چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت

انجام مصاحبه
پظ اص آهبدٍ ؽذى لیغت افشاد هٌتخت (چک لیغتِبی ثشًبهَ سیضی ثشای اًتخبة کبسکٌبى جذیذ سا ثجیٌیذ) ثبیذ ثب آًِب هقبدجَ
کٌیذ .هقبدجَ دبلت هکبلوَ داسد کَ دذالل داسای عَ ُذف صیش اعت:
.1

ؽوبسا لبدس ثَ ؽٌبعبیی داّطلجیٌی هیکٌذ کَ ثَ ثِتشیي ّجِی ًیبصُبی ؽغل ّ اًتظبسات ؽوب سا ثشآّسدٍ هی
عبصًذ.

.2

داّطلجبى سالبدسهیغبصددسثبسٍ ی ؽغل ّ عبصهبى ؽٌبخت پیذاکشدٍ ثتْاًٌذ دسثبسٍ ی ایٌکَ هیخْاٌُذ ثب ؽوب کبس کٌٌذ
یب خیش تقوین ثگیشًذ.

.3

دس آًِب ادغبط خْثی ًغجت ثَ عبصهبى ایجبد کٌین(اػن اص ایٌکَ پزیشفتَ ؽًْذیب خیش) ّ اگش پزیشفتَ ًؾذًذ
ادغبط کوجْدی دسهْسد خْدؽبى ًکٌٌذ.

اغلت هذیشاى تقْس هیکٌٌذ خْة هقبدجَ هیکٌٌذ ،اهب هقبدجَ ی خْة آعبى ًیغت .هذممبى ثبسُب ّ ثبسُب ًؾبى دادٍ اًذ کَ
هقبدجَ کٌٌذگبى ثَ دلیل اتخبر تقوین عشیغ  ،ػذم جوغ آّسی اطالػبت هشثْطَ ّ ػذم اسصیبثی هٌطمی آًچَ اص هقبدجَ دس
هی یبثٌذ دس کبسؽبى ؽکغت هیخْسًذُ.وچٌیي هقبدجَ کٌٌذگبى ثَ ًذست لجْل داسًذ کَ فشد سد ؽذٍ هیتْاًغت اًتخبة
ثِتشی ثبؽذ  ،ثٌبثشایي تب صهبًی کَ فشد اًتخبة ؽذٍ آؽکبسا اص پظ کبس ثشًیبیذ هتْجَ اعتجبٍ خْد ًوی ؽًْذ .ثَ ُش فْست
هقبدجَ ثِتشیي ساٍ هؼوْل ثشای اًتخبة کبسکٌبى جذیذ اعت  ،پظ فکش کشدى دسثبسٍ ی چگًْگی اجتٌبة اص اؽتجبٍ ُب  ،اسصًذٍ
خْاُذ ثْد  .چک لیغتِبی صیش دسثبسٍ ی آهبدٍ ؽذى ثشای هقبدجَ  ،اداسٍ کشدى هقبدجَ ّ اسصیبثی آى اط

آماده شدن برای مصاحبه
دس ایٌجب پشعؾِبیی کَ ثبیذ ٌُگبم آهبدٍ ؽذى ثشای هقبدجَ اص خْدتبى ثپشعیذ رکش ؽذٍ اًذ.
.1

ثب چٌذ ًفش داّطلت هقبدجَ خْاُن کشد؟

.2

آیب ثشای ُش داّطلت ّلت کبفی اختقبؿ دادٍ ام؟

.3

آیب هي تٌِب هقبدجَ کٌٌذٍ خْاُن ثْد؟

.4

آیب الصم اعت داّطلجبى ػالٍّ ثش هقبدجَ کٌٌذٍ (کٌٌذگبى) عبیش کبسکٌبى سا ُن ثجیٌٌذ؟

.5

چَ ّلتی ثشای چٌیي هاللبتی هٌبعت اعت؟

.6

سّص هقبدجَ چَ کغی ثَ داّطلجبى خْؽبهذ گفتَ اص آًِب پزیشایی خْاُذ کشد؟

.7

آیب اتبلی هٌبعت ثب فٌذلیِبی سادت ،یک لیْاى آة ثشای داّطلت  ،صیشعیگبسی(اگش عیگبس کؾیذى داّطلت اؽکبلی
ًذاسد) ّ غیشٍ هِیبعت؟

