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دٍسُ آهَصؿی

  :هذسع
دکتش اهیش حؼیي فشجی

ًیسی ي مصاحبه ی شغلی: جلسه هفتم رزيمه و

ساصّای سػیذى تِ  
ؿغل سٍیایی

ِ ی تشًذُ سصٍه

ِتَاًوٌذی ّا دادى ًـاى تشای اػت اتضاسی سصٍه 
 تِ کشدى پیذا ساُ ّذف تا ؿوا تجشتیات ٍ

.ؿغلی هصاحثِ

ّذف سصٍهِ

ِتایذ تجاسی آگْی هثل سصٍه 
.تاؿذ تَجِ جالة
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 ؿوا گزؿتِ ػولکشد ٍ دػتاٍسدّا تـشیح
 کاسفشها ًیاصّای ٍ ؿوا هشتثظ ػَاتق تش تاکیذ
 کاسفشها دس کـؾ ٍ ػالقِ ایجاد
 ؿذُ حؼاب ٍ هٌؼجن
 تْتش اختصاصی تش چِ ّش

ِ ی ػالی سصٍه

 ؿخصی اعالػات
 ؿغلی ّذف  
 تحصیالت
 کاسی تجشتیات
 ؿذُ چاج کتاب ّای ٍ هقاالت
اجتواػی فؼالیت ّای ٍ داٍعلثاًِ کاس
 کلیذی قَت ًقاط ٍ ٍیظُ ّای هْاست

اجضاء سصٍهِ

عشح کلی سصٍهِ
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  ًَؿتي دػتَسالؼول
ِ ی ؿغلی سصٍه

صهاًی سصٍهِ -1

کاسکشدی سصٍهِ -2

تشکیثی سصٍهِ -3

اًَاع سصٍهِ ؿغلی

 سصٍهِ ًَع هتذاٍل تشیي

 تا تحصیالت ٍ ؿغلی ػَاتق کشدى لیؼت 
هؼکَع صهاًی تشتیة

 کاس ٍقفِ تذٍى کِ افشادی تشای هٌاػة 
ُ اًذ التحصیل ّا فاسؽ تاصُ یا ٍ کشد

سصٍهِ صهاًی -1
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تَاًوٌذی ّا هْاست ّا، تش تاکیذ تیـتش ٍ 
ؿغلی ػٌاٍیي تا تجشتیات

یا هحذٍد کاسی تجشتِ تا افشاد هٌاػة  
ِ ّای داسای  تؼَیض حال دس یا کاسی ٍقف
ؿغل

سصٍهِ کاسکشدی -2

کاسکشدی ٍ صهاًی ًَع دٍ اص تشکیثی

هْاست ّای داسای ّن کِ افشادی هٌاػة 
 کاسی تجشتِ ّن ٍ تاؿٌذ هشتثظ ٍ هفیذ

تی ٍقفِ

سصٍهِ تشکیثی -3

سجَع ؿَد تِ جضٍُ

ًوًَِ سصٍهِ
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 ػپغ ٍ ؿغلی ٍظایف ؿشح کـف 
:آى تا خَد سصٍهِ تغثیق

تکٌیک سصٍهِ ًَیؼی

ِ ّای  هصاحث
اعالػاتی

تخؾ ًیشٍی 
اًؼاًی

 ُخَد توایض ًقغِ ٍ قَت ًقات تِ تِ اؿاس
 صشیح ٍ کَتاُ جوالت
 خَد فؼالیت ّای ًتایج رکش
 هتي هٌاػة فضاتٌذی
 ّا ُ کاسفشها ًیاصّای تشاػاع ٍاط

oاػتخذام آگْی هتي
oّای ِ اعالػاتی هصاحث

یؼی ًکات هْن سصٍهِ ًَ

 پغ اػت فشٍؽ آگْی یک هثل ؿوا سصٍهِ
 تش ٍ ؿَد ًَؿتِ کاسفشها ًیاص تا هتٌاػة تایذ

.ؿَد تاکیذ هشتثظ تَاًوٌذی ّای ٍ هْاست ّا

ُ ی گَؽ آٍیض
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 خَدآگْی (Self-advertisement)
 خَدتاى هؼتقین تاصاسیاتی قذستوٌذ اتضاس

