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 سالم ٍ ػرض ادة خذهت ّوِ هردم سرزهیي ػسیسم ایراى

.ثٌذُ سیذ هحوذ ػلَی ّستن هذرس ٍ سخٌراى در حَزُ ی کست ٍکبر  

ثبلغجغ ػسیساى زیبدی در ایي ثب تَخِ ثِ ایٌکِ عی هبّْبی آتی چٌذیي آزهَى استخذاهی در کطَرثرگسار ٍ 

آزهَى ثجت ًبم ًوَدُ اًذ تصوین گرفتن ایي کتبة رٍ تذٍیي ٍ ثِ ًَثِ ی خَدم کوکی کردُ ثبضن ثِ خَاًبى 

 ػسیس تب ثتًَي از ضرکت در آزهَى پیص رٍ ثْتریي ًتیدِ ی هوکي رٍ ثگیرى.

ی استخذاهی هرتکت هیطي رٍ ضرکت کٌٌذگبى در آزهَى ّباضتجبُ ثسرگی کِ  ضصهی خَام تَ ایي کتبة ، 

ُ ٍ راُ حل اٍى رٍ ّن ارائِ کٌین.هَرد ثررسی قرار داد  
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دادن ريزَای ايلاشتباٌ ايل:َذر  

رٍز )حبال 44تب رٍز ثرگساری آزهَى زهبى ثجت ًبم در یک آزهَى استخذاهی  هؼوَال از

چٌذ رٍز ثیطتر یب کوتر(فبصلِ ّست ٍ ثِ خرأت هی تًَن ثگن ثیص از ًَد درصذ 

داٍعلت ّب چٌذ رٍز ٍ یب حتی هیطِ گفت چٌذ ّفتِ اٍل فقظ تَ حبل ٍ َّای ثجت ًبم 

س خَثی دارى ٍ ثِ ّویي خبعر چٌذیي رٍز ّستٌذ ٍ فقظ ّویي کِ ثجت ًبم کردى ح

یبدضَى هیبد کِ ثبیذ ثرای آزهَى پیص رٍ اهبدُ ارزضوٌذ رٍ از دست هیذى ٍ تبزُ 

 ثطي.

 راٌ حل چیست؟

ثالفبصلِ پس از ثجت ًبم هغبلؼِ ٍ آهبدگی ثرای آزهَى استخذاهی پیص رٍ رٍ ضرٍع 

  .از ثقیِ خلَتر ثبضیي چٌذ قذمکٌیذ،چرا کِ فقظ ّویي ًکتِ ثبػث هیطِ ضوب یک 
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 اشتباٌ ديم:اتکا بیش از حذ بٍ ومًوٍ سًاالت ديرٌ َای قبل

ثبٍر کٌیذ ثرخی از داٍعلت ّب تٌْب کبرضَى ّویٌِ کِ ًوًَِ سَاالت دٍرُ ّبی قجل رٍ 

هغبلؼِ هی کٌٌذ،ایي کبر ثرای کست تدرثِ ٍ آضٌبیی ثب ًوًَِ سَاالت خیلی ػبلیِ اهب 

ثِ ّیچ ػٌَاى کبفی ًیست چرا کِ ضرایظ آزهَى استخذاهی ثب آزهَى ّبی داًطگبُ ٍ 

آزهَى رٍ هغبلؼِ ضذُ ثرای وب ثبیذ حتوب حتوب هٌبثغ اػالم کٌکَر ٍ ... تفبٍت دارُ ٍ ض

 ًوبییذ.

 راٌ حل چیست؟

 ػالٍُ ثر ًوًَِ سَاالت دٍرُ ّبی قجل حتوب حتوب هٌبثغ اصلی رٍ ًیس هغبلؼِ کٌیذ.
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 اشتباٌ سًم:تکیٍ وکردن بٍ وقط قًت 

ثیي  احتوبال ٍضرکت کٌیذ هَرد ثررسی قرار ثذیي هٌبثغ آزهًَی رٍ کِ قرارُ در اٍى 

هٌبثؼی کِ هٌبثؼی دیذُ هیطي کِ ًقبط قَت ضوب ّستي،در ایٌدب خیلی خَثِ  اٍى ّب

تَى ّستٌذ رٍ کبهل تر هَرد ثررسی قرار ثذیي تب حذاقل در اٍى زهیٌِ ای ًقبط قَت 

 کِ ًقغِ قَت ضوبست ثتًَیذ چٌذ گبم خَدتَى رٍ از ثقیِ خلَ ثٌذازیي.

