
 سواالت روانشناسی
 مصاحبه استخدامی

ی مثبت خودتون رو بگيد؟ويژگ و چندنقاط قوت : سوال  

 انجام رووقت زيادی صرف کنم اون کار  باشم مجبور اگه حتی نميزارم تمام نيمه رو کاری :جواب
.متهعد بودن - با ديگران خوب معاشرت ميکنم -منظم بودن -ميدم  

.ميشم سازگار سريع کارم محيط با .دارم رو الزم پشتکار هرکاری تو .هستم شناس وقت  

خودتو بگو؟ ضعف نقاط: سوال   

کردن نيستم چون ادم محتاطی هستم سعی ميکنم از قبل با برنامه ريزی همه  ريسکاهل  :جواب
پروازم و رسيدن به خواسته هام خيلی سخت باشه و  شايد هم مقداری بلند. چيو در نظر بگيرم
.اين بنظرم شايد نقطه ضعف باشه .ميشه چيزايی رو از دست بدمبعضی وقتا باعث   

از تايم زمانی که تعيين شده دلم ميخواد  روی يک موضوعی کار ميکنم فارغمثال وقتی  مورد بعد
کار رو به بهترين نحو انجام بدم در واقع انجام صحيح و کامل کار بيشتر مورد توجه من هست تا 

.هم فکر ميکنم يکی از نقاط ضعفم باشه دنزيادی دلسوز بو .تايم زمانی  



 
شما به کار گروهی عالقه داريد يا کار فردی؟: سوال  

هدف اصلی برای بنده انجام کار به بهترين وجه ممکن هست حاال اگه اون کار به صورت گروهی به 
انجام بهترين شکل انجام ميشه که عالقه مند به کار گروهی ام يا اگه اون کار به صورت فردی 

.ميشه که بنده عالقه مند به کار فردی هستم و در هر دو حوزه کار کردم هم گروهی و هم فردی  

عالقه به جاهای شلوغ داريد يا خلوت؟: سوال  

.سعی ميکنم هميشه خودمو با محيط اطرافم وفق بدم .سازگارم با هر دو جا  

به چه ورزشی عالقه داريد؟: سوال  

که هم فردی باشه و هم گروهی مثال هم فوتبال رو عالقه دارم و  بهتره ورزش هايی بگيم: جواب
.يا کوهنوردی و شنا و امثال اينها.هم تنيس که فرديه  

تو در چند جمله بيان و توصيف کن؟دخو: سوال  

يعنی  ممسيوليت پذير_فرد متعهدی هستم _معموال کارهامو از قبل برنامه ريزی ميکنم :جواب
از گرفتاری و مشکالت مردم - ميشه رو به بهترين نحو انجام بدمسعی ميکنم کاری که بهم واگذار 

.واقعا ناراحت ميشم  

اوقات فراغت خودتو چطوری ميگذرونی؟: سوال  

مثال روزهای تابستون بعد از ظهرها همراه -يکار نباشم مثل پيگيری اخبار روزسعی ميکنم ب: جواب
بعضی اوقات هم رفتن به _ همراه دوستان_بيرون مکان های خنک تر و کنار اب خونواده ميريم

.خوندن کتاب هم هست_استخر  

 

 



چه چيز اين شغل رو ميپسندی؟: سوال  

با اين شغل حس مفيد _داشته باشمموثر نقش خدمت به مردم با اين شغل ميتونم در : جواب
با کسانی سروکار دارد که مشکل دارن و اينکه اين شغل بطور مستقيم _بودن تو جامعه رو دارم

.و مشکل هر کسی رو حل کنی با دعای خيرش ميره بيرون .شما در حل اون مشکل موثری  

هايی دارين چه جوابی بديم که قانع کننده باشه؟گه گفتن چه مهارتا :سوال  

اينکه تو ولی خب بنظرم مهارت  .فکر ميکنم تو همه  زمينه ها حداقل مهارت ها رو دارم :جواب
محيط کار بتونی مشکالت رو برطرف کنی و به بن بست نخوری خودش مهارت خوبيه که فکر 

هر مهارتی که داريم رو ميگيم مثال مهارت های کامپيوتری يا زبان يا اينکه يا اگر  .ميکنم من دارم
توانايی ا رو ياد بگيرم ولی هکه موقعيت کاری برام پيش نيومده که بخوام اين مهارت همن درست

يادگيری بااليی دارم و زود ياد ميگيرم پشتکار و اراده بااليی دارم وخيلی عالقمند هستم ياد بگيرم 
.و مطمئن هستم که اگه آموزش ببينم ميتونم کارمند خوبی باشم  

؟انتظار چه ميزان حقوق را داريد: سوال  

زندگی خودمو باهاش تنظيم مقدار حقوق رو سازمان تعيين ميکنه و هر مقداری بده من : جواب
درحدی که بتونم نياز های ضروری زندگيم رو بر طرف کنم و فکرم زياد درگير هزينه های .ميکنم

.ضروری زندگی نشه  

کنيد؟ در صورتيکه مشکلی را در بين کارمندان اين اداره ببينيد چه می: سوال  

کنم و کمکش کنم يا  اگه مشکل مربوط به حيطه کاری باشه سعی ميکنم باهاش صحبت: جواب
.در صورتی که نياز به تذکر داره بهش تذکر بدم و اگر موثر نيفتاد به مافوقم ميگم  

