
 

 

 

 

 

 

 یااستخدام بر رانیاسایت  یراهنما لیفا

 یاستخدام یشرکت در آزمون ها

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 :ایل مطالعه خواهید کردنچه در این فآ

 روز آزمونداشتن در همراه برای به وسایل ضروری  ی ازتلیس 

 برای عملکرد بهتر در آزمون کاربرانیده زبرگ اتیتجرب 

 بان آزمونلواطابا د استخدام رانیاسایت کارشناس  نانسخ 

 دیتا موفق شو دیکن تیهر امتحان رعا یبرا دیکه با نکاتی 

 یآزمون استخدام یبرگزار نیمربوط به قبل و ح یها هتوصی 
 و...

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

روز آزمونداشتن در همراه یله کلیدی برای به وسچند   

 

 



 

 

 جرئیات پاسخ دهی به دفترچه سواالت آزمون استخدامی

  شود. یداده م صصیدو دفترچه سوال؛ شامل دفترچه سواالت عمومی و تخ یشغل نیاز داوطلبان عناو کیدر جلسه آزمون به هر 

 رج شده است. آن د یفرد بر رو یشده و شماره داوطلب یساز یشخصدرج کد های عددی  با داوطلبان هیسئواالت کل دفترچه 

 :زمان پاسخ دهی به دفترچه سواالت 

 مدت زمان پاسخگویی به سواالت تعداد سواالت دفترچه نوع دفترچه سواالت آزمون

 قهیدق ۱۱۰ سئوال ۱۰۰ یحاو یعموم آزمون دفترچه سئواالت

 یاختصاصسواالت آزمون دفترچه 
 ۱تعداد سواالت بر اساس جدول شماره 

 برگه راهنمای آزمون متناسب با هر شغل
 دقیقه 8۰

 

:نحوه نمره دهی به سواالت 

 امتیاز سوال نوع جواب سوال

 نمره مثبت 3 پاسخ صحیح به سوال

 نمره منفی ۱ پاسخ غلط به سوال

 نمره مثبت یا منفی ندارد سوال بدون پاسخ

 نمره منفی دارد ۱هر دو پاسخ غلط و  دادن دو پاسخ برای یک سوال

ال جواب ندهند دانند به آن سئو یرا نم یشود اگر پاسخ سئوال یم هیبه داوطلبان توص نیبنابرا

دو  یئوالبه س کهی. در صورتردیگ یو مثبت تعلق نم یبه سئواالت بدون جواب نمره منف رایز

 .ردیگ یبه فرد تعلق م ینمره منف کیپاسخ داده شود و هر دو غلط محسوب شده و 
 

 :تاریخ و ساعت برگزاری آزمون 

غاز می شود.درهای ورودی حوزه های اصلی امتحان نیم دقیقه صبح آ......................ساعت  ...................فرآیند برگزاری آزمون صبح روز 

ر ضحوزه امتحانی حاد قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل لذا داوطلبان بای ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون بسته خواهدشد.

ر حسب نام حوزه ذکر شده در کارت آزمون هر داوطلب برگزار اکر استان ها و برخی شهرستانهای کشور بمر کلیهآزمون در  باشند.

 خواهد شد.

 

 سازمان سنجش در خصوص  یاختصاص لیمشاهده فا یابر 

 دیینما کیکل نجایا یاستخدامآزمون در  شرکت یراهنما

https://iranestekhdam.ir/wp-content/uploads/2018/07/help_job9704.pdf
https://iranestekhdam.ir/wp-content/uploads/2018/07/help_job9704.pdf
https://iranestekhdam.ir/wp-content/uploads/2018/07/help_job9704.pdf


 

 

 برای عملکرد بهتر در آزمون کاربرانیده زبرگ اتیتجرب

 :(1استخدام )شماره  رانیجربه کاربر ات

 آزمون: یبرا یمادگآ

 :دیهبسته قرار د کیرا در  ریز لی. قبل از خواب حتما وسادیداشته باش یو خواب کاف دیاستراحت کن یقبل از آزمون به خوب شب

 (یکارت مل حای)ترج ییکارت شناسا •آزمون                                            کارت ورود به جلسه •

 پاک کن •                     شده با مغز نرم. دهیحداقل دو عدد مداد تراش •

 خودکار •                                                               مداد تراش •

 نیریچند شکالت ش ایدو  •

 
ر هنگام دتا  دیسبک مصرف کن ییغذا شودیم هیآزمون در نوبت عصر، توص ی)در صورت برگزار دییصبحانه کامل مصرف نما زیآزمون ن صبح

