چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت

مشاوره ی کارکنان
ثَ ػٌْاى یک هذیش  ،ثؼضی اّلبت ثبیذ هؾبّس یکی اص کبسکٌبًتبى ثبؽیذ  .الصم اعت ثَ فشدی دس دل هؾکلؼ کوک
کٌیذ.هوکي اعت هؾکل دسثبسٍ ی ؽغل یب سّاثظ ثیي ُوکبساى یب هشثْط ثَ صًذگی ؽخقی ّی ثبؽذ .هوکي اعت ثَ دلیل
ایٌکَ خْدتبى هؾکل سا تؾخیـ دادٍ ایذ یب ایٌکَ فشد دس یک جلغَ ٌُگبم ثذث پیشاهْى هغبئل دیگش اص هب دسخْاعت کشدٍ
ًمؼ هؾبّس سا ثَ ػِذٍ ثگیشیذ .افشادی کَ ًگشاى هغبئل دل ًؾذٍ ی خْد ُغتٌذ غبلجب کبسآیی کوتشی داسًذ ،ثٌبثشایي اگش
ثتْاًیذ هؾبّس هفیذی ثبؽیذ دس جِت دّ ُذف هِن یک هذیش کبس کشدٍ ایذ .یؼٌی ُن ثَ کبسکٌبى اطویٌبى هیذُیذ کَ ثَ آًِب
تْجَ هیؾْد ّ ُن ایٌکَ اص اًجبم کبس هطوئي هیؾْیذ.
تؼشیفی کَ دس فشٌُگ لغتِب اص هؾبّسٍ ؽذٍ ساٌُوبیی ّ ًقیذت اعت .هذیشاى ُویؾَ ساٌُوبیی کشدٍ ّ اًذسص دادٍ اًذ کَ
الجتَ هذذّد ثَ ًمؼ آهْصػ دیي کبس ًویؾْد .ؽوباغلت ٌُگبم هؾبّسٍ ثب افشاد ثَ آًِب اًذسص دادٍ ّ ساٌُوبیی هیکٌیذ .دتی
هوکي اعت ثشای دل هؾکل افشاد دعت ثَ الذام ثضًیذ – هثال جذا کشدى دّ ُوکبس کَ ثب ُن عبصػ ًذاسًذ.
چٌیي سّػ هغتمیوی ُویؾَ هٌبعت ًیغت .آًچَ اهشّص هطلْة اعت ثیؾتش سّػ «غیش هغتمین» یب «هشاجغ هشکضی»

1

اعت  .دسایي سّػ ثَ جبی ایٌکَ ؽوب ساٍ دلی ثشای هؾکل ّی پیذا کشدٍ ثَ اّ ثذُیذ ،اجبصٍ هیذُیذ خْدػ ثیؾتش دسثبسٍ ی
آى فذجت کٌذ ّ ؽٌبخت ثیؾتشی اص هغئلَ ثیبثذ ّ دس ًِبیت ساٍ دل سا تؾخیـ دُذُ .وبًٌذ عبیش اثضاس ُبی هذیشیت ،
ثِتشیي ساٍ هؾبّسٍ ّجْد ًذاسدُ .شدّساٍ یؼٌی هؾبّسٍ ی هغتمین ّ هؾبّسٍ ی غیش هغتمین دس ؽشایظ هختلف فْایذی داسًذ.
ؽوب ثبیذ تؾخیـ دُیذ کذام ساٍ ثب هؾکل فشد ثَ خقْفی کَ ثب اّ هؾبّسٍ هیکٌیذ هٌبعت اعت.

