
 

 
 
 
 
 

 نام خدا به
 

ترین نکات ترین تعاریف در رشدانا و مهم به جهت آشنایی شما با کاربردی  «رشدنامه»آموز عزیز رشد
 مهارتی گردآوری شده است.  -شغلی برای شروع مسیر رشد 

 
 لغتنامه رشدانا 

 رشدآموز کیست؟
های  های شخصیتی، ارزش ها، ویژگیمندیعالقهمهارتی  را براساس  -شخصی است که مسیر شغلی 

  جهتهای فنی و نرم خود را تا مهارت کرده استشروع شاغل شدن و با هدف  .شغلی، نیاز بازار و ..
 کار ارتقاء دهد. ورود به بازار

 
 رشدآفرین کیست؟

را در طی جلسات  مهارتی  –شغلی  مفاهیم تخصصی هر مسیر رشد کهاست  ای و مجربیحرفه  فرد 
 دهد.به رشدآموز انتقال می ،مشخص و در راستای پروژه تعریف شده

 
 رشدیبان کیست؟

دارای تجربه کافی  ، مهارتی شما را طی نموده  –رشدیبان فرد متخصصی است که مسیر رشد شغلی 
 .احتمالی شما آگاه است های ها و نگرانیو نسبت به چالش  در همان حیطه است

و ابهامات ذهنی شما در خصوص مسیر تخصصی  سواالت دوره، پاسخگویدر تمام طول بنابراین 
 پیش رو خواهد بود. 

 
 چیست؟  مهارتی –شغلی  شدرمسیر 

در طی آن رشدآموز تمامی مفاهیم تخصصی جهت   کهاست پروژه محور  مهارت آموزی یک فرآیند 
 .گیرد دیجیتالی را فرا میجایگاه شغلی شروع فعالیت در یک 

انجام شده رشدانا در در نظر گرفته شده استانداردهای نیاز بازار کار و طراحی این مسیر بر اساس 
 است.

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 ؟ چرا مسیر رشدهای رشدانا پروژه محور است
نماید. ضمن اینکه میتثبیت را در طی مسیر  شماهای آموخته، هادر کنار یادگیری مهارت پروژه انجام 
 کند. می تبدیل آن به دانش کاربردی از مفاهیم تئوری و شما درک عمیقبه  کمک

 در رزومه شما قرار نمونه کارتواند به عنوان یک می مخصوص هر مسیر رشدهای همچنین پروژه 
 را برای شما تسهیل کند.مسیر استخدام  و گیرد ب 

 
 در رشدانا چگونه است؟ و استخدام فرآیند ارزیابی عملکرد 

ارزیابی نموده و در  ، شما را مهارتی –شویم پس از اتمام مسیر رشد شغلی ما در رشدانا  متعهد می
ی نیروی انسانی دیجیتال معرفی  های درخواست دهندهها و شرکتبه سازمان آن،راستای نتایج 

 کنیم. 
 کنیم: معرفی افراد جهت استخدام شدن مستلزم شروطی است که در ادامه ذکر می

 .الزامی استجلسات آموزشی مسیر رشد از  درصد ۸۰ حداقلدر  آموزحضور رشد. ۱
 .الزامی استپروژه تعریف شده در هر مسیر رشد از  درصد ۸۰حداقل انجام . ۲
 و توسط تیم ارزیابی رشدانا( A+ / A / B+ / B / C+ / C) سطوح ها بر اساس . سطح کیفی پروژه ۳
 .شودمیارزیابی آموزشی(  رشدیبانانو کارشناسان کیفی )
در فرآیند  نظر نهایی رشدیبان و  الزامی است. تعامل و ارتباط موثر با رشدیبان مسیر رشد مربوطه ۴

 . تاثیر گذار خواهد بودکارها جهت اشتغال  و به کسب  معرفی رشدآموز
رفع اشکال و به جهت  توسط رشدیبانکه آنالین  جلساتاز  درصد ۸۰حداقل حضور رشدآموز در  .۵

 .الزامی است شودو پاسخ برگزار می  پرسش
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

سطوح فاکتور ذکر شده مورد سنجش قرار گرفته و بر طبق  ۴رشدآموز بر اساس  در نهایت عملکرد 
 گیرد.به رشدآموز تعلق می  Gradeزیر، یک  طیف ارزیابی

 
 

 نکات مهم: 
قرار اولویت لیست معرفی برای اشتغال را کسب کرده باشند، در  Aو  +A سطوح رشدآموزانی که 

 .گیرندمی
برای اشتغال کسب کرده باشند،  Bو  +B سطوح  از معرفی این دسته افراد، رشدآموزانی که  پس

 شوند.معرفی می
 باشد.می Bسطح  ،اشتغالجهت کسب شده برای معرفی رشدآموز  Gradeحداقل 

 : توجه داشته باشید که
تعهد و ضمانتی برای اشتغال را کسب نموده اند،  Cو    +C سطوح رشدانا در قبال رشدآموزانی که 

 .ندارد 
   .شودانجام نمیدر جدول باال  وضعیت بحرانیگواهی حضور برای صدور 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 شرایط استفاده از خدمات رشدانا در طول مسیر رشد 
 

 : و شرایط ارتباط گیری نکات حضور در جلسات آموزشی

پس از پایان جلسات،  و وارد  به محیط آموزشیها کارگاه س ساعت شروعابایست ررشدآموز می.  ۱
 .نماید را ترک  آموزشیمحیط 