 



وظيفه اين سازمان يا دادگستری چيه؟: سوال  

برقراری عدل و بنظر من مهمترين وظيفش رسيدگی به تظلمات و شکايات و تعديات و : جواب
.اين موارد هستامثال جرم و  جلوگيری از وقوعهمچنين مجازات مجرمين هست   

اگه بخوای همين االن يه پيشنهاد به سازمان ما بدی، چه پيشنهادی مد نظرته؟: سوال  

چون خيلی از مردم از قانون و مطالب حقوقی بی اطالع .ايجاد دفاتر مشاوره حقوقی رايگان: جواب
اين مراکز به تناسب .کننهستن و برای هر چيزی بايد برن پيش وکيل يا هزينه زيادی پرداخت 

.جمعيت تو مرکز استان ها يا شهرستان ها ميتونه کمکی به قوه باشه  

 .که مثال طرفين مشکلشون رو ارجاع بدن به داوری بجای دادگاهموسسات داوری ايجاد نين همچ
مثال هر کدوم از طرفين داور اختصاصی خودشو انتخاب کنه و داور سوم رو با تراضی انتخاب 

و اينطوری از حجم پرونده .کل و اختالف در جو دوستانه تری حل بشه و پايداريش بيشترهمش.کنن
ها ثبت اون اگه مثل دفاتر خدمات قضايی ب اين موسسات و.های دادگاه ها هم خيلی کم ميشه  

و همچنين قوه ارتباطش رو با دانشگاه  .ميشه واقعا از ورود بی رويه پرونده ها ب دادگاه کم نبها بد
.پژوهش بيشتر کنه و برای جلوگيری از وقوع جرم از اونها کمک بخوادو   

معضالت کشور در داخل و خارج کشور چيه؟: سوال  

اوضاع بد _بيکاری_معضالت داخلی همچون عدم مديريت صحيح و کنترل قيمت ها: جواب
.اقتصادی و گرانی  

.معضالت خارجی هم مثل تحريم ها  

مشکالت جوامع اسالمی چيه؟: سوال  

حکام جاهل و غربزده و جنگ طلب_عدم اتحاد و همدلی باهم: جواب  



نحوه عملکرد دادگستری در چند ماه اخير چگونه بود؟: سوال  

در زمينه برخورد با محتکران و مفسدين اقتصادی با توجه به نامه ای که به رهبری نوشتند : جواب
.خيلی خوب بود و نشون داد که بشدت پشتيبان حقوق مردم هست  

چند ماه اول اصالً بهت حقوق نميدن؟ واکنشت چيه؟: سوال  

قطعا وقتی اين اتفاق بيفته مشخصه که سازمان با مشکالت مالی طرفه و ادم سعی ميکنه : جواب
چون وقتی تعهد سازمانی رو قبول کردم با .خيلی منطقی برخورد کنه با اين قضيه و شاکی نباشه

.مشکالتش هم بايد کنار بيام  

ام رفتار شما در محيط کار نشان از اعتماد به نفس شما است؟کد: سوال  

 _جدی بودن و طبق قوانين عمل کردن_احساسی برخورد نکردن با موضوعات محيط کار:جواب 
بررسی دقيق پرونده و پاسخ دقيق به ارباب رجوع و فرصت مناسب دادن به وی جهت توضيح 

.دقت پاسخ دادن به ویکامل خواسته و خوب گوش دادن و به درست و با   

کنيم يا علم؟براساس منطق حل  مشکالت کاری خود را: سوال  

علم پيش بريم بايد از صرفا اگه بخوايم براساس  .آميخته با علم است که یبراساس منطق: جواب
اما  يکسری قواعد و اصول خاص پيروی کنيم و حتی اجازه کوچکترين انعطاف يا تغيير را نداريم

.بر اساس منطق باشد قابليت انعطاف و تغيير داردوقتی رفتار   

اگه ارباب رجوع داشته باشی، اول نماز ميخونی و يا اول کار ارباب رجوع رو راه ميندازی؟: سوال  

همون طوری که . اين نظر شخصيه خودمه بچه ها هر کسی ميتونه جواب بهتری داشت بگه: جواب
بايد .رهبری فرمودن فضيلت نماز اول وقت خيلی باالست و ما نبايد نماز اول وقت رو از دست بديم

کارمندا کارهاشون رو طوری تنظيم کنن که هم ارباب رجوع معطل نشه و هم فضيلت نماز اول 



موقعيتی پيش اومد بنظرم چون تو ساعت اگر همچين ولی اگر بهر حال .ت نديمرو از دس وقت
کاری هستيم و موظف به پاسخگويی به ارباب رجوع هستيم بنظرم نبايد ارباب رجوع رو منتظر 

.ارزشمندهاينکه جزو وظايف ماست پيش خدا بسيار از کردن گره و مشکل مردم خارج ازبذاريم و ب  

کردن چيست؟هدفتان از کار : سوال  

به نظر من انسان نبايد ساکن باشه و برای ادامه زندگی و پيشرفت و رسيدن به اهدافش : جواب
.مخصوصا به شغل و کاری عالقه داری.بايد کار و تالش رو هميشه داشته باشه  