آماده شدن برای مصاحبو
ُشگض ثَ خْد اجبصٍ ًذُیذ ثذّى آهبدگی هؾبّسٍ سا ؽشّع کٌیذ .هگش ایٌکَ اص ّلت کبفی  ،هذل هٌبعت ّ ؽٌبخت فشدی کَ ثَ
ؽوب هشاجؼَ کشدٍ هطوئي ؽْیذ .دس غیش ایي فْست تبسیخی سا ثشای هاللبت هجذد تؼییي کٌیذ تب دس ایي فبفلَ آهبدگی پیذا
کٌیذ.
آسی
.1

آیب هیذاًیذ یب دذط هیضًیذ هؾکل چیغت؟

.2

آیب فشد هیذاًذ یب دذط هیضًذ هؾکل چیغت؟

.3

اگش ًویذاًذ آیب تؾخیـ خْاُذ داد کَ هغئلَ ای ّجْد داسد؟

.4

آیب فشد ثَ آًچَ کَ ؽوب ثشای هؾبّسٍ ثذاى تْجَ کشدٍ ایذ اثشاص ػاللَ کشدٍ اعت؟

.5

اگش جْاة ؽوب ثَ پشعؾِبی  ًَ 4 ّ 3اعت،آیب فشد هیلی ثَ اًجبم هقبدجَ داسد؟

.6

آیب اّ هیذاًذ چَ هذت صهبى ثَ هقبدجَ اختقبؿ دادٍ ؽذٍ اعت؟

.7

آیب ّلت کبفی ثَ هقبدجَ اختقبؿ دادٍ ؽذٍ اعت؟

.8

آیبهیتْاًیذثشای هقبدجَ جبیی پیذاکٌیذکَ آسام،خلْتّ،ثذّى ایجبدهضادوت اصطشف عبیشافشادثبؽذ؟

.9

آیب ثَ فشد گفتَ ایذ کَ تب چَ دذی هطبلت هذشهبًَ ًگَ داؽتَ خْاٌُذ ؽذ؟

خیش

 .11آیب ساثطَ ّ ادغبط اطویٌبى ثیي ؽوب ّفشداصلجل ّجْدداؽتَ اعت؟
 .11اگشًَ ،آیبالصم اعت ثجیٌیذ ضوي هقبدجَ چگًَْ ثبیذ ایي ساثطَ سا ثشلشاس کٌیذ؟
 .12آیباصپشًّذٍ ی پشعٌلی فشدی کَ هؾبّساّخْاُیذ ثْد اطالػبتی ثَ دعت آّسدٍ ایذ؟
 .13چَ کغی اص هقبدجَ اعتفبدٍ ی ثیؾتشی خْاُذ ثشد؟

1

تْضیخ هتشجن  :هٌظْس اص «هشاجغ» فشدی اعت کَ هؾکل داسد
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ؽوب؟



فشد؟



گشٍّ؟



عبصهبى؟

 .14آیب اًتظبسداسیذ هؾبّسٍ اعبعبً :


هغتمین ثبؽذ؟



غیش هغتمین ثبؽذ؟

 .15آیب کبسکٌبى ؽوب اًتظبس چٌیي کوکی داسًذ؟

فرآیند مشاوره
دسایٌجبهْاسدی کَ ثبیذ ٌُگبم هقبدجَ ثَ خبطش آّسدٍ ؽًْذ رکش ؽذٍ اعت.
.1

آیبثشای ادغبط سادتی فشد ،آًچَ هیتْاًغتن اًجبم دادٍ ام؟

.2

آیب ثَ فشد گفتَ ام کَ چَ هذت صهبًی ثشای دشف صدى داسین؟

.3

آیب الصم اعت یبدداؽت ثشداسین یب ایٌکَ ایي کبس هوٌْع اعت؟

.4

ًظش خْد فشد چیغت؟

دستىر کار
.1

آیب هب هْضْع هؾبّسٍ سا سّؽي کشدٍ این؟

.2

آِا هب هؾکل ّ ػالئن آى سا اص ُن تویض دادٍ این؟

.3

آیبپؾت هؾکلی کَ دسثبسٍ ی اى فذجت هیکٌین ،هؾکل دیگشی پٌِبى ؽذٍ اعت؟

.4

آیب فشد داؽتي هؾکل(هؾکالت) سا لجْل داسد؟

.5

آیب ّی اص هي اًتظبس دل هؾکل سا داسد؟

.6

آیب لقذ هي اسائَ ی یک ساٍ دل اعت یب ایٌکَ دس پیذاکشدى ساٍ دل اّ ثَ دعت خْدػ ثَ اّ کوک کٌن؟

