امکانات و دستور العمل مشاوره الکترونيک
-١مشاوره حضوری ) زﻳﺮ ﻣﻨﻮ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ (
-٢مشاوره الکترونيک ) زﻳﺮ ﻣﻨﻮ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ (

:١-١درخواست مذاکره حضوری با مشاور
در اين بخش متقاضی درخواست مشاوره حضوری بر اساس انتخاب مرکز انتخابی را انجام داده و منتظر جواب و
تعيين وقت از طرف مشاور مرکز ميماند .در بازه زمانی  ٧٢ساعت جواب درخواست ارسال خواھد شد.
:٢-١درخواست حضوردر کارگاه جھت آشنايی با حرفه ھا :
در اين منو کاربر ميتواند به شکل زير درخواست مشاوره حضوری را درج کند.

:٢مشاوره الکترونيک

 :١-٢ھدايت شغلی  :اين بخش شامل تست ھای زير ميباشد
در اين بخش کاربر با امتخاب مرکز )استان/شھر( فايل آزمون ھا را دانلود کرده و بصورت آفالين تست ھا
را انجام دھد  .پاسخ بصورت آفالين قابل روئيت ميباشد.
 :١-١-٢آزمون ھای نوين و کاربردی مشاوره شغلی – آموزش

•

 :٢-١-٢آزمون ھای روانشناختی و رغبت شغلی
در اين منو کاربر ميتواند تست ھای زير را بصورت آنالين انجام داده و پاسخ آنرا دريافت نمايد
•

•

 :٣-١-٢تقاضای فرصت ھای شغلی از کاريابی ھا •
با انتخاب اين بخش کارجويان به صفحه کانون کاريابی ھای کشور )سابک( متصل شده و ميتواند بر اساس در
خواست کارفرمايان فرصتھای شغلی )استان/شھر( را مشاھده کنند.
در اين سامانه برای متقاضی اين امکان بوجود آمده تا رشته آموزشی مھارتی خود را براساس نياز بازار کار و
نياز کارفرمايان و صاحبان کار انتخاب نمايد .
مشاورين محترم ميتوانند با مقايسه استانداردھای آموزشی مرکز و اطالعات کانون کاريابی منطقه خود،
متقاضيان آموزش را راھنمايی کنند .

•

 :٤-١-٢طرح تکاپو

•

در اين بخش کارجو ميتواند بر اساس اطالعات طرح تکاپو )مستندات پتانسل حوزه اشتغال در ھر استان(
مشاھده کند  .ھمچنين با مطالعه اين مستندات متقاضی ميتواند رسته ھای اولويت دار ھر منظقه رو مشاھده نموده
و بر اساس اطالعات رشته آموزشی خود را انتخاب نمايد.
مشاورين محترم ميتوانند بر اساس اين اطالعات و رسته ھا متقاضيان درخواست آموزش را راھنمايی کنند.

 :٢-٢ھدايت آموزشی

 :٢-٢-١دريافت بسته اطالعات دوره ھای آموزشی
در اين بخش متقاضی مشاوره ميتواند بسته ھای آموزشی را در بخشھای مختلف دريافت نمايد .
•

 :٢-٢-٢آشنايي با مراکز آموزش فني و حرفه اي •
با انتخاب اين منو سوابق آموزشی سازمان قابل مشاھده ميباشد)استان /شھر(

 :٣-٢-٢مذاکره آفالين با مشاور

•

•

در اين بخش متقاضی مشاوره ميتواند بر اساس پيام ھای خود بصورت آفالين با مشاور مرکز ارتباط برقرار کند .

 :٤-٢-٢ثبت نام در دوره ھای آموزشی

•

در نھايت متقاضی ميتواند بر اساس اطالعاتی که از مشاوره الکترونيک کسب کرده به قسمت ثبت نام در دوره وارد
شده و در دوره انتخابی خود ثبت نام کند .

