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بپرسههند    دیرا با یدانند که در جلسههه محههاحهه وه سههوا   ینم رانیاز مد یلیخ

 یم یمحههاحهه شهه ل قیشههما از  ر ریمد کیکنند. به عنوان  ریوگونه آن ها را  فسهه

! ریخ ایشههما هسهه   می ر د به   یبرا یمناسههه نهیمورد نظر، گز یکه کارجو دیفهم

 ول محاحهه، سوا ت درس     ادرکه شم دیآیبه دس  م یا العات  نها زمان نیا

 .دیرا از فرد دا  لب ش ل بپرس یقیدق

از  یمقاله با برخ نیدر ا م؟یاز کارجو بپرسههه یوه سهههوا   یمحهههاحهه شههه ل هنگام

شد.  دیآشنا خواه دیبپرس انیاز کارجو یهنگام محاحهه ش ل دیکه با یسوا ت مهم

 .دیدانلود کن گانی مام سوا ت محابه استخدام را را دی وان یم زیمقاله ن یدر انتها

 

 سوا ت جلسه محاحهه استخدام
  یم  حریریه اقیانوس آبی
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 سوا ت مهم جلسه استخدام

 .دیکن یخود ان را معرف.1

. سهه آ اعتماد به دیبهر یدا  لب پ یبه سهه آ آمادگ دی وان یسههوال م نیبا ا شههما

 دی وان یم زیرا ن گذاردیم شیکه از خود به نما یریبا  وجه به  حههو ینفس متقاضهه

 ای کندیم دایمحاحهه اف  پ یباشد، باق فیضع نیپاسخ آغاز نی. اگر ادیمتوجه شو

 .ردیگیم انیمحاحهه کو اه   خالصه پا

که فرد خودش را پرزن   ی ور د،یبخش فر ش خود هست یبرا یبه دنهال فرد اگر

 یسهه . اگر فرد متقاضههمهم ا اریبسهه شیکند، زبان بدن ا     ن صههدا یم ی  معرف

 رحرفهیکند. اما افراد غ یخوب آماده م یمعرف کی یباشهههد، خودش را برا یحرفه ا

نامنظم از خود  ختهیهم ر هب یمعرف کی ایگفتن نداردند، یبرا یحرف چیه ای یا   

 .ندیبگو دیپرسند که وه با یاز شما م ایکند  یارائه م

 م؟یشما را استخدام کن دیورا با .2

ان  یرا برا ییها   مهارت ها  یکه فرد وه مز دیشههو یسههوال شههما متوجه م نیا با

ض نی. اندیب یش ل خاص در خودش م سش به متقا ص  م یپر  انی ا با ب دهدیفر

به  یبا اعتماد به نفس با  ر ،یشههخحهه شههرف یرشههد   پ یخود برا یعمل یهابرنامه

 .سوا ت جواب بدهد یباق

 

 شما ویس ؟ نقاط قوت   ضعفبزرگترین   .3

 ی. مثال اگر متقاضدیگو یرا به شما م شیها ی   وانمند لیسوال فرد پتانس نیا با

 یا  برا ایکه آ دیفهم یدارد، شهههما م یدارد اما حافظه کم یخوب یر ابط عموم دیبگو

 .ریخ ایمناسب اس   دیکه در نظر گرفته ا یش ل  یدر موقع
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 انگیزه شما از کار کردن ویس ؟  .4

  :دارند زهیکار کردن معمو  سه انگ یبرا افراد

 پول زهیانگ •

 ی  سرگرم یکاریرفع ب •

 ی  رشد    رق شرف یپ •

وون حوصلم سر رفته  دیبگو یاس . پس اگر فرد متقاض نهیگز نیسوم بهتر حال 

. سهههه یاسههههتخدام ن یبرا یخوب نهیکار کنم    قتم را پر کنم، اصههههال گز خواهمیم