آزمون  یزارها در مکان برگساعت قبل از بسته شدن درب مین دیکن ی(. سعدینشو نیسنگ یاز هضم غذا یناش یآزمون، دچار خستگ یبرگزار

استرس شود. بهتر  و ممکن است داوطلب دچار انجامدیکه به نام شماست به طول م یکردن صندل دایبه اتاق و پ دنیرس رایز دیحضور داشته باش

ضر در جلسه حا تیاست که جمع نیآن مهم است ا انیکه ب یا. نکتهدیخود نشسته باش یصندل یقبل از شروع آزمون رو قهیدق ۱5است حداقل 

بر همه  یکتاب به راحت نیکه با دانش خود و در دست داشتن ا دیکند. باور داشته باش وسیشما را مأ ایقرار دهد  ریثشما را تحت تأ دیامتحان نبا

آزمون سر جلسه حاضر  ینایپا قیاز داوطلبان تا دقا یکه فقط تعداد انگشت شمار دیباش دهید یحت ایو  دید دیخواه یکرد. بزود دیرقبا غلبه خواه

 (.کنندیجلسه را ترک م یدفترچه اختصاص افتیبعد از در دانهیبه سواالت مشغول هستند )اکثر داوطلبان ناام یدههستند و به پاسخ

کرده  لیلب را در پاسخنامه تکمار بخش اطالعات داوط. ابتدا با خودکدیو نام خدا و توکل بر او، آزمون را شروع کن ادیاز اعالم شروع آزمون، با  بعد

 :میکنیذکر م نکات را نیاز ا یهستند که برخ یضرور هاکینکات و تکن یبرخ تیدفترچه، رعا یهابه سوال یده. به هنگام پاسخدیو امضا کن

از  یبه برخ دیتوانیم ای دیدروس مسلط هست یاگر به تمام. دیو فقط با خودکار و دفترچه سواالت کار کن دیخود را کنار بگذار لی( ابتدا همه وسا۱

 یهر درس زمان یراب یعنی د؛یاستفاده کن زیکنترل زمان ن کیاز تکن دیتوانی(، مدیگذارینم یباق دیرا سف ی)درس دیسواالت همه دروس پاسخ ده

 .دیبرو یاگر سواالت تمام نشده باشند، به سراغ درس بعد یزمان آن درس، حت انیو پس از پا دیخاص را اختصاص ده

 3۰ ریهستند که ز ییها. سواالت ساده، همان سوالدیکن یگذارو با خودکار در دفترچه عالمت دی: سواالت ساده را حل کنیده( دور اول پاسخ2

 د،یردا ازین یشترین ببه زما یول دیحل کن دیتوانیرا م یسوال دیدانیبعد از خواندن سواالت، اگر م ن،یح نیهستند. در هم یدهقابل پاسخ هیثان

 .دیکن یها را دوباره بررسآن یتا در مرحله بعد دیآن را عالمت بزن

 3۰ نیهستند که ب ییها. سواالت متوسط، سوالدیکن یگذارو با خودکار در دفترچه عالمت دی: سواالت متوسط را حل کنیده( دور دوم پاسخ3

 (.یاضیهوش و ر یبرا شتریتا حل شوند )ب خواهندیزمان م هیثان 6۰تا 

 حیصح یرو گریدو  دیها را وارد کنمرحله فقط پاسخ نیدر ا دیکن ینامه با مداد. سعدرست عالمت زده شده در پاسخ یها( وارد کردن پاسخ4

 .دیها فکر نکننبودن پاسخ سوال ایبودن 

 هیهوش معموال از بق یها. به عنوان مثال سوالدیکن یبند تیها اولوآن یدشوار زانیها و مداد سوالها را باتوجه به قوت خودتان و تع( درس5

 .رندیآخر قرار بگ یهاتیهستند؛ پس بهتر است در اولو زیبوده و عالوه بر آن، دشوارتر ن شتریدروس ب

وقت  ای ابندیب انیت پاتا سواال دینامه کنبا مداد وارد پاسخ مایشده، هر سوال را با خودکار حل کرده و مستق نییتع یهاتی( با توجه به اولو6

 .ابدیب انیبه سواالت پا یدهپاسخ

 

 



 

 

 :(2استخدام )شماره  رانیجربه کاربر ات

وزارت بهداشت(  یداماستخ رو،ین یارشد، استخدام ،یکارشناس رستان،ینمونه دب ،ییآزمون)نمونه راهنما نیداشتم به عنوان تجربه چند میتصم

