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جستجُی شغل َ َقت                 

جغتجْی ؽـل، کبسی توبم ّقت اعت!

 َدس جغتجْی ُلتگی ؽـل پؾتکبس داؽت
ایي طْس ًجبؽذ کَ چِل عبػت . ثبؽیذ

دس یک ُلتَ ّقت فشف کٌیذ ّ دس دّ 
!ُلتۀ آیٌذٍ ُیچ ّقتی فشف ًکٌیذ

  عخت تشیي قغوت کبس، ؽشّع کشدى
ّقتی اسادٍ ثَ جغتجْ ًوبییذ، کبس .  اعت

.سا اداهَ خْاُیذ داد



زمبن بىذی پیشرفتً

 صهبى ثٌذی ّ تٌظین اُذاف ثبیذ سّصاًَ ّ ُلتگی
.اُذاكی تؼییي کٌیذ کَ قبثل اسصیبثی ثبؽٌذ. اًجبم ؽْد

 ثشای هثبل، عبػت ُبی خبفی سا كقظ ثَ جغتجْی
کبس اختقبؿ دُیذ، ّ هؾخـ کٌیذ دسًظش داسیذ 

.ثَ چَ ُذكی دعت پیذا کٌیذ
 فجح دّؽٌجَ سا ثشای جغتجْ  11تب  9اگش عبػت

دس کتبثخبًَ اختقبؿ دادٍ ایذ، ُذكی کَ دًجبل 
.  هی کٌیذ هی تْاًذ ؽٌبعبیی دٍ کبسكشهبی جذیذ ثبؽذ

ُذف سّص عَ ؽٌجَ سا هی تْاًیذ ثشًبهَ سیضی ثشای 
توبط ثب دٍ کبسكشهبی جذیذی کَ دّؽٌجَ یبكتَ ایذ 

ثؼذاصظِش عَ  3تب  1هی تْاًیذ عبػت .  قشاس دُیذ
 .ؽٌجَ سا ثشای توبط هغتقین تللٌی ثشًبهَ سیضی کٌیذ

ُوْاسٍ ّاقغ ثیي ثبؽیذ، اهب دس ضوي خْد سا ثَ 
.چبلؼ ثکؾیذ



مسئُل بُدن

ثجیٌیذ آیب ثَ اُذاف خْد دعت .  پیؾشكت خْد سا دس پبیبى ُش سّص ّ ُش ُلتَ ثشسعی کٌیذ
ّقتی ایي کبس سا اًجبم هی دُیذ، خْد سا تؾْیق کٌیذ ّ ثجیٌیذ آیب هی تْاًیذ ثشای . یبكتَ ایذ

.  دكؼۀ ثؼذ اُذاف عخت تشی دسًظش ثگیشیذ

 اگش ثَ اُذاف هْسد ًظشتبى دعت ًیبكتَ ایذ، ػلت آى سا جغتجْکٌیذ ّ ثجیٌیذ ثشای هْكقیت
یب ایٌکَ ثیؼ اص –ؽبیذ اُذاف تبى ّاقغ ثیٌبًَ ًجْدٍ اًذ. دس آیٌذٍ ثبیذ چَ کبسُبیی اًجبم دُیذ

.اص ایي هْضْع دسط ثگیشیذ ّ اُذاف ثؼذی سا ّاقغ ثیٌبًَ تش تٌظین کٌیذ. حذ تقال کشدٍ ایذ

ثب دّعتی . ایي سّػ خْثی اعت کَ ؽخـ دیگشی سا ُن دس جغتجْی خْد ؽشکت دُیذ
.  هْسد اػتوبد فحجت کٌیذ؛ اجبصٍ دُیذ اص ؽوب ثخْاُذ ًغجت ثَ ثشًبهَ تبى پبعخگْ ثبؽیذ
حضْس دس کلْپ ُبی کبسیبثی ًیض ثَ ؽوب اهکبى هی دُذ دسثبسٍ جغتجْی ؽـلی تبى ثب 

