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 .سواالت سالهای قبل کنکوری اکتفا میکند یکسان در نظر گرفت
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یکی از اشتباهات رایج کارجویان عدم توجه به مواد آزمون اعالم شده در آگهی استخدامی جدید است. ممکن است شما به  -13 

رائه شده در سالهای قبل را مورد مطالعه قرار دهید، در حالی که مواد آزمون در آگهی استخدامی تصور آزمون های سالهای قبل موارد ا

جدید تغییر پیدا کرده است. ممکن است شما نمونه سواالت استخدامی آزمون های استخدامی سالهای قبل یک سازمان و یا بانک را 

استخدامی جدید متوجه شوید که چه مواد آزمونی را باید مطالعه و چه  خریداری نمایید اما قبل از هر چیزی باید با رجوع به آگهی

 .مواد آزمونی را مطالعه نفرمایید

به این نکته توجه داشته باشید که در برخی از آزمون های استخدامی همراه با اعالم مواد آزمون، جزوه یا   -14

 .ه داوطلبان نیز درج و یا ضمیمه آگهی استخدامی میشودمطالع جهت شده ذکر آزمون مواد از برخی یا تمام مطالعاتی منابع

 ابراینبن. آینده در بهتر عملکرد برای شود ای تجربه و درس شکست آنکه شرط به میرسد، راه از موفقیت شکستی هر بعد از -15

کرد بهتر در آزمون عمل برای اید کرده کسب که تجربیاتی از کنید سعی اید خورده شکست استخدامی آزمون چند یا یک در اگر

های دیگر استخدامی استفاده کنید. هر آزمون استخدامی تجربه ی مفیدی برای شما است که ممکن است رقیبان کم تجربه شما از 

 .آن بهره مند نباشند. هرچند که تجربه اصلی در کیفیت خواندن و مطالعه است

ه ما در سایت ایران استخدام دریافته ایم که یکی از مشغله های فکر و وسواس تقلب را از ذهن خود دور کنید. بر حسب تجرب  -16

فکری برخی از کاربران سایت احتمال تقلب در آزمون است! برگزاری یک آزمون استخدامی نیاز به تأییدیه ها و مجوز های مختلفی 

و عالوه بر آن اجرای آزمون های استخدامی  دارد. قوانین زیادی بر نحوه برگزاری آزمون های استخدامی و اعالم نتایج آنها حاکم است.

 مناسبی علمی دانش به را خود که به مجریان معتبری از جمله سازمان سنجش محول می شود. بسیاری از کاربران ایران استخدام 

 میشوند و این پذیرفته همزمان طور به مختلف استخدامی آزمون چند یا دو بلکه و استخدامی آزمون یک در تنها نه اند کرده مجهز

خود نشانی بر اجرای سالم آزمون های استخدامی است. خواستن توانستن است، بنابراین توصیه ما به شما این است که تمامی افکار 

 .منفی را از ذهن خود دور کنید
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