 باشد: دیمف دیچندتا نکته ذکر کنم که شا

 .دینش یکه مجبور به دوباره خوان دیسوال هارو با دقت بخون دیکن ی. سع۱

 2که  ییوال هاس دیبزن ادیز دیبخواه یلیخ یچون وقت شهیاغلب اوقات منجر به غلط زدن م دینداشته باش ادیحرص و طمع سوال ز دیکن ی.سع2

 .دیهست وسیکه روش با دیکن یانتخاب م یا نهیگز دیدل هست

که  یطالعاتابا هر  دیدر آزمون هست و شا تیاز موفق یمیسواالت بخش عظ تیریزمان، مد تیریجلسه آزمون، مد تیریگفتند که مد شهی.هم3

 .دیریبگ هینسبت به بق یبهتر جهیبهتر نت تیریبا مد دیرفت بتون دیخواه

االت شک دار وقت سو یو در انتها رو دیستیکه مسلط ن یدروس یرو یو در دوره بعد دیبزن دیکه مسلط هست یابتدا سواالت و دروس دیکن ی.سع4

 باشد. ییداده بشه که با اطالعات اندک قابل پاسخگو یسوال یول دیمسلط نباش یدرس یممکنه شما رو قتی.در حقدیبزار

 .یه اختصاصبعد دفترچ شهیو گرفته م شهیداده م یاول دفترچه عموم نکهیو ا دارد حتما حواستون باشه یآزمون ها نمره منف نی.ا5

 

 :(3استخدام )شماره  رانیجربه کاربر ات

 : زیاز من به شما دوستان عز هیتا توص چند .هستم  95سالم دوستان من قبول شده سال 

 . ودشین سر جلسه خالقتر متاذهن دیتست بزن شتریب قدرهرچ دیناتست بخو دیناتویم تا

 شیپ یلیوالش خس هست چون ممکن دینان رو بخواسر جلسه سواالتش یول دیناخو یاگه االن نم یحت دینده رها نکناسر جلسه نخو ار یدرس چیه

 .د.پا افتاده باش

 . دینزن یشانس اصالً اصالً اصالً دیکن یسع

 .دیبه شلوغ بودن توجه نکن دیرامش باشآسر جلسه با  دیور یم یوقت

 

 :(4استخدام )شماره  رانیجربه کاربر ات

 :دیچند نکته توجه کن هب هستدوستان الزم 

 .دینکن رفک سوال بزنم ددرصد و چندر مورد اینکه چند از قبل  درسی را چهی

 .دینزنرا  دیشک دار هک یسواالت دیکن یسع

 اندند.رو خو صی هادوستان تخص شتریچون ب استها  یسر عموم رقابت برمن  بنظر ؛ دیریدست کم نگ ار یعموم سواالت

 .دیدعا کنموفقیت خودتان  دیام هخر بآ. در  دیغلبه کن آن به ه ولیسخت نمادیم ؛ دین راه نداخودت هب یاسترس چیه 

 

 

 

 

 



 

 

 دیتا موفق شو دیکن تیهر امتحان رعا یبرا دیکه با نکاتی
 
از عجله کردن باعث آرامش  زی. پرهدیخوردن صبحانه و آماده شدن را داشته باش یبرا یتا وقت کاف دیشو داریصبح امتحان، زود از خواب ب -۱

 بازده شما دارد. شیو افزا تیدر موفق یو داشتن آرامش نقش مهم شودیخاطر شما م

 
 مرتب است. زیکه همه چ دیو مطمئن شو دیکن یآزمون را بررس یو محل برگزار خیروز قبل از امتحان، ساعت، تار -2

 
ممکن از خوردن  یهستند. تا جا یمناسب ی نهیو چند عدد خرما گز ریبه همراه نان و پن نیریش یچا وانیل کی. دیبخور یمتعادل یصبحانه  -3

 .دیاجتناب کن شودیمزاج در شما م رییکه باعث تغ یزیهر چ ایمثل خامه و  یسکیر یصبحانه 

 
 .دیخود را چک کن ازیمورد ن لیتمام وساقبل از ترک کردن منزل،  -4

 روز آزمون:  ازیمورد ن لوسای

 کارت ورود به جلسه-

 و شناسنامه یکارت مل-

 اضافه یمداد نرم و خودکار آب-

 پاک کن-

 مداد تراش-

 الصاق کارت یسنجاق برا-

 یدستمال کاغذ-

 (شودیم هیخشک و خرما توص یها وهی)م یمواد قند-

 .دیکن یسخود برر ستیل یرا از رو ازهاین نیامتحان ا یو قبل از رفتن برا دیکن هیته هایازمندین نیاز ا یستیاز قبل ل دیتوانیم

