
 االت بخش غربالگریسؤ

 الت عمومی  اسؤبخش اول 

 خانوادگی: نام و نام  -1

   : شماره میل خود را وارد کنید -2

 موبایل:شماره  -3

     آقا  خانم   شما؟جنسیت  -4

    تاری    خ تولد؟  -5

   متأهلمجرد و   :تأهلوضعیت  -6

 شما چیست؟ -7
ی

 نوع آسیب دیدگ

 ی  شنوا دهید بی آس

  ی  نای ب  دهید بی آس

 و حرکت   جسیم  دهید بی آس

 و حرکت   حیس  دهید بی آس

  و شناخت   ذهت   دهید بی آس

 و روای   رویح دهید بی آس

 اد یاعت افتهیبهبود  مارانیب

  ها ت یمعلول ر یسا

 ت  یمعلول چند 

 بد رسپرست  یخانواده ها

 رسپرست  ی   خانواده 

 خود رسپرست  خانواده 

 شما از  -8
ی

 خود توضیح   راجع بهصورت امکان میتوانید  در  ؟استکدام    1 - 10شدت آسیب دیدگ
ی

 . دهیدآسیب دیدگ

 شما  -9
ی

  چیست؟علت آسیب دیدگ

 تصادف 

 بیماری  

 بدو تولد

   حادثه

 طالق 

 سایر 

ان  -10  (شود.  دهیهم پرس یلی به باالتر زدن حتما رشته تحص اگر از کاردای  ) تحصیالت:می  

 زیر دیپلم  

 دیپلم 

 اردای  ک

 کارشنایس

 دارش کارشناسی

 دکتری

 شید؟بامی شما تحت پوشش کدام نهاد  -11

 سازمان بهزیست  

 کمیته امداد  

 هیچ کدام 



 ؟دشنبا یمشما تعداد افراد تحت تکفل چه  -12

 یک نفر 

 دو نفر 

 سه نفر 

 نفر   3بیشی  از 

 تحت تکفل من نیم باشد. کیس 

 

 اجتمایع بیشی  استفاده میکنید؟از کدام شبکه های  -13

 تلگرام  

   پاواتس  

 اینستاگرام 

 فیس بوک  

 لینکدین 

 سایر 

 هیچکدام 

 

 ستانشهر استان ،  : دقیق خود را وارد کنید آدرس  -14

 

 مهارتی  التؤاسبخش دوم 

ی  در این بخشاگر   ن را انتخاب کنید. آلطفاً دارا می باشید  را ویژه ایو یا عالقمندی مهارت هی 

 آیا شما دارای مهارت و یا هی  خایص هستید؟  -1

 بله  

 نمایش داده شود (  6)سوال خی  

 ؟یدشبامی تخصص زیر را دارا   یا کدام مهارت و  -2

وز کوی    تابلو فرش     مینا کاری    نقایس      خوشنویسی                  فی 

 دریای    پارچه باف   تم کاری  خا
 رزین کاری          عروسک سازی   صنایع دست 

  

باف            قلم زی      منبت و معرق  قالب دوزی  الک ترایس    حصی 

  

 رسمه دوزی         سوزن دوزی    جاجیم    چرم دوزی  زیوراالت

 

    سفالگری            گیوه    خامه دوزی    گبه   کیف دوزی 

 

 گری   نگار         دوزی  سکه   نمد مال   نازک کاری  گلیم 

   

 گری  شیشه         مرمت قال    ملیله دوزی   ساز سازی کاریآیینه  

  



 نوار باف     سنگ ترایس      زیلو باف    جوک کاری شب   چادر

   

برنامه نوییس    تولید محتوا   چاقو سازی   مجسمه سازی  مشبک کاری چوب 

   

بازیگری تئاتر و   تولید پادکست تدریس درس    طرایح گرافییک   بازاریای  دیجیتال 

   

   طرایح سایت   خدمات نظافت    فت  مهندیسخدمات 
ی

     گویندگ
ی

 نویسندگ

 

     عکایس   تدوین فیلم  
ی

 سایر....    رانندگ

 

ی خود کسب  -3  دارید؟ هم   درآمدآیا در حال حاض  از مهارت هی 

 4اگر پاسخ بله بود  سوال بله    

 5اگر پاسخ بله بود  سوال  خی  

 شما در ماه چقدر است؟  درآمد  میانگی    -4

 میلیون   5کمی  از 

 میلیون  10 الی  5ی    ب

 میلیون تومان   10بیشی  از 

 شما چیست؟ از هی   درآمددلیل عدم کسب  -5

 نداشی   مهارت فروش () عدم دانش بازاریای  

 ) نداشی   رسمایه الزم (مواد اولیه  تأمینعدم 

 عدم داشی   ابزار و وسایل کار 

 ) نداشی   مکای  برای عرضه محصوالت ( نداشی   بازار فروش 

ییک در جابجای  
ایط جابجای  )  محدودیت فی  

ل رس   ( نیستمقدور م برایو خارج شدن از می  

 

 

ی مهارت و هی  خایص  عالقمند به آیا -6  ؟ هستید یادگی 

 بله  

 خی  

ی کدام یک از  مهارت های زیر عالقمند  -7  باشید؟ می به یادگی 

 نمایش داده شود    2 ال ؤسجدول 

 

در مورد آن  و یا به رشته خایص عالقمند هستید در گزینه های باال  موجود نبود   عالقه مندی شما  در صوری  که  -8

 که ما ان را اضافه کنیم.(مهارت به لیست را درا باشد و یا به ما هشدار بده  ) قابلیت اضافه شدن توضیح دهید. 

 

 آیا کسب و کار شما نیاز به فضای کارگایه دارد؟    -9

 

 دارد. فضای کارگایه  به نیاز  بله 

 ندارد.فضای کارگایه   نیازی به خی    

 . قابل انجام است هم در خانه 

 

 



 خود دارید؟   رو کا گایه متناسب با کسبر کا آیا -10

 بله  

   خی  

 کار های خود را بارگذاری کنید؟و   محصوالت  زا عکسنمونه چند در صورت امکان  -11

 ؟هستید دارای بیمه  شما   آیا  -12

ً  بله  در صورت )له  ب  ( شماره بیمه خود را وارد کنید لطفا

 خیر

 اید؟ نموده آیا از وام خود اشتغال استفاده   -13

ان وام بله:  بله ) در صورت   ( نهاد وام دهندهو   سال دریافت وام  ،  می  

  خیر

ی مهاری  آ -14 کت در کالس های یادگی   هستید؟یا عالقمند به رس 

 بله  

 خی   

 است؟ مهارت برای شما مناسب تر  آموزشکدام نوع  -15

 حضوری ) مشکیل در جابجای  ندارم (

 آنالین ) جابجای  برایم بسیار دشوار است ( 

 

 با ثبت اطالعات شخیص خودم در سامانه دستینه کامال موافق هستم. 

 


