
 نیلوا ناوتیم ھنوگچ
  هداما ار دوخ ئو یس
تخاس



 نارگید ھبدوخ یاھ تراھم ندادناشنرد

 ھب و دیا هداد ماجنا ھتشذگ رد ھک ھچنآ رھ دروم رد
دییامن رکف دیا هدروآ تسد

دیزاس صخشم ار نات یراک یاھ ھفقو

 دیوش بلطواد ، دینک ادیپ یلغش ات دنک یم کمک امش ھب
.دییامنزاغا اردیدج یاھشزومآ ای

 یو یس ندرک ھیھت
 لیاسم ردامش ھب
:دیامن یم کمکلیذ



دیھد ناشن ار ناتیاھدروا تسد ات دنک یم کمک امش ھب یو یس
دییامن یزیر ھمانرب دوخ هدنیآ یارب و

لیصحت راک اھ تراھم  یاھ راک
ھنابلطواد شزومآ

 ھب نتفر لافطا شرورپ هداوناخ
جراخ یاھروشک

 نابز نتخوما
ھعماج رد کمک ونیاھ



؟ دیراد بتکم نارود زا ییاھدرواتسد یچ

؟دیراد لیصحت ایو لغش مادک  ایآ

دیتفرگ دای یسیلگنا + دیدرک ناکم لقن ناتسلگنا ھب ایآ

 تراجت مادک رد لاثم ناونع ھب- دیا هدرک راک یھاگ ایآ
؟یلیماف

 کمک هداوناخ یاضعا ریاس ھبراتسرپ ثیح ھب ایآ
؟دیا هدرک

 ھک ییاھراک مامت ھب
ھتشذگ ھبرجت نا زا
دینک رکف دیراد



Everyone has
Transferable 
Skills

 یاھ تراھم یریگدای ثعاب نارگید زا تبقارم
 :ھلمج زا لاقتنا لباق
نینچمھ و ناصصختم اب یراکمھ و شزومآ-
 یم امش ھب ار یزپشآ و ییافص٫ میظنترد ھبرجت
دھد
 نکمم ، دیدرک ناکم لقن یرگید تکلمم زا رگا
دینک تبحص نابز کی زا شیب ھب دیناوتب
 شرورپ نایرجردرتوییپمک یاھتراھم تسا نکمم
دیشابھتفرگدایدوخ لافطا
؟دیناوتیم یگدننار ایا

 تراھم ھمھ
 لباق یاھ
دنا لاقتنا



دینک زکرمت تبثم طاقن یور
دییامن رکف دیا ھتخوماً البق ھک ییاھتراھم ھب

 لسکا ، درو تفاسورکیام
 ھتشاد تنرتنیا ودییامن هدافتسا یعامتجا یاھ ھناسر زا
دیشاب
دیشاب ھتشادزیمت یگدننار سناسیل

)یمرج ییافص( DBS روپار
 بتاکم رد نیدلاو روای ناونع ھب و بلطواد ثیحنم
دییامن کمک
انورک یابو ضرم لوط رد ناگیاسمھ زا تیامح



دیریذپب ارنات یمیلعت و یراک یاھ ھفقو

 یراک ھفقو٫لافطا شرورپ لیلد ھب رگا
دیزاس صخشم ارنا٫دیراد

 شرورپ فرص ار لاس هد تدم نم
متسا راک هداما نونکا و مدومن ملافطا



 دیوشبلطواد

دینک بسک یراک ھبرجت

دینک کمک یلحم ھیریخ ھسسوم مادک ھب

دیھد اقترا ار دوخ یرتویپمک یاھ تراھم

دینک زاغا ار تشادھب و اذغ دننام یشزوما یاھ سروک

 دیھد ماجنا دیھاوخ یم ھک یراک ھب طبر ھک دیشاب ھتشاد یمرگرس
دشاب ھتشاد

 ھک تسا یتدم رگا
 ھب ،دیتسا راکیب

یالاب رد یزیچ
 زاین دوخیو یس
 دیھد ناشن ات دیراد
 راک ھب یارب ھک
 یاھماگ نتفرگ
دیا ھتشادرب یتبثم



دشاب لیذ دراوم لماش دیاب امش یو یس

یصخش تاصخشم-
یصخش ھینایب-
دنمشزرا یاھ یدنمناوت و اھ تراھم-
ھنابلطواد یاھ راک ای و هژورپ ، راک-
شرورپ و شزومآ-
دیوش رکذتم ار دوخ قئالع دیناوت یم امش-
 ھک دییوگب طقف اما- دیراد ترورض شرافس ھب امش-
دیزاس مھارف دیناوتیم اضاقت تروصرد