.دیگشاى گلتگْ کٌیذ



ثبت دقیق سُابق

  اگش ثشای جغتجْی کبس حشکتی جذی سا آؿبص کشدٍ ایذ، اهکبى داسد

كقظ .  سّصاًَ فذُب توبط ثشقشاس کٌیذ ّ كشفت ُبی جذیذی ایجبد کٌیذ

ثَ حبكظَ تبى اتکب ًکٌیذ، ثبیذ یک عیغتن كبیل ثٌذی ایجبد ّ آى سا حلع 

کبسُبیی کَ ثبیذ ” کٌیذ، ُوبى طْس کَ لیغت خشیذ خْاسّثبس یب كِشعت 

.  سا هی ًْیغیذ“ اًجبم دُن 

 عیغتن ُبی كبیل ثٌذی کَ هی تْاًیذ اعتلبدٍ کٌیذ ػجبست اًذ اص اًْاع

، تقْین ُبی کالعْس  عَ عْساخَ هشتت ؽذٍ ثش اعبط تشتیت اللجب

ثشای هثبل تجِیضات دكتشی هْجْد دس هحلَ .  جیجی کْچک ّ   دكتشچَ

تٌِب ثبیذ عیغتوی .  خْد یب كشّؽگبٍ ُبی صًجیشٍ ای سا ثشسعی کٌیذ

.اًتخبة کٌیذ کَ اعتلبدٍ ّ ًگِذاسی اص آى آعبى ثبؽذ



...                    تحقیق، تحقیق، تحقیق

تحقیق ثخؼ هِن دیگشی اص آهبدٍ ؽذى ؽوبعت  .

سا هی ؽًٌْذ، “ تحقیق”ثؼضی ُب ّقتی کلوۀ 

تقْیشی اص داًؾوٌذی دیْاًَ ثَ رُي ؽبى هتجبدس 

هی ؽْد کَ اطشاف اػ پش اعت اص لْلَ ُبی 

عبیشیي .  آصهبیؼ، هیکشّعکْپ، ّچشاؽ الکلی

ؽبیذ ثَ یبد آهذ ّؽذُبی ثی پبیبى ثَ کتبثخبًَ 

ثیبكتٌذ، جبیی کَ ًبچبسًذ اًجُْی کتبة سا هطبلؼَ 

.  کٌٌذ

 ،تحقیقی کَ دس ٌُگبم کبسیبثی اًجبم هی گیشد

چیضی ًیغت کَ احتوبالً حبال ثَ كکش ؽوب آهذٍ 

.اعت



...         محتُای تحقیق

 َتحقیق هی تْاًذ ثَ عبدگی ًگبٍ کشدى ث
.  آگِی ُبی اعتخذام سّصًبهَ ُب ثبؽذ

آگِی سّصًبهَ، ایٌتشًت، ّ ثشّؽْس 
اعتخذام ُوگی هٌبثغ خْثی ثشای کؾق 

هْقؼیتِبی ؽـلی ُغتٌذ ّ ثَ ؽوب 
خْاٌُذ گلت کبسكشهبیبى گًْبگْى چَ 

عبثقۀ کبس، آهْصػ ّ داًؾی اص هتقبضی 
.اًتظبس داسًذ

  ؽوب هی تْاًیذ هیضاى فالحیت خْد سا
دس هقبیغَ ثب هْاصیي خْاعتَ ؽذٍ اص 

.عْی کبسكشهب ثغٌجیذ

 َاطالػبتی کَ حیي اًجبم ایي تحقیق ث
دعت هی آّسیذ  کبسكشهبی آیٌذۀ ؽوب سا 

ًیض ٌُگبم هقبحجَ تحت تأثیش قشاس 
ایي اطالػبت حبکی اص آى .  خْاُذ داد

اعت کَ ؽوب ًغجت ثَ جغتجْی کبس 
.جذی ُغتیذ



مسایبی تحقیق                 

مثبل:

  ثَ دًجبل کبسی دس صهیٌۀ جْؽکبسی هی گؾت، ثب ایٌکَ عبثقۀ کبس ثغیبس کوی جبن

تقْس ًوی کشد الصم اعت تحقیقی اًجبم دُذ صیشا دسآى صهبى ثب کبسكشهبی .  داؽت

پظ اص آًکَ آهْصػ کبسیبثی اػ سا ثَ پبیبى سعبًذ، .  کْچکی قشاس هقبحجَ داؽت

پظ اص تحقیق، .  ثَ ایي ًتیجَ سعیذ کَ ؽبیذ تحقیق دسثبة کبسكشهب ثَ ًلغ اّ ثبؽذ

یکی اص اّلیي عؤاالتی کَ اص اّ پشعیذٍ ؽذ .  ثشای قشاس هقبحجَ اػ هشاجؼَ کشد

اص آًجب کَ تحقیق کشدٍ ثْد، .  “ثگْییذ اص ایي ؽشکت چَ هی داًیذ” ایي ثْد کَ 

.  تْاًغت هقبحجَ کٌٌذٍ خْد سا ثب داًؾی کَ کغت کشدٍ ثْد تحت تأثیش قشاس دُذ

.   دسعت سّص ثؼذ، ؽـل جْؽکبسی ثَ جبى پیؾٌِبد ؽذ



ومُوً سؤاالت                  

پظ اص تحقیق دسثبسۀ یک ؽشکت ثبیذ ثتْاًیذ ثَ ایي عؤاالت پبعخ دُیذ...