  ؿغل تشای ؿذُ اختصاصی  

 ًَِجزاب ٍ داػتاى گ

ِ ی تَضیحی ًاه

 ی ؿوا تحقیق ُ  ؿشکت آى دستاس

 ِؿشکت آى دس فؼالیت تِ ؿوا ػالق

 ؿوا ػالقِ دلیل

 تجشتیات ٍ تَاًوٌذی ّا ػاختي هشتثظ 
ؿشکت هَفقیت تِ خَد

 ُخَد توایض ًقغِ تِ اؿاس

ِ ی تَضیحی ذاف ًاه ّا

ػالقِ دادى ًـاى :1 تخؾ
خَد تَاًوٌذی ّای اثثات :2 تخؾ
هالقات قشاس یا هصاحثِ تقاضای :3 تخؾ

دػتَسالؼول ًاهِ تَضیحی

سجَع تِ جضٍُ
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 سصٍهِ یک خَد ًظش هَسد ؿغل تشای ٍ 
.تٌَیؼیذ تَضیحی ًاهِ یک

توشیي ػولی

هصاحثِ ؿغلی تشًذُ

 لضٍها هی آٍسد، تذػت سا ؿغل یک کِ کؼی
ِ تشیي  ًیؼت، ؿغل آى تشای ؿخص ؿایؼت

 تشای سا خَد تقیِ اص تْتش کِ اػت کؼی تلکِ
.اػت کشدُ آهادُ هصاحثِ ٍ ؿغل آى

ُ ی گَؽ آٍیض
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هصاحثِ اص قثل -1 
هصاحثِ حیي -2 
هصاحثِ اص تؼذ -3 

ِ ی هصاحثِ هَفق 3 هشحل

 کٌیذ جوغ اعالػات هی تَاًیذ تا:
ؿشکت ػایت ٍب
 ی ِ اعالػاتی هصاحث
ؿشکت تا هشتثظ ًـشیات ٍ هقاالت
ؿشکت تا تلفٌی تواع
...

قثل اص هصاحثِ -1

 (دٍػتتاى تا یا ٍیذئَیی) کشدى توشیي

 احتوالی ػَاالت تشای آهادگی

 پشػیذى خَب ػَاالت تشای آهادگی

 ؿشکت جَ تا هتٌاػة ٍ آساػتِ ظاّشی

 قثل سٍص چٌذ ؿشکت هحل تاصدیذ

ًکات هْن قثل اص هصاحثِ
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 گش کِ ػَاالتی ِ  ؿوا اص هصاحث
.هی پشػذ

َاالت هتذاٍل دس هصاحثِ ػ

سجَع تِ جضٍُ

 کِ هصاحثِ دس ؿوا اتتکاسی ػَاالت 
  ٍ تَاًوٌذی ًفغ، تِ اػتواد ًـاى دٌّذُ

.اػت ؿوا ػالقِ ّوچٌیي

َاالت ؿوا دس هصاحثِ ػ

سجَع تِ جضٍُ

 ِفشٍؽ جلؼِ = هصاحث 

 ًفغ تِ اػتواد = فشٍؽ ػاهل هْن تشیي

 کٌیذ هصاحثِ قْشهاى هاًٌذ.

 ِدٍجاًثِ فشآیٌذ = هصاحث

حیي هصاحثِ  -2
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 هی تشم؟ ػَدی چِ اٍ اػتخذام اص

 ِدّذ؟ اًجام تشاین هی تَاًذ کاسی چ

 اػت؟ دسػت حشفؾ تذاًن کجا اص

 کٌذ؟ تشاٍسدُ سا هي ًیاصّای هی تَاًذ اٍ آیا

ِ گش پـت رّي هصاحث

 ای اثش) تگیشیذ جذی سا تاثیش ًخؼتیي ِ (ّال

 ًذّیذ پاػخ ًِ ٍ تلِ تا فقظ.

 ی ِ ِ گش دػت دس کالم سؿت .تواًذ هصاحث

 کٌیذ اؿاسُ خَد سصٍهِ تِ صحثت ّاتاى دس.