 
 ینیب شیمنتظره را پ ریحوادث غ دیبا شهی. همدیحل حاضر باشمساعت قبل از شروع در  میتا ن دیآزمون حرکت کن یزودتر به سمت جلسه  -5

 کاهش بازده شما در امتحان باشد. یبرا یعامل تواندیم نیو هم شودیاسترس در شما م شیباعث افزا دنیرس ری. ددیکن

 
خلوت به مرور آنچه مطالعه  یدر گوشه ا دیکن ی. سعدیکن یتما از آنها دورهستند که رفتار پر استرس دارند ح یاگر در محل آزمون افراد -6

 دهند. شیا در شما افزارکه بخواهند با کلمات مختلف استرس  یهستند کسان شهیو هم دیبه آرامش دار ازیشما ن دی. فراموش نکندیبپرداز دیکرده ا

 
 دیتوانیاست. م یعیامر طب کیاسترس(  لیقبل از امتحان به دل چهیاس دل پ)احس چهی. سندرم دل پدیبرو ییقبل از شروع امتحان دستشو -7

ل از شروع آزمون باعث قب یبهداشت سیاستفاده از سرو یمؤثر است. از طرف چهیکنترل دلپ یبرا کارنیا د،یتکه نبات بخور کیقبل از شروع امتحان 

 آزمون وقت ارزشمند شما تلف نشود. نیتا ح شودیم

از  یاریبس یول دیمکن است باور نکنباشد. م یامتحان یبرگه  ینوشتن نامتان باال د،یدهیکه انجام م یکار نیاول شهیهم دیداشته باش ادیبه  -8

 .رودیساله شان به هدر م کیتالش  ی جهیو نت سندیامتحان بنو ینامشان را در برگه  کنندیافراد فراموش م

 
. از دیبزن نیپاسخ دادن به هر سوال را تخم یبرا ازیو زمان مورد ن دیبا دقت مطالعه کن ارکبیتمام سواالت را  ،ییحتما قبل از شروع به پاسخگو -9

 دگرگون کند. اریشما را بس یبازده تواندیمهم است و م اریزمان در امتحان بس تیریمد د،یکن زیپره شروع کردن با عجله

 



 

 

و  شودیاعتماد به نفس در شما م شیباعث افزا دیدار نانیاز جواب آن اطم که ی. پاسخ دادن به سوالدیسوال آغاز کن نیآزمون را با ساده تر -۱۰

پاسخ  بیا به ترتروجود ندارد که سواالت  یآماده خواهد شد. الزام دیکه ممکن است فراموش کرده باش یپاسخ دادن به سواالت یذهن شما برا

 .دیرا با عالمت مشخص کن دیکه جواب نداده ا یکه سواالت دیبه خاطر داشته باش یول دیهد

 
کار نوشتن است.  نیمواقع بهتر نی! در ادیو به اصطالح هنگ کن دیفراموش کن د،یدانیرا که م یامتحان مطلب نیوقتها ممکن است ح یبعض -۱۱

 یادیو احتمال ز کندیز مرا آغا تشینوشتن مغز از نو فعال ی. با کمدیموضوعات مشابه را به خاطر آور دیکن یسع ایو  دیسیبنو دیدانیکه م یزیهرچ

 مطلب وجود دارد. ادآوردنی یبرا

 .دیهدپاسخ  دیدانیکه پاسخ آنها را م یو ابتدا سواالت دیکن تیریگونه مواقع مد نیا که وقت خود را در دیخاطر داشته باش به

 
 د،یطول کش دیر نظر گرفته اآن د یکه برا یاز حد شیسوال ب کی. اگر پاسخ دادن به دیمساله وقت تلف نکن ایسوال  کی یاز حد برا شیب -۱2

 . دیسیدارند بنو ازین ییپاسخگو یبرا یکه زمان کمتر ی. ابتدا سواالتدیآن را رها کن

 
 یسواالت را بررس گرید کباریا و حتما حتم دی. اگر زودتر از موعد مقرر به سواالت پاسخ داددیبه طور کامل از زمان آزمون استفاده کن شهیهم -۱3

 .دیو از پاسخ درست مطمئن شو دی. مجددا مسائل را حساب کندیو پاسخ خود را مطالعه کن دیکن