.8

آیب الصم اعت داّطلت گْاُیٌبهَ ثب تبییذیَ ای ثب خْد داؽتَ ثبؽذ؟

.9

آیب الصم اعت داّطلت ًوًَْ ُبیی اص کبس لجلی خْد اسائَ دُذ یب دتی ًوًَْ ُبی ؽخقی تِیَ کٌذ؟

 .11ػالٍّ ثش اًجب م هقبدجَ آیب الصم اعت اص داّطلجبى ثخْاُین دس یک آصهْى کَ ًؾبًگش تْاى آًِب دس اًجبم کبسُبی هشثْط
ثَ ؽغلؾبى اعت ؽشکت کٌٌذ؟
 .11چَ کغی ثبیذ ًبهَ ای دّعتبًَ ّ دبّی هطبلت صیش سا ثَ داّطلجبى اًتخبة ؽذٍ ثشای هقبدجَ ثفشعتذ؟


تؾکش اص آًِب ثَ خبطش داّطلت ؽذى



دػْت اص آًِب ثشای آهذى ثَ هقبدجَ



اػالم صهبى ّ هذل هقبدجَ ثب آًبى



دس فْست لضّم پیؾٌِبد ّلت دّهی ثشای هقبدجَ



هؼشفی هقبدجَ کٌٌذگبى



رکش ُش ًْع گْاُیٌبهَ یب هذسکی کَ ثبیذ ُوشاٍ داؽتَ ثبؽٌذ
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آگبٍ کشدى آًِب اص اتجبم آصهْى سعوی(دسفْستی کَ ػالٍّ ثش هقبدجَ ثَ آى ًیبص ثبؽذ)



اص آًِب خْاعتَ ؽْد اطالػبتی سا کَ تبکٌْى اسائَ ًکشدٍ اًذ ،اسائَ کٌٌذ.



اسائَ ی عبیش اطالػبت هشثْط ثَ آًِب هثل ًمؾَ ی هذل هقبدجَ یب ًْع ُضیٌَ ُبیی کَ عبصهبى دس هشاجؼَ ی
فشد ثشای هقبدجَ هتمجل هیؾْد ّ فشهِبیی کَ ثذیي هٌظْس ثبیذ تکویل کٌٌذ.

 .12چَ هذاسک یب اطالػبتی سا ثبیذ ثب خْدم ثَ هذل اًجبم هقبدجَ ثجشم ؟ هثل:


ؽشح ّطبیف



هؾخقبت هْسد ًیبص



پشعؾٌبهَ ُبی داّطلجبى



گضاسؽِبی داّسُب



جضئیبت دیگشی دسثبسٍ ی ؽغل ّ عبصهبى کَ هوکي اعت ثشای پبعخ دادى ثَ پشعؼ ُبی داّطلجبى الصم
ثبؽذ.

 .13چگًَْ ثبیذ هقبدجَ سا عبصهبى دُن؟ ثشای هثبل:


هی خْاُن پشعؼ ُب دس چَ صهیٌَ ای ثبؽٌذ؟



اگش ثَ اتفبق ُوکبساى هقبدجَ هیکٌن چگًَْ صهیٌَ ُب سا ثیي خْد تمغین کٌین؟



آیب ثبیذ هقبدجَ سا ثب فذجت کشدى دسثبسٍ ی ؽغل هْسد تمبضبی داّطلت ؽشّع کٌن؟



دس چَ هشدلَ ای فذجت سا دس هْسد ًکبت هِن پشعؾٌبهَ ی داّطلت ؽشّع کٌن؟



آیب الصم ا عت اص داّطلت ثخْاُن هِبستِبی خْد سا ًؾبى دُذ یب دلیلی ثشای داؽتي آًِب اسائَ دُذ؟



چگًَْ ثفِون داّطلت گزؽتَ ی ؽغلی خْد سا ثَ چَ ًذْی اسصیبثی هیکٌذ؟



چگًَْ ثَ داّطلت کوک کٌن تب هیضاى تطبثك ادتوبلی ؽغل سا ثب ایٌذٍ ی ؽغلی ای کَ ثشای خْدػ تشعین
کشدٍ اعت پیؼ ثیٌی کٌذ؟



