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 باشد : فصول رزومه و کاورلتر چکیده کتاب زیر می
Amanda McCarthy, Kate Southam - Writing Resumes and Cover Letters For 

Dummies 
 همچنین بخش فنون مصاحبه برگرفته از کتاب زیر است :

The Only Interview Guide You Will Ever Need  - Andrew Underwood 

 

یا اجازی کتبی هر دو ناشر صورت گرفته    مطالب این دو کتاب با اطالع قبلی و از  استفاده  

مطاب   بازنشر  و  استفاده  گونه  هر  و  داده شده  اثر  این  برای  فقط  داده شده  مجوز  است. 

ا ناشرین  مجدد  اجازه  با  باید  دیگر  اشخاص  طبق  توسط  گیرد.  صورت  کتاب  دو  ین 

عیناً اول  رایت کتاب  ناشرین بخش کپی  از  آورده شده    درخواست یکی  آینده  در صفحه 

 .است

 

استفاده از محتوا و     باشد.اثر تحت حمایت قانون کپی رایت استرالیا می  این   همچنین کل 

رایت   کپی  حقوق  و  معنوی  مالکیت  نقض  شامل  کتبی  رضایت  بدون  اثر  این  مطالب 

 باشد.سترالیا میا

 

 

پاسارگاد   یگروه مهاجرتبرای استفاده از مطالب این کتاب با   یاجازه کتب برای هرگونه 
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 چرایی نگارش این کتاب: 1 فصل 

 1 فصل

 چرایی نگارش این کتاب 

  ل یتحص  ، یزندگ  یبرا  است  قرار است که    ی کسان  ینجات دهنده برا  یی راهنما  ، کتاب  نیا

در    ی و ارزشمند  ی کاربرداطالعات    ی حاو  ، راهنما  کتاب    ن یا.  ندیای ب  ای استرال  به   کردن   کار   ا ی  و

چگون  افتن ی  نکه یامورد   کنند،  آغاز  کجا  از  را  کنند،    ه یته   را  خود   کاورلتر   و  رزومه   هشغل 

  موفقدر مصاحبه خود    توانندیچطور م   نکهی پاسخ دهند و  ا  نش ی گز  اریچگونه به سواالت مع

  ن یااصل،    در .  میادادهکار شما ارائه    هیاول  یروزها  یبرا  ی دیما نکات مف   نیاست. همچن  شوند،

به منظور کمک به    وشده است    ی گردآور  گرانیو د  سندهینو  ی زندگ  یواقع   ات یمنبع از تجرب

  ی شغل طراح  افتنی در    عیاعتماد و تسر  جاد ی ااشتباهات متداول،    ی اجتناب از برخ  یبراشما  

 .دیساکن شو بایکشور ز ن یدر ا ترعیسر د یشده است تا شما بتوان

ا  فارغ تازگ   نکهی از  به  آماد  دیارسانده  انیپا   به  را  ودخ  التیتحص  یشما  کار    هو  شروع 

.  دیریقرار بگ  COVID-19  یامدهایپ   ریاحتمال دارد تحت تأث  د، یاافتهی   یشغل  نکهیا  ای   دیهست

کرده و    جادینقاط جهان ا  ریو سا  ایکار در استرال   طی را در مح  یادیز  راتییتغ  ،یریگهمه  نیا

شده    جادیا  زیناز مشاغل    یکرده و برخ  رییتغ   ایو    هاز مشاغل از دست رفت  یاری بس  ؛کندیم

سال  ها انسان  مااست.   افراد    بخاطر  یمتماد  ی هاتا  دادن  ب  براز دست    رنجکرونا    یمار یاثر 

زندگ   که   یاد یز  راتیی تغ   ریتاث  تحتو    برد  میخواه اما    می خواه  م،یروزمره دار  یدر    کی بود 

م  زیچ حرکت  جلو  به  جهان  است:  هیمسلم  و  شرا  تی وضع  رکند  داشته   یطیو  وجود  که 

با مردم  برگرد  دیباشد،  خود  کار  آنها    نیا  ند؛به  که  معناست  و    هیته  از  ریناگزبدان  رزومه 
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  را   یشمار   یب   یهاساعت  د یبا  ن یو همچن   هستند   یحضور  ا ی  ی مجاز  یهاشرکت در مصاحبه

 مختلف کنند.  ی هاتیساها و وبها، برنامهلیم یا ی بررس و اآنه م یتنظ صرف یهمراه با نگران

را    نیا شما    ارائهاز     د، یدار  حضور  آن  در   که   ی امرحله  هر  از  شغل  افتن ی   یبراکتاب 

 یبرخ ن ی. من همچنکرد خواهد  آماده ، یروز کار نیاول خود تا   ی اهای شغل رو یدرخواست برا

 با شما به اشتراک خواهم گذاشت.  زین راام راه آموخته ن یکه در ا  ییاز رازها

پروژهرساختیپروژه ز  تیریسال در مد   ست یباز    ش یب  من و    یهاها،  و گاز، معدن  نفت 

ا  ی ساز تجربه کاروساخت افراد    با مدت، من    نیدارم. در  از  نفر  کار،    یا یجواستخدام صدها 

رک بین المللی  و همچنین مشاور کاریابی با مد یمهاجرت  مشاور  ک ی   من  ؛سر و کار داشته ام

  یمختلف که سع   ان یرا از مشتر  ی کار  رزومه   هزار  دهاز    شیهستم که ب  زین  کوچینگ شغلی

استرال به  مهاجرت    سال چند    نیبنابرا  ؛ امکرده  یبررس  ، دارند  مناسبشغل    افتنی  ا یو    ای در 

 خود را به اشتراک بگذارم. اتیاز تجرب یگرفتم برخ م یتصم  شیپ

رزومه خود را    نکهیداوطلبان قبل از ا  دوارمیاماست که من    ی مواردهمه    یکتاب دارا  نیا

و    یبرا کنند  ارسال  ا  ی حتمن  از  ب  یبرا  نکه ی قبل  م ندیا یمصاحبه  فکر  اگر  بدانند.    د یکنی، 

  ی وقت   ن یهمچن  د؛ یدر اشتباه  سختشود،  یکننده آغاز م مصاحبه با نشستن با مصاحبه  ند یفرا

 ند یفرا  ن یواقع ا  در  ؛شودی، شروع نمردیگیبا شما تماس م  عیسر  ی مکالمه تلفن  یشرکت برا

.  دیینمایم   ارسالدرخواست    یشغل   ت یموقع  یکه شما برا  یادر لحظه  ؛شودیبا شما شروع م

  جمع آوری کردم کتاب را    نیامطالب این    من.  دیکتاب را بخوان  نیا  دی ، بادیدانیرا نم  نیاگر ا

در    منشده بودم.    دیو ناام  دلسردشدم  یکه روزانه با آنها روبرو م  یینامزدها  تیفیچون از ک

زندگ کار   هزار  دهاز    شیب  می احرفه  یطول  و  یمعرف،  یرزومه  خوانده  درخواستنامه  ام. را 

 که   ی مخصوصاً وقت  ؛ بود  دکنندهی ها ناامها و درخواستکه نگارش نادرست رزومه  است  ی گفتن

  بود  ن یا  آن   از  تردکنندهی دارند. ناام  ی شتری ب  یی توانا  اند،هکه آنها را نوشت  ی داوطلبانم  دانست یم

  از   یبرخ  ؛اندخود آماده نشده  ی هامصاحبه  یبرا  کهم  دی دیمرا    هاداوطلباز    یاری من بس  که

 رفتار کنند.   یاکه در طول مصاحبه چگونه حرفه  دانستندینم ی حت هاآن

به    و  امدهی ها دسال  نیکار در طول ا  یایبر اساس آنچه که از هزاران جو  دی، بگذارنیبنابرا

 .دهم شنهادیرا به شما پ یام، نکات آنها کمک کرده
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 چرا یافتن کار در اولویت است؟: 2فصل  

 2فصل 

 ؟ است تی کار در اولو افتن ی چرا 

 .دی، خوش آمددیاکرده  مکان  نقل نجا ی تازه به ا اگر

 .است ی کشور عال  نیا د،ی هست نجایا به آمدن  فکر در  اگر

ا  غفاراست.    زیانگشگفت  ی کشور  ایاسترال به    ا ی  دی هست  مهاجر  ک ی شما    نکهیاز  دانشجو، 

 .افتی  دیخواه یزندگ  یبرا ی عال ی کشور را مکان  ن یا ادیاحتمال ز

  چ ی ه  مَثَل  از)برگرفته    "خودشانخانه  "  همانند   ی مکانسراسر جهان به    مردم    یبرا  ایاسترال

 امر وجود دارد: نی ا یبرا یادیز ل یشده و دال لی ( تبدشه یجا خونه خود آدم نم

 ی زندگ یباال یاستانداردها •

 و سالم  منا ط یمح •

 ی ثبات اقتصاد •

  نکه یا  مگر  ؛خواهد بود  ایبرنامه شما هنگام ورود به استرال  نیمهمتر  ،شغل  ک ی کردن    دایپ

 .دی سخاوتمند داشته باش ی مال کننده تیحما ک ی  ا یثروتمند  ار یبس  یپدر و مادر

  نیچند  ایدر استرال   هامتی شوند که قیمتوجه م   ندیآیکشور م  که از خارج   یار یبس  افراد

به   نسبت  اجاره    ؛است  گرید  کشورهای برابر  مورد  در  خصوص    البته  ؛خدمات  نهیهز  ایبه 

است که شما   نیا  ی اساس  مسئلهد اما  نباال مطابقت دار  یهابا حقوق  یزندگ   یباال  یهاهنیهز

 .دیمند شواز حقوق باالتر بهره  دیتا بتوان دی باش داشته مطمئن  یمال منبع  ک ی  دیبا

از روز  یهانهیهز  پرداخت،  یمکان  رییتغهر    مانند شروع    دیرسیم  ایاسترال  به  که   یشما 
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هز  شد؛  دخواه مواد  قرارداد  نهیهزاقامت،    یهانهیمانند  اییغذااجاره،   ... و  برق  و  آب   ن ی، 

 .برسدتمام ا به شماانداز چند ماه پس ی و در ط افتهی شی افزاتواند به سرعت یم هانهیهز

ا  شاید  ایخوب    خبر خوب  چندان  که    نینه  دوم    افتنیاست  استرال  ایشغل  در    ا یسوم 

  ی حت  ؛ دندار  نه یزم  نیا  در   یاتینقش ح   ی بوم  تجارب  رایز  ؛شغل است  نیتر از اولآسان  اریبس

بس  ی بعض  در تجربه  شتر یب  ار ی موارد  هر  داشته  یااز  خود  کشور  در  ،  نیبنابرا  د؛ یاکه 

 ن چالش شما خواهد بود.یبزرگتر ا یشغل در استرال ن یآوردن اولدستبه

،  دیریکتاب را به کار بگ  نیموجود در ا   ی و واقع  ی عمل  یهاهیاز توص  یخوشبختانه اگر برخ

در وقت،    ییباعث صرفه جو  نی که ا  د یکن  عمل   رکانهیشغل خود ز  افتن یدر نحوه    دیتوانیم

اشتباهات    زیپره متداول    گزافاز  با  شد  خواهدو مشکالت  به  ادامه    زهیانگو  در  ماندن شما 

 جستجو  کمک خواهد کرد. ریمس

شما    یچند عدد برا  نجای. در اند«یگویاعداد دروغ نم»:  دی گویم   که   هست   ی المثل   ضرب

 آورده شده است: 

نوامبر   - کردن  مهاجر    ونیلیم   9/1  از   درصد   68،  2019در  پیدا  به  موفق  وارد  تازه 

 .  شغل شدند

قسمت    نیترسخت  ،کار  افتنی  finder.com.auمنتشر شده در    دیطبق گزارش جد -

دهنده  پاسخ  هزاردرصد( از    45)  ی مین  باً ی، تقرقتی در حق   ؛ است  ای در استرال  ی زندگ

نظرسنج که    ، یبه  داشتند  سخت  یافتناظهار  برا  نیترشغل  به    مکان   قلن  یکار 

 است. ا یسترالا

 . بوددرصد 5.5برابر با  2021دسامبر  در    ای استرال ی کارینرخ ب -

 .شوندیم  یبررس هیثان 10تا   6  ی  ط فقط ها رزومه شتریب -

 مهاجر کی  یرو شیپ یهاچالش .2-1

وجود،  نیبا ا  ؛ ماهر را تجربه کرده است  ی رویکمبود ن  ایدهه گذشته، بازار کار استرال  ی ط

 روبرو  یادیخود با موانع ز  تخصص  نهی شغل در زم  افتنی  یبرا  ای استرال  در  متخصص  مهاجران

برخهستند ا  ی.  آشنااز  عبارتند ها  چالش  نیاز  کار  ان یکارفرما  یبرخ  یی : عدم  تجربه  و   یبا 

 ض ی مواجهه با تبع   ، یاو حرفه  یتجار   ی نهادها  به  ت یهدا  ی دگی چی، پ یالمللنیب  ی هانامهیگواه

 زبان.  به یکاف تسلط عدم کارکنان و  



 15 است؟  تیکار در اولو  افتنی: چرا 2فصل 

 

 گروه مهاجرتی پاسارگاد  
 

م   یبررس  به  نجایا  در مهاجران  اچهار  مشترک  چگونگ  متخصصنع  آنها   یو  بر  غلبه 

 پرداخت. میخواه

 موانع زبان   .1-1-2

هستند که   ا یعمدتا از آس ندیآیم ا یمهاجر که هر ساله به استرال  تیاز جمع  یم یعظ بخش 

 ی ریادگی رو  شیپ  یهاچالش  نیاز مهمتر  یکی رو،  نیاز ا  ست؛ی زبان اول آنها ن  ،یسیلزوما انگل

 است. ی سیانگل زبان وثرم

  گرانیدر آن با د  دی که با  ی از زندگ   ی انهی ارتباط در هر زم  ی برقرار  یی توانا  عدم   ا ی  ییتوانا

  آدرس   کردن   دای پگرفته تا    لی به تحص  مربوط  مسائلاز    است؛  رگذار یتأث  م یتعامل داشته باش

 ی ( ضرورد یکن یم   ی زندگ  آن   در  که   ی کشور  اول )زبان    ی بومزبان    یریادگ ی  پس   ؛ غذا  د یخر  ای

استرال خوشبختانه  ا  یبرا  ای است.  از    یبان یپشت   یبرا  را   یادیز  یها برنامهمسئله،    نیحل 

 دهد. یواردان ارائه م تازه

 کشور  خارجِ مدارک شناختن تیرسم بهعدم   .2-1-2

ا  ار یچالش بس  کی با آن روبرو هستند  آنها در    نی معمول که مهاجران  است که مدارک 

 ت یاحراز هو  ییایسازمان استرال   ک ی توسط    نکه یمگر ا  ؛شودیشناخته نم   ت یبه رسم  ا یاسترال

را    رانیممکن است هرگز نام دانشگاه مربوط به ا  یمحل   انیکارفرما  اغلب شود. به عنوان مثال  

  ی ابی گرفتن ارز  ،مانع  نیغلبه بر ا  یراه برا  نیکامالً قابل درک است. بهتر  نیباشند و ا  دهینشن

  ان یبه کارفرما  نی. اکندیم   یسازاست که مدرک شما را معادل  ییای استرال  ت یصالح  نییتع

م  قانونیکمک  تا  مد  یکند  تشخ ابودن  را  شما  شما    مدرک  تیصالح  رایز  ؛دهند  صیرک 

 . است گرفته قرار  یابیارز  مورد معتبر  مرکز کیتوسط 

 ی یا نتوورکینگ شبکه ساز .3-1-2

را دشوار   ی سازتواند شبکهی، م ای مهاجران ماهر در استرال یبرا ی و فرهنگ ی زبان  ی هاتفاوت

طور به  شبکهیکل کند.  از  هدف  افراد  یساز،  با  زم  یمالقات  که    یکار  نهی در  شماست 

تواند شما را به سمت  یشما ارائه دهند که به طور بالقوه م  بهرا    یتوانند نکات و اطالعاتیم

 متخصصمهاجران    یبرا  یهمچنان مانع  یا . فقدان ارتباطات حرفهدهدسوق    تان یشغل بعد
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 گروه مهاجرتی پاسارگاد  
 

 . دیآیم  حساب به اندکرده  مهاجرت ای استرال بهکه تازه 

 :دیریرا در نظر بگ ریز ی ها نهیحل، گزراه ک ی عنوان  به

منطقه خود    ایدر شهر    ی احرفه  کاری یاشبکه    ک یگسترش ارتباطات خود، به    یبرا -

 .دیوندیبپ

 . دیخود، با مهاجران ارتباط برقرار کن یرب کارابا به اشتراک گذاشتن تج  -

به  لیپروفا  ک ی   کردن   بازبا   - و  کامالً    یاحرفه  افراد با    LinkedInدر    یاحرفهروز 

 . دیکن برقرار ارتباط 

 یبومتجربه   داشتنن .4-1-2

با آن    یوارداست که هر تازه  یسد   نیبزرگتر  ایاسترال   کاری در  تجربه  نداشتن   ،در واقع 

نوشته    ی هاروبرو خواهد شد. رزومه از طرف متخصصان خارجندرست  ممکن است    ، یشده 

ترد و  ا  جادی اکارفرما    در   ارتباط   یبرقرار  مورد   در  را  یی دهایشک    یابی ارز  مسئله،   نیکند. 

ها در  ییای ، استرالیکند. به طور کلیم   دشوارتر  انی کارفرما  یرا برا  یافراد خارج   یرب کار اتج

مهاجران   وقت  یتعصب   متخصصبرابر  اما  م   ی ندارند  مهاجران  استخدام  به  رسد،  ینوبت 

 . کنندیم خطر احساس  شده عنوان مسائل  مورد  در ییایاسترال  ان یکارفرما

نفس خود را از دست  بهاست که اعتماد  ن یا  د یبه خاطر بسپار  د یکه با  ی انکته  نیمهمتر

و    یهافرصت  دنبال  به  شهی هم  د،ینده ارتباط   جادیاآموزش  بدان  د یباش  یشبکه  که    دیو 

 وجود دارد.  تانی به اهداف شغل ی ابیکمک به شما در دست  یبرا ی خدمات مختلف 

  یایکه هر مهاجر جو  یکه تمام مسائل  دیرا دار  یشما کتاب  ،بار  نیاول  یبراحاضر  در حال

 . کندیم  انیب ،شودیبا آن روبرو م ای کار در استرال



 پاسارگاد گروه مهاجرتی  
 

 

 بازار کار استرالیا : 3فصل  

 3فصل 

 بازار کار استرالیا

ارگاندیتول  ن یبزرگتر  ا یاسترال محصوالت  ا  ک ی کننده  است.  جهان  همچن   نیدر    ن یکشور 

تول  کی   محصوالت کشاورزی استرالیا عمده تجارت    ی بازارها  .کندیم  د یسوم پشم جهان را 

آمر  یکشورها ننی، چ کایژاپن،  کرهلندیوزی،  اتحاد  یجنوب،  است.  ه یو  در    یفعل   تیوضع  اروپا 

مانند    ییها نهیزممتخصصان در    یبرا  ی ادیز   یتقاضا  که  دهدیمنشان    ای بازار اشتغال استرال

ماهر    ار یبس   رانی، معلمان و مدان سالمند  از   ت، مراقبیبهداشت  ی هامهندسان، کارکنان مراقبت

در    یسطوح کار  یدر تمام   یکاو. صنعت معدندارد  وجودمناطق خاص    درمختلف    ع یدر صنا

استرال   ی کاریب  نرخ  . باشدیم   یانسان  ی روین  ازمندی نمناطق مختلف   نشان    ی ثابت  رقم   ا یدر  را 

به    روسیو  بحران   که  بود  درصد 5حدود    2020تا سال    که دهد  یم را  آن    درصد  9/6کرونا 

 درصد کاهش یافت. 5.5و سپس در تاریخ نگارش این کتاب به میزان داد  شیافزا

در آن    کار ی اساس تعداد افراد شاغل و ببر  ایاسترال   یهانیها و سرزم التی در ا  یکاریب  نرخ

 زان یم  نیرا با کمتر  نیو سرزم  الت یدر هر ا  یکارینرخ ب  ری. جدول زاستزمان محاسبه شده  

 دهد.ینشان م ا یدر استرال 
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 گروه مهاجرتی پاسارگاد  
 

 )%(  ی کاریب نرخ ن یسرزم  /التیا فیرد

 3.4 ا ی استرال تخت یپا قلمرو 1

 3.8 ی شمال  نیسرزم 2
 6.2 ا ی تاسمان 3

 5.5 ساوت ولز  وین 4

 4.9 ی غرب ی ایاسترال 5

 5.5 ا یکتوریو 6
 6.1 نزلند یکوئ 7

 5.7 ی جنوب ی ایاسترال 8
 

 ا یدستمزد در استرال نیانگیم .3-1

را در    یدستمزد   زانیماست که چه    نیا  یذهن هر مهاجر  در  سواالت  نیاز مهمتر  یکی

ایم  ا یاسترال در  داشت.  انتظار  مقا  نجا یتوان  و  آمار    شما   ذهن  شدن   روشن  یبرا  سه ی چند 

  درآمد متوسط  2021(، در نوامبر ا ی)اداره آمار استرال  ABSاساس گزارش  بر آورده شده است.

که در صنعت معدن استخدام    ی کسان  . است  هدالر بود  1،711  ، تمام وقت بزرگساالن  ی هفتگ

باالترشده بزرگساالن در استرالتمام  یدرآمد هفتگ  نیانگیم   نیاند  دالر   2،700را که    ای وقت 

بزرگساالن    یوقت براتمام  یهفتگ  درآمدسطح متوسط    نیکه کمتر  یند. صنعت اهاشترا د  بود

 . است هدالر بود1,200 معادل ی درآمد با  ییغذاصنعت اقامت و خدمات داشته،  را

  ی با حداقل نرخ ساعت   ا یو توسعه، استرال  ی اقتصاد  ی از سازمان همکار  ی بر اساس گزارش

اساس    19،49 بر  )که  هفتساعت    38دالر  در  استرال  740  ه، کار  است(  هفته  در   ای دالر 

مل  نیسخاوتمندتر جهت    یبعد  بخشرا دارد. در    شرفتهیپ  یدر کشورها  یحداقل دستمزد 

ارائه شده    ای دستمزد در سراسر استرال  طی از شرا  ی آمار  سهی شما، چند مقا  دگاهیروشن شدن د

 است.

  است   شده   پرداختهز کشورها  ا  یدر برخ  یحداقل نرخ دستمزد ساعت   سه یمقا  به   نجایا  در

منظور   براساس  یکنواختی)به  دستمزدها  همه   ،AUD  تبد  با   آورده  2021مارس    لینرخ 

 :(اندشده
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 دالر در ساعت  19.49: ایاسترال -

 دالر در ساعت  14.94انگلستان:  -

 دالر در ساعت 16.55فرانسه: -

 دالر در هر ساعت 15.17آلمان:  -

 دالر در ساعت 18.9:لندیوزین -

 2021 سال در یوقت عاد تمام درآمد نیانگیم .3-2

 ساالنه دستمزد  متوسط الت یا فیرد

 دالر 71،718 ی تاسمان 1

 دالر  75،369 ی جنوب ی ایاسترال 2

 دالر 80،304 نزلند یکوئ 3

 دالر  80،610 ا یکتوریو 4

 دالر 83،517 ساوت ولز  وین 5

 دالر  86،762 ی شمال  قلمرو 6

 دالر  90،496 ی غرب ی ایاسترال 7

 دالر 94،224 تخت یپا قلمرو 8
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 تیجنس بزرگساالن تمام وقت براساس صنعت،  یعاد  یهفتگ درآمدمتوسط  .3-3

 صنعت  فیرد
  درآمد نیانگیم

 ($) افراد

  درآمد نیانگیم

 ($) مردان

  درآمد نیانگیم

 ($) زنان

 2,295.80 2,695.90 2,633.20 معدن  1

 1,397.80 1,599.10 1,555.90 د یتول 2

 1,790.00 1,986.80 1,944.10 برق، گاز، آب و زباله  خدمات  3

 1,394.40 1,668.00 1,629.40 ساز وساخت 4

 1,427.30 1,641.50 1,578.40 ی فروشعمده تجارت  5
 1,220.40 1,336.50 1,289.30 ی فروشخرده تجارت  6
 1,078.80 1,217.00 1,161.10 یی و غذا ی اقامت خدمات  7

 1,733.40 1,733.40 1,685.20 ی و انباردار  ینقل، پست وحمل 8

 2,158.10 2,158.10 2,033.60 مخابراتو  ی خبر یهارسانه 9

 2,272.60 2,272.60 2,032.10 مه یو ب یمال  خدمات  10

11 
  ی، استخدام یااجاره خدمات 

 و امالک و مستغالت 
1,539.80 1,677.90 1,677.90 

 2,201.00 2,201.00 2,001.40 ی علم، یاحرفه -ی فن  خدمات  12

 1,629.40 1,629.40 1,526.00 ی بانی و پشت ی ادار خدمات  13

 1,874.30 1,874.30 1,824.50 ی من ی و ا یعموم  تیریمد 14

 1,994.20 1,994.20 1,838.30 پرورش و آموزش 15

16 
و   ی بهداشت یهامراقبت

 ی اجتماع یهاکمک 
1,675.60 1,969.00 1,969.00 

 1,517.80 1,517.80 1,464.40 ی حیو تفر یهنر خدمات  17

 1,314.00 1,314.00 1,322.80 خدمات  ریسا 18

 1,804.20 1,804.20 1,711.60 ع یصنا کل 19
 
 2021نوامبر  ای، استرالی هفتگ درآمد، متوسط ای: اداره آمار استرالمنبع
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 ایمشاغل در هر صنعت در استرال ع ی توز .3-4

 )%(  شغل  عیتوز زانیم صنعت  فیرد

 2.3 یری گیو ماه ی ، جنگلداریکشاورز 1

 1.1 معدن  2

 5.6 د یتول 3

 0.7 برق، گاز، آب و زباله  خدمات  4

 7.3 ساز وساخت 5

 3.7 ی فروشعمده تجارت  6

 8.8 ی فروشخرده تجارت  7

 7.6 اسکان و غذا  خدمات  8

 3.8 ی و انباردار ینقل، پست و حمل 9

 1.5 مخابرات و ی خبر یهارسانه 10

 3.7 مه یو ب یمال  خدمات  11

 2 امالک و مستغالت  ،ی، استخدام یااجاره خدمات  12

 7.8 ی ، علمیاحرفه -ی فن  خدمات  13

 9.3 ی بانی و پشت ی ادار خدمات  14

 5.4 ی من ی و ا یعموم  تیریمد 15

 7.6 پرورش و آموزش 16

 11.1 ی اجتماع  یها و کمک  ی بهداشت یهامراقبت 17

 2 ی حیو تفر یهنر خدمات  18

 3.5 خدمات  ریسا 19
 

 ای: اداره آمار استرالمنبع

 

 . دیکن دیبازد payscale.com از د، یحرفه خاص را بدان ک ی  دستمزد  دی دار قصد اگر مهم : 
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 (ی)چشم انداز شغل ندهی سال آ  5 در حال رشدمشاغل  .3-5

بینی   این  پیش  باشند.  داشته  باالتری  رشد  آینده  سالهای  در  مشاغل  برخی  که  میشود 

 : از عبارتند   که مشاغل 

 ی اجتماع  یها و کمک  ی بهداشت یهامراقبت ▪

 ی علم و ی احرفه -ی فن خدمات  ▪

 پرورش و آموزش ▪

 ساز  و ساخت ▪

اول:   مل  ت یحما  یبراگروه  طرح  سرماNDIS)   تیمعلول   مهی ب  یاز  در    ی گذارهی(، 

تقاضا مارستانیب و  خدمات    یبرا  ندهیفزا  یها  و  کودکان  از  مراقبت  سالمندان،  از  مراقبت 

خواهد    ازی به کارگران ن  یاجتماع  یهادر صنعت بهداشت و کمک   ، بر مراقبت در منزل  یمبتن 

 عبارتند از: مند است ازین انکارگر به که  ی از مشاغل یبود. برخ

o  مراقبان سالمند و معلول 

o  ده ش رجیسترپرستاران 

o  مراقبان کودک 

o ی ستیبهز ی بانی کارگران پشت 

  : دوم  فن   در گروه  خدمات  شرا   ی علم   و   ی احرفه  -یصنعت  واجد  کارگران  و    ط یبه 

 : از عبارتند  مشاغل ن یا به مربوط یهارشتهخواهد بود.  ازی ن نیز کردهلیتحص

 هاشنی کی اپلافزار و نرم سانینوبرنامه  ▪

 و سازمان  تیریمد لگرانیتحل ▪

 حسابداران  ▪

خواهد بود. تعداد کودکان در    ازین  زینپرورش    و  در صنعت آموزش  کارگران  بهگروه سوم :  

وجود دارد.    زین  اجتماعات طرف بزرگساالن و    از آموزش    ی مدرسه در حال رشد است و تقاضا

 هستند:  ازین ریز مانند موارد  یت یبدان معناست که معلمان و کارگران حما نیا

o  دبستان معلمان 

o رستان یمعلمان دب 

o ی آموزش  ارانیدست 
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 ساخت و ساز گروه چهارم : مشاغل مربوط به 