خذهبتی اسائَ هی دُذ؟/کبسكشهب چَ هحقْالت

کبسكشهب چٌذ کبسهٌذ داسد؟

ایي کبسهٌذاى چَ هذت اعت کَ دس اعتخذام ؽشکت ُغتٌذ؟

 هکبى کبسكشهب کجبعت؟ آیب ؽشکت ثیؼ اص یک هکبى داسد؟ آیب دس هغیش ؽشکت خظ اتْثْط
هْجْد اعت؟

 هحتْا یب كلغلۀ اُذاف ؽشکت اص ًظش کبسكشهب چیغت؟

ّضؼیت هبلی ؽشکت چگًَْ اعت؟ آیب دسآهذ صایی داسد؟

آیب کبسكشهب دس ػشك پٌج عبل گزؽتَ تؼذیل ًیشّ داؽتَ اعت؟

آیب کبسكشهب دس خذهبت استجبطی ؽشکت داؽتَ؟ اگش داؽتَ، چَ خذهبتی اسائَ دادٍ اعت؟



شبکً ارتببطی

  َُشجب جْاهغ ثؾشی ّ توذى ثبؽذ، ؽجک
تٌِب چیضی کَ ثب .  استجبطی ُن ّجْد داسد

گزؽت صهبى تـییش کشدٍ اعت، چگًْگی 
.ؽکل گشكتي ؽجکَ اعت

  دسگزؽتَ، ؽجکَ استجبطی ثَ فْست ؿیش
دس ّاقغ، . سعوی ّ پشاکٌذٍ ؽکل هی گشكت

ثیؾتش اكشاد حتی ًوی داًغتٌذ کَ دس یک 
.ؽجکَ استجبطی قشاس داسًذ

 اهشّصٍ ایجبد ؽجکَ استجبطی ثَ اهشی
هحبعجَ ؽذٍ ّ داسای عبختبس تجذیل ؽذٍ 

هشدم ُشسّصٍ ؽجکَ ایجبد هی کٌٌذ .  اعت
ثب ایي حبل، .  ثی آًکَ ثَ آى كکش کٌٌذ

ُوچٌبى اكشاد ثیؾتشی اعتلبدٍ اص ؽجکَ 
استجبطی سعوی سا ثخؾی اص كؼبلیت ُبی 

.سّصاًۀ خْد قشاس هی دٌُذ



یبفته ببزار پىٍبن کبر             

ثشای آى ُب ثذّى تجلیؾ ُن ثَ قذس کبكی هتقبضی .  اؿلت کبسكشهبیبى ًیبصی ثَ تجلیؾ ًذاسًذ
.ّجْد داسد

آًِب تشجیح هی دٌُذ کغی سا کَ اص .  ُوچٌیي، ثیؾتش کبسكشهبیبى ًوی خْاٌُذ تجلیؾ کٌٌذ
.  عْی یک کبسهٌذ یب ُوکبس هؼشكی ؽذٍ ثپزیشًذ

 ایي کبس هبًٌذ جغتجْی دکتش یب هکبًیک اتْهجیل اعت؛ ثیؾتش اكشاد تشجیح هی دٌُذ ًضد
.کغی کَ تْفیَ ؽذٍ ثشًّذ تب ًبهی کَ دس آگِی سّصًبهَ پیذا کشدٍ اًذ

اگش ایي طْس اعت، پظ چطْس کغی ایي ؽـل ُب سا پیذا هی کٌذ؟

 ّ؛توبط هغتقین ثب کبسكشهب

 پبعخِبی ایي عؤال ُغتٌذؽجکَ استجبطی.