.7

ثَ ًظش هي کذام ساٍ ثِتش اعت؟

.8

اگش ساٍ پیؾٌِبدی هي ،ساٍ هْسد اًتظبس فشد ًجبؽذ چگًَْ هیتْاًن اص ایجبد دلگیشی جلْگیشی کٌن؟

بحث کردن
.1
.2

اگش لقذ هي هؾبّسٍ ی غیش هغتمین اعت آیب هیتْاًن عبکت ثبؽن ّ اجبصٍ دُن اّ ثیؾتش فذجت کٌذ؟
آیب هیتْاًن اص پشعؾِبی ًبهذذّد

2

(یب هکث) اعتفبدٍ کٌن ،ثشای ایٌکَ فشد ثتْاًذ ثیؾتش دس هْسدی کَ ثب تشدیذ

هطشح کشدٍ فذجت کٌذ؟
.3

آیب هیتْاًن ؽًٌْذٍ ی خْثی ثبؽن ّ ّلتی الصم اعت آًچَ فشد گفتَ ثَ ّی ثشگشداًن؟(چک لیغتِبی هشثْط ثَ
گْػ دادى سا ثجیٌیذ)

2

.4

آیب هیتْاًن ثبصخْسدی ثَ فشد ثذُن کَ تب اًجب کَ الصم هیجیٌذ فذجت سا اداهَ دُذ؟

.5

آیب دس گْػ کشدى ثَ آًچَ لجال ثیبى ؽذٍ ّلی گفتي دّثبسٍ ی آًِب ثشای فشد هِن اعت ؽکیجب ُغتن؟

پشعؾِبیی کَ پبعخ هذذّدی ًذاسًذ.
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.6

اگش ثؼضی چیضُب سا هتْجَ ًؾذم هیتْاًن دسخْاعت کٌن تْضیخ ثیؾتشی ثذُذ ثذّى ایٌکَ ثَ فْست یک ثبصپشط یب
فشد ثی تْجَ جلٍْ گش ؽْم؟

.7

آیب تْاى آى سا داسم کَ ُش چَ فشد هیگْیذ گْػ دُن ثذّى ایٌکَ ًبسادتی خْدسا ظبُش عبصم یب اّسا دعتپبچَ کٌن؟

.8

آیب هیتْاًن اص لضبّت کشدى یب ًؾبى دادى ػکغبلؼولِبی ؽخقی کَ فشدسا ّاداس ثَ عکْت هیکٌذ خْدداسی کٌن؟

.9

تب چَ دذی ثبیذ یب هیتْاًن اسصؽِب ّ هؼیبسُبی خْدسا کٌبس ثگزاسم ّ اسصؽِب ّ هؼیبسُبی فشد سا هذًظش لشاس دُن؟