 مشاغل بر اساس مناطق  .3-6

ا استخدام  نیشتریب کل  در  صنا  ، تاالیها  به  کمک   بهداشت،  ع یمربوط  و    یهادرمان 

ها تقاضا  التی ا   یاما در برخ  هستند  یو آموزش  یدیتول   عی، صنایفروش، تجارت خردهیاجتماع 

مربوط به مشاغل محبوب در هر    ریز  ستیاست. ل  االتیا  ریاز سا  شتریاز مشاغل ب  یبرخ  یبرا

 است. ا یاسترال  التیا

 ( NSWساوت ولز ) وین .1-6-3

 ی امهیو ب یخدمات مال  •

 ی علم و ی احرفه -ی فن خدمات  •

 ی نقل و انباردار و حمل •

 یی و غذا ی خدمات اقامت •

 ی فروشتجارت عمده •

 مختلف بر اساس مناطق   عیمشاغل در صنا عیتوز

 صنعت 
ساوت ولز   وین

(NSW ) 
   یدنیس

ساوت ولز   وین هیبق 

(NSW ) 

 4.5 0.6 1.9 یر یگیو ماه ی،جنگلدار یکشاورز

 1.4 0.1 0.5 معدن 

 5.6 4.8 5.1 د یتول

 0.8 0.5 0.6 برق، گاز، آب و زباله  خدمات 

 7.6 6.8 7.1 ساز وساخت

 2.8 4.6 4.0 ی فروشعمده تجارت 

 9.0 8.6 8.7 ی فروشخرده تجارت 

 8.5 7.5 7.8 یی و غذا ی اقامت خدمات 

 3.4 4.0 3.8 ی و انباردار ی ، پستنقلوحمل خدمات 
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 صنعت 
ساوت ولز   وین

(NSW ) 
   یدنیس

ساوت ولز   وین هیبق 

(NSW ) 

 0.8 2.5 1.9 مخابرات و ی خبر یهارسانه

 2.8 5.3 4.5 مه یو ب یمال  خدمات 

امالک و  ،ی، استخدام یااجاره خدمات 

 مستغالت 
2.0 2.2 1.8 

 7.1 10.3 9.3 ی بانی و پشت ی ادار خدمات 

 6.5 4.5 5.1 ی من ی و ا یعموم  تیریمد

 7.9 6.9 7.2 پرورش و آموزش

  یها و کمک  ی بهداشت یهامراقبت

 ی اجتماع 
11.0 10.4 12.2 

 1.5 1.9 1.7 ی حیو تفر یهنر خدمات 

 3.5 3.2 3.3 خدمات  ریسا
 ایآمار استرال: اداره منبع

 ( VIC) ای کتوری و .2-6-3

 د یتول ▪

 ی فروشخرده ▪

   ی علم و ی احرفه -ی خدمات فن  ▪

 ساز  و ساخت ▪

 مختلف بر اساس منطقه   عیمشاغل در صنا عیتوز

 ا یکتوریو هیبق  ملبورن   ا یکتوریو صنعت 

 5.4 0.8 1.8 یری گیو ماه ی ، جنگلداریکشاورز

 0.5 0.1 0.2 معدن 

 7.1 6.0 6.3 د یتول

 0.9 0.6 0.7 برق، گاز، آب و زباله  خدمات 
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 ا یکتوریو هیبق  ملبورن   ا یکتوریو صنعت 

 7.3 6.5 6.7 ساز وساخت

 2.9 4.6 4.2 ی فروشعمده تجارت 

 9.1 9.0 9.0 ی فروشخرده تجارت 

 7.1 7.0 7.1 یی و غذا ی اقامت خدمات 

 3.6 3.9 3.9 یو انبارداریپست،نقل وحملخدمات

 0.8 2.0 1.7 مخابرات و ی خبر یهارسانه

 3.1 4.5 4.1 مه یو ب یمال  خدمات 

 1.5 1.9 1.8 امالک و مستغالت  ،ی، استخدام یااجاره خدمات 

 4.7 9.5 8.4 ی علم و ی احرفه -ی فن  خدمات 

 7.0 10.7 9.8 ی بانی و پشت ی ادار خدمات 

 5.3 4.2 4.4 ی من ی و ا یعموم  تیریمد

 8.3 8.0 8.0 پرورش و آموزش

 12.1 10.7 11.0 ی اجتماع  یها و کمک  ی بهداشت یهامراقبت

 1.9 2.4 2.3 ی حیو تفر یهنر خدمات 

 3.1 3.3 3.3 خدمات  ریسا
 ای: اداره آمار استرالمنبع

 (QLD) نزلندیکوئ .3-6-3

 ی کشاورز ▪

 معدن  ▪

 ساز  و ساخت ▪

 ی فروشخرده ▪

 یی اسکان و خدمات غذا ▪

 ی نقل و انبارداروحمل ▪
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 مختلف بر اساس منطقه   عیمشاغل در صنا عیتوز

 نزلند یکوئ هیبق    زبرنیبر نزلند یکوئ صنعت 

 4.3 1.0 2.7 یری گیو ماه ی ، جنگلداریکشاورز

 1.9 0.7 1.3 معدن 

 5.3 6.0 5.6 د یتول

 0.8 0.7 0.7 برق، گاز، آب و زباله  خدمات 

 8.7 7.4 8.1 وساز ساخت

 2.8 3.8 3.3 ی فروشعمده تجارت 

 9.2 8.6 8.9 ی فروشخرده تجارت 

 8.4 7.2 7.8 یی و غذا ی اقامت خدمات 

 3.8 4.2 3.9 یو انبارداری،پستنقل وحملخدمات

 0.8 1.2 1.0 مخابرات و ی خبر یهارسانه

 2.8 3.6 3.2 مه یو ب یمال  خدمات 

 2.4 2.1 2.2 امالک و مستغالت  ،ی، استخدام یااجاره خدمات 

 5.2 8.3 6.8 ی علم و ی احرفه -ی فن  خدمات 

 8.7 10.1 9.4 ی بانی و پشت ی ادار خدمات 

 4.8 5.3 5.0 ی من ی و ا یعموم  تیریمد

 7.2 8.1 7.6 وپرورشآموزش

 11.0 11.5 11.3 ی اجتماع  یها و کمک  ی بهداشت یهامراقبت

 1.8 1.8 1.8 ی حیو تفر یهنر خدمات 

 4.0 3.8 3.9 خدمات  ریسا
 ای: اداره آمار استرالمنبع

 (SA) یجنوب یایاسترال .4-6-3

 ی کشاورز ▪

 د یتول ▪
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 ی فروشخرده ▪

 ی بهداشت یهامراقبت ▪

 مختلف بر اساس منطقه   عیمشاغل در صنا عیتوز

 صنعت 
  ی ایاسترال
 یجنوب

   دیآدال
  ی ایاسترال  هیبق 

 یجنوب
 11.0 1.1 3.3 یری گیو ماه ی ، جنگلداریکشاورز

 1.4 0.6 0.8 معدن 
 8.5 6.4 6.9 د یتول

 0.8 0.8 0.8 برق، گاز، آب و زباله  خدمات 
 5.9 6.5 6.4 ساز وساخت

 2.6 3.5 3.3 ی فروشعمده تجارت 
 8.6 9.0 8.9 ی فروشخرده تجارت 
 6.6 7.1 7.0 یی و غذا ی اقامت خدمات 

 4.3 3.6 3.8 ی و انباردار ی ، پستنقلوحمل خدمات 
 0.4 1.2 1.0 مخابرات و ی خبر یهارسانه

 2.1 3.4 3.1 مه یو ب یمال  خدمات 
امالک و  ،ی، استخدام یااجاره خدمات 

 مستغالت 
1.6 1.6 1.5 

 3.0 6.6 5.8 ی علم و ی احرفه -ی فن  خدمات 
 7.2 9.2 8.8 ی بانی و پشت ی ادار خدمات 

 4.6 6.5 6.1 ی من ی و ا یعموم  تیریمد
 6.8 9.0 8.5 وپرورشآموزش

 9.7 13.6 12.7 ی اجتماع  یها و کمک  ی بهداشت یهامراقبت
 1.1 1.9 1.8 ی حیو تفر یهنر خدمات 
 3.1 3.5 3.4 خدمات  ریسا

  ای: اداره آمار استرالمنبع



 راهنمای جامع کاریابی در استرالیا  28

 

 گروه مهاجرتی پاسارگاد  
 

 (WA) یغرب یایاسترال .5-6-3

 معدن  ▪

 ساز  و ساخت ▪

 مختلف بر اساس منطقه   عیمشاغل در صنا عیتوز

 ثپر ی غرب ی ایاسترال صنعت 
  ی ایاسترال  هیبق 

 یغرب
 7.6 1.1 2.5 یری گیو ماه ی ، جنگلداریکشاورز

 6.3 4.1 4.5 معدن 
 5.0 5.2 5.2 د یتول

 0.8 0.7 0.7 برق، گاز، آب و زباله  خدمات 
 8.1 8.6 8.5 ساز وساخت

 2.6 3.3 3.2 ی فروشعمده تجارت 
 8.3 8.8 8.7 ی فروشخرده تجارت 
 7.4 7.4 7.4 یی و غذا ی اقامت خدمات 

 4.2 4.0 4.0 ی و انباردار ی، پست نقل وحملخدمات
 0.4 0.8 0.7 مخابرات و ی خبر یهارسانه

 1.6 2.7 2.5 مه یو ب یمال  خدمات 
امالک و  ،ی ، استخدامیااجارهخدمات

 مستغالت 
2.0 2.0 2.1 

 4.0 7.9 7.1 ی علم و ی احرفه -ی فن  خدمات 
 7.7 9.9 9.4 ی بانی و پشت ی ادار خدمات 

 4.8 4.6 4.6 ی من ی و ا یعموم  تیریمد
 6.6 7.6 7.4 پرورش و آموزش

 8.7 11.0 10.5 ی اجتماع  یها و کمک  ی بهداشت یهامراقبت
 1.3 2.3 2.1 ی حیو تفر یهنر خدمات 
 4.0 3.6 3.7 خدمات  ریسا

  ای: اداره آمار استرالمنبع
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 (TAS) یتاسمان .6-6-3

 ی کشاورز ▪

 برق، آب و گاز  ▪

 ی فروشخرده ▪

 خدمات غذا و اقامت  ▪

 ی دولت تیریمد ▪

 پرورش و آموزش ▪

 ی بهداشت یهامراقبت ▪

 مختلف بر اساس منطقه   عیمشاغل در صنا عیتوز

 ی تاسمان هیبق   هوبارت ی تاسمان صنعت 

 9.5 3.7 6.9 یری گیو ماه ی ، جنگلداریکشاورز

 1.4 4.7 0.9 معدن 

 7.0 5.2 6.0 د یتول

 0.8 1.4 1.1 برق، گاز، آب و زباله  خدمات 

 6.2 5.8 6.0 وساز ساخت

 2.7 2.4 2.6 ی فروشعمده تجارت 

 8.6 9.2 8.9 ی فروشخرده تجارت 

 7.5 9.2 8.3 یی و غذا ی اقامت خدمات 

 4.3 3.5 4.0 ی و انباردار ی، پست نقل وحملخدمات

 0.6 1.4 1.0 مخابرات و ی خبر یهارسانه

 2.5 2.7 2.6 مه یو ب یمال  خدمات 

 1.8 1.6 1.7 امالک و مستغالت  ،ی، استخدام یااجاره خدمات 

 4.2 5.9 5.0 ی علم و ی احرفه -ی فن  خدمات 

 6.6 7.0 6.8 ی بانی و پشت ی ادار خدمات 

 4.4 7.4 5.8 ی من ی و ا یعموم  تیریمد
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 ی تاسمان هیبق   هوبارت ی تاسمان صنعت 

 7.3 9.8 8.4 وپرورشآموزش

 12.1 13.4 12.6 ی اجتماع  یها و کمک  ی بهداشت یهامراقبت

 1.7 2.3 2.0 ی حیو تفر یهنر خدمات 

 3.4 3.7 3.5 خدمات  ریسا
  ای: اداره آمار استرالمنبع

 ( NT) یشمال نیسرزم .7-6-3

 امنیتی  ن یادمو  ی عموم نیادم ▪

 معدن  ▪

 پرورش و آموزش ▪

 مختلف بر اساس منطقه   عیمشاغل در صنا عیتوز

 صنعت 
  نیسرزم

 ی شمال 
   نیدارو

  ن یسرزم هیبق 

 ی شمال 

 3.7 2.1 2.6 یری گیو ماه ی ، جنگلداریکشاورز

 1.7 1.4 1.5 معدن 

 1.6 3.2 2.7 د یتول

 0.7 1.0 0.9 برق، گاز، آب و زباله  خدمات 

 6.6 11.0 9.7 ساز وساخت

 1.6 2.5 2.2 ی فروشعمده تجارت 

 8.3 7.9 8.1 ی فروشخرده تجارت 

 8.9 9.1 9.0 یی و غذا ی اقامت خدمات 

 2.9 3.9 3.5 ی و انباردار ی، پست نقل وحملخدمات

 0.9 0.6 0.7 مخابرات و ی خبر یهارسانه

 1.2 1.8 1.6 مه یو ب یمال  خدمات 

 1.3 1.8 1.7امالک و  ،ی، استخدام یااجاره خدمات 
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 صنعت 
  نیسرزم

 ی شمال 
   نیدارو

  ن یسرزم هیبق 

 ی شمال 

 مستغالت 

 3.5 5.8 5.1 ی علم و ی احرفه -ی فن  خدمات 

 6.4 8.5 7.8 ی بانی و پشت ی ادار خدمات 

 12.7 11.1 11.6 ی من ی و ا یعموم  تیریمد

 9.2 8.1 8.4 پرورش و آموزش

 11.3 7.1 8.4 ی اجتماع  یها و کمک  ی بهداشت یهامراقبت

 2.5 3.3 3.1 ی حیو تفر یهنر خدمات 

 6.7 3.3 4.5 خدمات  ریسا
 ای: اداره آمار استرالمنبع

 (ACT) ایاسترال تختی پا قلمرو .8-6-3

 ی تیامن  ن یدمو ا ی عموم نیادم ▪

 ی علم   و یاحرفه یفن خدمات  ▪

 وپرورشآموزش ▪

 مختلف   عیمشاغل در صنا عیتوز

 ا ی استرال تخت یپا قلمرو صنعت 

 0.3 یری گیو ماه ی ، جنگلداریکشاورز

 0.1 معدن 

 1.9 د یتول

 0.5 برق، گاز، آب و زباله  خدمات 

 5.1 ساز وساخت

 1.3 ی فروشعمده تجارت 

 7.4 ی فروشخرده تجارت 

 8.4 یی و غذا ی اقامت خدمات 
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 ا ی استرال تخت یپا قلمرو صنعت 

 1.9 ی و انباردار ی ، پستنقلوحمل خدمات 

 1.6 مخابرات و ی خبر یهارسانه

 1.9 مه یو ب یمال  خدمات 

 1.6 امالک و مستغالت  ،ی، استخدام یااجاره خدمات 

 10.4 ی علم و ی احرفه -ی فن  خدمات 

 8.1 ی بانی و پشت ی ادار خدمات 

 25.8 ی من ی و ا یعموم  تیریمد

 6.3 پرورش و آموزش

 8.2 ی اجتماع  یها و کمک  ی بهداشت یهامراقبت

 2.2 ی حیو تفر یهنر خدمات 

 3.3 خدمات  ریسا
 ای: اداره آمار استرالمنبع

 د یکه ممکن است شما از آن اطالع نداشته باش ایبازار کار استرال تیواقع هشت .3-7

 دارد  کوچکیبازار کار  ایاسترال -1

است،    ی کشور  ا یاسترال   نکه یا  با ا  عمدهپهناور  کار  محدود    نیبازار  شهر  چند  به  کشور 

  وی، نایکتوری و:  التی ، سه اایبازار کار توسط دولت استرال  تیوضعگزارش    نیطبق آخر  شود.یم

کوئ و  ولز  استرال  یشغل  ی هافرصت  کل   از  درصد  80از    ش یب  ،نزلندیساوت  تشک  ای در    ل یرا 

رشد    نیشتریب  یدنی رود سیدر مورد مشاغل مرتبط با نرم افزار، انتظار م  نیهمچندهند.  یم

در رده دوم قرار گرفته    2020تا سال    ملبورنکه    است   یدر حال  نیااشتغال را داشته باشد.  

 است. ب یترت نیبه هم شیبواوضاع کم زیمشاغل ن  ری. در سابود

د  جنبه ا  یبرا  گریمهم  توز  نی درک  صنا  عیمطلب،  در  آمارها   عیمشاغل  دولت    یاست. 

به طور خالصه، اگر   ؛است  یرسانخدمات  بخش  در  مشاغل  درصد70  باًیدهد که تقرینشان م

  یشتری ، شانس بدی کنیکار م  ...و    یبهداشت   ی هامراقبت،  یدارهتلمانند    یدر صنعت خدمات 

 . دیدار  ای لدر بازار کار استرا تتان ی فعال ادامه یبرا
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 دارد ی بازار کار پنهان ایاسترال -2

دوستان    ن یا  د یشا با  هنگام صحبت  را  شناستخدام  ا ی اصطالح  بله،  دیباش   دهی کنندگان   .

 به عنوان مثال شود.یگفته م  یارجاع   کار  وجود دارد و به آن    ا یدر استرال   یبازار کار مخف  ک ی

سازمان در  من  هستم    یاگر  کار  به  دوستان یم  ایجاد  یت یموقع   ومشغول  با    ی اعضا  یا  شود، 

دنبال وادهخان به  که  هستند  ام  را    گرفته تماس    ، کار  آنها    یمعرف  ی شغل  ت یموقع  آن  یبراو 

  ازجمله مشکالت    ریشغل و سا  یآگه به    یازین  رایز  ؛من خوشحال خواهد شد  سی. رئکنمیم

با   او    را  فرد   نیبهتر  افتن ی  یبرا  کننده درخواست  50مصاحبه    نفر 50بجای  ندارد. در عوض، 

بهتر  رده مصاحبه ک  ،شده  یمعرف  فرد   10با    دیبا پ  نه یگز  ن یو    نیزکند. من  ب  انتخاو    دای را 

ارمیگیم  ی معرف   پاداشچون    ؛خوشحال خواهم شد  از همه  مهمتر  با دوستان    نکهی.    ا یمن 

 . شدکار خواهم همهمکاران سابق خود 

، اگر  گریبه عبارت د  ؛شودینم   یآگه  ایشغل در استرال  1  ، شغل  3آمار دولت، از هر    طبق

،  دی کنیم  ارسال درخواست    ،مشابه  ی ابیکار  ی هاپورتال  ا ی   مشاغل  یجووجست  قیطرفقط از  

کوه   نوک  م  خیفقط  مدینی بیرا  اگر  استرال  نیا  دیخواهی.  کار  بازار  پنهان    زین  را  ایقسمت 

 ی که بتوانند شما را معرف   د یکن  جاد ی ا  ی و دوستان  همکاراناز    یقو   ی اشبکه  د ی با  د، یباش  داشته 

 کنند. 

استخدام  نیچند  یشغل   ت یموقع  ک ی  -3 توسط  ارسال  بار  مختلف  کنندگان 

 شود ی م

خواه  اغلب در    دیمتوجه  که  ب  ک ی   ،ی ابیکار  رتالوپشد  توسط    شرکت   ک ی از    شیشغل 

برخ  ن یا  درشود.  یم  یآگه   یابی کار شرکت  یموارد،  در    هم  ،را  خود  استخدام  یآگهها  از 

  یهاشرکت  اصوال،.  کنندیم  اعالم  یابیکار  یهاشرکت  به  همو      کنندیم   منتشر  تشانیساوب

نم   شرکتنام    ی،ابی کار ذکر  و  نکن یرا  ا  نیهم د  باعث  شما    را یز  ؛شود یم  ی نظمیب  جادیامر 

ا  د یدانینم تکرار  ی آگه  ک ی   نیکه  اگر    ی استخدام   درخواست  ی آگه  دو  هر  یبرا  شمااست. 

، اما  ستی شما ن  ریمسئله تقص  نی ا  گرچه؛  دیشو  یسردرگم   دچار  تینها  در   است  ممکن   دیده

 . شد دی خواه یسخت   دچاروجود  نیبا ا

که    د یکن یم   دا یرا پ  یشغل  ی اوقات آگه  ی است. بعض  ی میقد  یکار  ی هایآگه   گرید  مسئله

م   درخواست  .دارد  مطابقت  شما  مهارت   درصد   100با   م  ،دیدهیکه  ا  دی شویمتوجه    ن یکه 

  نکه یا  یبرا  فقط  یابیکارشرکت های    از    ی، برخنیقبالً پر شده است. همچن  یشغل  تیموقع
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تماس    ،مواقع  یبعض  درکنند.  یارسال م   یجعل  یهایآگه   ،دهند  شیافزا  را  خود  دی بازد  تعداد

تواند کمک کننده باشد؛ البته فقط در یارسال درخواست، م بهقبل از اقدام   یاب یکار شرکت با 

 کننده.بودن استخدامصورت صادق 

 معمول است  ایدر استرال ، کار یبرا گرید یامنطقه /التیبه ا یی جابجا  -4

استرال   یافراد  معموالً به  ترج  ، ندیآیم  ا یکه  به  توجه  شهر  یشخص  ح یبا  قبالً  را    ی خود 

گردند. با یمنطقه م   ایآن شهر    ی ، آنها به دنبال مشاغل محلبی ترت  نیاند. به همکرده  انتخاب

را    ی بازار کار  د،یبمان  التیا  ا ی فقط در همان منطقه    اگراست که    ی ه یبد  ن یحال، انیا خود 

م استری کنیمحدود  در  ن  ا ی الد.  اساس  بر  اغلب  شهرها  ی شغل   از ی افراد    یحت   ا یمختلف    ی به 

از    ی شود. بعضیمورد ذکر م   نی استخدام ا  یاوقات، در آگه   یگاه   ؛ کنندیها نقل مکان مالتیا

از شما س به صراحت    ؛ریخ  ا ی   د یدار  ا یاسترال  ی رانندگ  نامهیگواه  ا یکنند که آیم   والمشاغل 

است    نیا  در  رایز به همدیباش  رفتن   سفر  به  مجبورشغل ممکن  باشبیترتنی.  آماده  تا    دی ، 

شهر خاص محدود    کی شغل خود را فقط به    یجستجوپس،  .  دیبرو  ی کار به هر مکان  یراب

 . دینگه دار گستردهخود را   جستجویو   نید نک

 ند است کُ ایبازار کار استرال -5

استرال  یبرا  ی وقت در  م  ای کار  ادی کنیاقدام  هفته  ن ی،  که  دارد  وجود    ی حت  ایها  احتمال 

  ی اری آن. انصافاً بس  ی ریگیعدم پ  ا ی  یریگینظر از پ صرف  ؛ودکننده نشاز استخدام  یخبرها  ماه

ن اوقات  دلستین  یابیکار   شرکت  ریتقص  زیاز  به  گاهوکسب  یایپو  تیماه  لی.  اوقات    یکار، 

موقعتشرک م  ی شغل  ی هاتیها  لغو  و  یرا  تأخ  ای کنند  به  را    نیبنابرا  ؛اندازندیم  ریاستخدام 

با    یحت بگ  ی ابیکار  شرکت اگر  چدیریتماس  تنها  م   ی زی،  استاندارد    کی   دیشنویکه  جواب 

م پاسخ  ی مشتر  دیگویاست که  است  ی هنوز   یبرا  را   زمان   ماه  دو  حداقل    نیبنابرا  ؛نداده 

 .دیریبگ نظر  در تانیکار ل یپروفا  شدن دهید

 دارند  ازین "ی بوم"( همه مشاغل به تجربه باًی)تقر -6

اصطالح    مشابه است  ممکن  پنهان،  کار  تاالرها   "یبومتجربه  "بازار  در    ی گفتگو  یرا 

جز تجربه کار    ستی ن  یزیچ  یبوم. تجربه  دیباش  ده یشن  ایاز دوستان خود در استرال  ای  نیآنال

استرال تماییایاسترال  انی کارفرما  با  ا ی  ا یدر  اگر  داشتن    ل ی.  باش  "یبومتجربه  "به  ،  دینداشته 

 . کنندینم  دی تردسطل زباله  در انداختن رزومه شما  یبرا یابی کار  یهاشرکتاز  ی اریبس

  کار   تجربه.  ستین  ی غرب  انیتجربه کار با مشتر  یبه معنا  ی بومتجربه    د یداشته باش   توجه
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تجربه کار با    دی . شما باشودینم   محسوب  یبوم  تجربه  ،متحدهاالتیا  ا ی  لند یوزین  س، یدر انگل

داخل    ییایاسترال   شرکتهای  از  استرال  ا یرا  از  استرالدیباش  شته دا  ا یخارج  کار  تجربه  چه    ا ی . 

اندازه بداند    ی ابی کار  شرکت  تا   است   یروش اما احتماالً    ؛ دانم  ی دارد؟ نم   ی خاص   یژگیو   تاچه 

تخم مرغ است. اگر در    ومشکل مرغ    همان   نیا  . دیشو  جذب   یی ایاسترال  فرهنگ   در  دیتوانیم

  د یو بالعکس. لطفا توجه داشته باش  د یندار  زین  یبومتجربه    پس،  دیکن ینم  دای پ  یشغل  ایاسترال

کار را انجام   نیآنها ا  شترید اما بنکنیدرخواست نم  را  مورد  نی ا  یابی کار  یهاشرکت  همهکه  

 .د یریمهم در نظر بگ ی ارا به عنوان مسئلهآن نیبنابرا ؛ دهندیم

تصور   براعمومبرخالف  استرال   یافتن شغل  ی،  وایدر  به  به  یفن  مشاغل   یبرا  ژهی،  لزوماً   ،

شما    ؛دی ندار  ازین  یبومتجربه   اگر  مثال،  عنوان  مهارتنرم  مهندس  کی به  با   ی هاافزار 

آن وجود    یبرا  یادی ز  یکه تقاضا  دی را دار  خاص  یآورفن  ک یتجربه    ای،  دی هست  یسینوبرنامه 

که هنوز خارج از    یزمان  ی، حتیبومتجربه    داشتنبدون    دیبتوان  که  دی دار  را  شانس  نیادارد،  

 . ستیآسان ن شغل  افتنی گران، ید  ی. متأسفانه برادیکن دای پ کار  د،یهست ای استرال یهامرز

م  نان ی اطم  ن یا   یاب یکار  یهاشرکتبه    ی بومتجربه    داشتن فرهنگ  یرا  با  که  دهد 

استانداردهاایاسترال و ش  ی،    که ممکن   یاب یکار  یهاشرکت.  دیکار آشنا هست  یهاوهیصنعت 

زم   یکاف  تخصص  است م   نهیدر  باشند،  نداشته  ادعاهایمشاغل  صحت  در    یتوانند  موجود 

نامناسب    کار  یروین  یمعرف  سک یر  تا   کرده  یبررس  یبوم  یکارفرمارزومه شما را با تماس با  

تجربه   داشتنبدون  "  که  دیباش  آگاه  پسرسانند.  ب)کارفرما( خود را به حداقل     "یمشتر"به  

ها کمتر مورد توجه  در داخل شرکت  ، استخدام  ی فن  رانیبا مد   می مستق   ه مواجههنگام    "یبوم

دارند    اخاص خود ر یکارآموز ی هاها برنامهها و سازماناز شرکت ی اری. بس گرفت  دیخواه قرار

براشرکت  ی کردهای رو  ؛اندکرده  فراهم   را   حقوق  بدون   کار  امکان   ا یو     حقوق   بدون کار    یها 

ب  یعوامل  رایز   ؛است  متفاوتمعموالً   غ  مهی مانند  با   رهیو  که  دارد  قرار    دیوجود  توجه  مورد 

 خاطر داشته باشند.  نان یاطم  آنروند  حی صح  انجاماز  دی ها باو شرکت رندیگ

 کار وجود ندارد یجستجو یبرا نامناسب  ای مناسبزمان  -7

  هیفور  /هیمانند ژانو  ، زمان خاص از سال  کیدر    د یکه فقط با  دارند  دهی عق از مردم    ی اریبس

  آمدنخودم قصد    ی وقت  چون  ؛کنم ینمبروند. من  آنها را سرزنش    ای به استرال  یژوئن/ جوال  ای

مکث   نجا یدر ا ه یثان کی  اکنون. است غلط  یتصور که   بودم باور نیهم  بررا داشتم  ا یبه استرال

؟ اگر  دارد  وجودکار    یجستجو  یبرا  یبد  ا یکشور شما زمان خوب    در  ایآ  . دیو فکر کن  د یکن
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بازار کار استرال  ،نه   یوجود ندارد که متقاض   یفصل خاص  چی ه  ؟باشداستثنا    ک ی   ایپس چرا 

  دهند استعفا  توانندیم  مردم  ،باشد داشته  وجود  یخال  ی شغل تی موقع که  ی زمان  هرد. یکار باش

ا وندندیبپ  د یجد   شرکت  به   و برا  ستی ن  نطوری.  تا سال    یکه مردم  استعفا دادن صبر کنند 

از تخصدیسال جد   ای  دیجد  یمال بله، ممکن است پس  ب  صی.    ی ها در سال مال میت  هبودجه 

ن  ؛شود  جادیا  د ی ، چند شغل جددیجد قابل توجه  آنها  در    ی اقعو  یکند   تنها   . ستیاما تعداد 

ها دفتر خود را  از شرکت  یاری، بس سمسیکر  الت یافتد. در تعطیاتفاق م   سمس یکر  التیتعط

  نی، در اجهی در نت  ؛روندیم   یطوالن   التیمردم به تعط  و  کرده  ل یچند هفته تعط  یحداقل برا

  دیتوانیم  ،دیاما جدا از آن، هر زمان که بخواه  ؛کرد  دینخواه  دا ی پ  یاد یز  دیمدت مشاغل جد

 .دی شغل خود را شکار کن

 است  ری پذنادر اما امکان ،کشور کار از خارجِ شنهادیگرفتن پ -8

فکر م  اکثر با  یمردم  از خارج ی، م هاشرکت  ی عموم  روابط   با   تماس  یبرقرارکنند    توانند 

. کنند یم   مکان   نقلاقدام به    ی،کار   شنهاد یپ   افت ی درکشور درخواست کار دهند و به محض  

فقط   آنها    ا یاگر در استرال  موارد   درصد   99در    باً یسراب هستند. تقر  کی   دنبال   بهمتأسفانه، 

نم   ی حت  ی ابی کار  ی هاشرکت،  دینباش هم  نگاه  را  شما  برخنکن یرزومه  سع   ی د.  افراد    یاز 

  ی ابی کار  شرکتاما سرانجام    ؛را پنهان کنند  تیشماره تماس، واقع  ای   یارائه نشانکنند با  یم

وقت   موضوع  نیا  متوجه و  شد  م  ن یا  یخواهد    جادیا  شما  از   یخوب  تیذهن  ، افتدیاتفاق 

مگر    ؛د یاقدام نکن  گرفتن شغل  یبرا  کشور  است که از خارج   نی من ا  هیتوص  نیبنابرا؛  شودینم

  ،مورد تقاضا هستند. قبل از اقدام  ای که در استرال  دی داشته باش  یخوب  اری بس  ی هامهارت  نکهیا

بازار کار استرال  برا  که   د یکن  ی ررسب،  دی کن  قی تحق  ا یدر مورد  تعداد شغل  مهارت شما    یچه 

. اگر  ریخ  ا ی  دارد   وجود  از ین  تیفور  ا یو آ  د ی دار  زمان   قدرارائه درخواست چ  یبراارسال شده،  

ز  یبرا  یخال   ی شغل  تیموقع زمان  نشان    یادیمدت  را  منابع  کمبود  است  ممکن  باشد،  باز 

 دهد.