کنی چه دليلی ميتونه داشته باشه؟رها  رو شغلاگه قرار باشه اين : سوال  

شه بين من و خانوادم و باعث بشه نتونم به درستی به خانوادم برسم و گه اين شغل مانعی با: جواب
.و بجای مفيد بودن برای سازمان باعث ضررش باشم يا اينکه نتونم در اين شغل موفق باشم  

ميتونی دليل بياری که کسی دوس نداشته باشه با شما کار کنه؟: سوال  

خيلی جدی هستم تو کار شايد برا شايد بخاطر خيلی منظم و حساس بودن تو کار و اينکه : جواب
.بعضيا ناخوشايند باشه و نخواد با من کار کنه  

چطور با اين وضعيت کنار آمديد؟. ی زمانی که با شکست مواجه شديد صحبت کنيد درباره: سوال  

برای موفقيت های ديگه و بيشتر تالش تجربه بشه ستم درس بگيرم و کسعی ميکنم از ش: جواب
.کنم  

چه توقعاتی از مدير يا رييست داری؟: سوال  

در حد توانم از من کار _اگر تو محل کار اشتباه يا سهل انگاری کردم به خودم تذکر بده: جواب
.جاهايی که نياز به کمکشون دارم از من دريغ نکنه و حمايتم کنه_بخواد  

 



  چيه؟ واکنشتون بدن حقوق شما از بيشتر همکارتون هب اگه: سوال

 .داره باالتری مدرکپست باالتری داره يا  يا بيشتر کارش سابقه يا داره دليلی شايد خب: جواب
.چه توانمندی داره خودمو تا اون حد برسونمببينم سعی ميکنم   

بگو؟ فتار سازمانی توانمندی و شناختی رومهمترين مشخصه خود از لحاظ ر: سوال  

وفاداری به _نظم و انظباط_تعهد به سازمان _وجدان کاری _مسيوليت پذيری در کار: جواب
.سازمان  

اعتماد بنفس خودت نمره چند ميدی؟ از يک تا ده به: سوال  

ميدم  10اين سوال هم جوابش بستگی به شخصيت هر فرد داره ولی يهو برنگردين بگيد : جواب
از من اين سوالو پرسيدن .يا بهر دليل جواب خوبی نباشه.اذيتتون کننچون ممکنه با سوال هاشون 

.ميدم به خودم 8و گفتم   

افه کاری کنی قبول ميکنی؟بايد بعد از ساعت کاری بمونی و اضاگه رييس يا سازمان بگه : سوال  

رييس من همه سعيمو ميکنم کارهام تو ساعت اداری تموم بشه ولی اگر تموم نشد يا اينکه : جواب
.گفت اضافه کار بايد بمونی مشکل خاصی با اين قضيه ندارم و ميمونم و کارو انجام ميدم  

نظرت راجع به مسايل جامعه چيه؟؟: سوال  

چون نميشه انسان در .بی تفاوت بودن نسبت به اوضاع جامعه بنظرم يک نقص و کمبوده: جواب
 فرد يک .چی داره ميگذره جامعه ای که داره خودش توش زندگی ميکنه مهم نباشه براش

 داشته فعال نقش آن در و باشه آگاه اسالميش امورجامعه و سياسی مسائل به نسبت بايد مسلمان
 جهت در ها راهپيمايی و انتخابات در حضور با بودن فعال اين از بخشی و. منفعل نه و باشه

.است اعمال قابل حکومت اسالمی های آرمان از حمايت  



؟محل خدمتت دور بيفتی چکار ميکنی اگه از: سوال  

يکی از شرايطی که ما قبول ميکنيم همينه که اگه سازمان شما رو به محل دور اعزام کرد : جواب
اگر هدف واقعا کار کردن تو دستگاه و اينکه ميخوای مشکالتی .نبايد شاکی باشيم و اعتراض بکنيم

بعدش هم معموال . با اين قضيه کنار اومدرو از مردم جامعه حل کنی باشه شايد خيلی راحت بشه 
بهر حال ادم وقتی .قل ميشی جای ديگهتنل کارت دور نيست مدتی هستی بعد مبرای هميشه مح

.محل خدمت جای دورل تعهدی ميده به يک سازمان بايد پای همه چيزش باشه مث  

اگه رييست از تو کار خالف و غير قانونی بخواد چکار ميکنی؟: سوال  

ارمندان دستگاههاي اجرائي مکلف مي باشند در حدود قوانين و مقررات ، احکام و اوامر ک: جواب
رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر کارمندان حکم يا امر مقام مافوق را 

برخالف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مکلفند کتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات 
در صورتي که بعد از اين اطالع ، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را . مقام مافوق اطالع دهندبه 

تأييد کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از ا ين حيث مسؤوليتي متوجه 
.انان نيست  

کتبا دستور بدن و  بهشون ميگماين کار غير قانونيه و بعد اگه اصرار کرد  اول بهش تذکر ميديم
.رو انجام ميدم و همه مسيوليت هم با خودشهدستور بعد من اون   

اگه ارباب رجوع عصبانی بشه واکنش تو چيه؟: سوال  

اين موارد تو دادگاه ها خيلی زياد پيش مياد خب اول سعی ميکنم ارومش کنم و محيط : جواب
عد ب..ل بشهشما اينجاييد که مشکلتون حهشون ميگم که ب.جا رو طوری کنترل کنم که اروم بشهاون