؟راٌ حل چیست  

هثبل ایي هَرد رٍ خذهتتَى تَضیح ثذم.ثساریي ثب یِ   

ٌبثغ درٍس ػوَهی در توبهی آزهَى ّبی استخذاهی سَاالت فٌبٍری هیکی از 

 کِ ثیطتر اعالػبت ٍ هْبرت ّبی ّفت گبًِ کبهپیَترُ ٍ سَاالت ثِ صَرتی است

افرادی هی تًَي پبسخ صحیح ثذى کِ از تدرثِ کبفی کبر ثب کبهپیَتر ثرخَردار 

دارم ثب کبهپیَتر کبر هی کٌن ٍ اگر قرار ثبضِ فردا صجح تَ  97از سبل ثبضي.هي خَدم 

یِ آزهَى استخذاهی ضرکت کٌن هغوئي ثبضیذ کِ سَاالت کبهپیَتر رٍ هیتًَن حتی 

 ثذٍى ّیچ هغبلؼِ ای ثب درصذ ثبالیی خَاة ثذم.

ریي کبر حبال ثب تَخِ ثِ ایي ًقغِ قَتی کِ در زهیٌِ کبر ثب کبهپیَتر ثِ دست آٍردم ثْت

رٍ تَ ایي  ني فرصت کبری کٌن کِ ثبزم ثتًَن اعالػبتیچیِ؟ثْتریي کبر ایٌِ کِ تَ ا

زهیٌِ از عرق هختلف تکویل ٍ درصذ ثبالتری از سَاالت فٌبٍری اعالػبت ٍ هْبرت 



ALAVI26.IR | 7 

 

ّبی ّفت گبًِ کبهپیَتر رٍ پبسخ ثذم تب حذاقل در ایي هجحث از ثقیِ ی رقجبم خلَتر 

 ثیفتن.

ثبل ثَد ٍ ّر کس هیتًَِ تَ یِ زهیٌِ خبصی ًقغِ قَتی داضتِ ثبضِ ٍ در الجتِ ایي یِ ه

 آزهَى استخذاهی ٍ ... از اٍى استفبدُ کٌِ.
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اوتخاب اشتباٌ مىابع تخصصیاشتباٌ چُارم:  

هؼوَال در هٌبثغ آزهَى ّبی استخذاهی ًبم ًَیسٌذُ یب حتی اًتطبرات هٌجغ رکر ًوی 

ثِ ػٌَاى یکی از هٌبثغ درٍس  درس ادثیبت ٍ زثبى فبرسیضَد،ثِ ػٌَاى هثبل ٍقتی 

ضوب دقیقب ًوی دًٍیي ثبیذ کذٍم کتبة یب کتبة ّب رٍ هغبلؼِ  ػوَهیبػالم هی ضَد

تب حذٍدی هٌبثغ اصلی رٍ هیطِ تطخیص دادُ اهب  ػوَهیکٌیذ کِ حبال در زهیٌِ هٌبثغ 

هوکٌِ.هٌبثغ اختصبصی ایي کبر خیلی دضَار ٍگبّی ٍقت ّب غیر ثرای  

 ثساریي از رضتِ تحصیلی خَدم در داًطگبُ هثبل ثسًن)هذیریت ثبزرگبًی(

ثجت ثبزرگبًی در یِ آزهَى استخذاهی فرض کٌیذ یک فبرؽ التحصیل رضتِ هذیریت 

ٌبثغ تخصصی ثِ ضرح زیر هی ثبضذ:ٍ هٍ ثِ ػٌَاى هثبل لیست کتبة ردُ ک ًبم  

هذیریت رفتبر سبزهبًی-1  

هذیریت هٌبثغ اًسبًی-2  

حقَق ثبزرگبًی ٍ الی آخر-3  

اٍل رٍ هَرد ثررسی قرار دّین.کتبة اٍل تَسظ حبال ثساریذ ثِ ػٌَاى هثبل هب گسیٌِ 

چٌذیي ًَیسٌذُ ثِ رضتِ تحریر دراٍهذُ ٍ هب ایٌدب دقیقب ًوی دًٍین کتبة کذٍم 

 ًَیسٌذُ رٍ ثبیذ ثخًَین.

