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آمادگیها و نکات قبل از 
مصاحبه

Pre-Interview



هدف شما در مصاحبه شغلی چه باید باشد؟

!ایجاد تصویری عالی در اولین برخورد
.همیشه اولین مالقات در ذهن افراد ماندگار می شود



قبل از مصاحبه شغلی چه کار کنیم؟

نظرموردسازمانمورددرتحقیق•
نظرموردشغلنیازمندی هایبامهارت هایتانمقایسه•
(ویدئویییاصوتی)دوستیکباتمرینومصاحبهسواالتبرایشدنآماده•
نیازموردمدارککردنآماده•
رسیدنموقعبه•



قبل از مصاحبه شغلی چه کار کنیم؟

انتخاب یک پوشش 
استاندارد



در مصاحبه شغلی چه چیزهایی سنجیده می شود؟

اطالعاتفناوریعمومیهایمهارت•

• Word, PowerPoint, Excel, Photoshop, Search

انگلیسیزبانعمومیهایمهارت•

• Speaking, Listening, Writing, Reading (Translation)

تخصصیهایمهارت•

رفتاریهایویژگی•

,DISC:مانندشناختیروانهایتست• Holland, MBTI

استانداردپوششمانندایحرفهرفتار•



نکات مصاحبه شغلی

.مختصر و مثبت صحبت کنید
.با زبان بدن اعتماد به نفس را نشان دهید

.موبایل خود را خاموش کنید یا در حالت سکوت قرار دهید
شناسایی فرهنگ محیط کار در روز مصاحبه



انواع مصاحبه

فنیمصاحبه

کزتمر وشودمیانجاممربوطهمدیرتوسطمصاحبهاین•
درشدهذکرفنیهایشایستگیودانشسطحبرآن

.استنظرموردشغلشرح

یرفتار مصاحبه

ـرد،فشخصیتیابعادبررسیبهکارفرمامصاحبهایندر•
همچنیـنوارتبـاطیورفتـاریهایمهارتجزئیـات

میسازمانهایارزشوفرهنگبـاویانطبـاقمیزان
.پردازند





لینمونه سواالت مصاحبه شغ





سواالت کلی

.بگوییدخودتاندرباره•

• Tell me about yourself

تحصیالت،نام،دربارهگفتن•
هامهارتوکاریتجربیات

اهلت)شخصیزندگیدربارهنگفتن•
(فرزندانتعدادتجرد،یا



نحوه آشنایی با آگهی شغلی و سازمان

شدید؟مطلعاستخدامیآگهیاینازچگونه•

• How did you hear about the position?

دانید؟میچهماسازماندرباره•

• What do you know about the company?



بررسی انگیزه و عالقه به شغل

اید؟دادهدرخواستشغلیموقعیتاینبرایچرا•
• Why are you applying for this position?

یسرئحاضرحالدر»یا«نمی گرفتمحقوقارزشمبه اندازه قبلیسازماندر»:نگفتن•
«استنزدیکخیلیاینجابهآمد و رفتمسیر»یا«دارمبداخالقی

را(بشودکهشغلیهرفقطنهو)شغلاینواقعاشماکهبداندخواهدمیکارفرما•
.می خواهید

دهد؟میانگیزهشمابهکاردرچیزیچه•
• What motivates you in the job?

چیست؟شمارویاییشغل•
• What is your dream job?

مباحث مالی چقدر برای شما اهمیت دارند؟•
• How important are financial issues to you?



بررسی انگیزه و عالقه به شغل

کنید؟میانتخابراایرشتهچهبرگردیدگذشتهبهاگر•

• If you go back to the past, what field are you choosing?

است؟بودهچهایدداشتهخودکاریدوراندرکهشغلیترینجذاب•

• What has been the most attractive occupation you have ever had
during your career?

کنید؟میچهندارید،دوستراآنکهشودواگذارشمابهاگرکاری•

• What if you get something you do not like?

داده اید؟کاردرخواستهمدیگریجاهای•

• Have you applied for work elsewhere?

.هستیدفعالشغل جستجویدرچقدربفهمدمی خواهدکارفرما•



بررسی سوابق کاری 

دارید؟مرتبطیکارسابقهچه•
• What relevant experience do you have?

کردید؟ترکراخودقبلیشغلچرا•
• Why did you leave (quit) your last jobs?