ازش ميخوام مشکلشو بگه و در حد توان با ارامش با داليل خودم سعی ميکنم توجيح يا ارومش 
.و اگر جواب نداد به رييسم اطالع ميدم.کنم  



چرا دادگستری رو انتخاب کردی؟: سوال  

بنظرم رسيدن حقی به حقدار خيلی شيرينه و فارغ از اينکه شغل خوب خيلی کم هستش : جواب
.ديدتوش دادگستری در واقع بهترين جايی هستش که ميشه مصداق اين عنوان رو   

که ميتونم از رشتم استفاده کنم و توش موفق باشم و پيشرفت  بهترين جايی هستدادگستری 
شکالت مردم هست که شما مستقيم با م مورد بعد اينکه دادگستری محلی_شغلی داشته باشم

خدمت به مردم و حل  سروکار داری و اين فرصتی هست که ادم از اين موقعيت استفاده کنه برا
برای انتخاب  جای پيشرفت داره که اين خودش انگيزسدادگستری  و همچنين _مشکالت جامعه

.اين شغل  

تخاب ميکنيد؟برای رسيدن به شغل مورد نظراتان بين تعامل و مديريت و تجربه کدام رو ان: سوال  

انتخاب ميکنم چون از اصلی ترين اصول مديريت بيشترين بهربرداری از رو من مديريت : جواب
 .هست پس بهترين انتخاب مديريت منابع و همچينين يکسو کردن عوامل به سمت موفقيت است

ضمنا با استفاده از روش مديريت در صورت لزوم ميتوان از دو عامل تعامل و تجربه نيز استفاده 
مديريت هم تعامل رو بوجود  .به زبان ساده مديريت کلی است نسبت به تعامل و تجربه.…کرد

.مياره هم تجربه رو  

اگر تعارضی در کار تيمی شما اتفاق بيفتد چگونه آن را حل ميکنيد؟: سوال  

 .اول سعی ميکنم ببينم اون تعارض چيه .بايد شناخت تا بتوان آن را مديريت و حل کرد وتعارض ر
که افرادی  .شنيدن نقطه نظرات اعضای گروه شناخت شرايط و. توافق در حل تعارض با افراد گروه
اين خودش خيلی در حل تعارض تيمی موثر  يماز هم جدا کنرو در يک گروه با هم متحد هستن 

.اخر هم تمرکز روی راه حل های عملی. است   

 



يس گروه رو قوی ميکنه يا اعضا گروه رو؟يآيا ر: سوال  

بنظرم هر دو يعنی رييس گروه رو رهبری و هدايت ميکنه و هماهنگی ها رو انجام ميده و : جواب
.قوی شدن گروه ميشه اعضای گروه هم با تبعيت کردن هر دو باهم باعث  

منافع سازمانی از نظرشما به چه چيز گفته ميشه؟: سوال  

 .منافع هر سازمان، موارديه که جزء اهداف اون سازمانه و تالش های سازمان در اون جهته: جواب
.و به طور کلی منافع هر سازمانی، عامل پايداری و بقای اون سازمانه  

.سازمان يکی از منافع مهم اونهبنظرم رضايت خوب مردم از عملکرد   

برای اينکه در سازمان به مشکلی بر نخورين با ديگران چطور برخورد می کنين؟: سوال  

.داشته باشمو همکاری و هماهنگی سعی ميکنم با همه همکاران تعامل : جواب  

چه کتاب هايی مطالعه ميکنی؟: سوال  

.گاهی هم کتاب تاريخی-خوندمکتاب چند تا از شهدا رو هم -کتاب های مذهبی: جواب  

؟گيت بعد از اينکه بری سر کار چيهبرنامت برای زند: سوال  

انشاالله ازدواج و اگر سازمان با اول تمام تمرکزم رو ميذارم که کارم رو بخوبی ياد بگيرم و : جواب
يا هر چيزی مد نظرتونه ميتونيد  .ادامه تحصيل مشکلی نداشته باشه ادامه تحصيل در مقطع دکترا

.بگيد  

چطور ميخوای تعادل بين زندگی شخصی و زندگی کاريت ايجاد کنی؟سوال؟   

بعد از کشيده نشه و  به محيط خونهسعی ميکنم مسايل کاريم فقط تو محيط کارم باشه و : جواب
مسايل کار توی  در واقع.ساعت کاری فرصت برای خونواده و در کنار اون ها بودن رو داشته باشم

.اداره و مسايل خونه داخل منزل  



چرا ازدواج نکردی؟سوال؟   

ساده ترينش اينه بگه شرايطش .اين سوال رو هر کسی هر طور صالح دونست جواب بده: جواب
مثال اگه جواب بدين .نيچيزی جواب نديد که بپيچونن شما رو و جوابی نداشته باش.فراهم نشده

رسيدم طرف ميگه با اين سن و انتخاب اين شغل هنوز به بلوغ فکری هنوز به بلوغ فکری الزم ن
.بهتره اينو نگيمپس  !!نرسيدی؟  

 سوال: دوست داری وقتی وارد جمعی شدی، برای جمع سخنرانی کنی؟

می و غير دوستانه اگه جمع دوستانه باشه بله ولی اگه جمع رس.بستگی به اون جمع داره: جواب
.بيشتر شنونده باشم و استفاده کنم تا اينکه بخوام صجبت کنم باشه ترجيح ميدم  

 سوال: دوس داريد عضو گروه باشيد يا رئيس؟

جواب: بستگی به هدف و کاری که اون گروه ميکنه داره.مثال شايد من توانايی رياست اون گروه رو 
داشته باشم برای هدفی که داره و شايد هم من هيچ اشنايی نداشتم باشم با کار اون گروه در اين 

 صورت ترجيح ميدم عضو گروه باشم و رياست رو کسی که تواناييش رو داره بر عهده بگيره.