 ای نیخودم ماشههه یبرا خواهمیم ندیگو یدارند، مثال م یکه خواسهههته کووک یافراد

 یشههههان برا زهیبرسههههند انگ ودبه هدف خ یدارم،  قت ازیبخرم   به پول ن و ریکامپ

 .قهل را نخواهند داش  یبهره  ر گری  د شودیدرس  کار کردن کم م

کنند   در کنار  شرف ی  پ رندیبگ ادیخواهند  یکه م دیرا استخدام کن یافراد پس

 .کنند یفکر م زین یآن به منابع مال

 

 :جهینت

سوا   نیا دیشا شد که در   ی مام  ض ینها  دهیپرس انیمحاحهه استخدام از متقا

س شودیم شرک  یاری  احتما ً ب شرااز  شانیها  با  وجه به   زیرا ن یگریموارد د  

فهرسهه  سههوا ت به شههما کمک  نیحال، ا نیکنند. با ا یسههوا ت اضههافه م نیبه ا

از  یاریپاسههخ بسهه دی  بتوان دیاشههداشههته ب یقیدق یخواهد کرد  ا ر ند اسههتخدام

 .دی ان را در همان جلسه ا ل به دس  آ رسوا ت
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 سواالت اصلی  

 .را معرفی کنید نخودتا 1

  چرا باید شما را استخدام کنیم؟ 2

 کند؟هایتان، شما را برای این موقعیت شغلی واجد شرایط میکدام یک از مهارت 3

 مهمترین نقطه قوت شما در چیست؟ 4

 بزرگترین نقطه ضعف تان چیست؟ 5

 خواهید؟چرا این شغل را می 6

 خواهید اینجا کار کنید؟چرا می 7

 برنامه شما برای پنج سال آینده چیست؟ 8

 دهد؟چه چیزی به شما انگیزه می 9
 ای برای آن دارید؟هایتان را ارتقا دهید و چه برنامهعالقه دارید کدام یک از مهارت 10

 چه امتیازی میدهید؟ 10تا  1و مسولیت پذیری خود از  به نظم 11
 اطرافیان شما را با چه ویژگی های مثبت و منفی ای توصیف میکنند؟ 12

 سواالت مربوط به شغل در خواستی 
 تان چقدر است؟دستمزد درخواستی 1

 درباره این شرکت چه اطالعاتی دارید؟ 2

 بمانید؟قصد دارید چند وقت در این شرکت  3

 های این صنعت چیست؟ترین چالشمهم 4

 تان را توصیف کنیدآلشغل ایده 5

 سواالت مربوط به شغل فعلی/قبلی 
 بزرگترین دستاورد شما در سمت قبلی تان چه بود؟ 1

 تان چیست؟دلیل ترک شغل فعلی 2

 هایی داشته اید؟در کار قبلی خود چه مسئولیت 3

 ها مقابله کردید؟هایی مواجه شدید و چگونه با آنچه چالشدر شغل قبلی خود با  4

 ها بیزار بودید؟هایی را دوست داشته یا از آندر شغل پیشین تان چه چیز 5
 درباره شرکتی که در حال حاضر در آن مشغولید چه نظری دارید؟ 6

 چطور آن را مدیریت کردید؟ .بودید تحت فشار کار کنیدمجبور و با یک موقعیت شغلی دشوار مواجه شدید ای بگویید که از تجربه 7

 بهترین و بدترین روسای شما چه کسانی بودند و چرا؟ 8

 وقتی که با تصمیمی مخالف بودید چه می کردید؟ 9

 سواالت مربوط به عالیق فرد 

 به چه افراد مشهوری عالقمند هستید؟ چرا؟ 1
 به چه هنری عالقمند هستید؟ 2
 ؟دهستی مطالعهچقدر اهل  3

 بیشترین تفریح شما چیست؟ 4

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com


 

 .دیسر بزن  اقیانوس آبیما، حتما به  یهامقاله  ریسا دهمشاه یبرا

 

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com