١ شخب
سامت قیرط

مسا-
لیمیا-
لیابوم-
سردا-
نیمھ طقف-



:٢ شخب
تاصخشم

 ینالوط ھلمج۴ یلا٣ دودح دیاب یصخش تاصخشم-
دشاب
 دیتسھ یک امش- دییامن زکرمتم ناتدوخ دروم رد طقف-
 مادک ھب دیھاوخ یم و دیا هداد ماجنایاھراک ھچ ،

دیوربتمس
 ھک امش صخش  دروم رد ھمدقم ناونع ھب دیاب نیا-
دریگ رارق ، دیتسا تفرشیپ لاح رد دوخ یگدنز رد



٣ شخب
مھم یاھ تراھم

 نایرج رد– بوخ میھفت و ماھفا رد صاخ تراھم-
ابات دیتخوما نیدلاو اب دروخرب و ناکدوک شزومآ
دینک تبحص ھنابدھم و تراھم
ما هداوناخ زا تبقارم- مظن یھدنامزاس-
 و لسکا ، درو تفاسورکیام :رتویپمک یاھ یدنمناوت
یعامتجا ھناسر تنیوپرواپ
رتوم یگدننار-



۴ شخب
ھنابلطواد روما و راک

دینک زاغا نات راک  نیرتیمیدقزا و دینک عورش نونکا
دینک هدافتسا ھلولگ طاقن زا یلبق یاھ شقن فیصوت یارب
 عون ھچ لابند ھب اھنآ ھک دینیبب و دینکتقد راک نالعا ھب
 دوخ یلبق راک رد ھک ار ھچنآطقفو دنتسھ یا ھبرجت
 هوالع دراد تقباطم نات ھبرجت ھب ودیا هداد ماجنا
دیراد ھگن طبترم ار ھبرجت رھ .دییامن
 زاریوصت کی امش زا نوچ دینک هدافتسا راد لعف تاملک زا رتدایز
 ھھارا حضاو ارنات مھس .دھدیم ار ندوب لاعف٫ییاناوت٫یبایماک
دییامن



۵ شخب
ھبرجتو لیصحت

دییامن عورش نات لیصحت ھجرد نیرتدنلب زا
 ھتفر ار تدم هاتوک یاھ سروکو اھ پاشکرو ً اضعب دارفا یرایسب
 ییاھ سروک٫لاثم روط .دراد ناش راک ھب میقتسم طبر ھک دنشابیم

 یتمالس و تحص
 مھ زور مین رگا یتح٫دییامن ھفاضا نات یو یس رد٫دراد یطبر رگا
دراد طبر رگاً افرص رگم  دیدوب دولاباوخ شمین مھ دیاش و هدوب



۶ شخب
ھقالع

 ھقالع ثیح ھب ار یزیچ ھچ ات دنشابیم نارگن دارفا یرایسب
.دنیامن ھفاضا دوخ
 یو یس ھبارنات بسانم قیالع،دییامن رکذ ھک دیھاوخیم رگا
 تیصخش٫ تیقالخ هدنھدناشن ھک قیالع .دینک هوالع نات
دشاب امش قایتشاو
 مسارم رد یریگ مھس ای و ھنابلطواد یاھ راک دناوتیم لاثما
دشاب بتکم



٧ شخب
شرافس عبانم

 و اھ ماندینک رکذ ار“ تسا دوجوم تساوخرد تروص رد"ً الومعم-
دینکن جرد ارارناشسامت تاعالطا
 اب ھک دینک لصاح نانیمطا و دیشاب هدامآشرافسعبانم ھیھت یارب-
 ناش ناشن و مسا ندرپس زالبق٫دنا هدرک تقفاومامش ابھک یدارفا
دیوش سامت ھب٫ راک بحاص ھب



یساسا تاکن

دییامن هدافتسا نات حرط حضاو نداد ناشن یارب لوا ھلمج زا
دیھدب ناشن دیا هدرک ار یاھ زیچ ات دینک هدافتسا راد لعف تاملک زا
دییامن هوالع تسخن ھحفص لوا یموسرد ار مھم تاکن
دیشاب هداد ناشن ارنات ییاناوت ات دینک هدافتسا اھ هژورپ زا