ثشای ُش کذام اص ایي صهیٌَ ُبی تمشیجب چَ هذت ثبیذ ّلت اختقبؿ دُن؟

تْجَ  :هطوئي ؽْیذ کَ اص ُوَ ی داّطلجبى دس صهیٌَ ی هغتشکی عْال ؽْد دس غیش ایي فْست همبیغَ هوکي ًخْاُذ ثْد

انجام مصاحبه
.1

هشادل کبس
ثَ ًظش ؽوب سًّذ کبس صیش ثشای هقبدجَ هٌبعت اعت؟
.1

ثبسفتي ثَ اتبق اًتظبس ّ هؼشفی خْدتبى (ثَ آساهی ّ خْدهبًی) ّ ادْالپشعی ثَ داّطلجبى آساهؼ دادٍ ثَ
اتفبق آًِب ّاسد اتبق هقبدجَ ؽْیذ.

.2

دس فْستی کَ هقبدجَ کٌٌذگبى دیگشی ًیض ُغتٌذ آًِب سا ُن هؼشفی کٌیذ.

.3

تْضیذبت هختقشی دسثبسٍ ی ؽغل ّ عبصهبى ثذُیذ(هوکي اعت ایي کبس اطالػبت ثیؾتشی ثَ داّطلت
ثذُذ)

.4

گزؽتَ ی ؽغلی داّطلت سا ثباعتفبدٍ اص سّػ صیش ثؾٌبعیذ:


فشف ّلت ثیؾتش سّی آخشیي کبس ّی



اص داّطلت ثخْاُیذ دسثبسٍ ی هْفمیتِبیؼ فذجت کٌذ(ثذّى ایٌکَ اص فذجت دسثبسٍ ی هْاسدی کَ دسآًِب
هْفمیت کوتشی داؽتَ اجتٌبة کٌذ)



اص ّی ثخْاُیذ دسثبسٍ ی سّاثطؼ ثب ُوکبساى (ّ سّعبیؼ) فذجت کٌذ.



هؾخـ کٌیذ چَ ػبهلی ثبػث ؽذٍ داّطلت ؽغلؼ سا تغییش دُذ



ًظش داّطلت سا دسثبسٍ ی اًتظبساتؼ اص ؽغل جذیذ جْیب ؽْیذ
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.5

ًوًَْ ُبیی اص کبس داّطلت سا ثجیٌیذ یب اگش الصم ثبؽذ داّطلت تْاًبیی ُبی خْد سا ثَ طْس ػولی ًؾبى دُذ

.6

دس پبیبى هقبدجَ اص داّطلت ثخْاُیذ کَ :

.7

.2



دسثبسٍ ی تجبسة ّ تخققِبی دیگشی کَ داسد تْضیخ دُذ



ُش عْال دیگشی کَ داسد هطشح کٌذ

ّلتی هقبدجَ اًجبم ؽذ ثَ داّطلت ثگْییذ کَ چگًَْ ّ تب کی اّسا اص ًتیجَ ی آى هطلغ خْاُیذ کشد.

سّػ عْال کشدى
هْفمیت ؽوب دس کغت اطالػبت هفیذ اص داّطلت ثغتگی ثَ هیضاى تْاًبیی ؽوب دس طشح پشعؼ ُبی هٌبعت
داسد.هِوتشیي هؾخقَ ی افلی ً،ذٍْ ی اعتفبدٍ اص پشعؾِبی ثغتَ (کَ جْاة ثلی  ًَ،یب ثغیبس کْتبٍ داسًذ) ّ
پشعؼ ثبص(کَ جْاة گغتشدٍ ّ کبهلی سا هی طلجٌذ) اعت.