 گَیی ٍ هٌن هٌن ُ هوٌَع صیاد

ًکات هْن حیي هصاحثِ

 تغاتق (rapport) قذست یؼٌی
 هثل کِ هی گیشًذ ساتغِ افشادی تا هشدم 

   .(اؿتشاک احؼاع) تاؿٌذ خَدؿاى

اصل هْن استثاعات
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 سٍؽ matching and mirroring 
oصدى حشف ػشػت ٍ صذا تي

oصحثت دس کلیذی کلوات

oتذى صتاى ٍ هَقؼیت

oچـوی تواع

تکٌیک آییٌِ

 گضاسؽ تْیِ ٍ خَد ػولکشد تحلیل

 تـکش ًاهِ اسػال

 ی پیگیشی ِ هصاحثِ ًتیج

 ّای دس ؿشکت ِ هصاحث

دیگش 

تؼذ اص هصاحثِ -2

 تحت ٍاقعا هي .هتشکرم دادید، هي به را ٍقتتاى اهرٍز که ایي از
.گرفتن قرار شوا شرکت کلی جَ ٍ دٍستاًه رفتار قابلیت، تاثیر

 کردید، صحبت براین بیشتر خَد شرکت شرایط هَرد در که اکٌَى
 ............ در هي سابقه ی سال دٍ ٍ هي ........... هدرک هی کٌن فکر
.باشد جالب برایتاى باید

 ًظر در شغلی فرصت ایي برای هرا خَد هساعدت ًظر با اهیدٍارم
.بگیرید

ًوًَِ ًاهِ تـکش
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 هصاحثِ یک خَد دٍػتاى اص یکی تا  
.کٌیذ توشیي سا فشضی ؿغلی

توشیي ػولی

دٍسُ آهَصؿی

  :هذسع
دکتش اهیش حؼیي فشجی

صیه های طالیی: جلسه هشتم ًت

ساصّای سػیذى تِ  
ؿغل سٍیایی

ًفقیت شغلی مثلث م

فردی اصول موفقیت

مهارتهایعمومی

مهارت های تخصصی
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 کٌیذ کاس ؿغلتاى اص تیـتش خَدتَى سٍی

کِ هی کٌذ تغییش ٍقتی ؿوا ؿغل ٍ صًذگی  
.کٌیذ تغییش خَدتاى

کـتی تادتاى = تیٌؾ
فکشی تْثَد = گزاسی ػشهایِ تضسگتشیي

ًفقیت فردی اصًل م

“هشکة اثش ” قاًَى -1
َّؿوٌذاًِ تصویوات حاصل هَفقیت 

.اػت هذاٍم ٍلی کَچک اقذاهات ٍ

“هشجغ هحیظ اثش ” قاًَى -2
کِ ّؼتین ًفشی 5 هیاًگیي ها 

.آى ّایین تا صهاى تیـتشیي

ًفقیت ن مهم م دي قاًو

هَثش استثاعات
ػخٌَسی ٍ تیاى في
ػاصی هتقاػذ ٍ اثشگزاسی
ِػاصی ؿثک
فشٍؽ ٍ تاصاسیاتی

ًمی مهارت های عم
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اًگلیؼی صتاى
تخصصی ٍ ػوَهی افضاسّای ًشم
کاستشدی تخصصی کتاب ّای
هفیذ تخصصی هجالت
هفیذ تخصصی ػایت ّای

مهارت های تخصصی

 داسیذ؟ خَد تاصاسکاس افشاد تقیِ تا تفاٍتی چِ ؿوا  

 اسصؿوٌذ ٍ کن یاب هْاست ّای

 سؿذ تِ سٍ ٍ جذیذ هْاست ّای

 هکول هْاست ّای

 ؿخصی تشًذػاصی

وقطه تمایس شما؟

 هجاصی فضای دس ؿوا ؿخصی تشًذ

 ؿخصی ٍتالگ یا ػایت ٍب

 ِلیٌکذیي اجتواػی ؿثک

بروذ آوالیه شما
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ًریتم رسیذن به الگ
شغل ريیایی

ماه سومماه دومماه اول

ماه ششمماه پنجمماه چهارم

ماه نهمماه هشتمماه هفتم

ماه دوازدهمماه یازدهمماه دهم

 سٍیایی ؿغل ؿشکت سئیغ ؿوا 
.ّؼتیذ خَدتاى

ؿشکت، سئیغ یک هثل پغ 
.تاؿیذ داؿتِ تشًاهِ ٍ ّذف تایذ

سیضی ِ سٍصاًِ تشًاه

رئیس شرکت خًدتان

ًفقیت سه عىصر مهم م

 تفکش ػویق

 ًظن

 صثش
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بروید و مسیر عالی بودن خود  
...را بیابید و دنبال کنید 

با تشکر از توجه شما