 سوال: در قفل شده رو چجوری باز می کنيد؟

 جواب: با کليد

 سوال: چرا نماز رو به عربی ميخونيم؟

جواب: نماز رو به عربی ميخونيم چون عربی کامل ترين زبانه و با استفاده ازاين زبان ميشه عميق 
 ترين معانی رو درکوتاه ترين جمله بيان کرد.

 

 



 سوال: مسايل روز کشور چيه؟ توضيح بده؟

جواب: دور جديد تحريم های آمريکا عليه ايران آغاز شده با هدف اصلی ايجاد مشکالت اقتصادی_ 
افزايش بی سابقه نرخ ارز و طال و سکه و بدنبال آن کاهش ارزش پول ملی_ رئيس قوه قضائيه با 

ارسال نامه ای به رهبر معظم انقالب خواهان استجازه ای از جانب ايشان شدن جهت برخورد 
سريع تر با مفسدان اقتصادی که مورد موافقت رهبری قرار گرفت_ موضوع احتکار و برخورد شديد 

 با محتکران در سرتاسر کشور_ طرح سوال از رئيس جمهور در مجلس.

 سوال: عکس العمل شما وقتی رييستون بين شما و همکارتون تبعيض قائل ميشه؟

جواب: اين موضوع نبايد رو عملکردم تاثير منفی بذاره. اول دليلش رو پيدا ميکنم و شايد اون 
کارمند بهتر از من بوده بعد سعی ميکنم با توانايی هام خودم رو ثابت کنم. و اگر نقطه ضعفی دارم 

 برطرفش کنم.

 سوال: راهکاری برای حل مشکالت جامعه داريد؟ اين مشکالت چجوری حل ميشن؟

جواب: اول بايد خودمون رو باور داشته باشيم. بجای منافع شخصی منافع جامعه رو درنظر 
بگيريم_ بعد اينکه کاالی توليد داخل مصرف کنيم_استفاده از نخبگان و راهکارهاشون_حمايت از 

 توليدکنندگان داخلی.

 سوال: اگه قرار باشه يه پيشنهاد سازنده به سازمان بديد اون چيه؟

 جواب: تاسيس دفاتر مشاوره رايگان جهت اطالع رسانی حقوقی به مردم.

ايجاد موسسات داوری که داور رو طرفين به تراضی انتخاب کنن چون اينطوری مشکل در محيطی 
 حل ميشه هر دو طرف نقش موثری دارن.

 



 سوال: اگه چند سال ديگه کار بهتر با درامد بهتر پيدا کردين چکار ميکنين؟

جواب: ادم تو هر جايگاه و شغلی که باشه هميشه براش امکان داره موقعيت های بهتری پيدا بشه 
ولی من ترجيح ميدم تو همين شغلی که هستم بمونم و پيشرفت کنم تا از اين شاخه به اون شاخه 

 بپرم. سازمان رو من سرمايه گذاری کرده پس منطقی نيست که من کارمو رها کنم و برم.

 سوال: مشکالت امروز کشور چيه و علتش؟

 جواب: بيکاری_گرانی_ وضعيت بد اقتصادی_ مشکالت فرهنگی. 

  و علتش هم مديريت ناصحيح هستش.

 سوال: اگه بخوای سخنرانی کنی، سخنرانی رو چطور شروع می کنی؟

جواب: اول با نام خدا و با روی گشاده شروع ميکنم و سعی ميکنم مناسب با محل و موضوع و اون 
 جمع صحبت کنم.

 سوال: توی زندگيت توی تنگنا قرار گرفتی؟ چه محدوديت هايی؟ ميشه چندتاشو بگی؟

جواب: برای انتخاب رشتم توی تنگنا بودم که مثال رشته حقوق رو بخونم يا حسابداری رو يا چه 
دانشگاهی برم. يا مثال بعد از ليسانسم تصميم گرفتن برا اينکه برم سربازی يا فوق ليسانسم رو 

 بخونم سخت بود برام. بيشتر شخصيه اين سوال و هر کس ميتونه جواب بهتری رو براش پيدا کنه.

 سوال: ميتونی به ديگران اعتماد کنی؟

جواب: بستگی به طرف مقابل داره اگه شناخت داشته باشم ازش و قابل اعتماد و صادق باشه بله 
 معموال به دوستای صميمی و خانوادم اعتماد دارم.

 



 سوال: شرايط يه کارمند خوب چيه؟

جواب:کسی که با اهداف سازمانش حرکت کنه_ کارمند خوب کسيه که منظم باشه سر موقع سر 
کار حاظر باشه_متعهد و مسيوليت پذير باشه_تعهد کاری داشته باشه_وظيفه شناس باشه_تالش 

 کنه خودش رو با اهداف سازمانش وفق بده_از زير کار در نره.