تَسظ آقبی الف رٍ احتوبل دارُ هب ثرین کتبة هذیریت رفتبرسبزهبًی ًَضتِ ضذُ 

ثخًَین ٍ از کتبة ًَیسٌذُ ة سَال عرح ثطِ چَى هؼوَال خلَی هٌبثغ اسن ًَیسٌذُ 
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ٍ یب اًتطبرات اٍى درج ًویطِ ٍ احتوبال ایي داستبى ثرای سبیر هٌبثغ ّن ثِ ّویي 

 صَرت ّست.

 راٌ حل چیست؟

ػوال  اگر در لیست هٌبثغ تخصصی هب ًبم پٌح کتبة دیذُ هیطِ هبثِ ػٌَاى هثبل 

فرصت ًذارین توبم کتبة ّب رٍ تَ ایي فرصت هحذٍد هغبلؼِ کٌین پس ثبیذ ایي 

 هسألِ رٍ یِ خَری هذیریت کٌین.

از ًظر ثٌذُ ثْتریي کبر ایٌِ کِ از ثیي اٍى هٌبثغ دٍیب ًْبیتب سِ تب از اًٍْب)ثب تَخِ ثِ 

ٍ ثِ عَر کبهل آزهَى ٍ تؼذاد ًَیسٌذُ ّبی کتبة(رٍ اًتخبة  رٍز تب ثبقی هبًذُ زهبى

هغبلؼِ ٍ ثررسی کٌین چَى ایٌدَری ضبًس هَفقیت هَى خیلی خیلی ثیطتر خَاّذ 

 ضذ.

ثرای ایٌکِ ایي هسألِ رٍ کبهل تر هتَخِ ثطیي پیطٌْبد هی کٌن ٍیذیَی زیر رٍ از 

 دست ًذیي:
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 اشتباٌ پىجم:تمرکس بیش از حذ بر یکی از مىابع

احسبس کردم کِ  ایي هسألِ ّن کِ دیگِ ٍاضحِ اهب ثب تَخِ ثِ ایٌکِ خیلی هْوِ

 ثْترُ در هَردش یِ خَردُ تَضیح ثذم.

هي  کٌیذ.هثال یکی هثلًهغبلؼِ اًتخبة ٍ لغفب از رٍی احسبسبت ٍ ثب تؼصت هٌبثغ رٍ 

توبم  ًجبیذ کِ دٍست دارُ ثیطتر سَاالت اعالػبت ػوَهی یب کبهپیَتر رٍ خَاة ثذُ

ثلکِ ثبیذ سبیر کتبة ّب ٍ هٌبثؼی رٍ کِ  ،تورکسش رٍ ثسارُ رٍ ایي دٍ تب هٌجغ آزهَى

 ثرای هغبلؼِ اًتخبة کردیي رٍ ّن هذًظر قرار ثذیي.
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  )برای اطالع از زمان آزمًن(:َمراٌ وذاشته ساعتششماشتباٌ 

استخذاهی ّن ّوبًٌذ سبیر آزهَى ّبی رقبثتی ثب هحذٍدیت زهبى   در آزهَى ّبی

رٌّیت رٍ کٌبر ثساریذ کِ در هحل ثرگساری  هَاخِ خَاّیذ ضذ،پس ثْتر است ایي

 آزهَى استخذاهی حتوب سبػت ّست چَى ثبرّب خالف ایي هسألِ ثبثت ضذُ است.

ی گفتٌذ در هحل ثب یکی دٍ تب از داٍعلجبى آزهَى ّبی هختلف کِ صحجت هی کردم ه

ثرگساری آزهَى هب سبػت ًجَدُ ٍ یب ثؼضی خبّب ّن سبػت ثَدُ اهب ثبعریص خَاثیذُ 

 ثَد.

 راٌ حل چیست؟

ٍ سبیر لَازم الکترًٍیکی خَدهَى هَثبیل هی ثبیست ثب تَخِ ثِ ایٌکِ قجل از آزهَى 

آزهَى رٍ رٍ تحَیل ثذین حتوب یِ سبػت هچی یب اثساری هطبثِ کِ هٌغ ٍرٍد ثِ خلسِ 

رٍ ثب خَدهَى ثِ خلسِ آزهَى ثجرین.  ثبضِ ّن ًذاضتِ  
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 امیدوارم که موفق ، شاد  و پیروز باشید.

ایران.سید محمد علوی کشور عسیسم ارادتمند همه مردم  

 

 

 

 

 

 

 

 