یبفته ببزار پىٍبن کبر               

 ؽجکَ استجبطی سعوی، دس ّاقغ ثَ هؼٌبی پیگیشی سعوی

ایي کبس، ًیبص ثَ .  توبعِبی جذیذ ّ اطالػبت جذیذ اعت

.عبصهبًذُی ّ ثشًبهَ سیضی داسد

ایجبد ساثطَ دس ؽجکَ ثَ ًلغ ُش . ؽجکَ ثش ساثطَ اعتْاس اعت

.دّ طشف اعت

 َثغیبسی اكشاد ثب ؽجکَ استجبطی سعوی هؾکل داسًذ، ث

.خقْؿ ثَ ػٌْاى یکی اص ؽیٍْ ُبی کبسیبثی



یبفته ببزار پىٍبن کبر           

 دسایٌجب ثؼضی ًگشاًی ُبی سایج دسثبسۀ
--ؽجکَ استجبطی سا هی خْاًیذ

 اصایٌکَ اػتشاف کٌن ثَ دًجبل ؽـل ُغتن
.خجبلت هی کؾن

 َاحغبط هی کٌن ایي کبس هبًٌذ ایي اعت ک
.ثشای ؽـل گذایی کٌن

 ًوی خْاُن هشدم كکش کٌٌذ اص آًِب عْء
.اعتلبدٍ هی کٌن

 حبال ثیبییذ ُش یک اص ایي ًگشاًی ُب سا
--ثشطشف کٌین

 جغتجْ ثشای کبس آًچٌبى کَ دس گزؽتَ ثْد
ُش كشد .  دیگش هبیۀ عشاكکٌذگی ًیغت

ػبدی، ُش پٌج عبل یک ثبس ؽـل خْد سا 
.ػْك هی کٌذ

 اعتلبدٍ اص ؽجکَ استجبطی کبسیبثی گذایی
دسّاقغ، ؽوب ًجبیذ تقبضبی کبس کٌیذ؛ .  ًیغت

ثبیذ دسجغتجْی اطالػبتی ثبؽیذ کَ ثَ یبكتي 
.ؽـل هٌجش هی ؽْد

 ّاعتلبدٍ اص ؽجکَ استجبطی، ثشای ُش د
طْسی ثشًبهَ سیضی .  طشف عْدهٌذ اعت

کٌیذ کَ ثَ ُوبى اًذاصٍ یب ثیؾتش اص آًچَ 
.دسیبكت هی کٌیذ، اطالػبت ثذُیذ



شیُي ٌبی استفبدي از شبکً ارتببطی            

دعت سّی دعت ًگزاسیذ تب ثَ کغی ثشثخْسیذ   .
كقظ ثَ ققذ ایجبد ؽجکَ ثشقشاسی استجبط سا ؽشّع 

.کٌیذ

ثب تک تک اكشادی .  یک كِشعت ؽجکَ ای تِیَ کٌیذ
ًبم اؽخبفی .  کَ دس كِشعت داسیذ توبط ثگیشیذ

سا کَ هالقبت هی کٌیذ یب اص طشیق سّاثظ تبى ثَ 
.ؽوب هؼشكی ؽذٍ اًذ اضبكَ کٌیذ

اُذاف خبفی سا .  اُذاف ؽجکَ سا هؾخـ کٌیذ
کَ دًجبل هی کٌیذ ثٌْیغیذ هثل ایٌکَ دس ًظش داسیذ 

ثَ طْس .  دس ُلتَ چٌذ توبط ؽجکَ ای ثشقشاس کٌیذ
.هٌظن پیؾشكت خْد سا هشّس کٌیذ

 ُویؾَ اص اكشاد ثپشعیذ آیب ؽخـ دیگشی سا
ثپشعیذ آیب .  هی ؽٌبعٌذ کَ ؽوب ثبیذ ثب اّ آؽٌب ؽْیذ

هی تْاًیذ ٌُگبم توبط ثب آى ؽخـ اص اعن آًِب 
.  اعتلبدٍ کٌیذ

هذاسک .  پشًّذٍ ُبی ؽجکَ خْد سا ًگبٍ داسیذ
هشثْط ثَ ًتیجۀ ُش توبط ّ اطالػبت هشثْط ثَ ُش 

.كشد  سا ًگَ داسیذ

 ُش صهبى کَ اهکبى داسد ؽخقبً ثب اكشاد هالقبت
.کٌیذ

 ثگزاسیذ ؽخـ ثذاًذ ؽوب ثشای اطالػبت ّ ًظش
.حشكَ ای اّ اسصػ قبئل ایذ

ّقتی ثب .  پیگشی توبط ُبیتبى سا ثشًبهَ سیضی کٌیذ
کغی آؽٌب هی ؽْیذ، ثشًبهَ سیضی کٌیذ کَ چَ 

