30 டிசம்பர் 2016
சசன்னை இந்தியா.

பிரஸ் செளியீடு
பியர்சன் அகாசெமி இந்தியா, சதாழில் சார்ந்த
ததர்வுகனள தமலும் அறிெதற்காக மக்களுக்கு
உதெ, ஆறு இந்திய சமாழிகளில் சதாழில்
ெழிகாட்ெல் கருெிகனள அறிமுகப்படுத்துகிறது.

உளெியல் மதிப்பீட்டில் உலகளெில் ஒரு முன்ைணி செளியீட்ொளராகிய பியர்சன் மருத்துெ &
திறனம மதிப்பீட்டின் தசனெ னமயமாகிய பியர்சன் அகாசெமி இந்தியா (PAI) நிறுெைம், சதாழில்
சார்ந்த ெழிகாட்ெலுக்காக இன்று ‘என் ெிருப்பம் என் எதிர்காலம் ‘ (எம்சி எம் எப் - னம சாய்ஸ்
னம பியூச்சர் ) எனும் ஒரு ஆன்னலன் ஆளுனம மதிப்பீடு தீர்னெ (ஆன் னலன் சபர்சைாலிட்டி
அசசஸ்சமன்ட் சல்யூஷன்) ஆறு இந்திய சமாழிகளில் பதிப்பீடுகனள செளியிட்ெது. பள்ளி
மாணெர்கள், கல்லூாி மாணெர்கள் மற்றும் சதாழில் ெல்லுநர்களுக்கு சபாருத்தமாை சதாழில்
ொய்ப்புகளுக்குத் தக்க தங்கள் மாதிாி ஆளுனம பண்புகனள ெடிெனமக்கவும் தங்கள் உண்னம
ஆளுனமகனள கண்டுபிடிக்கவும், எம். சி. எம். எப்.ெலினமயூட்டுகிறது. IIT -சசன்னையில் நெந்த
இந்த துெக்க ெிழா நிகழ்ெில் ததசீய கூட்ெனமப்பு உளெியலாளர்களின் (NAoP) 26ெது
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ெருொந்திர மாநாட்டில் நாடு முழுெதிலுமிருந்து கல்ெியாளர்கள், பள்ளி மற்றும் மைநல
நிபுணர்கள் கலந்து சகாண்ொர்கள்.
ஆங்கிலம் தெிர்த்து, MCMF -இன் இந்திய சமாழிப் பதிப்பீடுகளில் சபரும்பான்னமயாை ஆறு
இந்திய சமாழிகளாகிய – இந்தி, சபங்காலி, கன்ைெம், மனலயாளம், தமிழ் மற்றும் சதலுங்கு
சமாழிகளில், மாணெர்கள் மற்றும் சதாழில் ெல்லுநர்கள் தங்கள் ஆளுனமனய சுய மதிப்பீடு
சசய்து சகாள்ள முடியும். இந்த கூடுதலாை சமாழிப் பதிப்புகள், னம சாய்ஸ் னம பியூச்சர் -ன்
ஆங்கில பதிப்னப தழுெி லட்சக்கணக்காை மாணெர்கள் மற்றும் சதாழில் நிபுணர்களுக்கு
சதாழில் சார்ந்த தீர்வுகனள எடுக்க அதிக தகெல்கனள அளித்து ெலினமயூட்டுகிறது. இந்தியாெில்
ஆங்கிலம் தபசாத பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கு ஏற்பட்ெ நீண்ெ இனெசெளினய. (MCMF)-ன்
இந்திய சமாழிப் பதிவு சதாழில் ெழிகாட்ெல் கருெிகள் பூர்த்தி சசய்கின்றை.

