خاص ئقعال

  

  

  

  

  پیگیری

  

 

  

 (را نشان می دهد لیست زیر اطالعات جدید این تماس ها) نام اشخاص تماس گیرنده

 نام نام

 سمت سمت

 کارفرما کارفرما

 تلفن تلفن

 ایمیل/فکس ایمیل/فکس
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 تماس های دریافتی اطالعات

درباره آن زیر  قسمت در است بلهجواب شما دریافت کرده اید؟ اگر اطالعات جدیدی کاری  های خود تماس از طریق مجموعهآیا 
 .بنویسید

 نام نام

 سمت سمت

 کارفرما کارفرما

 تلفن تلفن

 ایمیل/فکس ایمیل/فکس

    

 نام نام

 سمت سمت

 کارفرما کارفرما

 تلفن تلفن

 ایمیل/فکس ایمیل/فکس

 برگ اطالعات مشاغلکار

می تواند به اطالعات  پیگیری این . آن است ثبت و پیگیریهر شغل را از کجا کسب می کنید، مهم مهم نیست اطالعات درباره 
 !و اطالعات بیشتر نترسیدکاری  یها از پرس و جوی بیشتر درباره تماس.  جدید منجر شود اطالعات تازه ای از شغل دریافت

 کارفرما

 پاسخگوی تماس

 آدرس

 تلفن

 آدرس ایمیل/فکس

  

 سمت

 چگونه از این کار خبردار شدم؟

   

  

 پاسخ

 تاریخ ارسال یا فکس رزومه

 تاریخ پیگیری

 


