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این کیوآر را با اسمارت فون خود
اسکن کنید.

مای اسکیلز

مای اسکیلز

در زندگی شغلی ارکانی مثل تخصص ،مهارت و تجربه نقش مهمی را ایفا
می کنند .آزمون «مای اسکیلز  -صالحیت های شغلی را شناختن» می
تواند به شما کمک کند ،این ارکان را پیدا کنید.

مهم اینستکه
•شرکت در آزمون رایگان و آزادانه می باشد .در صورتی که تمایل در
شرکت ندارد ،هیچ ضرری برای شما در پی نخواهد داشت.
•تمامی اطالعات شخصی که در قالب آزمون پرسیده خواهند شد ،تحت
قانون حفاظت از اطالعات شخصی قرار دارند.

نتایج شما به مشاور کارتان ارسال خواهند شد .در یک جلسه مشاوره ،به
همراه او در مورد نتایج مشورت خواهید کرد و اقدامات بعدی اتخاذ
خواهد شد .برای استفاده شخصی ،یک نسخه به شما داده خواهد شد .نتایج
امتحان ،تخمینی در رابطه با توانمندی های شغلی تان به شما ،مشاورتان و
کارفرمای احتمالی خواهد داد.

شرکت در آزمون مای اسکیلز چه فوایدی دارد؟

بعد از آزمون چه خواهد شد؟

مای اسکیلز به چه صورت برگزار خواهد شد؟
•اگر مشتاق شرکت کردن هستید ،مشاور شما یک وقت مناسب با شما
هماهنگ خواهد کرد .بالدرنگ دعوتی همراه با مشخصات مکان و
زمان برگزاری امتحان دریافت خواهید کرد.

•توانمندی های شغلی شما آشکار خواهند شد ،حتی در صورتی که
مدارک مربوطه (کارنامه ،مدرک تحصیلی )... ،را نداشته باشید.
•نتایج به مشاور شغلی شما کمک خواهند کرد ،فرصت شغلی مناسبی
برای شما پیدا کند یا شما را از طریق صالحیت های مربوطه یاری
کند.
•در اختیار شماست که نتایج آزمون را به مدارک درخواست کار اضافه
کنید ،تا برای کارفرمای احتمالی کمکی در پیدا کردن صالحیت های
شغلی باشد.

•آزمون توسط کارشناسان قسمت روانشناسی شغلی همراهی خواهد شد
و با احتساب وقت های استراحت ۴ ،الی  ۵ساعت طول می کشد.
•آزمون توسط کامپیوتر داده می شود .سواالت آزمون را می توانید از
میان زبان های آلمانی ،انگلیسی ،عربی ،فارسی ،روسی و ترکی
انتخاب کنید .سواالت با عکس و ویدئو همراهی خواهند شد .پیشنیاز
دانش کامپیوتر مورد نیاز نمی باشد.
•سواالت آزمون سطح های متفاوتی از نظر دشواری دارند و هدف از
آنها ،تخمین دقیقی از تواندمندی های شغلی شما می باشد .هیچ مشکلی
نیست ،اگر به یک سری از سواالت نتوانید پاسخ دهید.
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