MCMF - அதன் ஆங்கிலப் பதிவுகள் மற்றும் அதன் இந்திய சமாழிப் பதிவுகள் மூலமாக பியர்சன்
அகாசெமி இந்தியா (PAI), அதன் சதாழில் சார்ந்த தீர்வுகனள 12 ஆம் ெகுப்பு மற்றும் உயர் கல்ெி
பகுதிகளுக்கும் ெழங்குகிறது. இத்தனகய அறிெியல் மற்றும் கலாச்சாரம் சதாெர்பாை சதாழில்
ெழிகாட்ெல் தீர்வுகனள ஆயிரக்கணக்காை பள்ளிகள் மற்றும் பான் இந்தியாெின் இதர கல்ெி
நிறுெைங்களுக்கு ெழங்குெதன் மூலம் பியர்சன் அகாசெமி இந்தியா, குறிப்பாக ஆங்கில அறிவு
இல்லாத அல்லது குனறந்த அளவு உள்ள இனளஞர்களுக்கு தங்கள் சதாழில் சார்ந்த
ததர்வுகனள சாியாை ெனகயில் எடுக்க முடியாமல் சிரமப்படும் லட்சக்கணக்காை
இனளஞர்களுக்கு உதெ தெண்டும் என்று குறிக்தகாள் சகாண்டுள்ளது.

னம சாய்ஸ் னம பியூச்சர் என்பது ..
ஒரு மாதிாியாக, இந்தியாெில் 4200 மாணெர்களின் மதிப்பீட்னெ புள்ளியியல் ாீதியாக கணித்து
மற்றும் ஒரு ஆழ்ந்த அனுபெ ஆராய்ச்சியின் அடிப்பனெயில் MCMF அனமக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய சூழலில் அனமந்துள்ள சதாழில்களில், நம்பகமாைனெ கணிக்கப்பட்டு பைிசரண்டு
ஆளுனம பண்புகளில் ஒரு தைி பண்னப MCMF மதிப்பீடு சசய்கிறது. இந்த பைிசரண்டு
பண்புகள் மறுபடியும் நான்கு அடிப்பனெ ஆளுனம பண்புகளாக மற்றும் எட்டு சதாழில் சார்ந்த
ஆளுனம பண்புகளாக ெனரயறுக்கப்படுகிறது. ஒரு தைி நபர் சதாெர ெிரும்பும் சதாழில் பானதக்கு
அப்பாற்பட்டு இந்த அடிப்பனெ ஆளுனம பண்புகள் முக்கியமாைனெ. சதாழில் சார்ந்த ஆளுனம
பண்புகள் சதாழில் தளத்துக்கு சதாெர்புள்ளனெதய. ஒவ்சொரு ஆளுனம பண்பும் ஆறு
பாிமாணங்களால் அளெிெப்படுகிறது.

30 நிமிெ மதிப்பீட்டுக்கு முடிெில் ததர்ொளர்கள், ஒரு சாியாை சுயமாக

உருொக்கப்பட்ெ, ெிாிொை மற்றும் தைிப்பட்ெ ஆளுனம அறிக்னகனய
சபறுொர்கள். பியர்சன் அகாசெமி இந்தியா , ததர்ொளர்கனள அதன் சான்றிதழ்
சபற்ற ஆதலாசகர்களுென் ததசீய அளெிலாை பினணப்புென் இனணக்கிறது.
இதன் மூலம் ததர்ொளர்கள் MCMF- ன் ஆளுனம அறிக்னகயின் அடிப்பனெயில்,
தரவுென் கூடிய சதாழில் ஆதலாசனைனய தீர்ெின் ஒரு பாகமாக சபற முடியும்.

MCMF ன் லாபங்கள்


ததர்ொளர், மாணெர் அல்லது சதாழில் ெல்லுநர் ஒரு தகெல் மற்றும் குறிக்தகாள் சகாண்ெ
சதாழில் சார்ந்த தீர்வுகனள முடிவு சசய்ய ததனெயாை உறுதியாை நுண்ணறிவுென்,
சதாழில் சதாெர்பு சகாண்ெ ஆளுனம பண்புகனள சபற முடிகிறது.



