بنام خدا
--------------------------------------------------------------راهنمای ثبت نام در مؤسسه هومیان بعنوان مربی یا مشاور
مؤسس سسم هوم انمدا ظر دار ظارظ اا ناسا سسساد ا داظ  0544مربم و مشسساور ظر زنزک اشسساورز را نما دواسدن اس
م شاورا و مربدا ظر سطنح مهارام مختهف ظ ستم بند

شدک و بر ا ساس اناداسم ،اجربم و مهارت خنظ ممانادند با اس

منس م اوکار دواسند برا اس منانر خنااشوند است مرازل زسر را اا اکودل ثبت دام ادجام ظاظک و مدارک و م تندات
خنظ را بر اساس ظستنرال ول ساست بارگمار دواسددن
بدسهم اسسست ام ثبت دام من ش شسسوا ظر مجون م انمدا رصسستم بمدادر برا ابدسل ارظ ظادش و اجربم شسسوا بم
سرماسم است بنابراس مقتضم است با صبر و زنصهم اوام مرازل ثبت دام را اکودل دواسددن بدسهم است ام شوا مماناددد
مرازل مختهف اکودل راسند ثبت دام خنظ را ظر روزاا مختهف ددز ادجام ظادد ولم ندشنهاظ ممگرظظ ام ظر روز اود د بت
بم اکودل نرو اسل خنظ اقدام رماسدد
با اشکر
وازد منابع اد ادم
 )1ابتدا بم اظرس اسنتردم  www.hoomyan.comمران م دواسدد برا مدسرست بهدنم ثبت دام از منانراا
ن تجن  Mozilla Firefoxو سا  Google Chromeاستفاظک دواسددن
 )2نس از بارگمار اامل ساست از دنار ابزار آبم ردگ باال ساست گزسنم ثبت دام را ادتخاا دواسدد

 )3نس از اهدک ارظ رو ظاوم ثبت دام ننجرک زسر باز شدک ام الزم ا ست شوارک اهف خنظ را بدو
و رو ظاوم « ضنست ظر ساست» اهدک دواسددن

 1از 5

دظ صفر وارظ

بنام خدا
--------------------------------------------------------------بال اصهم از طرف ساست سک شوارک برا شوا ارساد ممگرظظ ام با ثبت آ ظر دهد مربنطم ظرج دونظک و رو ظاوم «ثبت
اد ااسدد» اهدک انددن

نس از ظرج اد ااسدد و ثبت آ ظر سامادم ،بصنرت م تقدم سد تم شوا را بم صفحم زسر اداست مماندن

اگر اس اافاق ددفتاظ سا اسنکم ا صودم ظا شتدد ظر مران ات ب د نرو اسل خنظ را اامل اندد مماناددد بم لدنک «ظا شبنرظ» ظر
دنار ابزار آبم ردگ باال ساست سوت راست مران م انددن
 2از 5

بنام خدا
---------------------------------------------------------------

ظر ار صنرت ند شنهاظ ممگرظظ ار چم زوظار نرو اسل خنظ را اامل اندد اا ثبت دام شوا اکودل شدک و مدارک ان سط ادم
اارشناسم منرظ بررسم قرار گدرددن
ظر صفحم ندشخنا رو لدنک «انادوات» اهدک انددن

سسسس ننجرک زسر باز شسدک ام الزم اسست اوام اطال ات ظرخناسست شسدک را اکودل رماسدد و ظر دهاست رو ظاوم بم روز
رسادم اهدک انددن

 3از 5

بنام خدا
---------------------------------------------------------------

نس از اکودل اطال ات الزم ندشنهاظ ممشنظ برا زسباسم محدط خنظ ،اار کس نرو اسل و نس زمدنم ظاشبنرظ را ددز
ادتخاا دواسددن
ب د از اکودل اطال ات شسسخصسسم ظر نرو اسل ،رو او رزومم اار اهدک ارظک و اطال ات اس بخش را ددز اکودل
دواسددن ابتدا زمدنم اار خنظ را ا دد دواسددن ظر اس بخش شسسوا مماناددد چند زمدنم اار را ادتخاا اندد بطنر مثاد اگر
اار شناس ر سوم ظاظگ تر ا تدد و اوزما محقش سا ا ستاظ ظاد شگاک ددز ممبا شدد مماناددد اوم آدها را با ام ادتخاا
دواسددن
ظر دهد زنزک الدت ددز شوا مماناددد چند زنزک را ادتخاا اندد البتم ندشنهاظ مم شنظ نهت شناساسم ظقدش انادوند
قط آدهاسم را ادتخاا اندد ام ظارا بدشترس اجربم اار و ظادش بم روز ظر آ زنزک ممباشددن
ظر دهد مهارتاا ،بم ارادو اولنست مهارت اا خنظ را بننس دد بطنر مثاد:
قارچ ظاوما

قارچ صد م اغمسم ظرختا مدنک اغمسم غالت اف در آزماسشات خاک و آا آدالدز ظاظکاا آمار

اوکار با انمدا
مدت زما اوکار با انمدا و سا ات ظقدش آ را وارظ اندد مادند زسر:
وقت آزاظ ظر افتم (سا ت) زما اقرسبم اوکار با انمدا
11

14

زما مناسو برا اوکار با انمدا
سا ت  10اا 11

م ر م ساسر ظوستا (زداقل سکم از ظوستا خنظ را ام اا انن
ساسر ق وتاا ظرخناستم ددز دناً اکودل شنظن
 0از 5

ضن انمدا دشدک است م ر م اندد)

بنام خدا
--------------------------------------------------------------ظر صسسسنرام ام ظر دار ظارسد اظامم اکودل راسند ظر مران ات ب د ادجام ظادد ظر ار مرزهما مماناددد رو لدنک
«بم روزرسادم» و سا «ثبت و ارساد رزومم» اطال ات وارظ شدک را ثبت دواسدد و از نرو اسل خنظ خارج شنسدن
ضونا ظر ار صفحما برا برگشت بم «خادم» رو لنگن انمدا اهدک اندد و ظر دهاست ظر صنرام ام ظر اکودل
راسند ثبت دام با مشکل خاصم منانم شدسد مماناددد ظرخناست خنظ را از ظر لحام از طرسش راسچت
واا سسا

با اارشسسنا

سسسسسسسسا

نم انمدا ظر اراباط باشسسدد اس اارشسسناسسسا ممانادند الوک بر ر ع

مشکالت ازتوالم ،ظر صنرت دداز د بت بم ثبت دام شوا اقدام دواسندن
نس از اکودل دهاسم اطال ات ،اار شنا سا ن شتدبادم و منابع اد ادم انمدا با شوا اواس گر تم و مدارک مربنط بم
مربدگر سا مشاورک را براستا ارساد خنااند ارظن
با اشکر از صبر و زنصهم شوا
اوکار محترم

 5از 5