و مطالعه بازار کار    ق یدق   یزیربه برنامه  ازین  ا یکار در استرال  ی ، جستجویریگجهینت  یبرا

ام  ایاسترال ا  دوارمیدارد.  خوب  ن یکه  شروع  شما    برایدرست    ریمس   پیداکردن  یبرا  یمقاله 

 .باشد
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 فرآیند شکار یک شغل : 4فصل  

 4فصل 

 شغل  کی شکار    ندیفرآ

ها، خانواده و  ، روزنامهنترنتی: اهایی همچونتوانید جستجوی کار را از راهمی  ا یدر استرال

اگر  شروع کنید  دوستانتان استرال  د یدار   قصد.  کنید   ای به  مکان  از  نقل  قبل  این  ،  وارد  اینکه 

کند که  کنید. این کار به شما  کمک می  و  تنظیم   را آماده   ی خوداتی برنامه عملکشور شوید  

 در جستجوهای اولیه، زمان خود را از دست ندهید. ، و باشید زهیانگباو  تمرکزم

که در اینترنت موجود    وبسایت های کاری با چک کردن    دیتوانیم   ، کتاب  ن یا  بر  عالوه

مط کار    یادیز  الب است،  بازار  مورد  یافتن در  برای  فنی  روش جستجوی  و  آورید  به دست 

ها به دنبال چه چیزی  شغل مورد نظرتان را دریابید و متوجه شوید که کارفرمایان در رزومه

 هستند. 

 شغل یافتن یهاراهکار .4-1

 ی ابیکار یهاآژانس -1

 ی سازشبکه -2

 م یتماس مستق  -3

 بازار کار پنهان  -4

 دیگران معرفی از طریق  -5

 ی شغل ی هاشگاهینما -6
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 ی کارآموز -7

 داوطلبانه های  فعالیت -8

 ی ابی کار  یهاآژانس  .1-1-4

ن  ، کاریابی  یا مشاورههای  شرکتو    هاآژانس وقت،  تمام  موقت    مهیکارمندان  یوقت،    ا و 

م   یمانیپ استخدام  و  یرا  میکنند  ذخیره  خود  اطاالعاتی  بانک  کلکننددر  طور  به    ی، . 

خدمات  ابیکار  هایآژانس این  بابت  از انهیهزی    / انی کارفرما  کنند.نمی  افت یدرشما    ی 

 کنند. یپرداخت م   راکارمندان   تخابجستجو و ان ینهیهز هاشرکت

اینترنتهاتیموقع  ی جستجو  هنگام در  از شماره ها،  روزنامه  ای   ی شغلی  تعداد زیادی    با 

می   استخدام   یهاشرکت شرکت  شوید.روبرو  براکار    ی روین  هااین  انتخاب    یرا  کارفرما 

 . کنندیم

و    دیتوانیم  ، شماقیطر  نیا  از در  تماس  شماره  نام  که    خاص کاری    یهانهیزمآژانسی 

 .دی را بدست آور کندفعالیت می

 نگ ینتوورک ای  یسازشبکه .2-1-4

  چنین هم  .است  یواقع   یهافرصت  آوردندستبه  یها براوشر  نیاز بهتر  ی کی   سازیشبکه

م  آشناطرف  از    دیتوانیشما  و  به طور مستق   انی خانواده، دوستان  معرفی شوید. که    می خود 

مهم شبکهروشی  از  استتر  شبکهسازی  رو  سازی.  در  شرکت  مردم،  با  گفتگو    ی دادهایبا 

با حفظ    ی اجتماع   یها انجمن  ا ی   ی احرفه  ی هاها، گروهباشگاه، شرکت در  یاجتماع  و سپس 

م  نیا آغاز  از  سازیشبکه  شود.یارتباطات  است  س  :عبارت  دامنه    ک ی ستماتی گسترش 

در مورد اطالعات مورد    قیتحق   سازیشبکهشما. هدف    موقتیو    ی، اجتماعی ارتباطات تجار

شما   ی کاریهاییافراد با مدارک و توانا  شتری هرچه ب  ییو آشنا  یابی کار  ندیفرآ  ولدر ط  ازین

 است.

برقرار م  یگروه ارتباط  آنها  با  نتوانند  آنها  شما هستند.    "شبکه"  دی کنیکه  ممکن است 

را    یاد یافراد ز  یو اسام   شنهاداتیاطالعات، پ  توانیدمی  اما شما  ؛کنند   دایپ   ی برای شماشغل

 کنید.  افت ی درآنها را فراوان   قیو تشوحمایت  نی و همچن پیدا کرده تماس  یبرا
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که منجر به    کنیددست پیدا می  "بازار کار پنهان "به  ،  ارتباطی خود  شبکه  قیطر  از  شما

می شما  ارتباطات  اعتمادساختن  نتیجه  در  گزینهبهشود؛  و  نظرتان  نفس  مورد  شغل  های 

به راحتی میافزایش می دربارهیابد. همچنین  و  ی گزینهتوانید  بپرسید  استخدام سوال  های 

 راهنمایی بگیرید. 

 .…جالب  ق یحقا

ی که قصد  در صنعت  شروی شرکت پ کی ، د یباش داشته  خوب  یارتباط  شبکه کی  نکهیا یبرا

دارید  را  آن  در  اطالعات  انتخاب    فعالیت  گرفتن  برای  را  نظرتان  مورد  واحد  مدیر  و  کرده 

  شنهاد ی خود را پداخلی و مشاوره شغلی، به یک قهوه دعوت کنید؛ اما برای موقعیت شغلی،  

از طرف افرادی که انتظارش رو    د ینی بب  وقتی شد    د ی! شگفت زده خواهدی تلفن را بردار.  دینکن

 . دیکن یمدریافت    تیچقدر  حما ندارید،

 سازیخدمات شبکه

  ؛ اندکرده  ایجادو مشاغل    عی صنا  یرا در تمام   یارتباطات  ایاسترال   OBPمانند    ییهاسازمان

برا  نیبنابرا آنها  در  به  خود    ی معرف   یاز خدمات  نظرتانافراد مشغول  استفاده    صنعت مورد 

کنند.  کمک میوقت    جویی در به شما در صرفه  مدت  ی  هدفمند در طوالن  یکردهای. رودیکن

ممکن است  ؛. به عنوان مثالاهمیت زیادی دارد  در بازار کار پنهان  تیموفق سازی،  در شبکه

از    ی کی   ی برایریمد  یدر جستجو  که  مشاغل بشنود   انصاحب  ی از کی خوب از    ساز شبکه  ک ی

جد شبکه  د یشعبات  است.  که    خود  کسانی  با  ارتباط  برقراری  در  را  ایشان  ارتباطی، 

 .کند  یکمک م های الزم برای این موقعیت شغلی را دارند  مهارت

آنال  جدا موثرتر  ی ک ی،  نیاز شبکه  فعالیت  ارتباطی،  شبکه ایجاد    یهاراه  نیاز  های  انجام 

  یی، ایاسترال  یسبک زندگ تر  در یادگیری سریعکار    نیاست. ا  ی محل  اجتماعاتدر    انهداوطلب

افراد جدآشنایی   به شما کمک میو دوست  د یبا  یافتن شغل،  یابی  به هنگام  و   ی روش کند، 

معرفی  یبرا  یعال  دارند    ان یکارفرمااصوال،  است.     یمحل های  نامهدریافت  شخصتمایل    ی با 

ی  کار  ط ی در مح  تان کار و رفتاردر مورد شما و نحوه  و    شناسد میصحبت کنند که شما را  

  یبرا  خوبیداوطلبانه فرصت  های  فعالیت،  ستیزبان اول شما ن  یس ی. اگر انگلاطالعات دارد.

م  ی سیانگل  نیتمر فراهم  فعالیشما  انجام  بر  داوطلبانه  ی هاتیکند.  افزون   تیتقو، 

  ی خودزومهها در ر و گنجاندن آن  دیجد   یهامهارتدر کسب  ، به شما  تان مینفسبهاعتماد

 تاثیرگذار است. بالقوه ان یکارفرما  بر تعداد  . این کارکندمیکمک 
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شغلهببرای  فقط    یسازشبکه آوردن  دستدست  برای  ؛ستین  نیافتی های  روشی    بلکه 

حرفه  یاجتماع  ارتباطاتگسترش   ا  یاو  است.  مدت  ارتباطات  نیشما  طوالنی  از   در    پس 

خود   نیاول  اینکه کمک   شغل  کنید،  پیدا  را  را  شما  مردم  طریق،  این  از  بود.  خواهد  کننده 

در هر فرصتی به  و  را بشناسید  صنعت خود  شاغل در  افراد  شناسند ؛ پس فعال باشید ومی

شوید   کمک دیگران   شناخته  تا  کنید. و    کنید؛  حفظ  را  خود  و    ی شخصبرند  )  اعتبار 

 ( تانمهارت

 میمستق  تماس .3-1-4

در صنعت    ا ی  ک ی با    می مستق   ارتباط  نظرتان  چند شرکت  می  اریبسمورد  و  شود  توصیه 

تواند براساس معرفی شما از طریق اعضای شبکه و  ارتباطات می  نیدارد. ا  یخوب  اری بس  جینتا

سپس از میان    و  ی صنعت مورد نظرتان را تهیه کنیدهااز سازمان  یست ی ل  تحقیقاتتان باشد.

  کنید.  لیست تر هستند،  مناسب  و شما دارند    یرا برا  تیجذاب  نیشتری که ب  هایی سازمان  آن،

معرفی نامه برای  رزومه  بنویسیدخود    ای  به  کاری   و  را  کنخود  شرکت دی روز  مورد  در  که   ی. 

دار بگ  د یقصد  تماس  آن  اول  ،دیریبا  درب    یبه سادگ   ؛ سپس دیکن   ی آورجمع  یاهیاطالعات 

بزن را  شده  انتخاب  را    تیموقع   ک یو    دیشرکت  باز  بخواه  از بالقوه  شرکت  اگر  دیداخل   .

چ  د یدانیم شرکت  درون  تازگی   یکس   ای ،  ستیمشکالت  به   به  را  خود  است،  داده  استعفا 

 .دی کن  یراه حل معرف ک ی عنوان 

  ی هفتگ  یحت   ا یآنها ماهانه    ی ها و دپارتمان منابع انسانکه شرکت  دی خاطر داشته باش  به

 ی خود را به کارفرما از خود رونمایی کرده و    دیر بتواناگپس  کنند.  یم  افت ی در  رزومه صدها  

به موفق دیکن   یمعرف   مورد نظر   اگرکه    شود این امر باعث می  . دیادهیرس   یادیز  یها تی، قبالً 

آ باز  شغل  در شرکتشان موقعیت  نده ی در  باشند. ،  شودی  را در نظر داشته  داشته   اد ی به    شما 

با  اشخاصی هستند که  ن یاولها  شرکت  ش ریپذمتصدیان  که    دیباش برقرار    شما  ارتباط  آنها 

بخواهند  کارفرمایان  و  کنید، می نظر  آنها  از  است  باشپس    ؛ممکن  رفتار  و    د یمودب  طوری 

 . دیکنبرخورد میخود کنید که انگار با رئیس آینده 

 کار پنهان بازار .4-1-4

 ؟ شوندمیها چگونه پر شرکت ی خالشغلی   یها تیاکثر موقع د یکنیم  فکر
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 ؟ ینترنتی ا یهاتیسا  ا یها در روزنامه آگهی قیطر از

 ! کنیدمی اشتباه

موجود از کل بازار کار در صفحات    یهاتموقعی  ٪30-20که فقط    شده استزده    نیتخم

 شوند!میها منعکس تیساها و وبروزنامه کاریابی اشتغال و 

شغلیبدون    ا ی  "پنهان "کار    بازار تشک  ی هافرصت  از  ٪ 80  آگهی  را  اشتغال    ل یبالقوه 

منابع  بازار کار پنهان از    استفاده ازشما را در    ییتوانا  ،شغل  یافتن شما در    ت یدهد. موفق یم

 دهد. مینشان  سازیو شبکه حی صح  کردیرو قیطر

پست  یبرخ  یبرا  ی پرسنل   ی هاآژانس  ای   یانسان منابع  ی هاواحدها،  شرکت شغلی هااز    ی 

 کنند!  یم افت ی رزومه را در 1000محبوب، حداکثر 

درخواست    نترنتیها و اشده در روزنامه  نوشتهاستخدام    یها یآگه  رای ب  دیتوانیم  مطمئناً

در مدت زمان    ادی اما به احتمال ز  ؛ دیمشغول کن ها  با آنخودتان را  توانید  میقطعاً    -  بفرستید 

 گرفت.  دینخواه یمطلوب جه یکوتاه نت

موقع  ل یدل است.  ساده  در    یهاتیآن  بس   ی،عموم  لیست ذکر شده  از    گرید  ی اریتوسط 

  جه یو در نت  -هدف آنها عموم مردم است-شود  یم  دهیدنیز  مانند خود شما    جویندگان کار

 باشد.  ادی ز ار یتواند بسیمهای ارائه شده  درخواستتعداد 

عموم  مشاغل صورت  به  پنهان  تنها    نی بنابرا  ؛دنشوینم   آگهی  یبازار  شما  است  ممکن 

 ؟ یدنیب ی . تفاوتش را مدیباش شغلی تیموقع ینامزد متقاض 

شما در    ی هانهیگز  د؟ یاستخدام دار   ی برا  گریفرصت د  ه تعداد ، چد یتصور کن  دیتوانیم   ایآ

  است که در  شرکتبا    میسازی و تماس مستقپنهان، شبکه  یبازارها   ،زیآمتیموفق   یریگهدف

 ارائه شده است. آن  حاتیتوض  یصفحات قبل 

 گرانی د  قی طر از یمعرف  .5-1-4

برااز شرکت  یبرخ ن  یها  به  کنند.  یاستفاده م خود    از کارمندان  دی جد  یروهایاستخدام 

ا  این دلیل   و  دارند  اعتماد  نظرات کارمندان خود  به  آنها  به سادهیم  امر  نی که    یساز تواند 

اما    ؛ستی چندان معمول ن  معرفی شده  کارمنداناستخدام  روند استخدام کمک کند. اگرچه  

ا آیا سازمانرا دارد که    ن یارزش  اعتماد خود بپرسید که  قابل    شغلی  شان فرصت از دوستان 

خیر.دارد   دو  یا  هر  نظر    شما  یاگر  هم  شغلی  موقعیت  برای  شما  بودن  مناسب  مورد  در 
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مهستید آنها  پی،  را  شما  دوس  برعالوهدهند.    شنهاد یتوانند  یک  به  میاینکه    شود،ت کمک 

میکه    ی کارمندان معرفی  را  سازمان  مناسب  نیز پاداش  کنند،افراد  خوبی    افتی در  های 

 کنند. یم

 ی شغل یهاشگاهی نما .6-1-4

بس   یبرا  ی عال   یراه   یشغل   ی هاشگاهینما اطالعات    در یک زمان   ها از شرکت  یار یکسب 

  یسازمانده   صنایع  وها برگزار  ها و شرکتها، دانشگاهکالجها را اغلب  اینگونه نمایشگاهاست.  

 دارند.   هاییشرکت ی، شغل ی هاواحداز  یاریاز آنها در بس ی، اگرچه بعضکنندمی

نمایشگاه    انی ، در مورد کارفرمایشغل  شگاهی نما  کی  درقبل از حضور      شرکت کننده در 

ادیکن  قیتحق  مورد  در  نوع    نکه ی.  چه  دنبال  استخدامبه  برای  چه    افرادی  و  هستند 

  تیزیدسته رزومه چاپ شده و کارت و  ک ی .  ، اطالعات کسب کنیددارند  ی شغل   یهاموقعیت

آن صحبت   باکه    ی اکنندهمصاحبه کوچک با هر استخدام  ک برای ی .  دیبه همراه داشته باش

 . دیکن  ی ریگیپ لی می ا ک ی با نتیجه را پس از آن،   ، آمادگی داشته باشید.دیکن یم

 یکارآموز .7-1-4

ارتباطات    جاد ی ساختن رزومه و ا  یبرا  ی عال   یراه   ی، شروع با کارآموزد یتجربه هستیب  اگر

برخ  یاحرفه با  فرصت  یکارآموز  ی است.  است  را    وقتتمامشغل    ک ی به    رسیدنها، ممکن 

باشید اگر  داشته  دوره.  کارآموزیدر  داشت  نیاتان  ی  وجود  اینکه  ،  امکان  اثبات  فرد  برای 

بکنید.دیوقت هست تمام  یشغل  شنهاد ی پ  ک ی   یبرا  ی مناسب  را  تمام تالش خود  پرس   ،    دنیبا 

پ  هوشمندانه،  جدگرفتن    شنهاد یسواالت  مسئول   د یپروژه  گرفتن  عهده  به    ، شتری ب  یهاتیو 

 خود را اثبات کنید. دیتوانیم  همزمان با آشنایی با کار،

 داوطلبانه  یهاتیفعال .8-1-4

در  شانس    شیافزا  ی هاراه  دیگر  از آن    شدن  داوطلب  ها، سازماناستخدام  در  کار  برای 

ممکن    آنها  .صادق است  یرانتفاع یغ  یهادر مورد سازمان  به خصوصامر    نیا  سازمان است.

بودجه  است در حال برا  یحاضر  باشند   یالزم  را نداشته  امااستخدام شما  فرد اگر شما را    ؛ 

باز شدن  دریابند  سازمان مناسب  و  کوش  سخت است در صورت  از شغل قعیت  مو ، ممکن  ی، 
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فعالیت  ، داشتن تجربه   نشوید شغل  موفق به یافتن  اگر در آنجا ی حت  شما دعوت به کار کنند. 

و به    دهدمی  شما را گسترش  ارتباطی   شبکه  .رسدیخوب به نظر م  خیلی  داوطلبانه در رزومه

 . کندیکمک م   در کسب اطالعات در زمینه شغلی که به دنبالش هستید،   شما

 شغل افتنی  یبرا ییطال ده قانون .4-2

جد  ک ی   یافتن زمان  دهی چیپ  ی روند  دیشغل  که  و  است  مهم  است.  را  بتوانید  بر  خود 

  نجا ی. در ادیریبگ ش یکار در پ پیدا کردن منضبط در  یکردیرو  دیکن   یو سع  کرده  ی سازمانده

 کار آورده شده است.  ی جستجو یاستراتژ کی  هیکمک به شما در ته یاچند نکته بر

 د یریخود را در نظر بگ اصالت ها و ، ارزشیقبل از شروع جد -1

شروع    قبل با   یافتناز  رو  دیریبگ  می تصم  دی شغل  شغل  چ  ییایکه  از  ستیشما  اگر   .

  ی برایتان زیه چچکه    د یدانیاگر نم "  به خود رجوع کنید.   دی، با دیستیآن مطمئن ن  چگونگی

درواقع    دارد،   تیاهم نیستیدپس  خود  دنیای  ساختن  دنبال  گزینه  ". به  بین  های  از 

پنج  موجودتان،   تا  حذف  سه  را  آن  اد یکنتای  می،  کمک  شما  به  امر  تا  ین  تر راحتکند 

و    طیشرا  از  ، از قبلباید  صرف نظر از صنعت،    یتان را پیدا کنید.صنعت و شرکت مورد عالقه

از   شود که یم  شنهاد یپ  ،درخواستارائه  . قبل از  ی داشته باشیددرک کامل     حرفه  کی   یهانیاز

از دانستن تمام    تا  بگیرید   ییراهنما  د یشناسیم   نهیزم   نیکه در ا  ایخبره  افراد  ا یمتخصصان  

 کنید.حاصل   نانیاطم اطالعات ضروری در این زمینه

 کنید  های شغلی اعالم شده را استخراجنکات مهم در یک موقعیت -2

شرح  اگر    از اینکه یک موقعیت شغلی ارزش درخواست دادن دارد یا نه، مطمئن نیستید؟ 

  ی مورد بعد  به سراغاگر  البته    و  د دیش زده  جانیدر شرکت ه  تیاز عضو  و  د دیرا خوان  شغلی

  دی بادقیق و  شرح شغلی داستانی بیش نیست".  رفتید، این شغل ارزش درخواست دادن داردن

  نیعناو  ریکه درگ  د یباشداشته    اد ی . به  "دارد  ای فعالیتزمینهشرکت در چه    ن یکه ا  دیبدان

  ی گری. نکته ددی کن  اطی احت  دی بادر مورد جزئیات ارائه شده در مورد شغل  اما    د ینشو  یشغل

شده   اعالم مدتهاست    ی مورد نظرتان شغل   موقعیت   ا یاست که آ  ن یا  دی مراقب آن باش  دی که با

که شرکت است    معنااین  به  مورد    نی. ایا خیر  دوباره پست شده استاینکه    ای  -یا خیراست  

تغییر هستند.های شغلیموقعیت  یدارا مدام در حال  است که  کار خرده  ای    یفروش )مانند 

تواند دلیلی  اشد که این امر نیز میشرکت ب  ی باالیاز گردش مال   یاتواند نشانهیم   ای(  یفصل
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 ی وجود محیط کار ناسالم باشد.برای افزایش نگرانی درباره

 روز کنیدهو ب منظمخود را  مدارک -3

کن   نانیاطم رزومه  دیحاصل  هوشمند  متقاعد  ایکه  و  و  کننده  کارفرما  به  ارائه  برای 

معرفی    ق یشما را به طور دق   دی رزومه شما با  های شغلی آنالین، دارید. استفاده از درخواست

شما  و    ردهبرجسته ک  یریگقابل اندازه  هایطبق سنجهشما را    یتخصص و دستاوردها  کند.

دیگران شایسته   به  نسبت  نشان دهد.را  شما  همچنین    تر  را  رزومه  برند شخصی شما  باید 

 توانید انجام دهید.توسعه دهد. این کار رااز طریق لینکدین می

 نشان دهید  مناسب به شدتخودتان را  -4

  کنید، آنالین ارسال می  خواست کاری خود را از طریق سیستم درخواستدر  که   یهنگام

)برای کنترل اینکه    کندیم   بررسی  را  رزومه شما  خودکار ابتدا  ستم ی س، یک  ادیبه احتمال ز

خیر(   یا  است  شده  ارسال  بار  اولین  برای  به  رزومه  سپس  بررسی و  جهت  منتقل    افراد، 

انسانی یا  ترین فرد واحد منابعپایینکند اغلب یکه رزومه شما را مرور م  فردی   نیشود. اول یم

است کاریابی  تفاوت  شرکت  همه  است  ممکن  برا  ی شغل  فی ظر  ی هاکه  شما  آن    یکه 

 نکند.  ایدرک کند   اید راکردهدرخواست 

شما   ،نیبنابرا رزومه  برا  بایستی  برا  وتریکامپ  یهم  هم  بس  یو  باشد   اریانسان    تا   ساده 

 ی دلخواه خود که همان ثبت رزومه برای شغل مورد نظرتان است، برسید. تر به نتیجهعیسر

 نکته

موقع  شرح مورد  در  موجود  اطالعات  هرگونه  و  را شغل  تیشغل  ن  ی  آدماییمطالعه    ا ی. 

هایی که  زمینهدر    ایآ  ؟با شخصیت شما همخوانی دارد کلمات و عبارات موجود در شرح کار  

شغل   این  میبرای  است،  اهمیت  گذارید؟حائز  نمایش  به  را  خود  قوت  نقاط    آن   توانید 

 رشمارید. را ب هاتوانایی

 فقط به جستجوهای اینترنتی اکتفا نکنید -5

پس،کار    یجستجو  دیخواهیمآیا   باشد؟  داشته  ادامه  ارسال    همچنان  همچنان  به 

ادامه دهید. اینترنت  از طریق  پس   د؟ یکن  عیرا تسرروند    نیا  دیخواهیم   آیا  درخواست کار 

افرادی را که در شرکت مورد عالقه .  دیرا متوقف نکن   نیآنال  شغل به صورت   درخواست  ارائه

بیابید   به کار هستند،  ابراز  و سپس  شما مشغول    برای   .دیعالقه کنبرای کار در آن شرکت 
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هم  یاطالعات   یهامصاحبه برنامه  ی احتمال  هایردهبا  بدی کن  یزیرخود  یک  .  در  که  فردی  ا 

با   برقرار و اطالعات کسب کنید. زیرکانه  ارتباط  به کار است    ی افرادآژانس کاریابی مشغول 

 . ، در ارتباط باشید بگذارند ریکه ممکن است در مصاحبه شما تأث

 نکته

ارتباط مستمر    با افراد داخل شرکت برقراری  دارید، می  در  قصد کارکه    یبا  را  توانید  آن 

متمای را  دهیدخود  نشان  تصمز  از    رندگان یگ   م ی.  دستهاینکه  قبل  به  ها رزومه  ی بندشروع 

افرادکنند  با  توص  ی،  طر  ای  اندشده  هیکه  دادهمراجعه    قیاز  کار  درخواست   اند، حضوری 

 کنند. یمصاحبه م

باش  ادیبه   -6 )و    دیداشته  شما    یکوبخال  ک ی(  LinkedIn  پروفایلرزومه 

 ستین

است. با    بسیار گیرا شما    LinkedIn  پروفایل است.    ی داشتنشما دوست  دی ، رزومه جدبله

انتخاب نمی  را  شما   شرکتیحال، اگر  نیا از تغییر و  برای موقعیت شغلی مورد نظرتان  کند، 

رزومه کلیدی  عبارات  نهراسید.اصالح  لینکدین  رزومه  نه    تان  پروفایل  نه  کوبو  خال   یشما 

آنها را در  زنده    یشغل خود به عنوان اسناد  یدر طول جستجو  که تغییرناپذیر باشند.  ستین

 نظر بگیرید.

 نکته

  پروفایلدر    ش یرایکه هنگام و  د ی، به خاطر داشته باش دیهست   یکار مخف  ی ایجو  ک ی   اگر

LinkedIn    ،( خاموش  مات یو تنظ  یخصوص  میخود را )در حر  یهاتیپخش فعال قسمت  خود

با شما در ارتباط باشند، ممکن است    LinkedInشما در    یهمکاران فعل  ا ی   س یرئ. اگر  دیکن

 .وندمشکوک ش تاندر رزومه مکرر  رات ییدر مورد تغ

 نکنید استخدام خود خسته  یرا برا ی که هرگز کس در نظر داشته باشد -7

اشتباه    من صحبت   نکنیدرا  جستجو-  برداشت  طول  در  با  یشما  آراسته،  کامالً    د یکار 

موضوع را به حوصله سر بر   نی از مردم ا  یاریحال، بسنیبا ا  ای سخن بگویید.و حرفهفصیح  

 کنند. بودن تعبیر می

اشتباهاشتباه اشتباه،  معرفیکه    د یابی در  .،  در  که  افراد  از  کمی  عده  خود  نامهفقط  های 

یا در رزومه  سپرند  یمصاحبه را به خاطر مصحیح  تمام سواالت  گذارند،  فضای سفید باقی می
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  ن یتمام ا  شوند.کنند، استخدام میهای رایج در جای درست استفاده میبندیخود از جمله

. در عوض، به خود اجازه  دینظر برس  به  لیاص   ریو غ  نمایشی شود که شما  یباعث م   اصالحات

  ی داشتنو دوست  یماندن  ادیبه    ی . نامزدهاید و هم دوست داشتن ی باش  آراستهکه هم    دیده

 .رندیگ یهستند که فاصله م  ی کسان شه یهم باًیتقر

 دیکنند وقت بگذاری شما کار م یکه برا یی هاستمیس میتنظ یبرا -8

انتخاب  ساده  و    یاآن را حرفهنام کاربری    .دیاختصاص دهرا به جستجوی کار    لیم یا  ک ی

ی ادیتعداد ز  ای نامناسب  از اصطالحات عامیانه، گویش کنید که بهتر است شامل نامتان باشد.