اص پشعؾِبی ثبص دس هْالغ صیش اعتفبدٍ کٌیذ:


طشح صهیٌَ ُبی جذی ذی ثشای ثذث(هثل چَ چیضی ًظش ؽوب سا ثَ ؽغل فؼلیتبى جلت کشد؟)



کغف اطالػبت ثیؾتش(هیتْاًیذ ثیؾتش دسثبسٍ ی آى ثگْییذ)



استجبط دادى یک پبعخ ثب پبعخ لجلی (آًچَ تبثیشی سّی ثشخْسدی کَ لجال رکش کشدیذ داؽت)



آصهْى خْدآگبُی داّطلت (ثَ چَ طشیمی دّسٍ ی آهْصؽی ثبػث تغییش طشص تلمی ؽوب ؽذ؟)



اص داّطلت ثخْاُیذ سّػ دل هغئلَ ای سا تؾشیخ کٌذ(دبال چگًَْ آى هغئلَ سا دل هیکٌیذ؟)

فمظ صهبًی اص پشعؾِبی ثغتَ اعتفبدٍ کٌیذ کَ :


پبعخ ثلی یب ًَ کبفی اعت (آیب ؽوب ػضْ ُغتیذ؟)



پبعخ ثَ خقْفی (هثل فمظ دذّد دّ عبل )کفبیت هیکٌذ یب



لقذ داسیذ ثب یک عْال ثبص (چشا آًِب سا تشک کشدیذ؟) اداهَ دُیذ.

اص پشعؼ ُبی ثبص ثیؾتش اص پشعؼ ُبی ثغتَ اعتفبدٍ کٌیذ(دس غیش ایي فْست هتْجَ خْاُیذ ؽذ
کَ ثیؾتش ؽوب فذجت کشدٍ ُوبًٌذ یک ثبصپشط ػول کشدٍ ایذ)



اجتٌبة کٌیذ اص:


پشعؼ ُبی جِت دٌُذٍ – پشعؼ ُبیی کَ ثَ داّطلت هیگْیذ چَ ًْع پبعخی هْسد ًظش
ؽوبعت(هْافك ًیغتیذ کَ............؟)



طشح چٌذ پشعؼ ثب ُن (دس دبل دبضش کبس افلی ؽوب چیغت ّ چطْس آًشا ثب کبسلجلی ّ کبسی کَ
هیخْاُیذ ثگیشیذ همبیغَ هیکٌیذ؟)



پشعؼ ُبی ثی هْسد ،هخقْفب دسثبسٍ ی ؽغلی کَ ثشای آى هقبدجَ هیکٌیذ  ،صیشا داّطلت ثشای
پبعخ دادى ثَ اطالػبت تفقیلی ثیؾتشی ًیبصهٌذ اعت.



طشح پشعؼ ُبیی کَ ُیچ ُذفی دس پی آًِب ًیغت هگش ایٌکَ هقبدجَ کٌٌذٍ ثخْاُذ ثَ هقبدجَ
ؽًْذٍ ًؾبى دُذ کَ اص ّی ثبُْػ تش اعت.



پشعؼ ُبی لْ دادًی کَ ثَ داّطلت (یب ثَ ُوکبس هقبدجَ گش ؽوب) ًؾبى هی دُذ اص لجل ثش لَ
یب ػلیَ داّطلت تقوین گشفتَ ایذ.

.3

کٌتشل هقبدجَ
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هقبدجَ ًَ یک ثبصجْیی یک طشفَ ّ ًَ هکبلوَ ای آصاد ّ سادت اعت ،ثلکَ هکبلوَ ای عبصهبى دادٍ ؽذٍ اعت کَ
یکی اص طشفیي (داّطلت) ثبیذ ثیؾتش فذجت کٌذ ّ دذالل دّ عْم آى سا اًجبم دُذ .تْاى ؽوب ثشای اداهَ ی ثذث
ثَ فْست هْثش ثغتگی خْاُذ داؽت ثَ :


ًْع ّ تشتیت پشعیذى پشعؼ ُب(2سا ثجیٌیذ)



تْجِی کَ ثَ پبعخ ُبی داّطلت ،عکْتِب ّ دشکبت ثذًی ّی داسیذ.



دذی کَ هیتْاًیذ دس همبثل داّطلت اتخبر کٌیذ،عبخت لکشی ؽوب دسثبسٍ ی داّطلت ّ تْجَ ثَ
چیضُبیی اعت کَ اص لضبّت ًبپختَ جلْگیشی هیکٌذ.