ثشًبهَ .  صهبًی دّثبسٍ ثب اّ توبط خْاُیذ گشكت
.تبى سا دس تقْین پیگیشی ّ یبدداؽت کٌیذ

 ،اگش تْاكق کشدیذ ثشای کغی کبسی اًجبم دُیذ
.اطویٌبى حبفل کٌیذ کَ کبس سا دًجبل هی کٌیذ

  ًبهَ یب .  اعتلبدٍ کٌیذ“ هتؾکشم” اؿلت اص ّاژۀ
.کبست پغتبلی ثشای تؾکش اسعبل کٌیذ



جستجُی ایىتروتی برای شغل             

 ّ َایٌتشًت ثَ عشػت ثَ ػٌقش افلی دسیبكت اطالػبت، ثشقشاسی ساثط
دس حبل حبضش اثضاسی هِن ثشای . ساٍ اًذاصی تجبست تجذیل ؽذٍ اعت

.  جغتجْی هؤثش ؽـل ًیض ُغت

جغتجْی هْكق ؽـل ًیبصهٌذ طیلی اص هِبست ُب، اثضاسُب ّ ؽیٍْ ُبعت .
تشکیت ثغیبسی تالػ ُبی . ُیچ ػبهلی ثَ تٌِبیی ثبػث هْكقیت ًیغت

.ایٌتشًت هؼذى طالی هٌبثغ اعتخذام اعت. كشدی هْجت هْكقیت هی ؽْد

 کغبًی کَ یبد هی گیشًذ چگًَْ اص ایٌتشًت اعتلبدٍ کٌٌذ، ًغجت ثَ کغبًی
یبدگیشی .  کَ اعتلبدٍ اص ایٌتشًت سا ًیبهْختَ اًذ داسای هضیتی ػوذٍ اًذ

کبس ثب ایٌتشًت ّ اعتلبدٍ اص آى ثَ ػٌْاى ثخؾی اص جغتجْی کبس، ثَ 
.صحوتؼ هی اسصد



مُتُرٌبی جستجُ

هْتْسُبی جغتجْ اص .  اثضاس ثٌیبدیي ثشای یبكتي اطالػبت دس ایٌتشًت هْتْس جغتجْ اعت
ػجبسات کلیذی ثشای یبكتي فلحبت ّة اعتلبدٍ هی کٌٌذ، ّ ایي فلحبت سا دس دعتَ ثٌذی 

ثؼضی هْتْسُبی جغتجْ ایٌتشًت سا ثَ فْست کلی جغتجْ .  الکتشًّیک جبی هی دٌُذ
هِبست یبكتي دس .  هی کٌٌذ دس حبلی کَ ثؼضی دیگش عبیت خبفی سا جغتجْ هی کٌٌذ

.  اعتلبدٍ اص ایي اثضاس ثشای یبكتي هؤثش ّ ساُجشدی اطالػبت دس ایٌتشًت ضشّسی اعت

ُشیک دس جضئیبتی کَ ثَ آى .  عبیت ُبی جغتجْی صیبدی دس ایٌتشًت هْجْد اعت
ثشای یبدگیشی چگًْگی اعتلبدٍ اص .  هی پشداصد ّ ًحْۀ اعتلبدٍ اص آى اطالػبت هتلبّت اعت

.اعتلبدٍ کٌیذ( help)“ کوک” هْتْس جغتجْیی خبؿ، اص گضیٌۀ 

 ثشقشاسی توبط هغتقین ثب کبسكشهبیبى سصّهَ خْدتْاًیذ اص ایٌتشًت ثشای پخؼ هی ،
.احتوبلی ّ پیگیشی ؽـل اعتلبدٍ کٌیذ



تحقیق درببرۀ استخذام

 اطالػبت ثخؼ حیبتی جغتجْی کبس
اعت ّ اص طشیق تحقیق ثَ دعت 

ُذف ؽوب ایي اعت کَ ُشچَ .هی آیذ
هوکي اعت ثیؾتش دسثبسۀ کبسكشهبیبى 

.احتوبلی، ؽـل ّ فٌؼت آیٌذٍ تبى ثذاًیذ

 َدس تحقیق ثشای یبكتي ؽـل، چیضی ث
.  اعن اطالػبت صیبدی ّجْد ًذاسد

اطالػبت ثَ ؽوب . اطالػبت یؼٌی قذست
.تْاًبیی کٌتشل ّ اػتوبد ثَ ًلظ هی دُذ



مسایبی استفبدي از ایىتروت برای تحقیق   

 توبهی دكتشچَ ُبی تللٌی کَ دس ایبالت هتحذٍ اهشیکب چبپ هی ؽًْذ دس ایٌتشًت هْجْد
ًَ تٌِب هی تْاًیذ ًؾبًی کبسكشهبی احتوبلی خْد سا ثیبثیذ، ثلکَ هی تْاًیذ سّی .  اعت

َ ای کَ هغیش دقیق ًؾبًی هْسد ًظش سا ًؾبى هی دُذ، کلیک کٌیذ .ًقؾ

ایٌتشًت ثبػث هی ؽْد تالػ ُبیتبى سا هتوشکض کٌیذ.