 .دیننوشته باش گریسوال د یسوال را برا کیو جواب  دیوارد کرده ا یکه پاسخ سواالت را به درست دیکن یبررس

 
. پس به دیمربوطه را انجام داده ا فیو تکال دیه ا. شما قبل از شروع امتحان تالش خود را کرددیخود را حفظ کن یخونسرد طیتحت هر شرا -۱4

 زیدوستان شما ن ریسا یبرا طی. اگر امتحان سخت باشد، شرادینترس یزیکار کند و از چ یشما به درست فکر دیو اجازه ده دیخودتان آرامش ده

 است. کسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یآزمون استخدام یبرگزار نیمربوط به قبل و ح یها هتوصی
 
 ...میرا مطرح کن یاستخدام یآزمون ها نیجهت بهبود عملکرد شما در ح هیساده و پا یها یمبحث راه کار ها و استراتژ نیا در

 
است  نیما مهم باشد اش یکه االن ممکن است برا یزیآن چ. دینکن دیخود ترد ی( در قبولی)البته بطور جد دایمطالعه کرده یکاف زانیبه م اگر

 نیمو ه دیرا برداشت کن و ثمره تالش چند ماهه خود دیخود را در چند ساعت در برگه پاسخنامه وارد کن یتمام توانائ دیکه سر جلسه آزمون بتوان

 .بود خواهد زااسترس  تانیبرا یموضوع تا حد

 
 آزمون: یاستفاده درست از وقت در مدت زمان برگزار یزمان و نحوه  تیریدر باب مد نکاتی. ۱

 

ه هستند، مشکل کم است( با آن مواج "یا نهیچهار گز" ی)که سواالت آنها عموماً تست یاستخدام یدر آزمونها نیاز داوطلب یاریکه بس یمشکل

 وقت است.  میتنظ یتست یسؤال ها یژگیو نیمهمتر دیبه خاطر داشته باش شود؛یم یدیو نا ام شتریاسترس ب جادیبود وقت است که باعث ا

 
 م؟یآور یآزمون وقت کم م طی در چرا

 لی. دلمیکن یوال را بررسس نیالزم است در ابتدا پاسخ ا دیاستفاده کن یشما قرار داده شده است بدرست اریکه در اخت یاز وقت دیبتوان نکهیا یبرا

 طلبتا داو شودیم امر باعث نیآزمون است. ا یدر ط یزمان یزینداشتن برنامه ر شود،یآزمون دچار کمبود وقت م یداوطلب در ط کی نکهیا یاصل

 شانس خود را کاهش دهد. از حد مکث کرده و شیسوال ب کی یبر رو

س به ساعت نگاه که آخر هردر دیشو الیخ یو نه آقدر ب دیکه هر لحظه به ساعت نگاه کن دیوقت نه آنقدر وسواس به خرج ده می: در تنظمهم

 .دیکن

 
 تیمورد اهم نینامه در اداشتن بر. دیاست که زمان خود را هوشمندانه استفاده کن نیا دیمورد توجه قرار ده یتست یدر آزمونها دبای که اول نکته

 آزمون برنامه داشته باشم؟ یچطور در ط دیسوال بپرس دیدارد. شا یا ژهیو

ر گرفته شده، سواالت به آنها در نظ ییپاسخگو یوقت مناسب برا نکهیعالوه بر ا یعنیشده هستند.  یسواالت استاندارد ساز ،یتست یآزمونها در

به هر سوال در  ییپاسخ گو یرا برا یمدت زمان خاص دیزمان، شما با تیریمد یشده اند. پس برا یسته بندآسان، متوسط و سخت د یبه رده ها

 .دیریبگنظر 

 یبررس یزمان برا نیز اا قهیدق 5. دیکن یخود را بررس ی. قبل از شروع آزمون استراتژدیپاسخ ده قهیدق 7۰سوال در  6۰به تعداد  دیبا دیکن فرض

زمون کسر شود. پس در آاز زمان کل  دیبا قهیدق ۱۰ نیاست که ا ازیپرکردن پاسخ نامه ن ایمجدد پاسخ ها  یبررس یبرا قهیدق 5سواالت و  هیاول

 ییه پاسخگوک یهر سوال. درحال یبرا قهیدق کی شودیم یداشت که به عبارت دیوقت خواه قهیدق 6۰سوال شما  6۰به  ییپاسخگو یبرا قتیحق

 خواهند داشت. ازین قهیدق کیکمتر از  یبه اکثر سواالت زمان

 
 یطبقه بند آسان، متوسط و سخت یسواالت به دسته ها می. همانطور که گفتدیآزمون عمل کن یچگونه در ط دیاست که بدان نای دوم نکته