ر  ل دالانضباطی و اختبیچارچوب اخالقی، و خارج از   از هرگونه رفتار سوء بایست رشدآموز می. ۲ 
 .خودداری نماید ی آموزشیهاکارگاه

 آموزش را در محیط  اسالمیو شئونات خالقی رشدآموز موظف است کلیه ضوابط اجتماعی، ا. ۳
چت شخصی افراد و  های آموزشی وشامل جلسات آموزشی )اسکای روم( و فضای تلگرام )گروه

 مجموعه( رعایت نماید. 
ه ب  ای،به شکل موثر و حرفه  خود را  و هرگونه نظرانتقادات   ،پیشنهاداتموظف است . رشدآموز ۴

سایر  و از القاء خواسته خود به  انتقال دهدروابط عمومی رشدانا صورت پیام خصوصی به 
  خودداری نماید. هاگروهجلسات آموزشی و شدآموزان یا بیان در ر
 

 استفاده از خدمات رشدیبانی:  نکاتی در رابطه با  
 گیرد.صرفا از سوی رشدانا صورت می. انتخاب رشدیبان هر مسیر رشد ۱
ساعات اعالم شده   یساعته نبوده و رشدآموز تنها در ط ۲۴ ییموظف به پاسخگو  بانیرشد. ۲

 را دارد. یبا و یریگ( حق ارتباطنی)بصورت جلسه آنال
. رشدیبان تنها در طول مسیر رشد پاسخگوی سواالت رشدآموز خواهد بود و پس از پایان آن، ۳

)استفاده از خدمات رشدیبانی و منتورینگ بعد از   به رشدآموز ندارد. پاسخگوییقبال ای در وظیفه
اتمام مسیر رشد مشمول هزینه خواهد بود که هماهنگی این مورد از طریق روابط عمومی امکان 

 پذیر است.(
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
های شخصی و پروژه خصوص  ای در قبال پاسخگویی به سواالت فنی رشدآموز در. رشدیبان وظیفه۴

 .مرتبط وی ندارد  غیر
و حق ایجاد مزاحمت و پرسیدن  نماید. رشدآموز موظف است حریم شخصی رشدیبان را حفظ ۵

 سواالت غیر مرتبط خارج از فضای آموزشی را ندارد. 
 . باشدیروم م یاسکا ی در فضا نیصورت آنالب  بان،یبا رشد یریارتباط گ راه. ۶
 

 مسیر رشد:شرایط انصراف از 
 ساعت مانده به شروع دوره، کل مبلغ عودت داده خواهد شد.   ۲۴در صورت انصراف تا  .۱
کل مبلغ عودت داده خواهد  از درصد ۸۰فقط در صورت انصراف حداکثر تا پایان جلسه اول دوره،   .۲

 شد.
از کل مبلغ عودت داده خواهد   درصد ۷۰ . در صورت انصراف حداکثر تا پایان جلسه دوم دوره، فقط۳

 شد.
مبلغی عودت نخواهد شد. )حتی  هیچوجود ندارد و  سوم شروع جلسه لحظه امکان انصراف از  .۴

 اگر در جلسات شرکت نکرده باشید، امکان انصراف وجود ندارد.( 
امکان انصراف به هر علتی پس از گذشت جلسه سوم تحت هیچ شرایطی وجود ندارد و پس از  . ۵

جلسه سوم چنانچه رشدآموز از حضور خود منصرف شود هیچ مبلغی به وی عودت داده  شروع
 نخواهد شد. 

 
  : ۱تبصره 

در صورتی که برای رشدآفرین دوره هرگونه اتفاقی از قبیل فوت، بیماری، مشکل شخصی و.. ایجاد  
شود و امکان ادامه دوره با آن رشدآفرین وجود نداشته باشد، رشدآفرین جایگزین معرفی خواهدشد.  

ات برگزار  انصراف در این حالت برای افرادی که تمایل به ادامه مسیر ندارند با کسر هزینه تمام جلس
باشد و بقیه مبلغ به رشدآموز عودت  شده تا تاریخ تغییر رشدآفرین و احتساب هزینه رشدیبانی می 

 شود.داده می
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 تغییر مسیر رشد:

 وجود ندارد.  تحت هیچ شرایطی . امکان تغییر مسیر بعد از شروع مسیر رشد۱
 

 شرایط پرداخت اقساطی: 
امکان تغییر در مبلغ یا  د رشدآموز می رسد و پس از تایید آندوره به تایی. اقساط قبل از شروع ۱

 .تاریخ اقساط وجود نخواهد داشت
موز به دوره  آساعت از تاریخ مقرر، دسترسی رشد ۲۴. در صورت تاخیر در پرداخت اقساط بیش از ۲

 واهد گشت. قسط این دسترسی برخ پرداخت  پس ازحذف شده و 
 

این ، های رشداناچارچوبشئونات و هرگونه رفتار خارج از  یا بروز در صورت گزارش  مهم:  بسیارات نک
حضور   و امکان دارد  بدون عودت دادن وجهحق حذف رشدآموز از مسیر رشد مربوطه را   مجموعه

 شود.گرفته می ویهای رشدانا از در برنامه مجدد
 

تیم ذکر شده است.  مهارتی -شغلی مسیر به جهت شفاف سازی  فوقرشدآموز عزیز تمامی نکات 
توانمندسازی نیروی  همواره به دنبال رقم زدن بهترین تجربه آموزشی در راستای  آموزش رشدانا

 باشد. انسانی می
 

“ You  deserve  a  bright  future  “ 


