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همواره هر داوطلب آزمون استخدامیای نیازمند به داشتن یک تصویر از
فرآیند آزمونهای استخدامی در ذهن خود میباشد؛ این تصویر به داوطلب
کمک میکند تا در هر مرحله از آزمون بداند که بایستی به چه موارد مهمی توجه
کند .چه بسا بسیاری از داوطلبان با نداشتن آگاهی نسبت به این مراحل ،جذب
بالقوه خود را از دست دادهاند و لطمه بزرگی به انگیزه آنها در موارد بعدی
استخدامی به آنها وارد شده است .بنابراین ،در این فایل تالش شده است تا با عنایت
به الگوریتم فرآیندی و اجرایی آزمونهای استخدامی ،در راستای ابهامزدایی
نسبت به فرآیند جذب یاری رساند.
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مشاهده آگهی استخدامی در

سایتهای مربوطه

جستوجو برای منابع مطالعاتی

مطالعه برای آزمون مربوطه با

آزمون استخدامی مربوطه

توجه به منابع

روز آزمون

پیشنهادها :تراشیدن دو مداد از هر دو طرف
در این مرحله ،در صورتی که فرد واجد شرایط

در این گام ،فرد به جستوجوی منابع

مندرج در آگهی استخدامی باشد ،تصمیم به

میپردازد.

شرکت در آزمون استخدامی میگیرد و یا
واجد شرایط مندرج در آگهی استخدامی
نیست و صرفاً به منظور سنجش و کسب تجربه
در آزمون استخدامی ثبت نام به عمل میآورد.

پیشنهادها :استفاده از اطالعات

افراد

جدیداالستخدام در سازمان مربوطه در مورد
منابع مطالعاتی ،استفاده از اطالعات افراد
مجرب در سایتهای مربوط به استخدام

پیشنهادها :خالصه نویسی مطالب فرار از

آن ،مجاز به پاسخ دادن به حداکثر سه تست

طریق تکنیک  Mind Mappingیا همان

شکدار بین دو گزینه برای هر درس با این

نقشه ذهنی ،عدم خالصه نویسی در مورد مواد

شرط که گرایش داوطلب به اتتخاب یک

قانونها ،شرط موفقیت :مرور هر مطلب

گزینه نسبت به گزینه دیگر بیشتر باشد ،پاسخ

آموخته شده کمتر از دو روز بعد از فراگیری،

به سواالت ساده و پیش پا افتاده در دور اول و

ارجح قرار دادن تست زدن نسبت به مطالعه

پاسخ به سواالت زمانبر در دور دوم ،پاسخ به

متنی کتاب در دروس محاسباتی

دروس محاسباتی و تحلیلی مثل هوش در
اولویت آخر

مشاهده نتایج اولیه آزمون با
توجه به آزمون کتبی

تحویل مدارک

انجام مصاحبه تخصصی در

تحقیقات محلی و گزینش

صورت وجود

عقیدتی  -سیاسی

در این گام ،روز تحویل مدارک توسط

پیشنهادها :تسلط کامل بر مدارک کارگاهی

سازمان سنجش به صراحت مشخص میشود و

در صورت وجود ،تسلط نسبی بر مواد قانونی

در این گام داوطلب در صورت کسب

افراد بایستی طبق موارد مندرج در اطالعیه

(مثل قوانین و مقررات مربوط امور مالیاتی)،

حدنصاب آزمون که نصف میانگینهای

تحویل مدارک اقدام نمایند .به خاطر داشته

انعطافپذیری در برابر فشارهای روانی وارده

دروس عمومی و تخصصی نفر اول در شغل

باشید که در این گام ،به هیچ وجه مصاحبه

به داوطلب از سوی دستگاه مصاحبهکننده،

محل مربوطه بدون اعمال هیچ سهمیهای

تخصصی و یا گزینش عقیدتی صورت

ظاهر آراسته و معمولی ،تسلط نسبی و ابتدایی

میباشد ،داوطلب با توجه به نمره کل (آزاد یا

نمیگیرد بلکه صرفاً با توجه به مدارک ارائه

بر رشته تحصیلی داوطلب ،تسلط کامل بر مقاله

در سهمیه) ،رتبهبندی میشود.

شده ،پرونده استخدامی در سازمان مربوطه

پژوهشی چاپ شده مخصوصاً روششناسی

تشکیل میگردد و به ستاد مرکزی جهت تایید

پژوهش ،تسلط نسبی بر کامپیوتر (ورد ،اکسل،

نهایی مدارک ،ارسال میگردد.

پاورپوینت) ،تسطل بر وظایف مربوط به شغل،
صداقت کامل ،در نهایت خودتان باشید.

پیشنهادها :ظاهر موجه در روز گزینش،
صداقت کامل ،مطالعه فایلهای مربوط به
گزینش (موجود در سایت ای – استخدام)،
کنترل استرس ،مطالعه قرآن و توصیه به آن
دسته از عزیزانی که بر روخوانی قرآن تسلط
ندارند این است که در روز گزینش کُندخوانی
کنید تا شکسته نخوانید ،یادتان باشد که شما
جزء عوام هستید ،نه خواص؛ پس نبایستی
انتظارتان از خودتان در حد یک مجتهد باشد.

پیگیری

در این گام داوطلب بایستی از طریق راههای
ارتباطی گوناگون ،تلفنی ،حضوری و  ...از
نتایج مربوط به گزینش خود اطالعات الزم را
کسب کند .در این مرحله منتظر تماس سازمان
نباشید.

انجام معاینات پزشکی و

پیگیری برای زمان ارائه حکم

استعالمات مربوطه

استخدام

در این مرحله ،داوطلب با انجام یک سری

در این گام ،با سازمان مربوطه در جهت اطالع

آزمایشات پزشکی کلی و سطحی ،مورد تایید

از ارائه حکم رسمی استخدام ،تماس حاصل

پزشکان متخصص وابسته به سازمان مربوطه در

نمائید.

دریافت حکم استخدام و مراجعه به سازمان به
عنوان یک کارمند با توجه به زمان مندرج در حکم

جهت استخدام قرار میگیرند .معموالً این گام
با احتمال باال تایید میگردد .در برخی موارد،
استعالمات مربوط به کالنتری به عهده خود
داوطلب میباشد که از توسط سازمان مربوطه
متعاقباً اعالم میگردد.

من عقیده دارم ،انسانها در هر زمان از عمر خود ،چیزی برای ارائه به دیگران دارند؛ وسعت انسانها در دریافتن ،به اندازه وسعتشان در پرداختن است.
دنیا ،گهواره رشد من است.
I believe, Humans have something to offer to others at any time of his life; Greatness of the man in understand is the size of greatness of the
man in teach to others. World is my cradle growth.
«میثم کریمی»