 سوال: اگه با همکارت مشکل پيدا کنی، چيکار می کنی؟

جواب: هيچ دو نفری مسلما مثل هم نيستن و طرز تفکر و نحوه رفتارشون باهم فرق ميکنه.تو 
محيط کار هميشه بايد اين تفکر رو داشته باشيم که بايد با تعامل با ديگران رفتار کنيم.بعضی 
مشکالت با گذشت زمان حل ميشه و بعضی مشکالت هم با گفتگو قابل حل شدن هست.سعی 

 ميکنم با گفتگو حلش کنم.

سوال: چه معضالت مهمی توی زندگيت ميبينی؟ باهاش چطور برخورد ميکنی (حل مسئله)؟ آيا 
 جامعه ما دارای معضالت مهمی هست؟ چندتاش رو مثال بزن؟

جواب: بيشتر معضالت کشور و دغدغه جوانان هستش_اين اوضاع گرونی و نابسامان اقتصادی و 
 سخت شدن ازدواج و بيکاری معضالت بيشتر مردم هست.

اتاق بين اين دو ای داريم تا المپ توی اتاق ديگه سه تا کليد توی يه اتاق داريم و سه: سوال  

اين دو اتاق حضور داشت، چطور بفهميم که  ديوار هست و فقط يکبار ميشه توی هر کدوم از
ها هستن؟ کليدها مال کدوم المپ  

بعد خاموش  مبعد کليد دومی يکم صبر می کن مرو ميزنو دومی جوابش اينه که کليد اولی : جواب
هست برای کليد اولی  هاون المپی که روشن م تو اتاقميري مو به کليد سوم دست نميزن ممی کن

.برای کليد دومی و المپ سرد برا کليد سومی هست هالمپی که گرمدست ميذاريم رو المپ و اون   

  



 سوال: مهمترين هدفت توی زندگی چيه؟

جواب: اينکه فرد مفيدی باشم برا جامعه و گرهی از مشکالت مردم رو باز کنم و به خواسته ها و 
هدف ها وچيزايی که ميخوام برسم و پيشرفت داشته باشم و هيچ موقع حالت انفعال و سکون 

 نداشته باشم.مثال ادامه تحصيل و تشکيل خانواده و غيره.

 سوال: چه برنامه ای برای دو سال آينده داری؟ اصالً برنامه داری؟

 جواب: اول اينکه در کارم موفق باشم_ادامه تحصيل دادن_تشکيل زندگی دادن و غيره.

 سوال: برای موفقيت توی شغلت می خوای چيکار کنی؟

جواب: از تجربه های همکاران با سابقه استفاده کنم. تمرکز و دقت کنم و کارمو خوب ياد بگيرم و 
 تالشمو برای بهتر شدن انجام بدم.

 سوال: دنيا توی ديدگاه شما چطوريه؟

جواب: به نظر من دنيا پر از اتفاقای مختلفه و رويدادهای تلخ و شيرينه.يه گوشه دنيا جنگه يه 
 گوشه صلحه.زندگی به هرنحوی توش جريان داره.

 سوال: برنامه يه روز از زندگيت رو ميشه بگی؟

 جواب: اين سوال شخصيه و برا هر کسی متفاوت.

 سوال: اگه يه پست باالتر توی يکجای دور بهت پيشنهاد بشه چيکار ميکنی؟

 جواب: بستگی داره. اگر اختيارش با من باشه با خانواده مشورت ميکنم و بعد تصميم ميگيرم.

 سوال: رنگ مورد عالقت چيه؟

 جواب: از هيچ رنگی بدم نمياد همشون قشنگن ولی خب بيشتر رنگ ابی رو دوست دارم.



 سوال: چه روزی يا روزهايی از هفته رو بيشتر دوست داری؟ برای چی؟

جواب: به نظر من هر روز روز خداست و فرقی ندارن و اين عملکرد ما توی اون روزه که ميتونه روز 
 متفاوتی رو برامون رقم بزنه.

 سوال: برای ترويج انسانيت در جامعه چکار می کنين؟

جواب: اول سعی ميکنم با عملکرد و رفتار و برخورد خوبم اين رو به بقيه منتقل کنم. بعد سعی 
ميکنم در کار های انسان دوستانه و کار خير شرکت کنم و اگه فيلم يا کتاب مفيد در مورد اين 

موضوع پيدا کردم به ديگران هم معرفی کنم يا تشويقش کنم بقيه رو. وقتی کار خوبی ميبينيم با 
رفتارمون با نگاهمون حتی با زبونمون تشويق کنيم و با ديدن رفتار بد برعکس. و اگه کسی بابت 

 کاری انسان دوستانه ازم کمک خواست با کمال ميل از استقبال کنم.

 کار ديگه ای که ميشه کرد امر به معروف و نهی از منکر هست که وظيفه هر شخصيه.

 سوال: اگرهمکار کارخالف قانون کنه، عکس العمل شما چيه؟

جواب: اول با ارامش بهش تذکر ميديم که کارش اشتباه و خالفه و اگر دوباره تکرار کرد به رييس 
 يا مافوقمون ميگيم.