 . استفاده نکنیدخود  ل یمی در آدرس ا عدد 

کاربریهاحساب  یاندازراه  یبرا وب  ی  در  خود  اطالعات  ثبت    ، یشغل   یهاتیساو 

اگرچه .  دیوقت اختصاص ده   کاریابی،  یهاشرکت  یهاتیساو وب  های آنالین استخدام آگهی

خسته  یتکرار  فرایندی  نیا است  ممکن  و  صورت  است  به  اطالعات  ثبت  اما  باشد،  کننده 

 نان یاطم  .دیت نگه دار تر است. الزامات خود را ثابو آسان  ترعی مکان سر  ن یهمزمان در چند

کن اطالعات  د یحاصل  قبیلکه  از  ا  ی  آدرس  و  تلفن    افت یدر  یبرا  .است  قیدق  لیم یشماره 

 صندوق ورودی ایمیل خود مراجعه کنید.ارسال شده به  ی شغل  یهافرصت

 دیارتباط برقرار کن هاکنندهاستخدامبا  -9

شماشرکت نظر  مورد  صنعت  در  که  کاریابی  و    ، های  جستجو  دارند،  فعالیت  تخصصی 

در هنگام استراحت  -  د یکن  م یکوچک روزانه تقس   ی هاتیرا به فعال   فرایند  ن یاشناسایی کنید.  

صبحگاه  ا یناهار   قهوه  با  یاستراحت  بگ  کاریابی   شرکت  کی ،  با    د یریتماس  و 

کهکنندهاستخدام در    ای  کاری متخصص  کن   است،  شما   حوزه  زمانیصحبت  برا  ی د.    ی را 

 . دیکن   نییمالقات با آنها تع 

برا  اختصاص با کارمندان  یوقت  کاریابیآژانس  مالقات  دارد  های  تماماهمیت  اگر  وقت  . 

م  است  دیکن یکار  ممکن  اصوال ،  بگیرید.  مرخصی  را  روز  یک  که  باشد  از   ی اری بس  الزم 

 کنند. یمالقات م انیبا مشتر ی کاریهاپس از ساعت  ،کنندگاناستخدام

 د یباش مصممانضباط و با  -10

اید،  یتان را برایشان ارسال کردهاز شرکتی که آگهی استخدام داده و شما رزومه  شه یهم

که آن    دیتا مطمئن شو  دیریاز ارسال، با آنها تماس بگ  پس  هفته  کی  نتیجه را پیگیری کنید.

در بپرس  ؛دناکرده  افتی را  زمانتا    دیسپس  باش م  باید  یچه  پاسخ  بعد  ای   ،دینتظر   ی مرحله 
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 . ستیچ  ندیفرآ

 ا یاسترال در شغل افتنی  مورد  در غلط یباورها  از یبرخ .4-3

ا ن  نیاگرچه،  تجربه  از یکتاب  بومی "و    "یی ایاسترال  بومی"  کاری  به  ب  "مدارک    ان ی را 

نبایم اما  ا  دی کند،  اگرچه  که  کرد  ارز  ن یفراموش  در  استرال   زانیم  یابی عوامل  در    ایاشتغال 

دارند ن  ازی نشیپ  کی اما    ؛ نقش  ندهندست یمطلق  اجازه  را  گفته  ای   هاآمار  دی.  شما    دلسرد ها 

ماه پس از اقامت    ک ی   ای قبل از ورود    یوجود دارند که حت   یادی زخارجی    ان کند. قطعاً مهاجر

استرال  را    ا یدر  خود  کردهکار  حال اندپیدا  در  مجموعه  که  ی.  صنعت،  موارد،  از  بسیاری  در 

نیز    ی اری اما موارد بس  کاریشان در پیدا کردن سریع کار دخیل بوده است،ها و تجربه  مهارت

ه  ا  ینقش   نهای ا  زا  ک ی   چیوجود دارد که  به  شته استندا  نهی زم  نیدر  باش   ادی.    که  دیداشته 

به سا  ییای استرال  ان یکارفرما متفاوت  ، کشورها  رینسبت  الزامات    طیشرا  از  یانتظارات    بومی و 

سالها    ای نظر از مهارت  صرف  ای کار خود در استرال  ن یوارد در اول  مهاجر تازه   کی   یدارند. برا

با    از یموردن  یها مهارتطبیعتا برخی از    را یز  دارد؛ وجود    ی ریادگی   ی منحن  کی   شه یتجربه، هم

میدادهمعموالً  که  آنچه   بود.    یقدر  اید،انجام  خواهد  که  ضروریمتفاوت  جای    ست  به 

  ی اساس مدارک و تجربه کار. شما بردیاستخدام تمرکز کن   ها، بر رویدلسردی با این افسانه

استرال به  دا  اتیتفکر  زای، مطمئناً در مورد صدور ونینابراب  ؛د یادعوت شده  ایخود  شته  وجود 

 خود را حفظ کنید. مثبت نگرش و  داشته باشید اعتماد   تانخود به .است

راا  پانزده  نجایا  در با  یآورده شده است که هنگام جستجو  ج یفسانه  آنها  دیکار    دوری از 

ادیکن اساس  افسانه  ن ی.  بر  واقع  حقایق ها  نتیو  بستندی ها  بلکه  تعم  شتر ی ،  اساس  و    م ی بر 

 است.یشان شخص ط یشرا ازمردم  ریتفس

 ". مداشته باش یی ایاسترال بومی تجربه  توانمی من نم " -اول  باور غلط

برخ  ی حال  در کارفرما  ی که  ترج  بومی  یتجربه کارداشتن    انی از  ایم   حیرا  اما    نیدهند، 

است که چقدر    ن یدارد ا  توجهآنچه که کارفرما به آن    همه  .ست ی مطلق ن  ی و امر ضرور  ک ی

کار خود مهارت دار کار  ی در  با همکاران خود در محل  از    ه میزانو چ  جوشید مید، چگونه 

و محل   نیقوان آگ وآداب  ی  که  د.  یدار  یاهرسوم  کنید  متقاعد  را    الزامات از  درستی  درک  او 

 ی دارید. در نهایت، شغل از آن شماست )شغل را مال خود کنید(!اساس

تجربمهارتکه    دیاموزیب و  به روش   اتیها  را  برا  دی ارائه ده  یخود  اثبات کند شما    ی که 
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 د. یارزشمند هست اریسازمان بس

. پس  ندارید "بومی"تجربه   چ ی، احتماالً هاید نکرده ی زندگ ا ی، اگر شما اصالً در استرالخوب

 د؟ یکن این مسئله را برطرف دیتوانیچگونه م

  ی زی، اگر مهارت و تجربه شما همان چبا مهارت باالمشاغل    یبرا  ژهیموارد، به و  یبعض  در

 بود.نخواهد  ی اهرگز مسئله یی ای تجربه استرال نداشتتن دارد،   ازی باشد که کارفرما به آن ن

تر  در جستجوی شغل موفق،  داشته باشید  ای استرال  یفرهنگ کاردرک بیشتری از    هرچه

 .دیریداوطلبانه را دست کم نگ ا یوقت مهیهرگز ارزش کار ن عمل خواهید کرد.

حال اگر  نیبا ا  ؛ارزش قائل هستند  بومی شما  یهاهمه تجربه  یبرا  ییایاسترال   ان یکارفرما

زندگیتان   معیشت  تامین حداقل  برای  دهید, کارهامجبور شدید  انجام  پایین    مثل   ی سطح 

ا  کی در  کار   آخر  ن یسوپرمارکت،  عنوان  به  را  اول    ، خودکاری  تجربه    نیتجربه  صفحه  در 

مورد را    نیتواند ایم  شما   ای هستید.به دنبال شغلی حرفه، به خصوص اگر  د یقرار نده  رزومه

 د. یقرار ده   انتهای رزومه در "کاری  ارب تج  ریسا"در قسمت 

، اما  دیکارمند موقت مشغول به کار هست   در س مت   ن یپمپ بنز  کی، اگر شما در  نیهمچن

.  دیآیبه حساب نم   ی تجربه کاربرای شما    ن ی، اگردید می  داریهتلبه دنبال کار در صنعت  

انجام م   ی کار توانا  مدارکیاست که    نیا  دهید یکه  با همکاران    هایتان درییاز  کار و تعامل 

م در  استرال  حل خود  راای کار  و    یی  کنید  ارائه  تهیه  کارفرما  حال  ،  نیابرافزون    دهید.به  در 

بومی   کی شما  حاضر   کارفرما  د یدار  مرجع  م  ی احتمال  ی که  برایشما  جو وپرس  یتواند 

 . ردیبا او تماس بگ شما کار   نحوهو  تیشخص یدرباره

کنند، عبارتند  یبه شما کمک م  شغل  نیاول  یکه در جستجو  یاصل  یاز فاکتورها  یبرخ

 از:

 رزومه برنده ✓

 یقو  یرکالمی و غ یکالم  ی ارتباط ی هامهارت ✓

 رزومه سندگان یو نو یشغل  مشاورهاز متخصصان   درخواست کمک ✓

 سازی شبکه ✓

 داوطلبانه های  انجام فعالیت ✓
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اعالمی آگه  -دوم غلط    باور مشاغل  و  شغلی  مشاغل    انگرینما  شده  های  اکثر 

 هستند موجود 

آن،   از  بیشتر  حتی  یا  حدود  دربیشترموارد  موجود    20فقط  مشاغل  کل  از  به    درصد 

از بازار کار    یبخش   یشغل  یهابه اتفاق فرصت  بیقر  تیاکثر  شوند. صورت عمومی آگهی می

موقع  هستند  "بسته"  ا ی  "پنهان" هرچه  بهتر  تیو  احتمال    شغلی  باشد،  باالتر  دستمزد  و 

کردن  شدکمتر    شغلی  تیموقع   نیا  آگهی  جو خواهد  افراد  م  یای.  چگونه  ایکار    ن یتوانند 

کار است   یابزار جستجو  نیسازی موثرترشبکه  .سازیشبکه  قیمشاغل را کشف کنند؟ از طر

توانند در  یاست که م  ی ارتباط با افراد  جاد یسازی در واقع ا. شبکهدی استفاده کن  دیتوانیکه م

ا  یجستجو کنند.  کمک  شما  به  ن  نیکار  معنا  با  ست یبدان  شما  هرکس  دی که  که   ی از 

 .یا خیر شما دارد  یبرا یشغل  ای که آ  بپرسید د یشناس یم

تغ  مدامکه    ی ان یکارجو  -سومغلط    باور را  خود  توسط  ی م  رییشغل  دهند 

 شوند کنار گذاشته می  انیکارفرما

کوتاه    زمان شغل با    نیکار که چند  یای، آن دسته از افراد جو"کارمندان جهنده"  مفهوم

دارند،  در خود  ناپد  رزومه  حال  در  که  زمان    دیسالهاست  از  است.  و   "ی سازکوچک "شدن 

اندازه مناسب" دههشرکت  "سازی  طول  در  کارفرما1990و    1980  یهاها    ص یتشخ  ان ی، 

دداده که  پ  گریاند  ندرت  ترقی -ی  منطق  فتشری به  شرکت  -نردبان  برادر  دارد.  وجود    یها 

بهپیشی و  آوردن مجموعهگرفتن  ازدست  افراد جودی جد  یها مهارت  ای    بهکار معموالً    یا ی، 

غیر  به،  نمایید  یخوددار  -سال  ک ی  ریز-  مدتکوتاه  مشاغل. از  نیاز دارند  حرکت  نیچندانجام  

و نه   ی رزومه کاربرد  ک ی ،  د یو اگر نگران هست  های شغلی نباشید.جابجاییاز این مورد، نگران  

است، تهیه بفرمایید. به فصل رزومه برنده  تمرکز  م  تانقابل انتقال  یهابر مهارتکه  ،  یمیتقو

 مراجعه کنید.

 ست یمهم ن  یابی مطالب کار ریبه اندازه سا کاورلتر -چهارم غلط  باور

ارسال  نیز    کاورلتری  دی، بادهید میدرخواست    شغلی موقعیت    کی   یزمان که شما برا  هر

. تنها  باشدنوشته شده    د یهست  ی آن که متقاض   ی و شرکت  شغلی  ت یکه مخصوص موقع  د یکن

ا در  زمان   نیاستثنا  کارفرما صر  یقانون  کاورلتراظهار    حاًیاست که  به  نیازی  که  باشد   کرده 

  که   کار باشد. اگر کارفرما نداند   یجستجو  ی استراتژاز  ر یناپذییبخش جدا  د ی باکاورلتر  .  نیست
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شغل  چه  دنبال  به  معرفیدیهست   ی شما  بدون  کار  نامه، ،    ده یفا بی  ان یکارفرما  یبرا  ی رزومه 

  هستید  ی چه شغلدر جستجوی  قاًیدقکه شما   د یگوینامه به کارفرما م معرفی کی. خواهد بود

موقعیت شغلی هستید؟ به فصل طرز تهیه  آیا فردی واجد شرایط و منحصر بفرد برای آن  و  

 کاورلتر مراجعه کنید. 

را نشان   ت یمسئول ش یو افزا یمنطق شغلی  شرفتیپ  د یرزومه با -پنجم  باور غلط 

 دهد 

دادن  تحصهامهارت  نشان  تجربهیآموزش   هایدوره  ا ی)  تال ی،  و  که   (  نظر  مورد  کاری 

صرف    زمان  هیثان  20کمتر از    ان یکارفرما  شتری قسمت رزومه است. ب  نیترمهمباشد،  کارفرما  

رزومه خود  ی اصل یها لفهوم یرو د یبدان معناست که شما با نی کنند، ایرزومه شما م یبررس

 . دیشود، تمرکز کنیم  یشغل مصاحبهکه منجر به گرفتن 

به ،  دیارسال کن  رزومه خود را به همراه کاورلترکه    در صورتی  -غلط ششم  باور

 شوید دعوت می مصاحبه 

ی  خاص   ی شغلی هاتیموقع  برایاگر فقط    ا ی،  ی باشیدکار  ی بازارها  نیترنادر تنگ  حتی اگر

می ارسال  درخواست  هستید،  شرایط  واجد  کامال  استراتژی جستجوی    کنید،که  نوع  این  با 

می رسید.کار،  مرحله مصاحبه  به  با  یایافراد جو  توان  فعال   بسیارکار    یدر جستجو  د ی کار 

و درخواست    دیریتماس بگ  انی . با کارفرمادیکن   یریگیرا پ   یهر شغل سرنخ    د یباشند. شما با

  باز هم ،  شغلی یا تغییرات شغلی را ندارید  ت یموقع  یالزم برا  ط ی اگر شراحتی  .  دی مصاحبه کن

مص است  دهید  احبهدرخواست  ممکن  شما  یک.  شرایط  خاص    شغلی   تی موقع  برای  واجد 

ها  موقعیت  ر یاز سا  ا ی داشته باشد )  زین  ی گرید  ی هاموقعیتاما کارفرما ممکن است    ، نباشید

 اطالع داشته باشد(. 

به    تر، درخواستی پایین  حقوق  -هفتم  غلط  باور   ی ترجذاب  ی شغل  گزینهشما را 

 کند ی م  لیتبد

کار    نیانجام ا  رایز  کنند؛   تقاضا  کمتر از حد معمول  حقوق    دی کار هرگز نبا  یایجو  افراد

  ی شغل  شنهاد یپ   نکردن   افتیو احتماالً به در  دهد نیازمند نشان میفقط شما را نسبت به کار  

  هرگز در کار خود  اد ی ، به احتمال زیدریپذبرا    شغلی   شنهاد یپ  ن یاگر ا  یحت   خواهد شد   منجر

احساس    رایز  ؛بود  دیخود خوشحال نخواه  ی کارفرما  از همکاری با  ای   احساس رضایت ندارید و
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نمیکه    ی حقوق   دی کن  یم دریافت  زمان کنیدحق شماست،  تا  درخواستی شما    که حقوق  ی. 

درخواست افزایش حقوق ندهید  و هرگز    است، قدر آن را بدانید  کارفرماصنعت و    مورد قبول

 موضوع را مطرح کند.این کارفرما   دیاجازه ده  و

 دهم  تیرضا نییکار سطح پا کیبه   دیبا دیشا -غلط هشتم  باور

مهارت  بدون  و  عادی  سازمانترین  پاییندر    شهیهم   افراد  برا  هارده  شما  دارند.  ی  قرار 

  متقاضی   یادیافراد زرسیدن به مرحله ورود به سازمان با افراد زیادی باید رقابت کنید؛ زیرا  

شغلی   نیا مهارت  موقعیت  مجموعه  هرچه  ب  ی هاهستند.  ب  شتریشما  قدرت    ی شتریباشد، 

موقع هب  یبرا آوردن  خواه  کاری   تیدست  منحصر  دیمناسب  مهارت  را    رد ف بهداشت.  خود 

و خود را به  را هدف قرار داده  ها مطابقت دارند  مهارت  نیرا که با ا  ی، مشاغل کنید  ییشناسا

شما    انجام صحیح این مورد، با  .  احساس کند به شما نیاز داردکه کارفرما    نشان دهید   یاگونه

باالتر  دیتوانیم باش  یهدف  و،  د یداشته  بگیرید  پیشی  رقبا  ز  از  احتمال  شغل    یبرا  ادیبه 

 انتخاب خواهید شد. 

 کنند ی م دا یها را پشغل نیبهتر  ،طیافراد واجد شرا -غلط نهم باور

مصاحبه    نادرستتصور    نیبزرگتر  احتماالً مورد  هم  نی ا  شغلیدر  که    ن یبهتر  شهیاست 

ترکیب از    ن یشغل با بهتر  یآورد، بلکه متقاضیدست م هکه شغل را ب  ستی ن  طیفرد واجد شرا

مهارتمدارک با  و    ای مصاحبه  های،  ارتباط  )هامصاحبهبرقراری  بنابرای گر  است.  ،  نی( خود 

و اگر    د ینشو  مغرور   ی لی، خدیکار هست   ن یا  یفرد برا  نیترطیواجد شرا   دی کنیاگر احساس م 

نم دار  دی کنیاحساس  مطابقت  شغل  با  نشو  یل یخ  دی کامالً  اگردیدلسرد  به  .  دعوت    در 

و    التیها، تحصکند مهارتیاست که کارفرما فکر م  لیدل   نی، به ا شوید  ی موفق مصاحبه شغل 

ثابت    دی با  بهدر مصاح  پس مطابقت دارد    به اندازه کافی با این موقعیت کاریشما    اتیتجرب

 .این سمت شغلی هستیدپر کردن  یفرد برا  نیکه چرا بهتر د یکن

تحص  -دهمغلط    باور رسم  ی ل یمدارک  به  کشور  از  خارج  در  شناخته   تیمن 

 دنشوی نم

تجربه    نیا که  است  استرالکاری  اشتباه  در  کشور  از  این  شود.  ینم  رفته یپذ  ایخارج  در 

باید شما  دهید؛  تجربه    مواقع  نشان  ارزشمند  را  در  اگر  مثال    برایکاریتان  از    یک یشما 

  هستید، از صنعت    ی سابقه و شناخت عال   ی و دارا  اید کردهمیکار    ایران   ی هاشرکت  نیبزرگتر
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باش  دیتوانیم  نهچگو داشته  س  ی احتمال  ی کارفرما  ک ی که    د یانتظار  ا  ی دنی در  و    آمار   ن یبه 

باشد. آنچه   ده ینشن یزیچ سازمان سابق شما ممکن است در مورد   ی ، او حت توجه کند؟  ارقام 

کن  دیتوانیم صحبت  آن  مورد  چالشدیدر  روبرو    یی ها،  آن  با  که  ارزش   د یابودهاست    و 

شرایافزوده به  کرده  کت که  جادیااضافه  به  صحبت    نکه یا  ی .  شرکت  بودن  بزرگ  مورد  در 

  شتریدرآمد و فروش ب  باعث افزایش  شما چگونه  های مهارتمجموعه  که    دی کن  عنوان،  د یکن

اگر تشدشرکت   و کمتازهاز کارمندان    ی می .  اداره    سابقه کار  نقش دای هکردمیرا  بر  که در    ی، 

 .دی خود صحبت کن یرهبر ی اهو درباره مهارت د یکن د یتأک د یآنها داشت  هدایت

برخوردار    یو نگرش درست  زهیو از انگ  دانیدمی  شایسته شغل مناسب و    یبراخود را    اگر

کارفرمادیهست راهنما   یحت   یاحتمال   ی ،  را  شما  است  گواه  ییممکن  تا  معادل    نامه یکند 

 . دیکن افت یدر  نیاز دارید خاص صنعت را که  هایآموزش نیمربوطه و همچن یمحل

های پیدا کردن  در انجام راه،  داشته باشید  ا یاسترال   ی فرهنگ کاردرک بیشتری از    هرچه

هایتان  چگونگی ارائه و نشان دادن مهارت  د یداشته باش  ادیبه    تر عمل خواهید کرد. کار، موفق

 به سازمان است که اهمیت دارد.

 است  رممکنیغ باًیشغل تقر رییتغ -یازدهم غلط  باور

  رییرا تغشغل خود    بسیاریدر طول زندگی،افراد    شودباعث میو تحول در محل کار،  رییتغ

  ،د یدار  ایکه برنامه  ی. تا زمانکنند عوض میبار شغل خود را    ن یاز آنها چند  ی اری دهند و بس

را   خود  تالش  دهید؛ تمام  انجام  آن  به  رسیدن  تغ  د یبتوان  دی باشما    برای  را  خود    ر ییشغل 

الزم است و    یاد یشغل تالش ز  ر ییتغ  ی. براستیر شغل آسان نییتغشود که  می. گفته  دیده

است   کسب ممکن  به  زمشتریب  آموزش(   ا ی)  التیتحص  مجبور  در  تجربه  کسب    یشغل   نه ی، 

روی   د یجد بر  شوید  مجبور  همچنین  و  مهارت  شوید  انتقال  حاضر    یی هانحوه  حال  در  که 

 متمرکز شوید. د یجد ی به حوزه شغل دیدار

جو  -دوازدهمغلط    باور ن  یایافراد  مجبور  کارفرما  ستند یکار  به  را   انیخود 

 بفروشند

که اغلب  -است    ان یکارفرما  یخود برا  یابیبازار نوعی  در واقع    پیدا کردن کار بد،    ای  خوب

معنا برخ  یبه  از  برا  یاصل   یهامهارت  یاستفاده  و در  یفروش  معامله    شنهادی پ  افتیبستن 

با  شوید،نوعی کاال محسوب میاست. شما    یشغل نشان ده  دیو  کارفرما  که چرا شما   دی به 

برا  نیبهتر افراد    نیتر، موفقغلشفعلی پیدا کردن    طی. در شرادی هست  این شغل  یمحصول 
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کسان  یایجو بازار  یکار  ارزش  که  درک    ی ابیهستند  اصول  کردهرا  سالهاست    یو  که  را 

 برند.یخود بکار م یکنند، برایمحصوالت خود استفاده م زیآم تیفروش موفق  یها براشرکت

توانید می به سختی  ،  دیداشته باش  سن  سال  50از    شیاگر ب  -سیزدهم باور غلط  

 کار پیدا کنید 

ب  ی)کسان   هابومربیبی شده  1964و    1946  ی هاسال  نیکه  حال  متولد  در  و  اند(  معنی 

  دیبا   یمسن از نظر تئور  کنان کار   نیبنابرا،  هستند  کردن افراد مسن  مجدد سن و کار   فیتعر

جد  افتنیدر   کمتر  دی مشاغل  مسئل  یمشکالت  باشند.  داشته  گذشته  به  ا  هنسبت    نیمهم 

همه آنها    ایو آ-نه    ای  د یو تجربه مورد نظر کارفرما را دار  التی شما مهارت، تحص  ایاست که آ

همچن  ی فعل شما  مناسب  دیبا  ن یهستند.  باش   ی نگرش  به    -  دیداشته  شما    نیانسبت  که 

  ل یداند و مایها را م سوال  همبا تجربه که پاسخ    ی احرفه  ک ی ، نه  دیهست   می ت  کعضوی از ی

تغ صنعتستین  رییبه  در  اگر  البته  و  هستید    ی .  کار  به  بمشغول  رویب  شتریکه    جوانان   ر 

 .شودشما دشوارتر  یبرا د یشغل جد پیدا کردنممکن است  متمرکز است، 

 رها در حال تغییر کامل معنی سن هستند. بوم بیبی

 است  یمن مشکل اصل   ی و کشور اصل  ت یقوم -چهاردهم غلط  باور

تقرستین  نطوریا  نه در  مهاجر، متولد  ونی لیم  6  بای.  ، در  دیگرکشور    200از    شی ب  شده 

دنیا  کنند.  یم  یزندگ   ا یاسترال به  این کشور  از  استرالیا در خارج  تقریبا یک چهارم جمعیت 

  233دارد که به بیش از    کشور   180به تنهایی ساکنینی از    ملبورناند که در این میان،  آمده

و    گویش صحبت  و  دنبال می  116زبان  را   آکنندفرقه مذهبی  م  اقعاً و  ا ی!    که   د ی کنیفکر 

 کنند؟   ای عملسلیقهکارمندان مناسب،  افتنیتوانند هنگام یم ان یکارفرما

دهید  ایکه شما خود را نشان مینحوه  شتری که آنها انتظار دارند، بلکه ب  ست ین  یزیچ  نیا

دارد. اهمیت  تما  برایشان  مشتاق    د؟ ی دار  د ی جد  ی هافرهنگ   یریادگیبه    لیچقدر  چقدر 

چقدر با    ستید؟باشید و اینکه چقدر خونگرم ه  در محل کار  گرانینظر دپذیرای  که    دیهست

میکارمندان    ریسا درصد    ؟کنیدمعاشرت  قطع  طور  کارفرما  ی کم به  خواه  انیاز  د  نوجود 

تبع استخدام  ا  ضی داشت که هنگام  اما  اندازه    ن یقائل شوند  همان  به    ی جا  مه هکه در  امر 

بیفتد  دروجود دارد    جهان اتفاق  و مهارتاسترالیا هم ممکن است  استعداد  فروش  بر    های . 