هیضاى همبّهت ؽوب دس همبثل اتخبر تقوین عشیغ دسثبسٍ ی داّطلت ّ ُوچٌیي ػذم تْجَ اًذقبسی ثَ
ثؼضی ػْاهل کَ ثبػث لضبّت ًبپختَ هیؾًْذ.



هیضاى دلت ؽوب ثَ پشعؾِبی عبیش هقبدجَ کٌٌذگبى ّ جْاثِبی هقبدجَ ؽًْذٍ( .چک لیغتِبی
هشثْط ثَ گْػ کشدى ساثجیٌیذ)



ًذٍْ ی اعتفبدٍ ی ؽوب اص دشکبت ثذًی ّ صثبًی غیش کالهی


عشتکبى دادى یب لجخٌذصدى



ًگبٍ کشدى ثَ داّطلت  ،ثَ یبدداؽتِب یب ثَ عبیش هقبدجَ کٌٌذگبى



هبیل ؽذى ثَ طشف داّطلت یب طشف دیگش



ایغتبدى یب لذم صدى



تذول عکْت



فذاُبیی هثل (آُُْْ یب اّم)



ثغتي پشًّذٍ ّ گزاؽتي للن دس جیت.

ارزیابی مصاحبه
اسصیبثی هقبدجَ دّ جٌجَ داسد:

.1

.2

.1

اسصیبثی ُش داّطلت(تشجیذب لجل اص دیذى ًفش ثؼذی ّ ُوچٌیي ثؼذ اص دیذى توبم افشاد)ّ

.2

اسصیبثی ًذٍْ ی هقبدجَ ّ ًتیجَ ی آى

اسصیبثی ُش داّطت


آیب داّطلت تْاًبیی اًجبم کبس سا ثَ ًذْ هطلْة داسد؟



آیب ّی اًگیضٍ ی کبفی ثشای اًجبم کبس هطلْة داسد؟



آیب ّی ثب عبیش اػضبی گشٍّ ُوبٌُگ خْاُذ ؽذ؟



آیب داّطلجی ُغت کَ ثَ طْس سضبیت ثخؾی ّاجذ عَ ؽشط فْق ثبؽذ؟



اگش ًیغت آیب اعتبًذاسدُبی خْد سا پبییي هی آّسیذ یب دّثبسٍ آگِی هیکٌیذ؟



اگش ثیؼ اص یک داّطلت ّاجذ ُش عَ ؽشط فْق ثبؽذ کذاهیک سا ّ ثَ چَ دلیل تشجیخ هیذُیذ؟

اسصیبثی ًذٍْ ی اًجبم هقبدجَ


آیب ثَ فشد هٌتخت ایوبى داسیذ؟



آیب تْاًغتیذ دس هقبدجَ اطبالػبت هْسد ًیبص خْدسا کغت کٌیذ؟



کوتشیي سضبیت سا اص کذام ثخؼ هقبدجَ داسیذ؟
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چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت


آیب هوکي ثْد ثب ثشًبهَ سیضی ّ پشعؼ ّ پبعخ ُبی ثِتش سضبیت ثیؾتشی اص آى ثخؼ دبفل کٌیذ؟



آیب هیذاًیذ دفؼَ ی ثؼذ چگًَْ هقبدجَ ی ثِتشی اًجبم دُیذ؟



کبسآیی فشد هٌتخت سا دس چٌذ هبٍ آیٌذٍ کٌتشل کٌیذ ّ ثجیٌیذ تب چَ دذ ثب آًچَ اًتظبس داؽتیذ تطبثك
داسد(.هتبعفبًَ ُیچ ّلت ًخْاُیذ داًغت کَ افشاد سد ؽذٍ اص افشاد هٌتخت ثِتش ثْدًذ یب خیش)



آیب ایي دذ تطبثك تغییشاتی دس فشآیٌذ هقبدجَ ایجبة هیکٌذ؟

پیؾٌِبدٌُ :گبم هقبدجَ ثی تؼقت ثبؽیذ .اگش ادغبعی هثجت یب هٌفی ًغجت ثَ داّطلجی داسیذ دًجبل اطالػبتی ثبؽیذ کَ
ایي ادغبط سا ثی اثش کٌذ.

هٌجغ  :کتبة چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت
دسک سّى تشی
تشجوَ ی ػجبط دُمبًی
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