 سوال: اگه در محيط کار بی عدالتی ببينيد آيا به کارتون ادامه ميديد يا خير؟

جواب: اول سعی ميکنم دليل اصلی اين بی عدالتی را پيدا کنم.اگر بتونم به هر طريقی جلو بی 
عدالتی رو ميگيرم بجای فرار کردن.اگه بی عدالتی ببينم سعی ميکنم مثبت انديش باشم و به همه 

 تعميم ندم و انگيزه و عالقه ام را برای انجام کار از دست ندهم. 

 سوال: ورزش مورد عالقت چيه؟

 جواب: بيشتر شنا يا هر ورزشی ميخوايد بگيد.



معدل ديپلمت؟: سوال  

.هر نمره ای هست ميگيد: جواب  

اسم معلم کالس سوم ابتداييت؟: سوال  

يا خانم فالنی آقا: جواب  

سالشه؟چند سالش بود؟ االن چند : سوال  

اين سوال برا اينه که ببينن ميتونيد سنشو زود محاسبه کنيد و چقدر خطا داريد در : جواب
.محاسبه  

 سوال: کاری که بهت سپرده شده، چقدر به خودت اعتماد داری که انجامش بدی؟

جواب: من کاری رو که قبول کردم تمام سعيم رو ميکنم به بهترين نحو انجام بدم.چون بنظرم ادم 
کاری رو قبول کرد در قبالش مسيوليت داره و بايد تمام سعيش اين باشه کارشو خوب انجام بده.و 

 اينکه چون دقت و پشتکار الزم رو دارم فکر ميکنم از عهده اون کار برميام.

 سوال: کار گروهی بيشتر دوست داری و يا کار فردی؟

جواب: بستگی داره. بعضی کارها گروهی بهتره بعضی کارها انفرادی_کارهايی که بيشتر به 
همکاری نياز داره گروهی.دليلش هم اينه کار گروهی ضريب خطا کمتره و تو کار گروهی معموال 
بن بست وجود نداره.بعضی کارها رو هم فردی بايد انجام داد چون گروهی نتيجه خوبی نميگيرم 

 مثال اشپزی تنهايی انجام بشه نتيجه بهتری ميشه گرفت.

 سوال: آينده شغليت رو چطور ميبينی؟

جواب: فکر ميکنم با عالقه ای که دارم و رشتمم مرتبط هست با شغلم بتونم توش موفق باشم و 
 مفيد واقع بشم.

 سوال: مشکالت قوه قضاييه يا سازمان يا دادگستری چيه؟

 جواب: کمبود نيرو_کمبود قضات_حجم زياد پرونده ها

 



 سوال: انتقادی که ميشه از عملکرد قوه قضاييه داشت چيه؟

جواب: من در جايگاهی نيستم که بتونم انتقادی از قوه قضاييه داشته باشم و کارشناسان و خبره 
ها بايد انتقاد بکنن ولی بنظر من طوالنی شدن روند رسيدگی به پرونده ها.مثال يکی 6-7 سال 

 قبل قتل کرده هنوز حکمی براش صادر نشده.

  سوال: پاسختان به اين سوالها چيه؟انتقادپذيری يعنی چی؟ ادم انتقاد پذيری هستی؟

 مسوليت پذير هستی ؟مثال بزن

 جواب: انتقاد پذيری يعنی موضع گيری مثبت نسبت به انتقاد ديگران.
يعنی اينکه اگر شخصی امد و به بنده گفت آقای فالنی شما اين عيب رو داری و بنده واقعا ديدم 

که اون مشکل  و عيب را دارم ابتدا از اون شخص انتقاد کننده تشکر کنم که عيب منو بهم گفته و 
 بعدش در جهت رفع عيب خودم و اصالح خودم تالش کنم.

سعی ميکنم انتقاد پذير باشم و در مورد نظر ديگران فکر کنم.مثال دوستام بهم اين انتقاد رو دارن 
که مثال چرا هر کسی تو خيابون بياد بگه کمکم کن تو بهش پول ميدی و ميگن اين ها اکثرا 

متکدی هستن و وضعشون خوبه ولی من نظرم اينه کسی که بخاطر خدا ميده نبايد به اين موارد 
 منفی فکر کنه.

 مسوليت پذير هم هستم مثال کارهايی که بهم واگذار ميشه رو هميشه کامل انجام ميدم. 

 سوال: چه قدر خود و رفتار خود را می شناسی؟

جواب اول: بنظرم خودمو تقريبا ميشناسم مثال تو محيط کار رفتارم با بقيه چطوريه با دوستان 
رفتار و برخوردم چطوريه به چی عالقه دارم .شخصيتم چطوريه درونگرا هستم يا برونگرا و از اين 

 قبيل موارد.

 جواب دوم: اين سوال بستگی به خود افراد دارد يعنی اينکه شخصی که ۲۵ يا ۳۰ سال زندگی در 
اين اجتماع کرده با طرز فکرش و رفتار با مردم چگونه بوده بايد بگه که من انسانی هستم با نظم و 

انضباط ومسوليت پذير و در کارهای خود دقت الزم را دارم و در هرکاری به دنبال هدف و نتيجه 
کارهستم واگر نتيجه کار مثبت باشه خيلی خوشحال ميشم و اگر منفی باشه به علت يابی ان می 



پردازم و در اين زمانه رفتار انسان هست که به خود انسان هويت و شخيصت می ده مثال شما 
وارده يک اداره ميشی برای انجام يک کار اداری اگر کارمند خوش رفتار و خوش برخورد باشه باشه 

 همه جای از ان کارمند تعريف می کنی و ميگی خدای خيرش بده ادم خوش برخورد ی بود.