 دیدانیآنرا نم پاسخ دیکنیمکه فکر  دیآن خواهد شد. اگر با سوال سخت مواجه شد یو داوطلب با خواندن متن سوال متوجه درجه بند شوندیم

پاسخ  یانس خود را براش دیکه سخت هستند بمان یسواالت ی. اگر بر رودیبماند نترس دیپاسخ نامه سف نکهی. از ادیبالفاصله از آن سوال عبور کن

 مثال : ی. برادیریرا در نظر بگ ییخود عالمتها یداد. برا دیدادن سواالت آسان از دست خواه

 دانمیو پاسخ را نم ستمیسوال با بلد ن یعنی – عالمت

فکر کردن پاسخ را به  یپاسخ را فراموش کرده ام و با کم ایدارم  ازیبه پاسخ درست به زمان ن دنیرس یبرا یسوال را بلد هستم ول یعنی x عالمت

 آورم. یخاطر م



 

 

 پاسخ سوال را وارد کرده ام یعنی+  عالمت

در همان لحظه  دیدانیم نانیو اگر پاسخ سوال را با اطم دی. از سواالت ساده و آسان شروع کندیبرو شیو پ دیو با دقت بخوان یکی یکیرا  سواالت

 .شودیم زیشما ن هیروح تیکار باعث تقو نی. ادیو کنار شماره سوال عالمت + را قرار ده دیپاسخ ده

 کیاز  شیمثال ب ی) برا دیهر تست در نظر گرفته ا یکه برا یاز زمان شتریپاسخ دادن به سوال ب یبرا دیکنیفکر م یول دیدانیپاسخ سوال را م اگر

تمال دارد پاسخ اشتباه که اح یتست ی. زمان خود را برادیو از سوال عبور کن ( x) مثال عالمت  دیاست کنار سوال، عالمت بزن ازی( زمان ن قهیدق

 !دییایسواالت ب نیدر دور بعد به سراغ ا دیصرف نکن دیبده

 . دیاغ آن سوال نروآزمون به سر یتا انتها گریو د دبزنی –کنار سوال عالمت  دیآن مبحث را مطالعه نکرده ا ای دیدانیسخ سوال را نمپا اگر

درصد ( و زمان  2۰دود حداقل ح یعنی)  دیو سواالت آسان را پاسخ داده ا دیسواالت را خوانده ا یتمام کباریاست که شما  نیکار در ا نیا تیمز

که در کنار آنها  دیبرو ی. در دور دوم به سراغ سواالتدیدرصد سواالت ( دار 2۰درصد از سواالت( و سخت )  6۰سواالت متوسط )  یبرا یمناسب

 دیده و متوسط پاسخ دهسواالت سا . تنها اگر بهدیسواالت پاسخ ده نیبه ا دیکرده ا نییکه تع یدر مدت زمان دیکن یو سع دیقرار داده ا xعالمت 

 ! شودیدرصد م 8۰حدود  یزیچ

 بانیو از رق دیست آوردر آزمونها بد یادیز شرفتیپ دیتوانیروش م نیبا ا یبه سادگ یو بعد از مدت دیکن نیروش را تمر نیدر منزل ا دیبا شما

 .دیریبگ یشیپ

 
 نییو در زمان تع دیکرده و آن را تلف نکن میوقت خود را تنظ دیکن یو سع دیشمار به همراه خود داشته باش هیثان یدارا مچی ساعت سوم نکته

 .دیهر درس به سواالت پاسخ ده یشده برا

 
از  د،یینما ادهیه پسر جلس یو ...( را به خوب ییوقت، نحوه پاسخگو می)تنظ ینکات مربوط به سر جلسه آزمون استخدام دیبتوان نکهیا برای. 2

قل دو دفترچه سواالت تا آزمون، حدا ماندهیکه حتماً در مدت باق شودمی تقاضا اند شرکت ننموده یآزمون استخدام چیکه قبالً در ه یدوستان

 نیه سواالت بدون تمرب ییپاسخگو یالزم برا هایکیتکن یچرا که اجرا د؛یریقبل را انتخاب نموده و از خود آزمون بگ های سال یآزمون استخدام

 است. ینشدن یامر یو تجربه قبل

 
ه در دفترچه سؤال ک یبیکنند. ترت یدرس خاص شروع م کیدارند. مثالً اول از  یمختلف های روش ها،داوطلبان در پاسخ دادن به سؤال بعضی. 3