 .11اگش ًغجت ثَ فشد ادغبط هٌفی داسم هیتْاًن آى سا ثشّص ًذُن؟
 .11تب چَ دذی ثبیذ ثپزیشم کَ ادغبعبت فشد هِوتش اص دمبیك هشثْط ثَ هغئلَ اعت؟
 .12آیب هیتْاًن هْضغ ًگیشم؟
 .13اگش گفتَ ُبی فشد هتٌبلض ُغتٌذ یب هطبلجی کَ هیگْیذ دسعت ًیغتٌذ آیب ثِتش اعت اجبصٍ دُن فذجت خْد سا
اداهَ دُذ یب ًظش خْدسا دسثبسٍ ی گفتَ ُبیؼ اثشاص کٌن؟
 .14اگش فشد ًغجت ثَ آًچَ دس گزؽتَ اتفبق افتبدٍ دبلت دفبػی داسد آیب هیتْاًن اّسا هتمبػذ عبصم کَ ثَ آیٌذٍ ثب دیذ
هثجت فکش کٌذ؟(ًَ،کبػ داؽتن،...ثلکَ هیخْاُن دس آیٌذٍ.)...
 .15اگش فشد هْضغ خقوبًَ ای گشفت آیب هیتْاًن اّسا آسام کٌن تب ثتْاًن کوک کٌٌذٍ ّ هؾْق ثبؽن؟
 .16آیب هیتْاًن اص ػقجبًی ؽذى (یب دذالل ًؾبى دادى آى) اجتٌبة کٌن؟
 .17آیب هیتْاًن خبطش ًؾبى کٌن کَ ُذف اص هاللبت جبیضٍ دادى یب عشصًؼ کشدى ًیغت ثلکَ دل هؾکل اعت؟
 .18آیب اگش دسثبسٍ ی هؾکل هؾبثِی کَ خْد (یب فشد دیگشی کَ اّسا هیؾٌبعن) داؽتَ ام فذجت کٌن هفیذ خْاُذ ثْد
یب ًتیجَ ی هؼکْط خْاُذ داؽت؟
 .19آیب هْاظجن اػتشافبتی ًکٌذ کَ ثؼذا ثبػث ًبسادتی اّ ؽْد؟
 .21آیب الصم اعت دس هْالؼی فذجتِبی گزؽتَ سا خالفَ کٌن؟

در جهت راه حل
.1

آیب الصم اعت خظ دٌُذٍ ثبؽن ّ سّی یک ساٍ دل ثَ خقْؿ افشاس کٌن؟

.2

آیب فشد هیخْاُذ چٌذ ساٍ دل دیگش ثَ اّ پیؾٌِبد کٌن؟

.3

آیب اگش فشد ساٍ دلی غیش اص آًچَ هي ثَ اّ پیؾٌِبد کشدٍ ام اًتخبة کٌذ ،ثشاین هِن اعت؟

.4

آیب الصم اعت دس ثَ کبس گشفتي ساٍ دل ثَ اّ کوک کٌن؟

.5

آیب دظ هیکٌن ثبیذ فشد سا پیؼ ؽخـ دیگشی کَ اص هي هتخقـ تش اعت ثفشعتن هثل یک دکتش ،هؾبّس دمْلی ،
کبسؽٌبط پشعٌلی یب ُش هتخقـ دیگش؟

ارزیابی مصاحبو
.1

آیب فشد اص ًتبیج ساضی ثَ ًظش هیشعذ؟

.2

آیب خْدم اص ًتبیج ساضی ُغتن؟

.3

آیب الصم اعت دّثبسٍ یکذیگش سا هاللبت کٌین؟

.4

آیب فشدساٍ دل سا ثَ کبس گشفتَ اعت؟

.5

آیب اّ خْؽذبلتش ثَ ًظش هیشعذ یب کبسآیی ثیؾتشی داسد؟

.6

آیب ثِجْد دبفلَ اداهَ داس اعت؟

.7

هي اص فشآیٌذ هؾبّسٍ چَ چیضُبیی سا یبد گشفتَ ام؟

تْجَ  :هوکي اعت ثشایتبى هفیذ ثبؽذ کَ ثَ چک لیغتِبی  2دس هقبدجَ ی اعتخذاهی ّ  9دس اجشای عیغتن اسصیبثی
کبسکٌبى ّ چک لیغتِبی هشثْط ثَ گْػ کشدى ًگبٍ کٌیذ.
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پیؾٌِبد :اگش دظ هیکٌیذ کَ دسثبسٍ ی هؾکل فشد ثَ طْس هفقل فذجت کشدٍ ایذ ّلی ثَ ًتیجَ ای ًشعیذٍ ایذ ًبسادت
ًؾْیذ -گبُی هفقل فذجت کشدى خْد ساٍ دل اعت.

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