 سوال: مهمترين هدف زندگيتون چيه؟

جواب: اينکه برای جامعه و مردم مفيد بوده و بتونم از علمی که کسب کردم در جهت مثبت 
استفاده کنم و قدمی در راه پيشرفت کشورم بردارم و وقتی در ميانسالی يا سنی ازم گذشت 

 رضايت خاطر در جهت خدمتی که به مردم کردم داشته باشم.

 سوال: تاثيرات اصول دين در زندگيتونو بگين؟

جواب: اصول دين پايه و اساس و زير بنای دين اسالمه،پايبندی به اين اصول باعث افزايش قدرت 
ايمان،تسليم شدن در برابر فرامين الهی،صبر و بردباری در مواجهه با سختی و گرفتاری،در نظر 

 گرفتن رضای خدا در همه امور.

 ويژگی های يک دوست خوب چيست؟

 ايمان _ راستگويی_ دوستی دو طرفه_ دورو نبودن- خيرخواه بودن- خوش اخالق بودن. 

حديثی از پيامبر اکرم: از پيامبر پرسيدن بهترين دوست کيست؟ فرمود کسی که ديدارش شما 
 رابه ياد خدا بيندازد و گفتارش به علم شما بيفزايد.

 سوال: اگه شما در اين آزمون اصال رد بشيد چی ميشه؟

جواب: من تمام سعيمو ميکنم اين اتفاق نيفته چون براش زحمت کشيدم ولی اگر خدايی نکرده با 
اين وجود اين اتفاق افتاد خواست خدا و تقدير بوده چون من در حد توان تالشمو کردم و يقينا 

 خدا بهتر صالح کار ما رو ميدونه.

 سوال: دروغ ميگی؟

جواب: دروغ يکی از گناهان کبيره هستش و کليد همه زشتی ها دروغه. سعی ميکنم تا جايی که 
 در توانم هست دروغ نگم.



 چند مورد از توصيه های رهبری:

توصيه های رهبری به جوانان : اهل تقوا باشيد و واجبات را انجام دهيد از نيروی جوانی خود در 
جهت خودسازی و رسيدن به اهداف واال استفاده کنين شما به خاطر صفای باطنی که دارين در 

همه امور از ما که سن و سالی گذشته راحتر موفق ميشويد در راه کسب علم و دانش کوشا باشيد 
چون کشور با علم پيشرفت ميکند. به اقتدار ميرسد و دشمن هم ديگر به کشور مقتدر و قدرتمند 
فکر دست درازی ندارد. سعی کنيد در مورد سياستمدارا و افراد و دولت ها خود شما موضع داشته 
باشيد و فقط نگاه شما به من نباشد که موضع من چيست بعد شما اون موضع را بگيريد اين جور 

بودن کارها را قفل ميکند سعی کنيد بر اساس بصيرت و شناخت و تقوا موضع خود را مشخص 
کنيد تقوا در اين مورد به اين معنا است که جانبداری يا انتقاد يا تعريف شما بر اساس احکام الهی 

 و حق باشد و سليقه ای و خارج از محدوده ی حق نباشد.

 مباحث روز فعال اين ها مهمترين هستن:

برخورد با مفسدين اقتصادی بصورت علنی با اعالم نام آنها که به درخواست ريس قوه قضاييه از 
 رهبری دارد انجام می شود.

گرانی های اخير و ورود مجلس به تغيير تيم اقتصادی کابينه که با استيضاح ۲ وزير و سوال از 
 .ريس جمهور تا حاال همراه شده است.

 دريای خزر و تقسيم آن.

 ساخت جنگده تمام ايرانی که با باور جوانان اين مرز و بوم تحقق يافته است.

 تحرک برخی گروه های تروريستی و برخورد جدی با آنها.

 تحرک منافقين و آمريکا برای تنگ کردن فشار اقتصادی بر ايران.

 

 

 



  برای معرفی خود به زبان انگليسی ، معموالً با اين سوال ها مواجه می شيم:

Tell me about yourself 

 درباره خودت صحبت کن

Introduce yourself 

 خودت رو معرفی کن

Tell me about your background 

 

 بيوگرافی خودتو بگو: مثالدر زير يک بيوگرافی رو مينويسيم به انگليسی.

 1به نام خدا

 2 محسن مرادی هستم متولد 68 اهل تهرانم    

 3فارغ التحصيل رشته حقوق از دانشگاه آزاد سمنان

 4 پدرم بازنشسته بانک و مادرم خونه دار هست

 5   سه تا خواهر دارم

 6 دو تا از خواهرام ازدواج کردن

 

In the name of god 

My name is mohsen 



My last name is moradi 

Im from tehran 

I am 29 years old 

I have a bachelor of law degree from semnan azad university 

My father is a retired banker and my mather is housewife 

I have 3 sisters 

My two sisters are married 

.tank you so much. 

 

 اميدوارم جزوه مفيد دوستان و عزيزان واقع بشه.

 آماده سازی فايل در هفده شهريور نود و هفت.

 يا حق