 . دیجذابتر شو ان یکارفرما یبرا توانیدمی که چگونه دی کن   دقتو  باشید تمرکز مخود 
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 شغلی را بپذیرید  شنهادی پ  نیدشوار است، اول طیشرا ی وقت   -باور غلط پانزدهم 

تجارب من در طی سال فرایندی متغیر است.    ها،طبق  و    یافتن شغل    یی هاهفتهروزها 

که   د یو مطمئن هست  دی کنیمصاحبه م  شغلی مختلفی  هاتی موقع   یداشت که برا  دیخواه

نمی  ی شنهادیپ   چی ه  لیو  دی کنیم  افت ی در  ی شنهادیپ هفته  شودداده  سپس  چند و    ن یها 

  ی کار  شنهادیپ  نیاول   دی با  ای. آد یکن  افت ی در  شنهاد یپ   ن یچند  د یو شا  دهید انجام می  مصاحبه

م  ارائه  که  کنید؟شود  یرا  که   فقط  قبول  صورتی  و    هستیدمطمئن    در  شغل  مزایای  که 

که    ی و تا زمان  باشید  ی بهتر  شنهادیپمنتظر  صورت،  نیاری. در غ مناسبی است آن را بپذیرید

اید باید  در شرایط سختی مانند از دست دادن خانه یا مشکالت مالی و روحی گرفتار نشده

 . مورد نظرتان بمانید ریمتناسب با مس یشغل  شنهاد یپ منتظر 



 پاسارگاد گروه مهاجرتی  
 

 

 ؟ چگونه یک رزومه برنده بنویسیم: 5فصل  

 5فصل 

 ؟میسی رزومه برنده بنو کی چگونه 

  که   است  یاب یبازار  مستند   کی   رزومه  .است  کاغذ  قطعه  کی  از  شیب  یزیچ  رزومه  ک ی

.  کندیم   غیتبل   را   تان یهاییتوانا  شما  رزومه   . را  شما   ؛کند  یم  ی معرف   را   ی مهم   ار ی بس  ی کاال

 الزم   رو   نیا  از   ؛دی ده  انجام   را  نظر  مورد  کار   دیتوانیم   و  د یهست  ستاره   ک ی   که  دی دانیم   شما

  با   ،است  انیم   در  مشاغل  یپا  که  یموقع.  دی رسان  اثبات  به  کارفرما   یبرا  را  مورد  نیا  است

  خود  به  را  توجه  که   باشد  چنان  است  الزم   شما  رزومه.  شد  دیخواه  مواجه  بیرق  یادی ز  تعداد

  ، جذاب  و   ای گو  رزومه   ن یا  .آورد  بدست   شما   یبرا  مصاحبه   وقت   کی   بتواند  و   کرده   جلب

  ارتقاء   قصد  چه .  آورد  بدست   عجله  با   توان  ی نم   را   آنها  ؛ دارد  ی انرژ  و   تالش  زمان،   به  اج یاحت

  به   که   شاخص   رزومه  کی  د،یجد   شغل   کی  افتنی   قصد   چه   و  د ی باش  داشته   را   خود   تیموقع

  از   کامل   یوگرافیب  ، شاخص  رزومه  کی .  کند  کمک   شما   به  تواندیم  ، باشد  شده  نیتدو  یخوب

  و  هاتیقابل  ها،مهارت  است،  شده   نیتدو  یبدرست   که  یا  رزومه.  شماست  یکار   تیشخص

 شغل  با  یکامل   ارتباط  شما  یشخص  یهایژگیو  همراه  به  و  داده  نشان  را  شما  تجارب  تیفیک

 ی سو به را  توجه که   است ن یا برجسته و شاخص  رزومه   ک ی  تی قابل. دهدیم  بدست نظر  مورد

را      و   کرده  جلب  شما    . دهدی م  قرار   مصاحبه   یبرا(  Short List)   کوتاه  فهرست  درو شما 

 مناسب   شخص  شما   که  کندیم   متقاعد  را   کننده  استخدام  و  کارفرما   ، شما  نقص  ی ب  رزومه

   د یهست نظر مورد شغل یبرا
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  را   خودتان  نکهیا  از.  فروشدی م   ،کند   غیتبل   آنکه  از  ش یب  برجسته  رزومه  کی

 چگونه  که  م یدهی م  نشان   سوم  فصل  در  ما.  دینده  راه   خوده  ب  ترس  ،د یده  نشان  شاخص

 . دیی نما برجسته  را خود  قوت  نقاط

  ه یثان  چند   ظرف  در   و  شده  یبررس  افزار   نرم   یاقطعه  ا ی  ی انسان  چشم   توسط  شما  رزومه

  کوچک   زیچ  چند   شما  به  نیا.  دهیفا  ی ب  یزیچ  ا ی  است  برنده  رزومه   ک ی   که  شودیم   مشخص

 .  گذارد  یجا بر مثبت  یاثر اول  نظر در  تواندیم که  دهد یم  ادی

  ساده   یی آرا  صفحه   کی   از   .است  خواندن   قابل  ی براحت  شما   رزومه   که  د یشو  مطمئن  ✓

   .دیکن یرویپ

 .دی کن لیتکم  صفحه 3 تا 2 حد در  را تان رزومه  ،یحجم  لحاظ  به ✓

 .دی کن  دیتقل ،بود آمده استخدام ی آگه در که  ی دیکل  کلمات  از  دی کن  یسع ✓

 . دیکن ترساده آنرا فهم   مثال ذکر  با  ،د یکنی م  اظهار یزیچ که  ی موارد در ✓

 .دی کن  یریگ  غلط دقت به را  تانمدارک و اسناد  ✓

  کی  در  کنندگان  استخدام   که  دیبدان  است   خوب  د، یریگ  قرار   فهرست  ر صد  در  آنکه  یبرا

 .  دیآیم بدشان  ا ی خوششان  چه  از رزومه

  ذکر   از   که   است   بهتر  ، دیندار  ی واقع  ی ایدن  در  ی مثال  د،یکنی م  ادعا   که   ی زیچ  مورد   در  اگر

 .آورد بوجود شک و  دیترد شما  رزومه کل  مورد  در تواندیم  که  چرا ؛دیکن   یخوددار آن

 دیکن یزی ر برنامه را خود  کرد ی رو .1-5

  را   یم یقد  ی هانمونه  ای   دیکن یم   نیتدو  بار  نیاول  یبرا  را  ی حی توض  نامه   و  رزومه   چنانچه

  وقت   ، دیکنیم   مهی ضم  که  یاطالعات  از   بخش  هر  یبرا  ستیضرور   ،دی دهیم   ارتقاء  و  اصالح

  خود  ی هادانسته  و   اطالعات   ابتدا  در   که   آنجاست   مسئله   ه یکل.  دیباش  داشته   برنامه  و   گذاشته 

  اصالح  را   مهم   اطالعات   ن یا  سپس  و   نموده   مشخص  را   هاتی موفق  و  ی احرفه  سوابق  درباره 

 .  دیده  ارتقاء لزوم  صورت  در  و کرده

   است ارزشمند مستغالت ییدارا کی  همانند شما  رزومه که دیباش داشته بخاطر .2-5

  ل یدل  چند  نجایا.  است  ازمندین  یانرژ  و   تالش  زمان،   به  رد،ی بگ  شکل  شما   رزومه   آنکه  یبرا

  فرد   ک ی   ای  دوست  ک ی   از  تا  دی کن  هیته  را  تانرزومه  خودتان  است  بهتر  چرا  که  شودیم  ذکر
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 . دهد انجام  را نکار یا دیبخواه یاحرفه

 . شناسدینم را  خودتان شما،  از بهتر  چکسیه ✓

 . دیکن  نیتدو مناسب قالب  در  را یمحتو و یی آرا صفحه   دیتوانیم  شما ✓

  گرید  نفر  کی  به  نهیهز  پرداخت  رو  نیا  از   ؛دی هست  فشار  تحت  بودجه  جهت  از   شما ✓

  بهتر  د، یکن   استفاده  نه یگز  نیا  از   دی دار  قصد   اگر  حال  نیا  با.  ستین  یمناسب   نهیگز

 . ی کمک بخواهیداحرفهفرد    ک ی  از است

  شخص  کی   اگر  که  د یبخواه  همکاران  و  ل یفام  دوستان،  از...  نامه  ه یتوص  رفتن یپذ ✓

 . کنند  هیتوص او به را شما و  کرده ی معرف  را او  ،شناسندیم  نهی زم ن یا در  را یاحرفه

 .دیبر سود  معتبر یاحرفه افراد  از ✓

 شی خو یشغل خ یتار درک .3-5

  ن یبهتر  در  را  شما   تیموفق   و  ؟دهدیم  نشان  کارفرما   به  را  شما  قوت   نقاط   شما  رزومه  ایآ

  رزومه  کی   از  ا ی  شده   نیتدو  نظر  مورد   شغل   متناسب  شما   رزومه  ا یآ  د؟ ینمایم   ارائه  طیشرا

  که   را  ییهامصاحبه  ا یآ  ؟ کندیم   بارز  را   شما   ی کار  ج ی نتا  ،رزومه  ا آی  ؟ دی کنی م  استفاده   ک یژنر

 ؟ دیکن یم  ی ازگذاری امت ، دیدهی م انجام

  و   ین یبازب  را  خود  یاحرفه  سوابق  مجددا  که   است  آن  وقت  ،است  ی منف   پاسختان   اگر

  کامل   نام   شامل   که   را  یقبل   ی کارها   محل  . دیکن  شروع  ابتدا  از   است  بهتر  . دینمائ  یبررس

  را  تانروزانه  کار  برنامه.  دیکن  ادداشتی  است،   کارتان  خاتمه  و  شروع  ماه  و  سال  و  شرکت

  و   کرده  ذکر  د،ی ا  انداخته  قلم  از   که  را  یادوره  ای  آموزش  هر  و   دی کن  می ترم  دقت  به  و  دوباره

  ؛ دیکن   فهرست   را  ی مهم   اتفاق   هر  .دی دادی م  گزارش   ی کس  چه  به  پست   هر  در   که   دی کن  اشاره

  د ی اکرده  افتیدر  نیتحس  جهت  به  که   یل یمی ا  ای  ادداشتی  نامه  هر  شما،  می ت  شدن  برنده  مانند

 .دیابرده که  یزیجوا ای

  داشته   نظر  در  را  ریز  االتؤس  ،ازتان ی ن  مورد  اطالعات  یآور   جمع  یبرا  کمک   عنوان  به

 .دیباش

 د؟ ی ا  داشته یی هاتیمسئول چه ✓

را ف یوظا   فیوظا  شما  چنانچه.  دیسی بنو  ،دی اداشته  عهده   به  شغل  هر  در   روزانه  که  ی 

 . دیینما ارائه را ن یشیپ   یکارها ات یجزئ د یتوانیم ،دیاداشته   نگه هنوز را ی قبل مشاغل 
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 ست؟ یچ شما یها یی توانا  و یل یتحص مدارک ✓

  لیتکم   که  گرید  یهانامهیگواه  و  یصنعت   نامهیگواه  تجارت،  نامهیگواه  ،یدانشگاه  مقاطع

  ساختار   یچگونگ  تا   گرفته   کار   محل  یمن ی ا  از  دهد، ی م  نشان   شما  توسط   را   ی آموزش  دوره

  و  یآموزش   یتوهایستیان  در  دوره   ل یتکم  ماه  و  سال   بر  یمبن  یانامه  حال  نیع  در  ، یمیت

 . یلیتحص  مؤسسات

 دارد؟ را یگرید به انتقال تیقابل  شما یهامهارت از کی  کدام ✓

،  ردیگ  قرار   استفاده   مورد  مشاغل   اکثر  در  تواندیم  و   دیدار  که  ییهامهارت  از   یادداشت ی 

کنید که  و  تهیه   د یتوانیم  مثال  یبرا  ؛د یادهیبخش  ارتقاء  را  هامهارت  نیا  چگونه  بنویسید 

  مانند  ی،افزار  نرم  مشترک  ی ها  بسته   از  استفاده  در  یاستاد   ا ی  یارتباط   یهامهارت

 ه یته  را  یحی توض  نامه  و  رزومه  شما   که  ی زمان  اطالعات   نیا.  دی کن  ذکر  را  سیاف  کروسافتیما

 . ندی آیم کار   به سخت ، دیکن یم

 ست؟ یچ شما دستاور نیبزرگتر ✓

  د،ی اداده  انجام   گذشته  در  شما   آنچه  که   باورند  نیا  بر  کنندگان  استخدام  و  ان یکارفرما

  شما   تیمسئول .  کرد  د یخواه  چه  ، استخدام  صورت   در  و   ندهیآ  در   شما   آنکه   یبرا  ست یا  نشانه

  که  دهدی م  نشان   شما  دستاورد   کنی ل  ؛ دیکنیم   افتیدر  دستمزد  آن   بخاطر  که  است  ی ف یوظا

 . دیاکرده خود مال آنرا  و د یاگرفته را  شغل ک ی چگونه

 .  گفت میخواه  سوم فصل  در اتیجزئ اب ی، کار  یدستاوردها و ت یموفق  درباره

 ست؟ یچ شما تیشخص ی های ژگیو هیکل  ✓

 .سازدیم  زیمتما و برجسته  را شما   که ست ییهاشاخصه ی،ت یشخص یهایژگیو

 کدامند؟  د یشویم  نیتحس آن بخاطر که  شما  یهایژگیو

  ها مثال د؟ یبالیم خود  به چیزی چه از  د، یدانیم  خوب  کارمند  ک ی  را  خود  یوقت  شما خود

 :باشند ن یچن توانندیم

 مبتکر  و خالق گرا،  جه ینت ا، یپو زه،یانگ با  اریبس  خوب، ارائه و انیب شناس، وقت

 هستند؟   کجا شما ی قبل رانیمد ✓

  حی ترج  انی کارفرما  و  کنندگان   استخدام   ،دیآیم   شیپ  هامعرف   یبررس  بحث  که   یموقع

  صحبت   ، دیدادیم  گزارش   آنها  به  ماًیمستق   شما  که   ی قبل  رانیمد  ای   هاسرپرست  با   دهند یم
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   گرفت؟ تماس  تان سابق رانیمد  با توانیم چگونه د یدانیم  ایآ . کنند

  د یکن  استفاده(  شود یم  زین  یمجاز   یها شبکه  شامل  که )  نترنتیا  از  است،  یمنف  پاسخ  اگر

  اطالعات   بخش  از  را   هاتلفن  شماره   ن یا  دیتوانیم  ن یهمچن.  دی کن  دایپ   یدسترس   آنها  به  تا

 . دینکن  واگذار آخر یهاساعت به را  کار نیا . دیآور بدست  سابقتان یکمپان

 رد یگ قرار توجه مورد  نی آنال  که میکن نی تدو یارزومه .4-5

  جستجوگران   امروزه  .کرد  عوض   کامال  را  استخدام   نحوه  90  دهه  اواخر  از  نترنتیا  رشد

صورت  را   خود  رزومه   ، مشاغل   ی هایکمپان  مقابل  در   و  کنند یم   پست  و   نیتدو  نیآنال  به 

  س یتابی د  از  استفاده  با  و  نیآنال  صورت  به  روین  زیتجه  بزرگ  ی هاآژانس  و  کوچک  و  بزرگ

 را  مناسب  ی دایکاند  ها رزومه  انیم   در  تا   کنند یم   جستجو  و  ش یپا  ره،یذخ   را   اطالعات   خود

 :شامل که  کنند یم  جستجو یمختلف طرق از هاسیتابینددینما دایپ

 . گرددیم  ژهیو تجارب  و ها مهارت دنبال که  افزار  نرم برنامه کی توسط ✓

  جلو اتیخصوص از  یفهرست   اساس بر که  HR یانسان  منابع  بخش  کارمند کی توسط ✓

 .  رودیم

  پٌست   استخدام  یآگاه  ک ی   که   ادیز  کار   و  کوچک   شرکت  با   کارفرما  ک ی  لهیبوس ✓

 .کندیم  نگاه یزدن  هم  به چشم در  را  انیمتقاض رزومه اکنون و کرده

  یاحرفه  یهابخش  و  منابع  از  یخاص  نهیزم   در  که  یاستخدام   مشاور  ک ی  توسط ✓

 .  دارد تخصص

ه  ب  که   د یکن  استفاده   ی کلمات  و  ها واژه  از  رزومه  ن یتدو  هنگام  ، باال  موارد   یتمام   لیدل  به

 . شوندی م  برده کار ه  ب گسترده ی شکل

  ی هارزومه  یبرا  ی افزار  نرم  برنامه  کی   از   ی استخدام  یهاآژانس  و   ان یکارفرما  از   ی اریبس

  یآگه   از   که  تانرزومه  در   دی مف   ی دیکل  کلمات  از   استفاده  با   .کنندیم   استفاده  نیآنال

  با   ارتباط  در  ینحو  به  و  شده  گرفته   مشابه  لغات  از  صرفاً  ای  و  شغل   فیوظا  شرح  ای  ی استخدام

  نظر،   مورد  شغل  یبرا  را  تانرزومه  انتخاب   شانس   ،است  شما   ی هاتیقابل  و  تجارب  ها، مهارت

 . دیبرب باال
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 معکوس در ساختار رزومه  ینگارخ ی تار .5-5

ها  در رزومه  «معکوس  ینگارخی تار»  ساختار  کشورها،  تمام   در   جذب   ن یمسئولو    ها کارفرما

ترج از رزومه  نیا  در .  دهندیم   حیرا    نطور یهمو    شدهذکر    یتجربه کار   نیآخر  ابتدا  ، شکل 

  ن یو به هم  رودیبکار م   زین  یسوابق آموزش   یروال برا  نیا  .رودیم   عقب  به  زمان  روند  خالف

عناو  بیترت شرکت  ، یشغل   ن ی)معکوس(    هم  دستاوردها و    ها سمتاستخدام،    زمان ها،  نام 

کارفرما  نی. مسئول شوندیم  نوشته و  ا  معتقدند  انی جذب  از  استفاده  با    تنها   نه  وه، یش  ن یکه 

  بلکه   ابند،ینگاه در  کی   در  را  شخص   ی تخصص  و  د یمف  یهاهداد  و  هاتجربه  نیآخر  توانندیم

برا  نیبهتر  توانندیم را  نظر  یفرد  و    اشکال  نجایا  در  هرچند.  کنند  نشیگز  شانشغل مورد 

ن  رزومه   گرید  یساختارها  خواه  زی را  روش    هب  ی سینورزومه  حال   ن یا  با  د، دا  میشرح 

 . شودیماستفاده  آن از  مواردمرسوم بوده و در اکثر  اری بس «معکوس ی گذارخیتار»

سال و    اساس استخدام بر    ی هاخی که تار  دهد یم  ح یکارفرما ترج  :دی به خاطر داشته باش 

سال  باشند  شده  مرتبماه    نیهمچن بر حسب  فقط  بجا  ؛نه  مثال  بنو  ی بعنوان  : دیسیآنکه 

  ثابت  و   پارچه ک ی   ی ساختار  از(.  March 2010 – June 2013: ) دی سیبنو  ، (2010  –  2013)

هرگز    د یکن   استفاده  رزومه   کل   در دو    ی ب یترکو  هر  بکار  June 2013 – 2010)   مثلاز  را   )

 .دینبر

  ی زمان  مگر  دهد؛یم  پوشش  را  قبل  سال  ده  تا  حداکثر  ،یکار   دوران  خچهی تار  عموما  نکته:

  ی کار   سوابق  است  بهتر   یردامو  ن ی. در چندیباش   داشته  مدت   آنشغل در طول    کی که تنها  

تر  را هم   گرید  ی شغل  عنوان   چند   و   د یده  ادامه   شتر ی ب  ی کم  را قبل  کن  از  . همواره  دی اضافه 

تجارب مرتبط« استفاده    ریتحت عنوان »سا  دی بخش جد  ک ی از    ،یعنوان اصل   ریز  دیتوانیم

را    ی بخش  ن یکه اگر چن  دی. به خاطر داشته باشدیکن   ذکر   همرا    تانیهامهارت  ریتا سا  د یکن

  خاطرات  نوشتن  بخش  نیا  یوجود  فلسفه  .دینکن  ذکر  آن  دراستخدام را    خی تار  د،یکرداضافه  

  ی سوابق همکار  ا ی  ها پروژه  در  آمده بدست  د یجد   ی هامهارت  به  اشاره  بلکه   ؛ ستین  ی وگرافیب  و

 .استشاخص و نامدار   انی ها و کارفرمابا سازمان

 معکوس«  ینگارخیبا »تار رزومه یایمزا •

  ی ابیدست   یبرا  ستیالزم ن   کارفرما:  یریگیپ   درسهولت    و  روشن  ان یب  ، ساده  ساختار  ✓

تار باق   یشغل   خچهیبه  خواندن  از  که  بگذارد  زمان  آنقدر  رزومه    ی شما  مطالب 
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 نظر کند. صرف

از    ،مدنظرتان  مشخص   موارد   دیتوانیم ✓ ارتقا  را    گرید  ی سمتبه    سمت   ک ی مثل 

 . دیبرجسته کن 

 .دی دار ی ابا ثبات و حرفه یسوابق که   دی دهیم  نشان کارفرمابه  ✓

  ، ی مال  ی هاها، شرکتبانک   چون  ی، کارمحافظه  یها سازماندر    استخدام  یبرا  ساختار  نیا

 ل است.آدهی ا یو حسابدار ی حقوق 

اول  در انتهای این    مهی ضم  به «معکوس  ینگارخی تار»  بارزومه    کینمونه    مشاهده  یارب

 . دیکن  مراجعه  کتاب 

 ساختار نیا ب یمعا •

 . اندیریگیقابل پ  یسادگ  هب مختلف مشاغل انیم  شده جادیا یزمان  ی هاوقفه ✓

  ؛بزند  حدس  را  شما   سن   نگاه   کی   در  تواندیم   ی سادگ  به  جذب،   مسئول  ا ی  کارفرما  ✓

 . دیداشته باش ی ادی ز ی اگر تجارب کار ژهیبه و

ز  اوردیب  وجود  به  را   تصور   نیا  است   ممکن  ✓ زمان  به    کی را صرف    یاد یکه  سمت 

 .دی دار یو تجارب محدود د یاخصوص کرده

 رزومه  یهافرمت گرید •

اکثر کارفرما تار  ان یاگر چه  فرمت  دارند که  باشد  ینگار خیانتظار    ن یا  با   ،رزومه معکوس 

  خوب  خبر.  دیکن   عمل   متناسب  یکردیرو  با   و  طیشرا  فراخور  به  دی با  تعیموق  هر  در  حال

  اندکرده  ارائه  را  یمتنوع  یساختارها  مختلف،  طیشرا  یبرا  یار ی بس  افراد  شما  از  شیپ  نکهیا

 . میکن یم  یبررس  ،اندداشته را  عملکرد نیبهتر که  نه یگز دو  آنها ان یم  از که

 عملکرد محور«»رزومه  .6-5

مهارت  ساختار  ن یا  یاصل   تمرکز بها   یفرد   ی هابر  و  تار  ی کمتر  یبوده  دوران    خچهیبه 

  ا ی  و   هستند  شغل  ر ییحال تغ  در   که   است   یاد راف   مناسب   شتریب  ساختار   ن ی. ادهدیم  ی کار

 . ندارند ی ادی ز یکار تجربه ا ی و مهارت  که  یانی متقاض

 ی«بیترک» رزومه .7-5

ا شرا  بنا ،  ساختار  ن یدر  ن  ط یبه  موقع  یازهایو    ی ساختارهااز    یب یترک   ،یشغل   تیهر 
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م  مختلف قرار  استفاده  خالصهریگیمورد  مهارت  ی اد:  تاراز  همراه  به  کار    خچهی ها  دوران 

  ارزش   از   ی کار  سوابق  و  ی فرد  ی هامهارت  ساختار،   ن یا  درمعکوس.    ی زمان  ی نش یچ   اب  یاحرفه

 .برخوردارند یبرابر تیف ی ک و

 ها: رزومه »عملکرد محور« تمرکز بر مهارت .8-5

  دوران   خچه یفرد است تا تار  ی هاو مهارت  یی بر توانا  شتر یعملکرد محور« ب »تمرکز رزومه  

تمام »رزومه    .شیکار محور«  کار  ،تجارب  یعملکرد  عنوان    ی سوابق  تحت  را  دستاوردها  و 

و  »مهارت کرده  فهرست  عناو  را  یکمتر  سهمها«  م  یشغل  نیبه  در  دهدیاختصاص    ن یا. 

ن عناو  یکامل فهرست    ،ازیساختار، در صورت  کارفرما  نیاز  به    ی کار  یهاو سال  انی مشاغل، 

 .  شودیرزومه اضافه م  یانتها

و تحت    ت یاهم  درجه   اساسرا انتخاب کرده و آنها را بر    بارزتان   یی تواناسه    ی الدو    نکته:

را هم    تان ی کار  دوران   ی دستاوردها  و   ها تیچند نمونه از موفق   . دیها« مرتب کنعنوان »مهارت

   .دی بکش رخ به  را تان یهاتا کارآمد بودن مهارت دی ذکر کن

 .ستاکتاب قابل مشاهده  ن یا یدر انتها   دوم  مه یعملکرد محور« در ضم»رزومه  نمونه

 ساختار   نیا یایمزا •

چندان  ساختار  نیا ✓ تار  یتوجه  مهارت  یشغل   خچهیبه  عوض  در    ی هاندارد. 

م   ی انتقالقابل برجسته  طول    کند یرا  در  آورده  ان یسال که  بدست  از    .دی امختلف 

تا    یهاتیفعال  گرفته  برنامه  فوق  و    تنهانه    ؛رخواهانهیخ  ی هاتیفعالداوطلبانه 

 . دیاگرفتهدستمزد  آنها بابتکه  یموارد

مهارت  یهاسرفصل  دیتوانیم ✓ به  را  یهامربوط  کن  یشکل   بهتان  با    دیانتخاب  که 

ذکر    ی بعنوان مثال اگر در آگه   ؛ داشته باشد  یخوانهم  ی ذکر شده در آگه   ی ازهاین

شخص  به  شرکت  که  که    ازی ن  یشده  به    ی ریچشمگ  مهارتدارد  خدمات  ارائه  در 

  درنظر  ن یاز عناو  ی کی   یبرا  را   ان« ی»خدمات مشتر  د یتوانیم   ، باشد  ته داش  یمشتر

 . دیریبگ

  ن یبه ا  کند؛ یمرا در نگاه اول پنهان    ی واقع عدم ثبات شغل   در شکل از رزومه    نیا ✓

 کارفرما را جذب کند.   بودنشل مُفص  لطف بهکه   دیام
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 ساختار نیا ب یمعا •

  ی روشن  و  واضح  ریتصو.  است  کنندهجی گ  و  گنگ   جذب،  نیمسئول  و  انی کارفرما  یبرا ✓

  چه   که  ستین  مشخص  و  دهدینم  ارائه  فرد  یقبل   مشاغل  یهاتیمسئول  از

  را  مهارت   کدام   ا ی  و  بوده  یمتقاض   یقبل   یها سمت  از  کی کدام  با  مرتبط   یدستاورد

 . است کرده  کسب   یمقطع  چه در

ارائه    شخص  ی هاعنوان مهارت  بهکه تجارب را  نیا  لی عملکرد محور« به دل »فرمت   ✓

کردن  یم برجسته  از  غافل    ا ی  سمت  ک ی در    یاحرفه  شرفتیپ کند،  صنعت خاص 

 . ماندیم

مرسوم    از  یرویپ  عدم   لیدل  به  ساختار  نیا ✓   تواندیم   «معکوس  ینگار خیتار»فرم 

 . دیاداشته را ی الهئمس کردنقصد پنهان    دیندازد که شایکارفرما را به شک ب

 یبیبا فرمت ترک ییهارزومه .9-5

ترک  ک ی حق   ، یبی رزومه  رزومه    «معکوس  ینگارخی تار»فرمت    ادغاممحصول    قتی در  و 

باال » با  یعملکرد محور« است. در  از   یاخالصه  ای)  یدیکل   یهااز مهارت  یفهرست   دیرزومه 

آن  مهارت بدنبال  و  کرده  ارائه  را  زمان(ی زمان  ریسها(  روند    را  تانیشغل  دوران    )معکوس 

برادیاوریب کرده و   یبنددستهرا    تانیکار  ارب تج  یتمام   ابتدا  ،یبیرزومه ترک  ک ی  نوشتن  ی. 