சபற்தறார்களும் தங்கள் குழந்னதகளின் சதாழில் ெிருப்பத்திற்குத் தக்க அெர்களுக்குள்
உருொகும் ஆளுனமயின் முக்கிய அம்சங்கனள புாிந்து. சகாண்டு அெர்களின் சுய ெளர்ச்சி
மற்றும் சதாழில் சார்ந்த ெிருப்பத்திற்கு துனண புாிய முடியும்.



பள்ளி மற்றும் சதாழில் ஆதலாசகர்கள் , மாணெர்கள் மற்றும் இதர தைி நபர்களின்
ஆளுனம சுயெிெரங்களின் அடிப்பனெயில் , கருத்துள்ள, பலைளிக்கும் ஆதலாசனைனய
மற்றும் சாியாை சதாழில் பானதனய ததர்வு சசய்ய அறிவுனர ெழங்க கருத்துள்ள
தகெல்கனள சபற முடியும்

MCMF ன் இந்திய சமாழிப் பதிவுகனள உபதயாகிப்பதன் லாபங்கள்:


சமாழித் ததர்வுகள்,தபாதுமாை அளவு ஆங்கில அறிெில்லாதெர்களினெதய, ததர்ொளாின்
சதாழில் ெிருப்பங்கள் மற்றும் ஆளுனம தெறுபாடுகனள துல்லியமாக கண்டுபிடிக்க
முடியும்.



பள்ளிகளில் தாய்சமாழி ெழிக் கல்ெி மூலம் பயின்ற மாணெர்கள் முக்கியமாை கல்ெி
னமல்கல்னல அனெயும்தபாது சாியாை சதாழில் ெழிகாட்ெனலப் சபற முடியும்.



அரசு ஆதரவுனெய திறனம ெளர்ச்சி மற்றும் கல்ெி திட்ெங்கள் நகர்ப்புறங்களுக்கு அப்பால்
ெசிக்கும் குழந்னதகள் மற்றும் இனளஞர்களுக்கினெதய தங்களது ஆய்வுகனள
ெிாிொக்கலாம்



இந்த ஆன்னலன் மதிப்பீட்டிற்காை இந்திய சமாழிப் பதிவுகள் இந்திய
அரசின் டிஜிட்ெல் இந்தியானெ உருொக்க முயற்சிகனள ெழங்க முடியும்.

பியர்சன் மருத்துெ மற்றும் திறனம மதிப்பீடு நிறுெைத்தின் நாட்டின் தனலனம இயக்குைர், திரு
பிலிப் குாியன், “ இந்த MCMF இந்திய சமாழிப் பதிவுகனள சந்னதப்படுத்துெதன் மூலம் இந்திய
மக்களுக்குத் தகுந்தொறு எங்களின் உலகத் தரத்னத பிரதிபலிக்கும் மதிப்பீடு சபாருனள
அறிமுகப் படுத்ததெண்டும் எனும் எங்கள் கெனமனய நினறவு சசய்ய ஒரு ெழியாக
ததர்ந்சதடுக்கிதறாம். என்று கூறிைார். இதைால் MCMF இந்திய மாணெர்கள் மற்றும் சதாழில்
ெல்லுநர்கள் தங்களின் சதாழில் பயணத்னத அெர்களின் ெிருப்பமாை சமாழிக்குத் தக்க கருத்துக்
சசறிவுள்ள நுண்ணறிெின் அடிப்பனெயில் தங்கள் சதாழில் சார்ந்த பயணத்னத ெகுத்துக் சகாள்ள
உதெ முடியும்” என்று கூறிைார்.