.باشدکوتاه مدتموقعیت هایازپرشغلی تانسابقه :منفینکته•
غلشکهداشته ایدمشکلدیگرانباهمکاریدرآیابداندخواهدمیمصاحبه گر•

می شوید؟خستهشغلیهراززودخیلیآیاکرده اید،ترکراخود
.«هستیدبزرگ ترمسئولیت هایوچالش  هافرصت ها،دنبال»:گفتن•

یروینتعدیلدلیلبهافراد،ازبسیاریمانند:بگوییدشدیدتعدیلاگر•
مهارتتاکردمپیدارافرصتایناما.دادمدستازراخودشغلسازمان

.نمایمشناساییراجدیدیرشدهایزمینهوبدهمتوسعهراخودمهای



بررسی انتظارات از مدیر و سازمان

دارید؟انتظاریچهخودمدیراز•

• What do you expect from a supervisor?

.نماییدتوصیفراخودرئیسبدترینوبهترین•

• Describe your best boss and your worst boss.

باشد؟میمیزانچهشماانتظارموردحقوق•

• What are your salary requirements (expectations)?

نید؟ککارکجاداشتیددوستکنید،کارسازمانیهربامی توانستیداگر•

• If you could work with any company, where would you like to
work?





بررسی نقاط قوت و ضعف

نمایند؟میتوصیفراشماچگونهشماهمکارانورئیس•

• How would your boss and co-workers describe you?

چیست؟شماضعفوقوتنقاطتریناصلی•

• What are your greatest strengths and weaknesses?

نشود،ختممثبتیجنبه هایبهاگرضعفنقاطکردنمطرح•
.بودخواهدآسیب زا



بررسی مدیریت احساسات و هیجانات

لبهغآنبرچگونهکهاینوکنیدتوصیفکاریدشوارموقعیتیک•
.نماییدمی

• Describe a difficult work situation. How you overcame it?
افتاد؟اتفاقیچهاید؟شدهعصبانیکارمحلدرتاکنونآیا•

• Have you gotten angry at work? What happened?
تندیباکوچکاشتباهوخطایکانجامدلیلبهشمابامدیرتاناگر•

بود؟خواهدچگونهشماواکنشکند،برخورد
• What will your reaction be if your manager is angry with

you?



بررسی اهداف و چشم انداز آینده

چیست؟آیندهبرایشمااهداف•

• What are your goals for the future?

بینید؟میجایگاهیچهدرراخودآیندهسالپنج•

• Where do you see yourself in five years?



بررسی خالقیت و نوآوری

داشتههاییخالقیتوهاایدهنوآوریها،چهخودقبلیکارهایدر•
اید؟

• What innovations, ideas, and creativity have you had in
your previous work?

نهادپیشآنبدهید،پیشنهادیماسازمانبهحاالهمینبخواهیداگر•
چیست؟

• If you want to offer our organization right now, what is the
offer?



بررسی مدیریت زمان و پیگیری کارها

نید؟کمیپیگیریوثبتچطورراشودمیواگذارشمابهکهکارهایی•

• How do you track and keep things that are given to you?

نید؟کرسیدگیافتادهعقبکارهایبهتاکنیدمیریزیبرنامهچطور•

• How do you plan to handle backlogs?



آیا شما سوالی از ما دارید؟

.بپرسیداوازراخودسواالتکهخواهدمیشماازکنندهمصاحبه•

.نیستمناسبیپاسخ«ندارمسوالی»پاسخ•

کهشغلیمسیرآیندهیاشرکتآیندهمورددرخوبسوالدویایک•
.کنیدآمادهشویدمیمصاحبهآنبرای





پس از مصاحبه شغلی چه 
کنید؟



پس از مصاحبه شغلی چه کنید؟

کارفرمابرای•
ویدربارهتحقیقوکارجومعرفینباتماس•
معایناتواعتیادپیشینه،سوءعدمبررسیبرایکارجوارجاع•

پزشکی
ویتوانمندیمیزانبررسیبرایتکالیفسرییکتعریف•
اینترنتدرکارجونامجستجوی•
کارجوبرای•

تشکرپیامیاایمیلارسال•
کردنپیگیری•



شبیه ساز مصاحبه شغلی

• https://elc.polyu.edu.hk/cill/eiw/interviews/

• http://myinterviewsimulator.com/

https://elc.polyu.edu.hk/cill/eiw/interviews/
http://myinterviewsimulator.com/