فرمت )همانند  مهارت  نوع  اساس  بر  اول  بخش  محور«    ی در  »عملکرد  رزومه  شکل  در  که 

معکوس نوشته و   ی گذارخی تار با  را  تانیکار رب از تجا  ی فهرست  سپس د؛ یاوری ( بد یاستفاده کرد

با   ادامه  استخدام  ات یجزئ  ذکر در  عناوزمان  شرکت  ن یها،  نام  و    ها سمت  ، هامشاغل، 

 .  دی دستاوردها رزومه را ببند

 کاربرد دارد  یموارد نیدر چن  ی بیرزومه ترک کی •

 . دیمنطبق کن ،خصوص به یشغل  تیموقع  کی ی مبنا رب را تان یهامهارت د یقصد دار ✓

م  د یاکرده  تمام  را   ی دانشگاه   الت یتحص  ی تازگ   به ✓ از    یی هامهارت  دی خواهیو  که 

کرده  یکارآموز   یها دوره  و   هاپروژه  ،ی آموزش   افر  ی هاتیفعال  قیطر را    د یاکسب 

 . دیبرجسته کن 

 .دی ادر گذشته داشته ی موقت پرشمار مشاغل اگر ✓

  ی گوناگون  ی هاخود را ارتقا داده و مهارت  تی، موقعشرکت کار کرده  ک ی   در  هامدت ✓
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 . دیابدست آورده

 ساختار نیا یایمزا •

 بدست آورد.  تان یکار  خچهیها و تاراز مهارت ی کل یریتصو تواندیم  کارفرما ✓

  « یتجارب کار »توجه را از   ، رزومه ی در ابتدا  یفرد «ی هامهارت» ی ابیتمرکز بر بازار  ✓

 کند.ی دور م

 دنبال کند.  یسادگ  بهرا  یاستخدام متقاض  ی زمان  ریس تواندیکارفرما م  ✓

 . شوندیبرجسته و مشخص م ،انتقالقابل ی هامهارت ✓

 ساختار نیا ب یمعا •

را    ن یا  ان یکارفرما از    یبرخ ✓ رزومه  استخوان  فاقد نوع  و  الزم    برای   یبند اطالعات 

 . دانندیاعتماد م 

 منصرفرزومه    ادامهاز خواندن    « یمهارت   یها»سرفصل  دنی با د  ان یکارفرما   یبرخ ✓

 .شوندیم

طوالن  ل یدل  به ✓ خواندن    بلکه   ،نوشتن  تنها   نه  ساختار،   ن یا  مفصل  و   ی ساختار 

 .استدشوار  هم  ی بی ترک یهارزومه

 .ستاقابل مشاهده سوم  در انتهای این کتاب   مهی « در ضمیب ی»ترکرزومه  نمونه

 شرکت خاص ای شغل  کی هدف گرفتن  .10-5

در واقع با    .ردیگیم  نشانهخصوص را    به  ی شغل  ا یشرکت    مشخصا  مند« رزومه هدف»  ک ی

م   ساختار،   نیا قانع    د یکن یتالش  را  مربوط،  که  دی کنکارفرما  شغل    نه یگز  ن یبهتر  برای 

سرعت از    هب  د، یکن  ی سازیسفارش  خصوص   به  یشغل   ا یشرکت    یتان را برارزومه  اگر.  دیهست

که    ریسا   انیم تول  از  یکوه  تنها  نتریپر  مثلرقبا  را  پشت    دی مدارک  و  کرده  هم    سرانبوه 

رزومهدیشویم   زیمتما  ،دهند یم  رونیب و  م  ساختار   لطفبه    ،هدفمند  یها.  تمرکز 

 . شوندیم  زیمتما نیرینگاه گذرا هم از سا کی با  ی حت شان،یاختصاص

  عجله  پس   است؛   یکاف  حوصله  و   زمان  صرف   ازمند ین  هدفمند،  رزومه  ک ی نوشتن    نکته:

  د یو مطمئن شو  دی کن  قیشرکت موردنظرتان تحق   بارهاز نوشتن رزومه ابتدا در  ش یپ  .دینکن

روشن  که و  شغل    یدرک درست  آورده   مربوطاز  : دیده  پاسخ  سوال  نیا  به  حاال  .دیابدست 

  ،است  ی منف   پاسختاناگر    «؟ستا  شما  یها ییتوانا  با  منطبق  ،شغل   آن  فیوظا  و  شرح  ایآ»
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 . دیشغل اقدام نکن آن یاصالً برا

 ساختار نیا یایمزا •

  انجام   که   ی کار  در   دیدهینشان م  کارفرماو به    د یگذاریم   یبه جا   ی خوب  هیاول   ریتاث ✓

به خوب  آن  بم   و   ر یز  د، ی هست  یاحرفه  ، دیدهیم تما  د یشناس یم   یرا    لیو صادقانه 

 . دیشرکت کار کن  یبرا دیدار

 نه. ای  دیهست  مدنظر سمت که مناسب  ابدیدر  تواندیم سرعت کارفرما به  ✓

  یبرا  اتفاق   سر  از   و  هدفیبو    دیخواهیچه م   د یدانیکه م   د یدهیبه کارفرما نشان م ✓

 .  دیااقدام نکرده شغل آن

 ساختار نیا ب یمعا •

  از   استفاده  د،ی اقدام کن  مختلف  یشغل   ت یموقع  نیچند  یبرا  دی اگر قصد داشته باش ✓

 . است رممکنیغ عمال  آن

)برا  برزمان  آن  نوشتن ✓ با  ی است  فرد    کی  د ی هر شغل  به  و منحصر  رزومه متفاوت 

 (. د یآماده کن

برا ✓ برا  بهپست    همان  یفقط  را  آن  )کارفرما  است  مناسب    ریسا   یخصوص 

 (. ردیگ یدر نظر نم   موجود یهاسمت

 مند مناسبند اگر: هدف یهارزومه •

 . دیکامال آگاه باش   ،دی کنیآن اقدام م یکه برا  یشغل  اتیجزئ و بمو  ریاز ز ✓

 .دی دهیم  پاسخ خصوص  به ی شغل ت یموقع کی  یبه آگه ✓

 .دی کن  یسازیسفارش  ،شرکت مشخص ک ی  یبرا تنهاتان را رزومه دیبخواه ✓

  ، دی هست  کار   به   مشغول  که   ی سازمان  همان   در   یگرید   ی شغل   تیموقع   یبرا  دیخواهب ✓

 . دیکن  اقدام 

 اگر:   ستیساختار رزومه مناسب ن نیا •

 .دی نداشته باش یوقت کاف ✓

 . دینباش قیتحق  اهل و ق یدق  حوصله، با ✓

 خلق محتوا  .11-5

 . دیشویرزومه آشنا م  کیمختلف  یهابا قسمت فصل  نیدر ا
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 است.  ک ی ک  ک ی همانند پختن  ،رزومه ک ینحوه نوشتن 

از    ی سپس فهرست  ؛ شما باشد  ی تا راهنما  دیدار  از ین  ی به دستور پخت  ،ک ی ک  ک ی   هیته  یبرا

 . باشدکارفرما از کار   لیباب م  ، دیپزیم  آنچه تیتا در نها دیکن یم  هیته  را مواد الزم 

 دستور پخت شماست نیا •

و    یاب یکرده و آنرا با بازار  بی ها را با هم ترکدستاوردو    اتیها، تجربییتوانااز    یامجموعه

  هیبر پا  که  است   ییدر محتوا  ،رزومه درخشان   کی  ه ی. شگرد تهدیکن  نیتزئ  ی فرد  ی هامهارت

باشد.    تیواقع گرفته  درگهدفمندرزومه    ک ی شکل  را  خواننده  تار  ر ی،  و  دوران    خچه یکرده 

را    ی کار   شغلاز    یدرک درست  خواهدیم   ،مسئول جذب  ک ی .  دهدیم   نشان  یخوب  بهشما 

و    نیشیپ باشد  اتیجزئشما  داشته  ع  ؛آن  هر    خواهدیم  ،حال  نیدر  در  که   یسمتبداند 

اتفاقات  د یاداشته ا  ی چه  خالل  در  و  داده  مهارت  ن یرخ  چه  تجربمدت  و  دانش  را    یات یها، 

 . دیابدست آورده

   میرزومه شاخص داشته باش کیچگونه  •

با  ک یخواندن   باشد  عیسر  د ی رزومه خوب،  ع  ؛و آسان  اطالعات الزم    یتمام،  حال  نیدر 

 .  ردیدربرگ  همحرفه شما را  تیصالح  دیئتا یبرا

با  ایکارفرما   جذب  با    د یمسئول  تار  ک یبتواند  ب  ی استخدام  خچهینگاه،  را  و  یشما  کم 

بررس مثال  ؛کند  ی کاست  اگر  به عنوان  ترب  4،  را صرف  ماه    4  ای  دیافرزندتان کرده  تیسال 

کشور    سرگرم داخل  در  ا  د یکن  حاصل   نان یاطم  د، یابودهمسافرت  در   ن یکه  را  اطالعات 

 . دیادادهتان بطور خالصه شرح  رزومه

کارفرما  دیخواهیم   چطور  نکهیا نظر  جلب  مصاحبه  ان یبا  فهرست  قرار  در  شوندگان 

است    یک یهمان ک   یهابرش  از  یک ی   ،نوشتن رزومه  نحوه  .تان داردبه رزومه  ی بستگ  د،یریبگ

 . دیاپختهتر شیکه پ 

  هانکات مدنظر کارفرما ن یترمهم از ی برخ •

 نحوه ارتباط با شما  و اطالعات  ✓

 دستاوردها و  ی کار اتیتجرب ✓

 ی آموزش ی هادوره و  یل یتحص مدارج ✓

 هافمعر ✓
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   افزود  به رزومه ی بعنوان چاشن توانی م  که یگریموارد د از ی برخ •

 ی اهداف دوران کار  ✓

کار   خچهیتار» ✓ گاه  «یدوران  عنوان    یکه  کار »به  دوران    شناخته   زین  «یخالصه 

 شود یم

 ی دیکل  ی هامهارت ✓

 ( یاجتماع  یها )شامل رسانه IT ی هامهارت ✓

 د یدار  تسلط هاآن به که ی خارج یهازبان ✓

   ی المللنیمجامع معتبر و ب ای ها سازمان در تیعضو ✓

 ها یو سرگرم قیعال ✓

باش  داشته  خاطر  انرژ  ازمند ی ن  ،خوب  رزومه   نوشتن :  دیبه  و  تالش  زمان،  است.    یصرف 

م با  را  خود  استخدام  نکن   انبرزدنی شانس  هنگام دیکم  خوانده    ی.  شما  رزومه  شود،  یمکه 

ندار توض   دیحضور  امالئ  که  دی ده  ح یتا  شما    کننده منعکس  آمده شیپ  یاشتباه  سواد  سطح 

 شده است.   نتانیدر واقع صرف مراقبت از والد  ح، یماهه بدون توض 6فاصله   آن ای و  ستین

اطالعات    رندهیدربرگها و  پرسش  یپاسخگو  دی رزومه شما با  د،ی داشته باش  ادیهمواره به  

  ی ست که اطالعات الزم را به مسئول استخدام ا  و مهم باشد. تنها هدف رزومه شما آن  ی اصل

چ شما  شغل  کند:  مهارت  ؟ستی منتقل  چگونه    دی دار  ییهاچه  اعتبار    دیتوانی مو   کی به 

   ؟ دیفزائایسازمان ب

  ؛ د ینک   ن یرزومه موفق تدو  کی   د یتوانیکه چگونه م  می دهیرو نشان م شیپ   ی هادر قسمت

 . ازی ن مورد ه یاول موادبا   ؛می آغاز کن ابتدااز  د یپس بگذار

 با شما  ارتباط یهاراه •

به    باشند؛   داشته  ی دسترسشما    به   دردسر  بدون   و  ی سادگ   بهدارند که    ل یتما  ان یکارفرما

  به  مربوط  اطالعات .  دیامصاحبه قرار گرفته  یشده برا  د یتائ  افرادکه در فهرست    ی زمان  ژهیو

  ردیبگ  قراردر وسط    ا یو    صفحه و سمت چپ    باال سمت  ق بهتر است در    ، تماس با شما  یهاراه

 تا توجه را جلب کند.

 د یبگنجان خود رزومه در  دیبا که  یموارد •

.  دیشو  خطابآن    اب  یا حرفه  طی در مح  د یدهیم   حیکه ترج  د یبربرا بکار    یاسم  :نام ✓
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 .کندجلب  شتری بتوجه را  تا  دی کن  استفاده boldبزرگتر و  ی فونت کم از

.  دیس یآنرا داخل پرانتز بنو  ییآوا  ان یب  ، دشوار است  ان یاطراف   یتان برااگر تلفظ اسم  نکته:

  ی اصل   نام   کنار   ،یپرانتز  داخل   را  یبوم  اسم   ک ی   است   بهتر   ،یربومیغ  یمتقاض   کی  عنوان   به

 برعکس(.  ای ) د یاوریب خود

  د؛یس یبنو  یو کدپست   الت یا  ابان، ی خود را با ذکر نام خ  ی آدرس فعل  :ی آدرس پست ✓

تان را هم در رزومه  لی م یا  آدرسمربوط به نام، تلفن و    اتیجزئ  دیتوانیم  نیچنهم

برا  ن یا.  دیاوریب برا  ار ی بس  ان یکارفرما  یبرخ  ی مورد  و  است    گر ید  ی برخ  یمهم 

 . ندارد یچندان  تیاهم

  نیا  کنند؛ یم  جذب را    ی محل  و   م یمق   ان یکنندگان تنها متقاض از استخدام  یبرخ  هشدار:

از طرف ددیذکر کن   تاناقامت  محلمورد را در آدرس     یداور شیپ»   نام   به  ی ادهیپد   با   گر ی. 

ممکن است    و  است دور از محل کار    ی اقامت متقاض  محلکه    ی هنگام )  میامواجه  « ی کدپست

قابل    ش یشاپیپ به  گ  یضی تبع  او  ی شناس وقت  ا یبودن    اعتمادنسبت  نگران ردیصورت  اگر   .)

»مهارت  د، یهست  یموارد  نیچن بخش  در    و  یشناس وقتبه    ،تانرزومه  «ی دی کل  یهاحتماً 

 .دی اشاره کن بودنتان اعتماد قابل

تان در  تلفن ثابت و همراه را در رزومه  یهاه: شمارهمراهتلفن و تلفن  یهاشماره ✓

منطقه را اضافه    ا یکد شهر    شه یباشد. هم  درسید  در   ی راحت   ه که ب  د یقرار ده   ی محل

مطمئن    د یکن پ  دیشوو  به  شما  )از  مت  یصوت  صندوق   و  ریگ امیتلفن  است  صل 

  از ی ن  صورت  درو    د یحاصل کن  نانیخود اطم   ی شده صندوق صوتضبط  ام یپ   یدرست 

کن ضبط  را  آن  حرفه  ، آرام  د؛ی دوباره  و  کن   یاواضح    روز   طول  در   اگر.  دی صحبت 

مطمئن  هستند  ثابت  تلفن  یپاسخگوخانواده    یاعضا بدرست   امیپ  که  دی شو،    یرا 

 (.کنند یم  افتیدر

.  دیکن   زیپره  نهی زمپس  یقیموس  ی دارا  ای و    زیآمطنز  انتظار  ینوا  از  استفاده از    :هشدار

  ی ارحرفهیغ  حرکت   نیا  است  ممکن   استخدام   مسئول  یبرا  یول   بپسندند،   را  آن   تیاکثر  دیشا

رسمخوش  ام ی پ  در شود.    ی تلق  لحن  باش   ی آمد،  حرفه  د یداشته  کن   یاو  به  دیصحبت    اد ی. 

 مطلوب و ماندگار است. ی ریگذاشتن تاث بجا شما  هدف  دیداشته باش 

ن  دیتوانیم را  کن  تاندر رزومه  زیشماره محل کار خود  ب  د؛ی ذکر  آنکه خط    هالبته  شرط 
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باش  ی صوتصندوق  ا یو    م یمستق  بررا فقط    ییهاتماس  نیچن  د یدهیم  ح یترج  اگر.  دیداشته 

در    د، یکن   افت ی در  تان همراهتلفن  یرو کن   درخواستتان  فرمآنرا  تلفن  دیذکر  از  استفاده  با   .

و در زمان استراحت    د یده  قرار  صدایب  حالت  در که الزم است آنرا    زمانهر    دیتوانیم  ،همراه

 .  دی کن  یرا بررس تان یهاغامیپ

ا ✓ برا  اریبس   یروش  دی تردیب   لیمیا  :لیمیآدرس  آسان  و  ارتباط    یبرقرار  یمهم 

برا  ؛است برا  انیکارفرما  یهم  را حت   ل یمی ا  د یتوانی. مانیمتقاض   ی و هم    با  ی خود 

 .دی کن  یبررس تان همراه تلفن

القاب و    ایکلمات نامتعارف و    ازنه    د؛یتان استفاده کن یاز نام واقع  لیم یدر آدرس ا  نکته:

 queenbee@xyz.com.auمثل  یمستعار  یهانام

✓ UR  بالگ:  (وب   ی )نشان اداره  ی تخصص  ی اگر    که   د یهست  ی طراح  ای و    د ی کنیم  را 

مربوط    بخشدر    را  آن  ینشان   د،ی دار  تان ی کارها  یمعرف   یبرا  یاختصاص صفحه    ک ی

 .  دیتان ذکر کن تماس رزومه اتیبه جزئ

گرفته    ت یتابع  ا یکرده و    افت یدر  اقامت   د، ی ستی ن  وزلند ین  ا ی   ا یاگر اهل استرال:  تیتابع ✓

کن  د،یا بهتر  دی دقت  برا  نیکه  ا  یجا  به    بخش  ، اطالعات  نیذکر    اتیجزئمربوط 

ب  بیترت  نیا  به  .تماس است واجد    ستهی شود که شامی  متوجه  یسادگه  کارفرما  و 

 .  دی هست یکار طیشرا

اطالعات  »سن و مذهب خود را در بخش    ت، یهل، جنسأ ت  تیتولد، وضع  خی تار  هشدار:

از    ر یغ  یی پارامترها  اشود که ب یم   سبب   ی اطالعات نامربوط  نی چن   وجود.  دیذکر نکن  « یفرد

 . دیشو دهی سنج  تان یهاو مهارت تیصالح

تصاو  دیکن  یسع  هشدار: بکاربردن  هندس  ،ینیتزئ  ریاز    ، شلوغ  اول  صفحات  ای  یاشکال 

چن دیکن  یدور امت   ی عوامل  نی.  تنها  نم  ازینه  شمار  دور    تواندیم  بلکه  ، روندیبه  از  را  شما 

 رقابت خارج کند. 

کار ✓ تجارب  کار  کردن فهرست  هنگامی:  فهرست    ن یآخر  شهی هم  ،خود  یتجارب 

  ی . برادیده  ادامه  راآن  زمان  انیجر  عکس  برذکر کرده و    ستی ل  یمورد را در ابتدا

 :  دی کن  دی تاک ری موارد ز  رمشاغل مورد نظرتان ب

 س مَت عنوان  ▪
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 نام شرکت  ▪

 استخدام )ماه و سال(  خ یتار ▪

 سازمان )اگر شناخته شده نباشد(  یمعرف  ▪

 ها تیمسئول ▪

 و دستاوردها  ها تیموفق  ▪

 :  ستیکاف ریموارد ز  ذکرتنها   د،ی ندار یچندان  د یکه بر آنها تاک  یمشاغل  یبرا            

 عنوان شغل  ▪

 نام شرکت و محل آن  ▪

 استخدام )ماه و سال(  خ یتار ▪

ترق   دیهست  یماهراگر کارشناس    نکته: نردبان  و در شرک  یرا ط  یکه  نام    یهاتکرده 

کرده کار  مف  نیا  د،یاآشنا  و  مختصر  را  ب  دیموارد  رزومه  اول  صفحه  فهرست    دی اوریدر  و 

تار  تان،یهاس مَت و  عناو  خی نام شرکت  را تحت  کل  ی نی استخدام  دوران حرفه    ی مثل »رئوس 

و  career overview)  «یا »مختصر  ا ی(  چک  یشرح  کار  دهی از   Employment  « یدوران 

summary  دیاضافه کن  . 

بساستخدام  یبرا  تواندیم   روش  نیا تجرب  مایمستق  ،باشد   د یمف   اریکننده    ی کار   اتیبه 

 . ندیو سابقه شما را بب ندشما مراجعه ک

وظا ✓ کن  فیشرح  را مشخص  وظا  یهاتیمسئول:  دیخود  همان  هستند    یف ی شما 

  که   دهدیم   نشان  هاو دستاورد  تیموفق   کردن. ذکر  دیریگ یآنها حقوق م   یکه در ازا

  جز فهرست کردن    هرچند  . دیباش  داشته  افزوده  یارزش  ،مربوطشغل    یبرا  دیتوانیم

  ی ستگی اثبات شا  جهت  د یدهیم  خود انجام  ی که در پُست فعل  ییتمام کارها  ءبه جز

بعد   یبراشما   به شما    ی کمک چندان  یکردی رو  نیچن   اما  ،کننده استاغوا  یشغل 

ارائه   یتر بود براکه به  ؛کندیم   شما را اشغال  یواقع  ی هاارزش  یکند و تنها جا ینم

به  ی هامهارت کارمنحصر  به  مسئولرفتیم   فردتان  که  جمله  هر  ذهن    یت ی.  به  را 

  انیپا  به  ات یشرح عمل   بافعل »اقدام کردن به« آغاز شده و    کی با    ، کندیم   متبادر

کردنرسدیم »اقدام  افعال  به  ی.  معموالً   »ed  توص را  عمل  انجام  و  شده    فیختم 

 : شودیم چند مثال ذکر رید. در ز کننیم

 facilitatedشده     لیتسه ▪
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 typedشده     پیتا ▪

 logged(   افتنیوصل شده )ارتباط  ▪

باش  ادیبه   و    ،یقبل  اتیتجرب  یبرا  تانرزومه  نیتدو  هنگام:  دی داشته  ساده  گذشته  فعل 

 .  دیزمان حال ساده را بکار بر تان، یفعل  ی کارها یبرا

  Facilitated weekly induction: یپست قبل 

    facilitate weekly induction training :یپُست فعل

به عقب برداشته و فکر    یالزم است قدم   د، ی سینویم  تانی هاتیکه درباره مسئول  ی هنگام

  انی خود را به شکل خالصه ب  مشاغل   د؟یاداشته  ی تیکه واقعاً در کدام پُست چه مسئول   د یکن

  را  شما  یکار  خچهیتار  از  یواضح  و  روشن  حی توض  کارفرما.  دی کن   زیپره  ییگوادهیکرده و از ز

 . خواهدیم

موفق ✓ دستاوردها تیاز  و  بگوئ  یها  جمله  :  دیخود  استخدام،  فلسفه      یادر 

م  مشهور .  است«  گذشته  رفتار  نده، یآ  رفتار   ی شگویپ  نی»بزرگتر:  دیگویهست که 

و    دیمثال بزن  را  تیموفق   4  ای  3  ،د یاهکه در گذشته داشت  یسمتسه    ایهر دو    یبرا

ده پ  یسمت   دیتوانیم   دینشان  ب  تانیروشیکه  را   هر.  دی کن  تیریمد  یخوبهاست 

کوشنشان  یت یموفق  سخت  محدوده    یدهنده  از  رفتن  فراتر  و  شرح    نیمع شما 

 است.   تانفیوظا

از    دی کن  یرو سعنیآور است. از ااضطراب  یو دستاوردها کم   تینوشتن از موفقدر ابتدا،  

 .  دیکن یتلق یریگمیتصم ند یآدر فر  یفاکتوررا   هاو آن  دی کارفرما به ماجرا نگاه کن  دید

اند.  شده ی سنجش منتهاصالحات قابل ا ی ت یهستند که به موفق  یی دستاوردها آنها نیبهتر

فرا کرده  یندیاگر  ارائه  م  یجوئسبب صرفه  ، دیاکه  هر  )به  زمان  در   ییجوهصرف   و(  زانیدر 

 است.  تیاز موفق یانمونه نیا ده، یها گردنهیهز

را بدست    ی هدف   درصد  100مزد مشخص،    افت ی کارمند فروش قرار است در مقابل در  ک ی

اگر شما ظرف   ب  درصد  110  ،ماه  4آورد.  را  برآورده   یشکل ه  آن هدف  منسجم و هماهنگ 

 . دی کن  فیتوص اتیجزئ  اب را موفق  یهاسنجش است. پروژهقابل ی دستاورد  نیا د،یکن

ا موفق   نجایدر  که سبب کسب  نمونه مشخص  و  ت یچند  نقش    تواندیم  شده  رزومه  در 

 :  می کنیم ذکر، ندن ک ی باز را  مهم

دهد   شیرا افزا یشده است )دستاورد( تا کارآئ یطراح  یریرهگ  تیقابل با  یاسامانه ▪
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 کاهش دهد )سود حاصل(. قه یدق  30هر سند را به  ی و زمان الزم جهت جستجو برا

اتفاق با گسترش    نی)سود حاصل(. ا   افته یدرصد کاهش    35کارکنان به    ی نیگزیجا ▪

انگ  ک ی تمام  ی زشیبرنامه  آموزش    تیرضا  سنجش شرکت،    ی در  و    درون کارکنان 

 حاصل شده است )دستاورد(.  ی سازمان

تدو  یاندازهرا ▪ دقت    ش یافزاپرداخت حقوق )دستاورد( سبب    ندیفرآ  ی راهنما  ن یو 

 )سود حاصل(. است  دادهدرصد کاهش    50 تا رااشتباهات  زانیم و  دهی کار گرد

واحد )سود حاصل(، از    500ظرف مدت دو سال از صفر به    انیمشتر  زانیم  شیافزا ▪

تلفن   قیطر ب  ی فروش  مشترکاال    ان یم   یل یمی ا  ی ابیبازار  ی هانیکمپ   یاجراو    ان یه 

براد  پرسابقه   و   نوپا  یهاشرکت منفعت  و  سود  ارائه  )دستاورد(.  منطقه  هر    یر 

  د؛ یبهتر است صرفاً دستاورد را مشخص نمائ  طیشرا  ن ی. در استین  یعمل   یدستاورد

 .انی برتر در خدمات مشتر ت یف ی کبخاطر  لز« یتله س زهیمانند: »جا

  یها که در پست  یی در مورد کارها   د،یبلند پرواز( هست  ی سرپرست  ا ی )  ر یمد  کی اگر    نکته:

مد  ک ی اگر    مثال  عنوان  به  د؛ی باش  حی صر  دی اداشته  ی قبل را    یاطالعات  د،ی کنیم  تیریپروژه 

 .  دیاوریرا بآن یدی و نقاط عطف کل یات ی مثل ابعاد پروژه، اقدامات عمل

خود را اول    یلیمدرک تحص  نیآخر:  دیرا برجسته کن  التیتحص  ؛دوران مدرسه ✓

کن تمام دی ذکر  ل   ی.  از  بعد  تحص  سانسیمطالعات  از  قبل  .  دیاوریب  سانسیل   التی را 

را تمام    یدانشگاهشی پ   دوره  راًیکه اخ  دی ذکر کن  یرا در صورت  یرستان یدب  التیتحص

باش  از مدارک و د  یمدارج دانشگاه   ی که تمام   د ی. مطمئن شودیکرده  قبل    پلم ی را 

رسم   ن یهمچن  .دی اآورده  یرستانیدب دوره  یمدارک  از  قبل  کوتاه    یهارا  و  موقت 

  ش یگرا  و  رشته  د،یسیبنو  کامل  بطور  را  مدارک  عنوان.  دی ذکر کن  ناریسم  ایمدت و  

ع   د یببر  نام   را  خود در  صادر  ،حال  نیو  موسسه  تکمنام  سال  و  مدرک    ل یکننده 

 :  دی را حتماً ذکر کن التیتحص
Bachelor of Science (major in computer science) Tehran University (2000) 

بطور    ؛ دیآن را در رزومه ذکر کن  ات یجزئ  د، یهست  یلیدوره تحص  ک ی   انهی اگر در م  نکته:

 :  دیس یرا بنو دیریمدرک بگ د یکه انتظار دار  یمثال سال 
Bachelor of Science (major) computer science Tehran University (expected 

year of completion 2015) 

فارغ  نکته: کرده  ا یو    د یهست  رستانیدب  لیالتحصاگر  ترک  را  دستاورد    د،یامدرسه  هر 
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  یبرتر  ندگانیجو  ریسا  انیم  در  که   شماست  شانس  نیا.  دیرا پر رنگ و برجسته کن  ک ی آکادم

و    دی ذکر کن  را  دیاکرده  افتیدرکه    یانهیهزکمک   ای  هیبورس  زه،یهر جا  د؛ی . خجالت نکشدیابی

.  دیقرار ده  ریرتبه کنکور دانشگاه تحت تاث   ا یکننده را با نمرات خوبتان در مدرسه  استخدام

 . دیآیم  خوششان ی افراد نیاز چن ان یکارفرما

  4تا دوره    د یاسال زمان صرف کرده  10که    د ی هست  ی فعال اجتماع   کیاگر    گر ید  ی از سو

تکم  سانسی ل  هسال ضع  ایو    د ی کن  لیرا  کار  که    د،یدار  یفیسابقه  است  را    موارد  نیاالزم 

ارائه کن  تنها و    دیبپوشان آنها را    چند   را   خود   مدرک  اگر  نیچن  هم .  دیدر صورت درخواست 

 .  دیمربوط به آن را حذف کن اتیجزئبهتر است   ، دیاگرفته ش یپ دهه

به شغل مورد نظر مرتبط    که یرا در صورت  یآموزش  یهاخود و دوره  یاحرفه  یارتقا  نکته:

کن   ،است مثالدیبرجسته  از  در  توانیم  خوب  یها.  تکمنرم  نامهیگواه  افتیبه   لیافزار، 

  حرفه   با  مرتبط   یآموزش  یهاو دوره  تیجمع   تیریزمان، مد  ت یریمثل مد  یمهارت  یهادوره

 اشاره کرد.  مربوط

  ک ی گذراندن    د؟ ی را به رزومه اضافه کن  برنامه  فوق   یهاالزم است دوره  ا یکه آ  د یدقت کن

  ؛ تان مرتبط باشد تواند با شغلی( م د ی) اگر قرار است به آن کشور سفر کن  ین یچ دوره زبان  

نامربوطیآرائک ی دوره »ک  یول فهرست  ی« مورد  بود.  و    ،هادوره  نیا  نیاز عناو  یخواهد  زمان 

 .  دیکن   هیآنرا ته لیتکم محل

قرار    ریتحت تاث   گریکننده را با موارد داستخدام  د،یندار  یدانشگاه   التیاگر مدرک تحص

 یآموزش  ی هاکارگاه  نارها،ی سم  در   ای   و  دی اگذرانده  را  یفراوان  یآموزش   ی هادوره  چنانچه.  دیده

 موثر باشد.   تواندیم  موارد نی ا ذکر د،یاداشته  شرکت تانتخصص ابط بتمر یهاو کنفرانس

بسپار  یهامعرف ✓ خاطر  به  را  کارتان    یتیاهم:  دیمناسب  در  چقدر  که  ندارد 

دار باشند  یناج    توانندیم  هامعرف  د؛ یمهارت  آنجائ  .جانتان  آنها    یبررس  کهیاز 

انتخاب را درست    ندیفرآبخش از    نیدارند ا  ل یها تمابر است، شرکتنهیبر و هززمان

قطع از  انجام    ی قبل  استخدام  برخدهندشدن  وشرکت  ی.  به  که    یی آنها  ژه یها، 

ا  کنند،یم   استخدام  راموقت    یکارها  یبرا  ی مانکارانیپ اقدام را در    نیممکن است 

 ساز باشد:د چارهتواننیم ریز  اترابطه نک نی در ا .انجام دهند ندیآفر یابتدا

   د یمرتبط با کارتان فراهم آور یهافمعر ▪

صحبت کنند که    ی دارند حداقل با دو نفر از کسان  لیکنندگان تمامو استخدا  ان یکارفرما
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گزارش  ماًیمستق آنها  آن  دیادادهیم  به  از  اظهارهتا  صحت  با  رابطه  در  .  کنند  سوال  تتان ا 

 برخوردبدانند در    خواهندیم  بلکه  دهند،یم  تینه تنها به نحوه کارکرد شما اهم  ان یکارفرما

 .  دیاکرده عمل مربوط چگونه  ی کار یها با چالش

   د یخود را عاقالنه انتخاب کن یهامعرف ▪

شانس    ، نابجا  نظراظهار    ک یبا    تواندیم  مُعرف  .دی کنیم  یرا معرف  یکه چه کس  دیآگاه باش

 ببرد.   ن یشما را از ب ی کار

شخص اختالف  مستق   یاگر  مسئول  داشتهمی با  نت  د یاتان  در  به    ایاخراج    جهیو  مجبور 

از همان سازمان را    گرید  ریمد  ک ی   ایهمکار و    ک یآنست که    نهی گز  نیبهتر  د،یاهاستعفا شد

  ی را معرف   تان میمستق   ریچرا مد  نکهیپاسخ گفتن به ا  یآمادگ   حال   ن یع  در  د؛ یکن   نیگزیجا

 .  دیرا هم داشته باش دیانکرده

نجات شما    قهیجل  تواندیم  ،مناسب  یهااز معرف  ییایکننده در درماستخداور کردن  هغوط

 .باشد

از    یهافمعر  به  هشدار: بس  نیا  .دی ده  اطالع  قبلخود  از    ار ینکته  قبل  که  است  مهم 

بگ  ،شخص  ک ی   یمعرف  اجازه  او  و    چرا  د؛یریاز  آزرده شده  رفتار شما  از  است    در که ممکن 

 شما را به خطر اندازد.   ط یشرا جهینت

خود را به روز    یها. معرفم ی ابرخورد داشته  یافراد  نیبا چن  بارها   د؛ یحرف ما را باور کن 

و  د؛یکن شغل  هب  تیجد  بااگر    ژهیبه    پاسخ  استخدام  یهایآگه  بهو    دیگردیم  یدنبال 

 . دیدهیم

 د ی خود را ذکر کن نیشی پ  یهاتو سرپرس یفعل  رانیمد ▪

ببر  یفعل   رانیمد  دیتوانیم نام  را  اطم  دیخود  کن  نانیو  سا   د یحاصل  از  معرف  ریکه  ها 

خود را    ی فعل  ریکه مد  د یفکر کن  نه یگز  ن یبه ا  دیتوانیم  یحت  . کارکرد شما در گذشته آگاهند

کن  ذکر  معرف  رزومه  حتما  صورت  نی ا  در   .دیبعنوان  بنودر  درشت  حروف  با    که   دی سیتان 

 را  ی و  ساختن   مطلع   ی برا  الزم  زمان   تا   دهند   اطالع   شما  به  معرف   با  تماس   از   شیپ   د یلیما

 .  دیباش  داشته

اگر    ژهیبه و  ؛ ممکن باشد  ری غ  د یدشوار و شا  یسرپرست کار  ی معرف   ،اوقات  یگاه  نکته:

  ی مشتر  ک ی بهتر باشد    د یموارد شا  نی. در ادی کرده باش  تیریگذشته شرکت را مد  در  تانخود

ب  مانکاریپ   کی  ا یو    کننده نیتام   ای که در آن    گریهر کس د  ای )  د یعنوان معرف ذکر کن  هرا 
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 (. دیابا او به وجود آورده یاروابط سازنده ی دوران کار

 .  دی کن  ثبتمعرف را  اتیجزئ ▪

نام شرکت،   ، یعنوان شغل  ، ی: نام و نام خانوادگ دیکن ه یها تهرا در مورد معرف ات یجزئ نیا

مکان    ر ییتغ   یگریاگر معرف شما به سازمان د  .لیم یشماره تلفن و در صورت امکان آدرس ا

 .  دیده  حی را )داخل پرانتز( توض یو ی عنوان و رابطه شغل  ،ینام شرکت فعل  ،داده

اطالعات    و  اتیاست که جزئ  نیا  ،دیریگبتان بکار  در رزومه  دیتوانیم  که  یگرید  کردیرو

تان  کلمات را در رزومه ن ی. اهستند از ی نکه مورد   ی مگر زمان د؛ی ها را فاش نکن مربوط به معرف

در دسترس خواهند    از یها در صورت ن)معرف  Referees available on request  : دیکن  پیتا

  یدسترس   تانیهابه معرف  ای  و  دیاطالعات کلنجار برو  حفظ  با  د یخواهینم  که  یهنگامبود(.   

