
 

 

 iranmosahebe.ir     سالم خدمت همه شما دوستان عزیز ایران مصاحبه

 آوردم .  ی از نقاط قوت و ضعف رو براتوندر جدول زیر لیست

ببی کنید  دربررسی  به  و  دارین  رو شما  ویژگی  برای مصاحبه می  د سازمانی که  نید کدام 
 د برید میخوره .خواهی

های رو داشته باشین اما یادتون رفته باشه پس حتما تمام ویژگی های ویژگی   شما شاید
 رو که براتون نوشتم بخونید و چند ویژگی رو از میان آنها انتخاب کنید .

 فسردها وابسته سخت گیر  نجیب 
 محتاط  سخت کوش  فداکار  مصمم
 رویایی  شکاک  مسلط گستاخ

 ه پر بازد آسان گیر   باشهامت   وظیفه شناس 
 عالقه مند به همکاری  ثابت قدم  با مالحظه  ن مطم

 خالق  حیله گر  ترسو  شجاع 
 کنجکاو  با فرهنگ  بد ذات  قدمنت

 همدل بی توجه فریبکار  جسور 
 دارای کاریزما  جذاب قابل تغییر  با احتیاط  

 خوش برخورد  متعهد باهوش  بشاش 
 فعال  عالقه مند شایسته دلسوز 

 مضطرب  هشیار  خشن ماجراجو 
 بی حوصله  دقت  با مغرور  قدر دان

 آرام  شجاع  با استعداد ارباب منش 
 فهمیده   مراقب بی خیال  توانا 

 ساده بی نظم  بخشنده  بد جنس 
 پر سر و صدا  مهربان  عصبی  تر و تمیز 

 مثبت  نقد پذیر  هشیار  گوش به فرمان 
 ریاکار  ن نا مطم  صبور  منظم



 

 

 مبتکر  ا نا شکیب هوشمند  سر سخت 
 تنبل  دقیق شاد  حسود  

 بلند پرواز  منطقی  دروغگو اهنما ر
 امیدوار  صادق  کمک دهنده دوست داشتنی 

 ت بی تفاو  شوخ فروتن  خونگرم 
 غیر قابل پیش بینی  بی صبر  دارای قدرت تخیل  بی ادب

 ساده لوح  سازنده  مستقل سهل انگار 
 دوستانه رک  ی  رسم بخشنده 

 متشکر  خوب نجیب  نترس 
 کوشا  شاد  زود باور  ترش رو 

 مشتاق پر انرژی  مشوق ین شرمگ
 عادل پر هیجان  بد طینت  با اخالق 

 مبارز  چابک  خیال پرداز  با وفا 
 شاکر  میانه رو  مستعد منعطف 
 معتمد قابل اعتماد سخت  متعادل

 هدفمند سر وقت  گرم  مفید 
 زکاوتمند  ماهر  بی ریا  مشکل برطرف کن 

 زحمت کش  سمج سخت گیر  عجیب 
 راضی  مشکوک  حمایت کننده  فقمو

 بی الیه خجالتی  حساس  راز دار 
 خستگی ناپذیر  بل اتکا قا لمعقو ساکت

 پیگیر  صلح جو  امین ریسک پذیر 
 محبوب  با ادب بد بین  مجاب کننده 

 مشکل ساز  پرو  کم رو   خوش بین و مثبت 
  

 



 

 

 ما به شما :  ویژه  پیشنهاد

 ه استخدامی  پکیج طالیی مصاحب

pack-http://iranmosahebe.ir/product/golden / 

 

 این پکیج شامل چه مواردی هست؟

 دقیقه فایل صوتی 150بیش از  -1

 گلچین سواالت پرتکرار مصاحبه های استخدامی و شغلی در کلیه سازمانها  -2

 ین جلسه مصاحبه و بعد از جلسه مصاحبه استخدامیح –نکات ریز و کلیدی قبل از جلسه مصاحبه  -3

 تجربیات دهها مصاحبه استخدامی دوستانی که سالهای قبل پذیرفته شدن  -4

 پشت پرده سواالت مصاحبه استخدامی و نحوه پاسخگویی کامل به هر سوال با ذکر دلیل  -5

 لو میندازه و ضامن موفقیت شماست نکات کلیدی که رعایت کردن آنها شما رو یک سر و گردن از رقیباتون ج -6

 این پکیج مناسب چه کسانی هست؟

 کسانی که دوست دارند مصاحبه استخدامی را یکبار تجربه کنند و هر چه سریع تر به شغل مورد عالقه شان برسند.  •

کسانی که این مصاحبه آخرین فرصتشان است و به خاطر محدودیت سنی در آزمون های بعدی نمی توانند شرکت   •

 نند . ک 

 کسانی که یکسال تالش کرده اند و می خواهند مزد زحمات یکساله خود را بگیرند .  •

 کسانی که دوست دارند همین امسال در سازمان مورد عالقه شان استخدام شوند .  •
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