செளியீட்டு ெிழாெில், திரு எல் எஸ் கதணஷ் தபராசிாியர், தமலாண்னம கல்ெித் துனற,
சசன்னை ஐ ஐ டி தைது சசாற்சபாழிெில் முக்கிய கருத்தாக கூறியதாெது - எங்களது
இனளஞர்கள் முக்கியமாக தங்கள் சதாழில் கண்தணாட்ெத்தில் தங்கள் ஆளுனமனய நம்பகமாை
ெழியில் மதிப்பீடு சசய்ய முடிய தெண்டும். ஒரு நபாின் சதாழில் ெிருப்பத்துென் கூடிய ஆளுனம
நினல தைது பணியினெ தயாாிப்னப அதிகஅளெில் தமம்படுத்தும் ெண்ணம் மற்றும் சதாழில்
ாீதியாை திருப்தினய அனுபெிக்க முடியும் ெண்ணம் அனமய தெண்டும். “என்று கூறிைார்.

பியர்சன் அகாசெமி இந்தியா, (PAI) பியர்சன் மருத்துெ மற்றும் திறனம மதிப்பீட்டின்
(PCTA)தசனெ னமயமாகும். உளெியல் மதிப்பீடு & தனலயீடு தசனெகள், சதாழில் பயிற்சி &
சான்றிதழ் மற்றும் சதாழில் ஆதலாசனை தசனெகள் மூலமாக PAI ன் தசனெகள் சபாிய
உளெியல் பண்பாடு மற்றும் சிறந்த கல்ெினய எல்லா நபர்களுக்கும் உருொக்க உதவுகிறது.
PAI ன் தசனெகள் குறித்து தமற்சகாண்டு அறிய. www.pearsonclinical.in/pai என்ற ெனலத்
தளத்தில் பார்க்கவும்.
பியர்சன் மருத்துெ & திறனம மதிப்பீடு (PCTA) 100 ெருெங்களுக்கும் தமலாக தசாதனை
பதிப்பீட்டில் முன்ைணியில் உள்ளது. அதநக தசாதனைகள் அந்தந்த துனறகளில் சர்ெததச
அளெில் தரம் ொய்ந்ததாக இன்னறய நாட்களில் இருக்கும்படி சசய்ெது அதன் கெனமயாகும். மை

நலம் மற்றும் உளெியல் பண்பாட்னெ தமம்படுத்த உளெியல் மதிப்பீடு மற்றும் தனலயீடு தீர்வுகள்
சதாழில் ாீதியாை உபதயாகத்தின் மூலமாக தைிப்பட்ெ, கல்ெியறிவு மற்றும் சதாழில்ாீதியாை
ொழ்னெ எல்லா ெயதிலும் அளிக்க உதெ தெண்டும் என்பதற்காக PCTA அனமப்பு உருொைது.
இது உலக முன்ைணி நிறுெைமாை பியர்சன் நிறுெைத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.

பியர்சன் மருத்துெ & திறனம மதிப்பீடு நிறுெைம் குறித்து தமற்சகாண்டு அறிய (PCTA)
www.pearsonclinical.in. என்ற ெனலத் தளத்தில் பார்க்கவும்.

குறிப்புகள் :
தபாத் பிாிட்ஜ் என்பெரால் எம். சி. எம். எப். உருொக்கப் பட்ெது. இது இந்தியன் இன்ஸ்டிட்யூட்
ஆப் செக்ைாலஜி, சசன்னையில் மூத்த தபராசிாியர்கள் மற்றும் ஆய்ொளர்கள் தமலாண்னம
படிப்பு துனறயில் இனணந்து சசயலாற்றும் ஒரு கல்ெி தசனெ நிறுெைமாகும். இது (PCTA)தபாத்
பிாிட்ஜ் நிறுெைத்துென் பிரத்திதயகமாை கூட்ொண்னமனய சகாண்ெது. MCMF ஐ, ஆங்கிலம்
மற்றும் இந்திய சமாழிப் பதிவுகளில் நிறுெைங்களுக்கும் மற்றும் தைி நபர்களுக்கும்
இந்தியாெிலும் மற்றும் இந்திய துனணக் கண்ெத்திலும் கினெக்கும்படி உதெி சசய்கிறது.