گز  ن یا  د،یندار نکن  .بود  خواهد   یمناسب   نهی روش  ادی فراموش  از  بعد  مصاحبه    یبرا  نکه ی : 

 . دیکن دا یپ از ی اطالعات ن ن یهر آن احتمال دارد که به ا د،یشویم فراخوانده

  ی هاشغل  یکه برا  یهنگام  .استثناء هستند  یدولت   مشاغل  ها،معرف  اطالعات  با   ارتباط  در

جزئ  د،ی کنی م  یمادگ آاعالم    ی دولت که  است  معرف  اتیالزم  با  همان    تانیهامرتبط  در  را 

نوشتار کن  یدرخواست  اد یذکر  در  در دی هست  کارفرما  نیقوان  تی رعا  به  ناچار  موارد  نی.   .

 .دی کن  یسه معرف را بطور کامل معرف  ا یدو   ی مشاغل دولت یهانامهپرسش

 رزومه یسازنهیبه جهت  نترنتیااستفاده از  ✓

در    تواندیم  است که  یضرور  یالهئمس شرکت قبل از انجام مصاحبه    کیدرباره    قیتحق 

همان شخص    شما   نکهیاز ا  نانیاطم  جادیرزومه و ا  ی سازنهیبه  ی باشد برا  یحال کمک   نیع

 .  دیهست مذکور ی شغل  تیموقعبرای    مناسب

وب  د یبازد خوب  ،شرکت  ک ی   ت یسااز  بتوان  ستیشروع  ارزش  د یتا  اولواز  و    ی هاتیها 

شو  مجموعهآن    ی دیکل ع  د؛ی آگاه  بس  ن یدر  شرک  یاری حال  صفحه  تاز  و   Facebookها 

مف  LinkedIn  ل یپروفا اطالعات  که  اخت   ی دیدارند  در  آنها  پروفاگذارندیم   اریدرباره    ل ی. 

Facebook    شامل مشتر  ارتباطمعموالً  میم   زین  انیبا  که  دیباشد  از    یاتازه  دگاهیتواند 

 .دهد نشانشرکت مورد نظر را 

فهرست   هر  یاجتماع  یهارسانه  یها لیپروفا و    تیساوب  نکته: معموال  از    یمجموعه، 

 .  دهندیم آن سازمان را ارائه ازی مشاغل مورد ن
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 د یخودتان اضافه کن یاز جوهره وجود یچاشن ی کم ✓

به    ی چاشن   ی کم رزومه، الزم است که به فکر افزودن    ی اصل  ی هاقسمت  یپس از گردآور

  ی موارد  د ی دقت کن  ی ول  د؛ یکن  کوکرا    تان ساز خود  دیتوانیم  که   ست نجای. ادیتان باشرزومه

 د.  نکه مشخصاً در ارتباط با شغل مورد نظر باش   دی را اضافه کن

 د یخود را صادقانه ارائه کن اتیمهارت و تجرب ✓

  هر.  کندیم   یرزومه را بررس  کی )الاقل در نگاه اول(     هیثان   30چشم انسان در کمتر از  

استخدام  ای کارفرما   بر    .کندیم   افتیصدها رزومه در  یشغل   هر  یبرا  احتماال   ،مسئول  عالوه 

بخش  ندیفرآ  نکهیا تنها  فعال  یاستخدام  سازمان  یاه تیاز  هر  م  یمتنوع  شامل    ، شودیرا 

  ها استفادهاسکن کردن رزومه  ی برا  یافزارنرم  یهاهاز برنام  یبزرگ حت   ان یاز کارفرما  ی اریبس

رزومه   ،وتریکامپ  کی   ا یپُرمشغله و    فرد   کی   صورت   هر   دراست که    ی بدان معن  ن یا  کنند؛ یم

وارد   جذب   مسئول   کیبهتر است با    موفق،  یانوشتن رزومه  یخواهد کرد. برا   یشما را بررس

هم    نکار یا.  دیتان قرار دهدر صفحه اول رزومه  ی عکس پرسنل   ک ی   د یکن   یسع .  دیمذاکره شو

و به هرحال توجه را   کند یم خواندن رزومه ر یرا درگ مخاطب و هم  گذاردیم یبجا ی اثر مثبت 

 .کند یم تان جلبروزمه یبه سو

توانابا نشان دادن مهارت  تواندیتوجه مخاطب م  جلب صورت    تان اتیتجرب  ا یو    هاییها، 

برا  ریز  نیاز عناو  یک ی  .ردیگ انتخاب کن   نیا  دهیچک  یرا   خچه ی»تار  ،: »خالصه«دیاطالعات 

  ات یها و تجربمهارت»  «،یا»شرح حال حرفه  «،یا»خالصه حرفه  سوابق«،  »خالصه  «،یکار

 باشد:  ریشامل موارد ز تواندیم  یتحت هر عنوان ،خالصه سوابق ...وشاخص« 

 ها تیموفق  ای  یدستاوردها: اقدامات فرد ✓

 یتخصص نهی در زم ت ی: فعالاتیتجرب ✓

  ،بودن ی اهتعهد، قابل اعتماد و حرف  ، یچون وفادار یموارد شامل  ،ی فرد ات یخصوص ✓

 بودن یریادگ ی  مشتاق و یختگیخودانگ

 مرتبط  یکار   نهی مرتبط، مطالعه و آموزش در زم الت یها: تحصتیصالح ✓

قابلهامهارت ✓ حرفه  یبرا  ازین  مورد  یهاتی:  طر  یاانجام  از  که    اتیتجرب  قیخاص 

و قابل    ی ، فردیتخصص  هامهارت  نیمطالعه بدست آمده است. ا  ای آموزش و    ، یکار

 .  شوندیم انتقال خوانده

  و  قبول   قابل  ی سطح  در   حرفه   کی   انجام   جهت   الزم  دانش   و   اتیتجرب:  یستگ یشا ✓
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 استاندارد 

   خصوص به یادر حوزه یتوانمند  و یستگ ینقاط قوت: شا ✓

و  مهارت  ارائه  یچگونگ  در اگر    نکته: قوت  نقاط    د، هستی  مردد   تان یفرد  اتیخصوصها، 

فکر  ریمد  ک ی   ای همکار    ک ی از    دی کن  یسع را در شرا  .دیریبگ  ی کمک  معمول    ط یآنها شما 

قوت  توانندیم   و  نندیبیم   ی کار  گوشزدرا    د یست ین  آگاه   آنها  از   هم خودتان    دی که شا  ینقاط 

 :  دیرا دنبال کن   ریفقط الزم است موارد ز  ؛ستیمشکل ن یشغل  هینما. جمع وجور کردن کنند

آگه  ینگاه  -1 و    ی به  کرده  وظا  ایاستخدام  کن  فیشرح  مطالعه  را  نظر  مورد    د؛ یشغل 

تمام  شامهارت  یسپس  تجربیفرد  ات ی خصوصها،  یستگیها،  توانا  اتی،  برا  یی هاییو    یکه 

 .  دیاست را فهرست کن  از یشغل مورد ن نیانجام ا

و به داشتن    د یی)هرگز دروغ نگو  د یعالمت بزن  ،د یرا که دارا هست  ی ژگیو  ا ی هر مهارت    -2

 (.د یتظاهر نکن د یکه ندار ی مهارت

 . دیآن ذکر کن  درخود را   بارز یهایژگ یو و ها ییتوانا یکرده و تمام  هیته ست یل  ک ی  -3

 .دیتان بگنجان شکل خالصه در رزومهه موارد فراتر از انتظار را ب -4
 

 :  دیکندقت  یتخصص حوزه هر ی دیکل  ی هامهارت هو ب دینگاه کن  ریبه فهرست ز

  اریدست   سمت  ی)برا  نانیو قابل اطم  ریپذانعطاف  ت،ی کفا  بامرتب،    منضبط،  ،منظم ✓

 ( یشخص

 پست حسابدار(  ی) برا نیزبی رو  سنج نکته ق، یگر، دق لیتحل ✓

برجسته،    نده ینما ✓ حراج  ی دارافروش  شده،  شناخته  و  مستند  موفق،    ی هاسوابق 

 فروش(  ی ندگیپست نما  ی) برا  آورسود و  متعدد ی هاتیموفق 

  ی)برا  ی تلفن   مکالمات  در   یاحرفه  رفتار   با   و   روگشاده  ، یقو  یارتباط   ی هامهارت ✓

 ( ان یمشتر یبانیمرکز پشت یرویسمت ن

 (ستی)طراح و گراف توانابا استعداد، خالق و  خته،یخودانگ سته، یشا ✓

ت و مهار   ی دیکل  یهاییبا توانا  می که ذکر کرد  یتا چه اندازه نقاط قوت  دیدقت کن   نکته:

 دارد.   یخوانهم است به کار مشغولحرفه   ای که در آن صنعت  ی کس یها

  « ی دیکل  یها مهارت»اهداف آن و    «، یاخالصه دوران حرفه»  اتیبه جزئ  یبعد  مطالب در  

 .پرداخت میخواه
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با    زان یچه م  تاشما    اتیها و تجربدهد مهارت نشان  تواندیم   هم  یح ینامه توض  ک ی  نکته:

 .  دارد یخوانهمشغل مورد نظر 

حرفه  خچهی تار» .12-5 دوران  »  درمقابل Career profile «یادوران  اهداف 

  career objective «یاهحرف 

 مناسب شماست؟ ک ی کدام

بخواه بب  ه یقض  م یاگر  ساده  »تار  ، می نیرا  واقع  ا  خچه ی در  حرفه    ی گاه   که   « یدوران 

 شما   از  ی کار  چه که    دهدیم  به کارفرما نشان  ،شودیم   خوانده   زین  « یا  حرفه   دوران  »خالصه

حرفه  کهیدرحال   ؛است  ساخته   آنها  یبرا دوران    چهکه    د یگویم   کارفرما  به  « یا»اهداف 

  نه یش یپکه    ی کسان  یبرا  یادوران حرفه  خچهی ذکر تار  لیدل   ن ی. به همدیاز آنها دار  ی انتظار

  شتری ب  «ی»اهداف دوران حرفه ا  کهی درحال  ؛تر استمناسب  ،دارند   یاشده  تیتثب  و  یاحرفه

 اند. شده ل یالتحصاز دانشگاه فارغ تازه  ا یاند هاست که مدرسه را ترک کرد یمناسب کسان 

دار ✓ قصد  مثال  اشتغال    یاحرفه  اب یبازار  کی   می بعنوان  جهت  آژانس    ک ی   دررا 

. بعد در  می کن  ه یته  شی برا  «ی دوران حرفه ا  خچه ی»تار  کی و    م ین ک  ی معرف  تال یجید

 .میی افزایم را به آن « ی»اهداف دوران حرفه ا  ک ی  یگریمثال د

   Career profile یاهدوران حرف خچهیتار

هستم و    تال یجی آژانس د  کی با دو سال سابقه کار در    یابی بازار  ن یکمپ  کننده برگزار  کی»

دوره  یاب یبازار  سانسیل آناالت   «یاجتماع  یهاه»رسان  یتخصص  یها دارم.  »گوگل  را  کززیو   »

مد   .امنموده  ل یتکم عال   تیریدر   بر  مسلط .  هستم  نیزبیر  و  قی دق و    کنم یم   عمل  یزمان 

   .«مرتبط هستم ی هابرنامه نیهمچن  و  سیآف کروسافتیما  مجموعه

متمرکز    د یکه دار  ی که مشخصاً بر مهارت خاص  د یاستفاده کن  ی از جمالت کوتاه  شه یهم

 د.  دهن یم  از تجارب مرتبط شما با شغل مربوط را نشان یخاص  نهیزم  ای شده و 

با   یاحرفه  خچهیتار ب  دیشما  را  کارفرما  چرا شما    هنظر  دهد  نشان  و  کند  جلب  سرعت 

 .دی هست موردنظرشغل  یبرا یمناسب  نهیگز

که آژانس    د یدر ذهن داشته باش   .برد  میرا بکار خواه  ی مجددا همان متقاض  ریمثال ز   یبرا

 . است فعال ی فروشخرده نهیدر زم  ،آن ملحق شود  بهاست  دوار یام ی که متقاض  یتال یجید
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  Career profile یادوران حرفه خچهیتار

هستم و   ی تال ی جیآژانس د کیبا دو سال سابقه کار در   یابیبازار ن یکمپ کننده برگزار کی»

دوره  یاب یبازار  سانسیل آناالت   «یاجتماع  یهاه»رسان  یتخصص  یها دارم.  »گوگل  را  کززیو   »

مد   .امنموده  ل یتکم عال   تیریدر   بر  مسلط .  هستم  نیزبیر  و  قی دق و    کنم یم   عمل  یزمان 

هستم  یهابرنامه  نیهمچن  و   سیآف  کروسافتی ما  مجموعه حرفه  .مرتبط  در    یاهدف  من 

تواناا  آن   ،ک ی نزد  ندهیآ که  مهارت خود    یی ست  در    نیآنال  ی هانیکمپ  یبرگزار  در و  موفق 

 دهم.« شیتوسعه و افزا را ی فروشبخش خرده

کند.  ی م  و همس  ، خواهدیم  خود را با آنچه شرکت  یاحرفه  اهداف   ی مثال، متقاض  ن یدر ا

کمک   ی طیشرا  نیچن کارفرما  را    کندیم   به  شما  در    هرچهتا   مربوط  یشغل   تیموقع بهتر 

 .کند تجسم 

  ک یتان را  . رزومهزندیم  را  اول  حرف  که  است  تیسنخرزومه،    ک ی   هیدر ته  نکته مهم:

  د یبا  ، دیکن یآنچه ذکر م  هر.  دی پر نکن  هدف و برنامهیبرا با مطالب  آن  .دی ارزشمند بدان  یی دارا

شغل    یبرا  نهیگز  نیترشما مناسب  کهنشان دهد    تینها  درتا    دیافزایب  یی دارا  نیا  ارزشبه  

 . دیهست مربوط

   دی را به اشتراک بگذار « ی»اهداف دوران حرفه ا .13-5

شماست که    ی او برنامه حرفه  اهداف از    د یمختصر و مف   یشرح  « ی»اهداف دوران حرفه ا 

به    توجهقابل  یشناخت  انگقیسالنسبت  و  زهی،  کننده ستخداما  یبرا  را شما    یدستاوردها ها 

 کند.یم فراهم 

  خود   « یاهبه »اهداف دوران حرف   د یقبل از آنکه بخواه  را   د یچند نکته مف   نجا یدر ا  نکته:

 :  می کنیم  یادآوری  ،دیبپرداز

 . دیسیو ساده بنو دی خود را به چندجمله محدود کن یااهداف دوران حرفه ✓

 .ردی که شغل مورد نظر را هدف بگ د یکن نیتدو یتان را طورهرزوم ✓

واقعرزومه  د یکن   یسع ✓ قابل  ریباورپذ  نانه،یبتان  باشد.  و  تازه    ی فرد  اق یاشت سنجش 

  یت یشرکت بزرگ چند مل  ک ی در    سال ک ی   مدت   ظرف  خواهدیم   که  لیالتحصفارغ

ترق  نردبان  مد  ی از  و  رفته  شود  ری باال  شرکت    ر یباورپذو    نانهیبواقع  چندان  ،عامل 

 .ستین
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  د یتوانیم  آنچه بر. دی معطوف کن ، دی اکه کسب کرده ی اتیها و تجربتوجه را به مهارت ✓

 .  دی تمرکز کن ،دی کارفرما انجام ده یبرا

  چرا  نباشند؛  جامع   ای   ی کل  ،اندازه  از   شیبشما    «یاهتا »اهداف حرف   دی مطمئن شو ✓

 شود. یم  لیمعنا تبدیب یمتن  به تا ینها صورت  نیا در  که

چرا که ممکن    د؛یکن  اجتناب   ز ین  « یا»اهداف حرفه  ق یدق   اندازه   از   ش یباز نوشتن   ✓

مثل    یمشخص   نیذکر کردن عناو  .شما را در سازمان محدود کند  یشغل  یاست فضا

بازار انسان   ای  « یابی»مسئول  منابع  بدست    تواندیم   «ی»معاونت  را  شما  روزمه 

برا  طیشرا  ای سپرده    یفراموش همان    گر ید  یشغل   یهافرصت  یرا    دپارتماندر 

 .  کندمحدود  

 سودمند واقع شود  ری در موارد ز تواندیم مشخصاً  «یا»اهداف دوران حرفه .14-5

فارغ تازه  ا  لیالتحصاگر  که    یزمان   ا ی،  دی دار  ی متفاوت و متنوع  ی اسابقه حرفه  ای  د یشده 

دار کن   دی قصد  عوض  را  خود  به    ای   دیحرفه  شو  بازاردوباره  ملحق  ما   دیکار  به   دیلیو 

 .دی کنخود را منتقل   یاحرفه ت یکننده قصد و ناستخدام

حرفه  د،یآیم   ادامه  در  آنچه  دوران  »اهداف  از  نمونه    سمت چند    یبرا  «یاچند 

 : اندمختلف

که    ی اخدمات حرفه  دهنده ارائه  ی باالشرکت رده  کی سمت جزء در    کی  ی:حسابدار ✓

  طی مح  کی خود را در    ی تیریمد  اتیو تجرب  ی باشد تا بتوانم دانش حسابدار  یفرصت 

به کار حسابرسرمیبکار گ  ی بازرگان بلند مدت تما  ی.  به شراکت    لیعالقمندم و در 

 دارم.  

آوردن  :    یادار ✓ ادار  ک ی بدست  جزء  صنا  ی پست  بتوانم    کهی جائ  ، یپزشک  ع یدر 

 . رمیبگ بکار را  ان یرو خدمات مشت رشیپذ  ، یخود در امور ادار اتیتجرب

اجتناب    یگوئیکل   از  ،د یهست  خود  «یاه»اهداف حرف   نیکه مشغول تدو  یهنگام  هشدار:

بکار    ی ااست که تجارب خود را به شکل حرفه  ن یا  یکار  ندهیاهداف من در آ»مثالً:    د؛یکن

هم    رم یگ مف   یبراهم    و   خودم  یبراتا  شود«.    دی کارفرما  ب  ن یچنواقع  از   ی زیچ  ی انینحوه 

حال که    ن یدر ع  ؛کند یاز موضوع درک نم  ی زیکند و کارفرما چیمشخص نم  رااهداف شما  

  دی صحبت کن  واضح در مورد اهدافتان    . کندیم   افتیخاطر دستمزد در   ن یهم  به   ی هر کارمند
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 . دیساز سوهمشغل مورد نظر  با  را هاآنو 

باش داشته  ب  یاحرفه  اهداف :  دیبخاطر  موجز  و  کوتاه  در جمالت  را  از    د ی کن  ان یخود  و 

 . دیکن   زیپره ییگوادهیز

 د یکن  مه یرا ضم ی دیاز تجارب کل  ی فهرست ✓

 دهد.   شیشانس استخدام شما را افزا تواندیم  یدی از تجارب کل یست یل

 دارد  ی به تجارب فن ازی ن یکه شغل   یهنگام ✓

چن  دادن  قرار  باال  ی فهرست   ن یبا  خود  ی در  نشان  ، رزومه  تجارب  ی دهیم  شما  که    و د 

 .  دیدارا هست  راشغل موردنظر  یبرا الزم ی هامهارت

استخدام  ی وقت ✓ اکه  از  استفاده  دایپ  یبرا  نترنتی کننده  نظر  مورد  شخص    کردن 

فهرست  کند،یم ارائه  در    ی با  شما  حضور  شانس  تجارب،  از  جستجو    جی نتامناسب 

 . کندیم  دای پ شیافزا

بهتر است به    د، یخود را فهرست کن   ی دیاز تجارب کل   ک یکدام    د یریبگ  می آنکه تصم  یبرا

نگاه کن  ف یشرح وظا  ای استخدام    ی آگه بعنوان    ی کلمات  ریو ز   دی شغل مورد نظر  که کارفرما 

 .  دیخط بکش  است، شغل در نظر گرفته یهاشاخصه

 و عالئق های سرگرم .15-5

استخدام انسان   ی مشاوران  منابع  کارشناسان  سرگرم  از   یو  استقبال    ی خواندن  عالئق  و 

کمک   ؛ کنندیم آنها  به  که  کوتاه   کند یم  چرا  افراد   یصحبت  داشته   را   با  مصاحبه  از  قبل 

  و   قیعال  گری. از طرف دبشناسند  ی کار  ط یمح فراتر از    راآنها    شود یم   سبب  ن یهمچن  وباشند  

امانا  هرچند   که  یالهئمسد.  نشو  ض یتبع  عامل   توانندیم   یسادگ به    هایسرگرم   عادالنه 

کارفرمااست  انکار   رقابلیغ مثال  بعنوان  کارآفریم نقل    یداستان  ی ئ.  مورد  در    کی   نیکرد 

روزمه  ی فرد  ان، ی متقاض   ان ی م  از   که   ITشرکت   در  که  بود  کرده  انتخاب    یورزشها  ، اشرا 

  ریپذ  سک یر  یفرد  دنبال  به  که  چرا  بود؛  کرده   ذکر  یبه عنوان عالقمند  راسخت و خطرناک  

نواختن   اش یخاطر که سرگرم  ن یباال را به ا  ار یبس   یفن   یهامهارت  با  ی فرد  ،جهی در نت  و  بود

 ، یاسی س  یهادر گروه  تیبهتر است از ذکر کردن عضو  نیچنهمگرفت.    ده یناد  را   بود  تاریگ

 . دیاجتناب کن  ی اجتماع یهاجنبشو  یمذهب

باش    در   خود  ی هایسرگرم  و  عالئق  کردن  فهرست  حال  در  که  یهنگام :  دیبخاطر داشته 
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 : دیرا در ذهن داشته باش ریحتماً نکات ز  د، یتان هسترزومه

سرگرم ✓ و  عالئق  مورد  در  نگوئ  یهایهرگز  دروغ    هنگام   دارد   احتمال .  دیخود 

  بر  ی دست  خودش   که  یزمان   ژه یو  به  ؛ بکشد  ش یپ  را   موضوع  کنندهاستخدام  مصاحبه

 .باشد داشته آتش

شخص ✓ نشان  ی عالئق  که  و    ی هامهارتدهنده  خود  انتقال    ی فرد  ات یخصوصقابل 

که کاراته ورزش مورد    دیتان بگوئ. بعنوان مثال اگر در رزومهدیشماست را ذکر کن 

در    ؛متمرکز و منضبط  دی هست  یکه شخص   دیدهیمعالقه شماست، به کارفرما نشان  

فرد  کهی حال را  شما  شطرنج  به  ر  ی کی تاکت  ی عالقه  برنامه  تفکر  و    ی زی)با  شده( 

 . دهدیم  نشان یراهبرد کردیرو

وابستگ ✓ و  را    ی هایعالئق  نظر  مورد  با شغل    در   دیبگوئ  اگر .  دیکن  ادداشت ی مرتبط 

به رزوم  ی ارزش   ، دی پردازیم   یگذارهیسرما  کار   به  آزادتان   وقت   نه یتان در زم همازاد 

بگو  ا ی  و  د یا  داده   «یمال   یزیر»برنامه تعط   د ییاگر  در  کار    التیکه  به  هفته  آخر 

شما    یبرا  نیو شغل مورد نظر در امور مستغالت است، ا  دی پردازیم   هاخانه  ینوساز

 خواهد بود. یاضاف ی ازیامت

فعال ✓ به  اشاره  استخدام  نادرست  یام یپ   تواندیم   که  زیبرانگبحث  ی هاتیاز  کننده  به 

تواند نسبت به  یکه م  یو عالئق  هایر سرگرمطور از ذکنیهم  د؛یکن  یبدهد، خوددار

شغلتان   مورد  در  شما  اجتناب    جادیا  شبههتعهد    ن یا  به  اشاره)مثالً    د یکن کند 

 (. دی کنیم تیریکه در اوقات فراغت شرکت کوچک خودتان را مد موضوع

را در    یبهتر است عالئق  ،د یدار  یمحدود  یکه تجربه کار  دیهست   یل یالتحصاگر فارغ ✓

  ، یدر رهبر  تانییباشند تا توانا  برنامهفوق  ی هاتیفعال  ی که به نوع  دیاوریتان برزومه

  ش یرا به نما  ی اجتماع   ی تهای و فعال  ی کار گروه  ، یمی درون ت  ی هاارتباطات، مهارت

 . دیدر آور

آ  دی کن  یبررس ✓ دار  یشرکت   ای که  آنرا  در  کار  قصد  شما    ی ورزش   یهاتیفعال   ، دیکه 

از ورزش    هماگر شما    ؟کندیم   تیفوتسال و ... را برگزار و حما  ،گانههمثل گلف، س 

لذت کن  ،دیبریم   کردن  ذکر  آنرا  خود  رزومه  در  است  زم  ؛د یبهتر  هم  که    نه یچرا 

که با فرهنگ سازمان    د ی دهیم  و هم نشان  د یکن یم   دایکننده پ با استخدام  یمشترک 

 . دیهست  هماهنگ 
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ه در  ذکر    آنها،  د یاداشته  یهمکار   هاکارگروه  ای   هاتهیکم   ،ی مشورت  یهاتأیچنانچه  را 

 . دیکن

اجرائ سرپرست  نکن  د،ی هست  یاگر  رزومه  د یفراموش  در  اکه  کن  نیتان  ذکر  را  :  دی موارد 

گروه داوطلبانه    کی   ی ، رهبرکارگروهعضو    ته، یکم  ی سرپرست  ، یمشورت   ی هاتأیه  در   شرکت

 ی. احرفه یها انجمن و( ی )بدون منافع مال

 .دی بگذار ش یجوائز خود را به نما 

برا چشمگ  ای  دی اکرده  افتیدر  زهیجا  یابرجسته  ت یفعال  یاگر    ، دیاداشته  یریدستاورد 

 .دیتان ذکر کن در رزومه  راآنحتماً 

 ی سازکپارچهی  .16-5

فقط   تأث  یبرا  ه یثان  30شما  دار  ریتحت  فرصت  کارفرما  دادن    ن یشتریب  دی باو    دی قرار 

  تان یتا برا  دی ساز  سو همشغل مورد نظر    با  را   تان . رزومهدیببر  زمان   نیا  از   ران  ممک  استفاده

  ،دو صفحه از رزومه شما  ی ک یبعد از خواندن    ان ی . عموماً کارفرماآورد  دنبال   به وقت مصاحبه  

 .دی پس آنرا از دست نده  دیفرصت دار  ک ی تنها  ؛ گیرندمیمصاحبه با شم  یبرارا   مشانیتصم

ب نظر  ب  هدر مورد پست مورد  را طور  یاو محتو  دیش یندیدقت  و اصالح    ن یتدو  یرزومه 

با    دیتوانیکه م   م یکن یم   ذکر  نجا یدر ا  دیمف  شنهاد ی. چند پباشدکه متناسب آن شغل    د یکن

 :دی آنها شروع کن

  رزومه یتنگناهابرطرف کردن 

  متداول مشکالت    یبندقیعا  و  م یترم،  یکارنازک  ی« براخودآموز»  ک ی در واقع    بخش  نیا

است.   رزومه  با  نی ادر  چگونه  ناش   کار   در  آمده   شیپ   ی هاوقفهکه  مشکالت  ب  یو    ، یکاریاز 

بلیتعد» کنار  ادغام  و  کن  ،دییای«  دگرگون  دی چه  برا  ی ادی بن  یکه  رو  شی پ  تان یکه    ی آمده، 

 یناتوان  ا یو    یسالخوردگ   از  یناش  ض یتبع  برابرچگونه از خودتان در    ، دیکاغذ خوب به نظر آ

  الت یتحص  مشغول   د، یاکرده  نتانیاز والد  مراقبترا که صرف    ی زمان  چطور  ای و    دی حفاظت کن

رزومه  ،دیاکرده  یسپر  یماریب  بستر  در  یحت  ای  و  دیابوده بگنجاندر  وقفهدیتان    ان ی م  یها. 