هذیشیت صهبى ّ تقوین گیشی سا تغِیل هی کٌذ.

تالػ ُبی ثَ ُذس سكتَ سا ثَ حذاقل هی سعبًذ.

کبسآیی عْاثق کبسی ّ تْفیَ ًبهَ ُب سا ثبال هی ثشد.

ای هْكق آهبدٍ هی کٌذ َ .ؽوب سا ثشای هقبحج

تْاًبیی ُبیتبى سا ثشای هزاکشٍ ثش عش ثِتشیي پیؾٌِبد کبس ثبال هی ثشد.

 (  اقتقبدی)اهکبى ثبلقْۀ هْكقیت دس جغتجْی کبس، سضبیت ؽـلی ّ احغبط اهٌیت ؽـلی
سا اكضایؼ هی دُذ

 ؽوب سا اص عبیش جْیٌذگبى کبس هتوبیض هی کٌذ.

ّقتی ثَ کبس جذیذ هؾـْل ؽْیذ، اهکبى ثبلقْۀ هْكقیت سا ثبال هی ثشد  .



مثبل استفبدي از ایىتروت             

 ثَ تبصگی دّسۀ آهْصؽی خْد سا ثَ ػٌْاى ثِیبس ثَ پبیبى ثشدٍ اعت ّ ثَ دًجبل ِمری
ثَ ایي ًتیجَ سعیذ کَ ثِتشیي ساٍ ثشای ؽشّع جغتجْثشای یبكتي .  کبسكشهبیبى احتوبلی اعت

دس هشکض کبسیبثی هحلی هْكق ؽذ .  ًبم هشاکض هذدکبسی ّ ًؾبًی آى ُب دس دكتشچۀ تللي اعت
ثبکوی تالػ، كِشعتی اص هشاکض . اص طشیق ایٌتشًت ثَ دكتشچَ ُبی تللي دعتشعی پیذا کٌذ

هذدکبسی دس هٌطقۀ خْد ثَ ػالّۀ ًقؾۀ هکبى آى ُب ّ لیٌک ُبیی ثَ ّثغبیت ایي هشاکض پیذا 
لیٌذا یکی اص لیٌک ُب سا دًجبل کشد ّ یک هشکض هذدکبسی یبكت کَ دس ُوبى ًضدیکی .  کشد
دس آًجب اطالػبتی هشثْط ثَ تغِیالت ّ ًیض كِشعتی اص كشفت ُبی ؽـلی هْجْد . ثْد

ُوچٌیي ًبم، ؽوبسۀ تللي، ًؾبًی ایویل دعتیبس هذیش ثخؼ پشعتبسی سا کَ هغئْل . یبكت
.اعتخذام ثِیبساى ثْد پیذا کشد

ٌذف شمب ایه است کً تب جبی ممکه بتُاویذ بیشتر درببرۀ کبرفرمبیبن احتمبلی، شغل َ صىعت 
.آتی خُد بذاویذ



مىببع ایىتروتی   

 http://www.sourcetn.org

ّة عبیتی گغتشدٍ ثشای تحقیق دسثبسۀ هؾبؿل ّ اطالػبت )
(کبسكشهبیبى

 http://www.yellowpages.com

(جغتجْی اطالػبت)

 http://www.jobcentral.com

(کبسیبثی)ّثغبیت هلی تجبدل ؽـلی

 http://ecmats.state.tn.us

(کبسیبثی)ّصاست کبس ّ ثبًک هؾبؿل تٌغی 

http://www.sourcetn.org/
http://www.yellowpages.com/
http://www.jobcentral.com/
http://ecmats.state.tn.us/


کبرگبي آمُزشی جستجُبرای کبر        

!تجشیک هی گْیین

ؽوب کبسگبٍ آهْصػ کبسیبثی سا ثَ 

.پبیبى سعبًذٍ ایذ