 .دیکن تیرا رعا بیشکل است وبهتر است همان ترت ن،یتر یمنطق باًیشده تقر تیرعا یها

است. ممکن  هیوصتدر حد  نیشود. اما ا یم یو سردرگم یخودبخود باعث نگران دن،یدرس به آن درس پر نیورق زدن دفترچه و از ا ادیکه ز چرا

تواند با سرعت درس بخصوص داشته باشد و ب کیبه  یادیز یلیعالقه خ ایداشته باشد  یا ژهیو ییاستعداد و توانا ،یدر درس خاص یاست کس

 با خود اوست . میصورت تصم نیها پاسخ دهد. در ا آنبه  یادیز

. چون وقت دینرو یگریس دتمام نشده به سراغ در یتا وقت د،یانتخاب کرده ا ییپاسخگو یکه هر درس را که برا دیکن تیمورد را رعا نیحتماً ا اما

 .دیبرگرد د،یا که قبالً پاسخ نداده ییدوباره به سراغ سؤال ها دیمحدود است و ممکن است نتوان

 .دیبرگرد یبلق هایکه دوباره سراغ درس دینباش نیوقت به فکر ا چیو ه دیبرو گریبعد به سراغ درس د د،یهردرس را مشخص کن فی: تکلمهم

 
. چون دیرا کنترل کن در پاسخنامه هم شماره سؤال ها د،یرا بدون پاسخ گذاشت یاگر سؤال ای د،ینکرد ترعای را ها درس بیکه ترت صورتی در. 4

شکال کوچک تا ا نیبا هم شود یاست، که باعث م یتست یدر آزمون ها جیاز اشتباهات را یکی پاسخنامه برگه در ها عالمت زدن اشتباه سؤال

 .دییفترچه آزمون کنترل نماشماره سؤال پاسخنامه را با شماره سؤال د ی. پس بهتر است هر از گاهدیپاسخنامه، جوابها را اشتباه عالمت بزن یاانته

 
 حیدر برگه سواالت دور پاسخ صح دیتوانیم دیدهیبا پر کردن پاسخ نامه بالفاصله بعد از هر سوال تمرکز خود را از دست م دیکنمی احساس اگر .5

 ۱۰هر سوال حدود   یپر کردن هر خانه برا یکه برا دیتوجه داشته باش یول دیپاسخ نامه را پر کن کجایآزمون به صورت  یو در انتها دیخط بکش



 

 

 یآن را در ابتدا دیکه با دیدار ازیزمان ن قهیدق ۱۰ یبه عبارت ای هیثان 6۰۰تا باشد حدود  6۰داشت و اگر تعداد سواالت  دیخواه ازیزمان ن هیثان

 !دیریآزمون در نظر بگ

 
 لحظه یثالً براشوند. م یشوند زود خسته م رهیخ یزیبه چ ی. بخصوص چشم ها وقتدیاستراحت کن یپاسخ دادن به دو درس، لحظه کوتاه نبی. 6

خ دادن به سؤال کار شما پاس نیو مهمتر دیشما سر جلسه امتحان هست دی( فراموش نکنهیثان ۱۰ یبه کوتاه ی. )حتدیرا ببند تانیچشم ها ای

 .دیرا کنار بگذار گرید یفکرها نینابراهاست، ب

 
وقت ها وسواس  یعضباست.  نیتر حیحدس صح نیمعموالً اول د؛یهرگز برنگرد د،یپاسخ داده ا نانیکه همان اول با دقت و اطم هایی سؤال به . 7

که  هایی سؤال یبرا مرور دوم را فقط نی. بنابرادیآن پاسخ غلط را عالمت بزن یو به جا دیرا پاک کن حیصح یشود شما پاسخ ها یباعث م ادیز

 .دیاختصاص ده دیشک دار

 
 حاتتوضی هاوقت یلیخ. دیاببی خود ذهن در را جواب آن دتوانییو اگر م دیاصل سؤال را خوب بخوان د،یتوجه کن ها نهیبه گز نکهای از بل. ق8

چه  ست،یام ندرست است، کد کیمثل: کدام  ی. کلماتدیهم دقت کن یدیکل های کلمه یکند، به بعض یم تیهدا حیسؤال، شما را به پاسخ صح

 .لیقب نیاز ا یاتو کلم دیکن سهیحداکثر، حداقل، مقا ن،یشتریب ن،یشود، چگونه است، کدام مهم تر است، کدام نادرست است، کمتر یم دهینام

 
را به  قبلی سخپا محل ،انتخاب شده ینهیگز ضیتعو ای(. در صورت حذف دی)وسواس هم به خرج نده دیرا کامالً پرکن حیصح ی نهگزی محل. 9

 .دیطور کامل پاک کن

 
 یمرور کل کیم هو در آخر  دیهر درس، فقط دو بار مرور داشته باش های سؤال یکه قرار است رو دیخودتان مشخص کن یاول، برا نهمی از. ۱۰

 هاول با عجله به سؤالااز دوباره باشد، شما از  شیپاسخ نامه. اگر قرار باشد مرورها ب روی هاو در ضمن آن، کنترل شماره سؤال عیسر یلیو خ

 هاییسؤال یر و بار سوم برابار و نه چندبار، فقط دو بار مرو کینه  نیشود. بنابرا ادترزی شود احتمال اشتباه شما یباعث م نیو ا ددهی یم سخپا

 .دیاز آنها بگذر عیسر یلیخ دینکرد دایپ یه البته اگر سرنخک د،یدان یکه اصالً پاسخ آنها را نم

 

ال اول را نتوانند پاسخ چند سؤ ی. معموالً داوطلبان وقتددانی نمی را ها سؤال یپاسخ بعض نکهیا یبرا دیاول، خودتان را آماده کن نهمی ز. ا۱۱

پاسخ  آنهابه  یه خوبب دیتوان یکه م دیدار گری. شما سؤاالت ددیآماده کن یتیوضع نیچن یدهند. خودتان را برا یخود را از دست م هیدهند، روح

 .دینکن یتوجه زهایچ نیو به ا دیکن تیخودتان را تقو هیروح نی. بنابرادیده

 
که  یو در صورت دیداشته باش یاز قبل نسبت به چگونه مطرح شدن سواالت آمادگ دیاست که شما با نیا دیبه آن توجه کن دیکه با ای نکته. ۱2

 . دیرا اعمال کن یمناسب تیریکنترل و مد دیآسان( بتوان یلیخ ایسخت باشند  یلیسواالت بصورت نامتعارف مطرح شوند )مثال خ

 

 متوانی یم ید. ما کاردار یادیز ریتاث تیمثبت در موفق هی. واقعاً روحدیباش نیخوشب د،یریگ یرا م هیقض ،یطرف منف نقدری: چرا ایانپای سخن 

 خودتانکارکند. با یتر یقو انیشود فکر شما هم با جر ی. داشتن اعتماد به نفس باعث ممیداشته باش مانیانجام آن ا ییکه به توانا میانجام ده

 .دیگفته هم اعتقاد داشته باش نیو به ا «توانمیمن م» د،ییبگو

 

 

 

 



 

 

 (یشنهادی)صرفا پیآزمون استخدام جلسه یبرا هیتوصچند 

 د؛ صرف کنید.و بیشتر وقت خود را برای دروسی که به آنها تلسط داری دیبه آن ها مسلط هست دیشروع کن ییاز درس ها 

 ی. حتدیب ندهجوا دیستینکه مطمئن  یسواالت که بهاست  نیما به شما ا هیتوص .دیجواب نده دیکه مشکوک هست ییها نهیبه گز 

 .دیشما به همه سواالت جواب ده ستین یازی. ندیمانده ا یبه س 7۰ نهیدو گز نیاگر ب

 ت رخی سواالد در بوموج ینکته انحراف عجله سبب شود که شما متوجهاست  ممکنزیرا . دیدر جواب دادن به سواالت عجله نکن

ز حد برای سواالت هم تامل بیش اشود. البته  یشما کسر م ازیبلکه از امت دیریگینم یازینه تنها امت دیاگر با عجله جواب ده نشده و

 مناسب نیست. 

 

:یریگ جهینت  

رو خواهد داشت.  شیپ یشتریمشکالت ب کند،یمشکالت تمرکز م یانسان رو یچرا که وقت دیهدفتان تمرکز کن یرو قطف

که  میکرد یادآوریرا  یما فقط نکات نجایرو خواهد داشت.در ا شیپ یشتریب یها ها تمرکز کند، فرصت فرصت یاما اگر رو

نکات  نیا تیخوب درس خوانده باشد، با رعا یاگر کس یعنیشود،  ونآزم یبهتر در هنگام برگزار یباعث اثر بخش تواندیم

 کسب کند. یبهتر ی جهیکند و نت یریاز اشتباهات ناخواسته جلوگ تواندیم

 

 استخدام رانیا تیسا یگروه آموزش -رو  شیدر آزمون پ تیموفق یآرزو با

 