به    ی افراد  ارند ی بس  چه.  لندمعمو  اریبس  یامرروزها    ن یا  ی،کار  یهاهدور مسافرت،    لیدلکه 

تحص   ینگهدار تغ  ی جستجو  الت،یاز خانواده،  از    رییکار،  مراقبت  دوران    ا ی  و  بستگان شغل، 

اندک   ست؛ ین  ینگران  یاج  اما  ؛کنندیم  ی سپر  کار   بازار  از  دور   را   ی زمان  مدت  ،نقاهت   ی با 
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فصل نکات، ابزار    نی. در ادیمسائل را حل کن  نیا  یتمام  دیتوانیم   یبراحت  یمهارت و دستکار

 . دیکن  ا یمه  نقصیب یا رزومه و برطرف رامشکالت   تا  می کنمی  ی معرف  را یی هاو روش

 ها گسست از گذشتن 

  ر ییتغ  ا یسفر    سرگرم  د یشا  د؟ یهست   کارتان   دوران   در   متعدد  ی هاگسست  و   وقفه  نگران

بوده ا  را  ی مدت   هم   د ی شا  ، دیاشغل  راستا  ی حت  ای   و   دیادهیپر  ه به آن شاخ  ه شاخ  ن یاز    یدر 

هز تنها  دیشو  دستپاچه   ستین  ی ازین  صورت   هر  در   .دیاشده  ل« ی»تعد  ها،نهیکاهش  شما   .

 .است ی نیبازب واصالح  ازمندی ناش که روزمه د یستین ی کس

  یدوران کار  یهاوقفهکنار آمدن با 

کارفرمااه  نکی ا  هم  آنخبر خوب!     ک ی   به   و  آگاهند   هاوقفه  نیا  وجود  از   کامال  ها،غلب 

 .کنندینم انکار  راآن عنوان چیه

 . میگذاریم   تانی پا  شیپ  هاوقفه ن یا یسامانده یبرا راهکارچند  دامه در ا

 د یتنها سال را ذکر کن 

در    ایساله    ک ی   یاوقفهاگر   دار  یزمان  ریسکمتر  با ذکر    دیتوانیم  د، یکار خود  تنها  آنرا 

. دقت  می اآورده  موضوع  نیا  بهتر  درک  یبرا  ی مثال  ریز  ریتصو. در  دی بپوشانسال استخدام خود  

 ! شودیم  دیناپد زیآماسرار ی به شکل ییکذاکه چگونه وقفه  د یکن

  یموقت برا  یترفند  تنها  بلکه  ،یدائم  حل  راه  ک ی  نهروش،    نیا  دیبه خاطر داشته باش

 است. ی مواقع ضرور
آماده    نیبنابرا  بپرسند؛   شما   از   را   استخدام   ق یدق   خ یتار   ،مصاحبه  ان یممکن است در جر

ا  دیباش کن  نیکه  ارائه  داوطلبانه  را  ک  کمدرباره    سپس و    د یاطالعات   مربوطهوقفه    ف یو 

 . دیده  حیتوض
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 ( هی)اول ی رزومه اصل

 تا کنون  2012 هیژانو  | ی امور ادارکارشناس  •
 دپارتمان جذب و نگهداشت                

 2011تا ژوئن  2009 ز ا |  ییمعاون اجرا •
 ف یهمه فن حر یروهایواحد ن               

 .دیتوجه کن  2011تا دسامبر   2011 یجوال نیب ی به فاصله خال

 شده رزومه اصالح

 تا کنون  2012از سال   | ی کارشناس امور ادار •
 دپارتمان جذب و نگهداشت                

 2011تا  2009از سال  |  ییمعاون اجرا •
 ف یهمه فن حر یروهایواحد ن               

 . ستین یی کذا وقفه آن از یخبر گر یدبلـــــه!  ...و

 

  ها خی کردن تار  یمالو به ماست  دییدروغ نگو  یاستخدام   یها وقفههشدار: هرگز در مورد  

نکن  فکر  راه  ن یمسئول   . دیهم  اخت   بردنیپ  یبرا  ی متعدد  ی هااستخدام    ار یبه اصل ماجرا در 

از چک کردن شرح حالتان در شبکه از معرف  گرفته  یاجتماع   یهادارند:  ها.  تا پرس و جو 

  ی سوال بزرگاسم و عالمت    یرو  اهیضربدر س   ک ی   ،دارد  الزم   یی کارجو  هرکه    یزیچ  نیآخر

 . است ترفند ینبهتر قت یحق   گفتن.  است شدر برابر صداقت

 مگو  چیه 

  ی کار  ی هاکه وقفه  کنند یم   ه یتوص  ،ی استخدام  امور  و   یانسان  منابع  نیمتخصصاز    یبرخ

  از  ی مثال  ریز  ریتصو.  دیکنحذف    راد(  ن کن  جادیا  ی منف   ی تیذهن  توانندیکه م   ییآنها  ژهی)به و

آن است؛    بودن  زیبرانگشک   ترفند،  ن یا  بادر رابطه    ی . نکته منفدهدیم  نشان   را  موضوع  نیا

 افتاده است.  تانیبرا ی شبهه در ذهن طرف مقابل که در آن دوره مشخص چه اتفاق  ن یا جادیا

 دیصادق باش 

  ن ی. با ادیده  حی توض  را   هاوقفه  از   کی   هر  ل یدلو    د یاست که راستگو باش  ن یسوم ا  کرد یرو

نشان    دی کنینم   جادیاسوءظن    کرد،یرو کارفرما  به  پنهان کردن    یبرا  یزیکه چ  د یده یمو 
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  خچه یمسافرت را در تار  ک یچگونه    یمتا نشان ده  میامثال آورده  ک ی   ریز  ریتصو. در  دیندار

 .دی خود بگنجان ی کار

 .دیریگببکار  هم  فرزندانتانمراقبت از   ا یقوا و  د یتجد یبرا د یتوانیرا م کردی رو نیهم
 

 ( هی)اول ی رزومه اصل

 تا کنون  2012 هیژانو  | ی کارشناس امور ادار •
 دپارتمان جذب و نگهداشت                

 2011تا ژوئن  2009 ز ا |  ییمعاون اجرا •
 ف یهمه فن حر یروهایواحد ن               

 .دیتوجه کن  2011تا دسامبر   2011 یجوال نیب ی به فاصله خال

 شده رزومه اصالح

 تا کنون  2012 هیژانو  | ی کارشناس امور ادار •
 دپارتمان جذب و نگهداشت                

 : انجام سفر به دور اروپا    2011تا دسامبر  2011 یجوال از

 

 2011تا ژوئن  2009 ز ا |  ییمعاون اجرا •
 ف یهمه فن حر یروهایواحد ن               

 

 هاوقفه پوشاندن یاستفاده از واژه »تا کنون« برا 

  ا را ب  مذکور  وقفه   د،یابوده  کاری ماه ب  ک ی که اگر کمتر از    کنندیم   هیکارشناسان توص   یبرخ

بپوشان  نیا داشته  یسمت   نیآخر  خی تار  ابتدا:  دیترفند  »تا   عبارتو سپس    دی اوریب  را  د یاکه 

 .  دیاکنون در همانجا مشغول به کار هستکه هم دهدینشان م نطور یترفند، ا نیکنون«. ا

ارائه    یگ . آمادندارند  کلک  و   دوز  با  ی خوب  رابطه  اصال  انیکارفرما   . دیمواظب باش  هشدار:

که برداشت   دیداشته باش  ادی. به  دیباش  داشتهمصاحبه    از  پس  ای   نیحالزم را در    حاتیتوض

 مهم است.  اریاول بس
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د  راه تار  گر یحل  که  را    نیآخر  خاتمه   خ ی آنست  خود  با    موجود  وقفه   و   نوشتهسمت  را 

کن   یاپروژه  ای   موقت  شغلمثل    یزیچ نگومیکن یم   دیتاک  هم  باز.  دیپر  دروغ  هرگز  و    دیی: 

 . دینکن تانیکاری اشتغال در دوران ب بهتظاهر 

 یتکرار یهای»برکنار تی ریمد» 

-یبار از کار کنار گذاشته م   3خود    ی احرفه  یطور متوسط هر شخص در طول زندگ   هب

  نیتواند ایم   جهان  یاقتصاد  روزافزون   تحوالت   که   ن یهمچن  ؛ ها(نهیهدف کاهش هز  باشود )

افزا را  اگر    ش یعدد    اصطالح  به  د یشا  ،آمده  شیپ  نها یا  از   شیب  شما   یبرااتفاق    ن یادهد. 

در زمان نامناسب    نکهیا  یبرا  د یدار  یبیو غر  بیاستعداد عج  نکه ی ا  ای« و  د یاآورده  بُز»  انهیعام

باش   یجا در   شراموارد  اغلب  در اما    ...دینامناسب  مازاد    یط ی،  آن  در  شخص    ازین  برکه 

  مشغولکه در آن    یخارج از کنترل خود اوست. بعنوان مثال شرکت   شود،یداده م  صیتشخ

کار    ن یبهتر  یموارد  نیدر چن   ؛ادغام شده است  ی گرید  شرکتبا    ای ورشکست شده    ،دیابوده

که   د یده  ح ی. توض دیتان ذکر کنترک آن شرکت را در رزومه  لی از دال  یااست که خالصه  نیا

  را  بانش ی گر  له ئمس  نیا  که   دی نبود  ی فرد  تنها   شما چرا سمت شما مازاد شمرده شده و اگر  

  تنها   عنوان)به    ی احتمال  اتهام  از   گرید  صورت   ن یا  به  د؛یکن   اشاره  موضوع  نیا  به  حتما  گرفته، 

 .  دیشویم  خارج  هم ( مجموعه   مازاد فرد

 و تصاحب  ادغام طی شرا تی ریمد 

  کیاستراتژ  تیموقع  کسببا هدف    ،که شرکت مادر  دهدیرخ م   یتصاحب زمان   ای ادغام  

را در    ی طوالن  یزمان. اگر مدت  ردیرا بدست گ  یگریشرکت د  تیمالک  ایاداره    ،بهتر در بازار

ها  تصاحب  ای   دست ادغام  نی، احتماالً شاهد چند مورد از ادیابوده  کار  به  مشغول سازمان    ک ی

هست  ی چالش   اما.  دیابوده روبرو  آن  با  شما  )در    رات ییتغ   لیقب   ن یا  گنجاندن  نحوه   د،ی که 

درک    یکه مسئول استخدام  یبه شکل   هم  آن  است؛تان  ( در رزومهمجموعه  تیریمد  /تیمالک 

 بدست آورد.  است، داده  رخ  واقعا  آنچه از  یدرست 

 متعدد  ی شغل راتییپوشاندن تغ 

در    کوتاه  تانیکار  دوران اگر  مدت  مسئول  دی اداشته  ی متعدد  یهاشغل  یظرف   ،

را    ی استخدام ب  جهت  هر  به  یبار   و  ثبات یب  یکارمند ممکن است شما    نیشتریتصور کند. 

 عبارت است از: کارمندها  دست  نیامشترک  لیدال

 شده است  ل یسازمان تعط ✓
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 کرده/ ادغام شده است   رییتغ شرکت  تیمالک  ✓

 کرده است  رییشرکت تغ  ت یمحل فعال ✓

 است شده  ادغام/   حذف ی دپارتمان ✓

 است  شدهمالک بازنشسته   ✓

به    گر یانتقال به بخش د  / مانیزا  ی مسافرت/ مرخص  / یپس از مرخص  ی، اصل  ی متصد ✓

 است  برگشته خود  یسمت دائم 

 است بوده یاپروژه  ای  و یقرارداد موقت،   استخدام ✓

 ( یمرز برون ا ی و)درون   شرکت محل رییتغ ✓

 ف یضع  یفردعملکرد  ✓

 اندک  یتوسعه فرد  یهامحدود و فرصت شرفت یپ  سقف ✓

 / کارکنان  ران یبا مد یشخص اختالف ✓

 عدم صداقت   ای  تیریمدسوء  ✓

 ی پزشک/یسالمت  مسائل ✓

شده است. بعنوان    ل یهنجار تبد  ی به نوع  عیصنا  یدر برخ  دنیپر  یگریدبه    ی اشاخهاز  

پ مهندس  اگر  دوره  رییتغ  ،د یهست  مانکاری مثال  و  استخدام   ی ها شغل  معمول   یامر  ،کوتاه 

  مانکار یپ   ی ادی غالباً تعداد ز  انی کارفرما  ، خوب است  ITدر بخش    ط یکه شرا  یهنگام   ا ی  ؛است

از    انی کارفرما  ،دوران چالش  به  ورود   و  طیشرا  ر ییتغ  با و    کنندیم  استخدام  را   استخدامغالباً 

  کنند یم   استخدام  ی را کسان  حاًیو ترج  کنند یاجتناب م   درازمدت  ی قرارداد  سابقه   با   یافراد

 دارند.  ثابت ی شغل سوابقکه 

مدت  از مشاغل کوتاه  بهم ریختگی ای که از مسئوالن استخدام نسبت به    یبرخ  هشدار:

که    انیمتقاض  ریبا سا  سه یهنگام مقا  ژهیبه و  ط یشرا  ن یدارند و ا  ی منف   ینظر  د، یادرست کرده

تمام    تانبه ضرر  تواندیبرخوردارند، م  یثابت  ی کار  خچهیاز تار  وبوده    کسانی   یتی صالح  یدارا

  ر یوفا، غیبثبات، یب ی فردکند که شما   جاد ی تصور را ا نیا تواندیشغل م رییتغشود. متاسفانه 

 . دیهست  دردسرساز   ی حت ای  تیکفایقابل اعتماد، ب 

  یی جاتا    ،مسئول استخدام  با   همقابل  ازو    دیبگذار  جا  بهرا    ری تاث  نیبهتر  دی باغلط،    ایدرست  

 .دییآ رون یب سربلند دارد،   امکان که

را    ادامه در   شگرد  و  نکته  ذکر    جهت«   هر  به  ی»بار  ریتصو  ن یا  یساز یخنث   یبراچند 
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 : میکن یم

 د یرا به کارفرما نشان ده ارتانیع ✓

و    نیدبز  کناررا    عاتیشا  . دیبکاه  هاینگران  از  تانیدستاوردها  و  هاتیموفق   حیتوضبا  

کن  پررنگ  را  موفق   .دیدستاوردها  با  رزومه  کردن  توص  ها تیپر    ا ی   رانیمد  یهانامههیو 

که   د یهست  سازشگر  و  ریپذنعطافاکه    دی ده  نشان دارد.    ی مثبت   ریتاث  شهی هم  ، انیمشتر

مهارت  یارزشمند  مجموعه اختاز  در  را  م   د یدار  اریها    ی مثبت   راتییتغ  گذارهیپا  دیتوانیو 

 .دیباش

 دیارائه کن یل ی خود دل یکار خچهیترک مشاغل در تار یبرا ✓

و  نیا  به  قربان  ی در موارد  ژهیکار  تعط  ی ط یبدشانس شرا  ی که    د، یشرکت هست   ی ل یمثل 

حال   تواندیم ب  وه، یش  نیا  با باشد.    تان کمک  کارفرما    ن یفاصله  به  و  کرده  روشن  را  مشاغل 

 .  دی اشرکت را ترک نکرده یبد ط ی د که تحت شرایدهینشان م 

در مورد ترک    ی منف  لیمسئول استخدام را با دال  ای ، کارفرما  یط یشرا  چ یه  تحت   هشدار:

و    د یاهترک کرد  فش ی عملکرد ضع  لیشرکت را به دل   نکه ی ا  آوردن  زبان  به.  دیبمباران نکن   ، کار

رها کرد  ی کار  تان ی شخص  اختالفات   لیبدل   ای   قابل  ی فرد  عنوان   به  شما   از  را اعتماد    د، یاهرا 

بعنوان  کندیم  سلب   اتکا  دال  ، اصل  کی .  در    ، بوده  ی منف   ییجدا  ل یاگر  اصالً  است  بهتر 

 .دی تان به آن اشاره نکنرزومه

شرکت    ک ی سال در    3  د،یدار  ی سال سابقه پرستار  5شما    :دیتوجه کن  ویسنار  نیبه ا

  د ی. قصد داردی اداشته  تیسال هم در فروش امالک فعال   2بوده و    ریمد  اریدست   یفروشخرده

 د؟ یکنیم  چه. دی پست »مشاور فروش مستغالت« اقدام کن  ک ی یبرا

جز  : دیبکش  رخ  به مسئول  ی لزوم  . دینشو  ی ضرور  ر یغ  اتئیوارد  و    ها تیندارد 

ربط   یی وردهاادست فعل   یکه  را به شغل  شما  کن   ، ندارد  ی  سنار دیذکر  در  مثال،  بعنوان    یوی. 

ب پرداختن  تجرب  شیذکر شده  به  حد  که   ؛است  مضر  یحت   و  دهی فایب  یپرستار  ات یاز  چرا 

  د یتوانیم  ، دیاکه داشته  یریمد  اری به امالک و مستغالت ندارد. با توجه به سمت دست  یربط

سال سابقه    2  لیداد. به دل   دیرا ارتقاء خواه  شیهاکه فروش و هدف  دی کن  دینکته تاک  نیبرا

مستغالت با  مرتبط  مسئول  ، کار  کردن  دستاوردها  ها تیاضافه  ا  یی و  در  ارتباط    نیکه 

 کند.   یتان باز در رزومه  ینقش مهم  تواندیم ، دیاداشته



 راهنمای جامع کاریابی در استرالیا  90

 

 گروه مهاجرتی پاسارگاد  
 

شما در    یبرا  ی بزرگ  از یامت  تواندیم   ی،فروش و خرده  ی شما در حرفه پرستار  یسوابق قبل

نژاد  طبقه   راز ه  یادیز  افراد با  .  سمت مشاور فروش امالک باشد و    دی اسر و کار داشته  یو 

  یها که در حرفه  ی قابل انتقال   یها به مهارت  نیبنابرا  ؛ دیکن آنها را جلب    نان ی اطم  ست یبایم

 .دی کن  دقت  شتری ب ،دیابدست آورده ن یشیپ

 د یخوب به نظر آ تانی شغل راتییکه تغ دیکن یکار ✓

تغ  که  بار  م   ر ییهر    ی فرد  که   د یکن   جاد یا  یتصور   نیچن   است   ممکن  د، یده یشغل 

از تجرب  ان ی. کارفرماهستید  تجربهکم  ن یبنابرا  ؛ کنندیم   استقبال   انی متقاض   ی کار  اتیعمدتاً 

  نشان خودتان را    طور آنست که چ  ی، کار  دی جد  نه یزم   کیچالش شما در ورود به    نیبزرگتر

 .  دی را پنهان کن دیندار  یاکه تجربه  قتی حق  نیا دیکوشیم حال که  نی، در ع دیدهیم

  ی در فهرست  ای و    یاحرفه  خچه ی در تار  را  آن  د،ی اداشته  یر یشغل چشمگ  رییاگر تغ  نکته:

که در دوران    ی رابط و اضافت. هر مهارت مردی اوریرزومه ب  یخود در باال   ی دیکل   ات یاز تجرب

 . دیبرجسته کن ،دی ابدست آورده یاحرفه

را ضم  یاهداف کار   د یتوانیم  ن یهم چن  کارفرما    د یتان کنرزومه  مه یخود    ی احرفه  از تا 

 . دیکن  ان یب واضح خود را  یاحرفه ندهیاهداف آ .بودن شما اگاه شود

 : یشغل  راتییتغ تیریمد یبرا د یچند نکته مف 

 یاشبکه یهاتیشرکت در فعال •

. آنها  دیشو  آشنا   سرشناسو    ی اتا با افراد حرفه  د یمرتبط ملحق شو  ی هابه مجامع و گروه

.  بگذارند  تان یپا  ش یپ  را  یی کارگشا  نکات   توانند یاند و مکرده  ی را در گذشته ط   ر یمس  نیهم

با خوشرو و  کن  ییدوستانه  ا.  دی برخورد  در  است  آور  زین  ی شغل  ر،یمس  ن یممکن  .  دیبدست 

ها هم شبکه  نیادر    تی. فعالدیاور یب  تان رزومه  در   را  مجامع  نی ا  در  مشارکت  د ینکن  فراموش

،  فردکه    یی جا  ؛باشد  یشغل   دی جد  ی هافرصت  افتنی   یبرا  یخوب  ار یروش بس  تواندیم   نیچن

کار   شنهادیو به شما پ  پردازدیشما م   یکار  خ یبه ارزش شما برده و سپس به تار  ی ابتدا پدر  

 ذکر شده است.  ،شغل  یآگه  در مخالف آنچه  ؛ دهدیم

 د یکن دایمشاور پ کی •

همانند    مشاورها .  ستا  دارارا    شما که دانش و تجربه الزم در حرفه    د یباش   یبدنبال فرد

راه هستند به جا   .نقشه  را  م  ییشما  بهتر  یی راهنما  ،دیبرو  د یخواهیکه  و  را    ریمس   نیکرده 
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 .هستند هم  یخوب ی هاشناسمردم نکه ی ا ضمن. دهندیم  تاننشان

 د یورود مجدد آماده کن یخودتان را برا •

مراقبت از    ، یماریمثل مراقبت از خانواده، دوران نقاهت ب  یل یو به دال  ی اگر بمدت طوالن

  ز یآمتیورود موفق   ک ی  یتان را برارزومه  دیبا،  دیابوده  بیاکار غ  بازاراز    التیتحص  ا ی  بستگان

  تانیاحرفه  فروغکم  دوران   ،هوشمندانه  ی . با عباراتدی کن  زیتجه  ی احرفهجذاب و    کار،  بازار  به

 .دیشو  محفل  چراغچل و د یبزن کنار را

  مراقبت از خانواده 

  د، یابوده  دور  کار  بازار   از تمام وقت است(    یفرزندتان )که به وضوح شغل   تیترب  یبرا  اگر

  ،دی ارائه دار  یبرا  را  . آنچهدیترس را از خود دور کن  ،کار  بازاربازگشت به    یبرا  و  دینباش  نگران

ته مهارت  یفهرست   ایو    ی شغل  یوگراف یب  ک ی   هیبا  باال  یدی کل  یهااز  در  آن  دادن  قرار    ی و 

 رزومه برجسته کرده تا توجه را جلب کند. 

  ، رزومه  ی شغل  خچه یدوست دارند در قسمت تار  انی و کارفرما  یمسئوالن استخدام  نکته:

موارد را مثل   نیا  .دیتان بوجود آوردر رزومه  یاوقفه  آنکه   یبجا؛  نندیممتد بب   ی خط زمان  ک ی

را    دایهرا که صرف مراقبت از خانواده کرد  یتا آن مدت   د یتان ذکر کندر رزومه  یمورد کار   ک ی

خانه   ای دار«  خانه  »زن  یبجا  یا حرفه  عنوان  ک ی   از.  دیبپوشان کن »شوهر  استفاده  و    د یدار« 

 .دیاضافه کن  زیمربوط را ن ی هازمان

 ی ماریپس از ب یبهبود 

در    دهد یاجازه نم   ان یقانون به کارفرما  .دی باش  ار یشوه  پس  ؛کندینم  خبر   حادثه هشدار:  

متقاض ب  ی انیمورد  قائل    ضیبعت   ،بانندیگر  به  دست  آن  عوارض   با  ا ی  گذرانده  را   ی ماریکه 

تان  . اگر در رزومهکنندینم  اعالم  را  شما  استخدام  عدم  لیدلهرگز    انیاما اکثر کارفرما  ؛شوند

ب  دی اکرده  اعالم برا  ی هاپرچم  د،ی ابوده  ماری که  است  ممکن  مسئول    HR  ریمد  یقرمز  و 

باشد. کارفرما  تواندیباال رفته و وحشت کنند که استخدام شما م   ی استخدام   ان یدردسرساز 

  یورشما را به بهره  ی ماریو ممکن است ب  رند یگیحالت ممکن را در نظر م  نیبدتر  شه یهم

شاهد    ایکه هر نشانه،  کار آن است    نیربط دهند. بهتر  یاحتمال   یطوالن  یهابتیو غ   نییپا

شما از    ی طوالن  بتیکه سبب غ   دی اشده  یمار ی . اگر دچار بدیتان حذف کن را از رزومه  ی ماریب

بهتر  طیمح است،  حق  ن یکار شده  مصاحبه،  هنگام  به  و  صادقانه  که  است  آن  را    قتیعالج 
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برا  دی ده  ح ی توض  که   افت ی  دیخواه  را   امکان   ن یا  ق، یطر  ن یا  از .  دی کارفرما بازگو کن  ی شخصاَ 

  بابت  استخدام   مسئول  از  را  ینگران  لهیوس   نیبد  و  دی افتیباز  را  خود  کامل  سالمت  چگونه

 . دیکن   دور نده یآ در  کار   ییتوانا و  خود سالمت ی فعل  تیوضع

 بستگان  ینگهدار 

انسان شر از    دیابوده  یفیاگر  ب  یاعضا  گرید  ای  و  مادر  پدر،که    ی نگهدار   مارتانیخانواده 

آن است که    کردیرو  نی. بهترد یکن  ذکرتان  مورد را در رزومه  نیالزم است که ا،  د یاکردهیم

  ؛ دیکن   ان یب  ،داده است  یرو  تانیکاریدر دوران ب  را که  کوتاه آنچه  ی و در جمالت  د یصادق باش

را فرد  ی هااز مهارت  ی اخالصه  د یتوانیم  ی حت ا  ی  ذکر    زین  د یادوران کسب کرده  نیکه در 

 . دیکن

 الت یتحص یبرا یمرخص 

چاله به وجود آمده را    اهیس  د، یکن یبرخورد م    کارتانآمده در    ش یکه به فاصله پ  یهنگام

که    ی  کالج مربوطه و سال   ا یموسسه    .دیبه دست آمده پر کن   ت یو صالح  ی لیبا مدارک تحص

   .دیذکر کن   "ی ادوره آموزش حرفه"تحت عنوان  ،دیاکرده  لیدوره را تکم 

چن تار  یافاصله  ن یاگر  بخش    یکار  خ ی در  استخدام  مسئول  باشد،  داشته  وجود  شما 

  ری. در غ دهدیکرده و قطعات پازل را کنار هم قرار م  ی را بررس  "یا حرفه  ی آموزش  ی هادوره"

 . دیبپوشان "تمام وقت  التیتحص"مثل  یاساده ح یرا با توض یصورت فاصله کار نیا

 : نَه! دییبگو ضیبه تبع .17-5

جنس  یفرداگر    ان یکارفرما سن،  اساس  بر  باردارتیرا  نژاد،  مذهب،  ی،  پوست،  رنگ   ،

خالف قانون عمل    ،قرار دهند  ض یمورد تبع  ی جنس  الت یتما  ایتاهل و    ت یوضع  ت، یمل  ،یناتوان

و انتخاب محل کار در    افتن ی  ی از شما برا  ی الت ی فدرال و هم ا  نیقوان  هم  ا یاند. در استرالکرده

 .کندیم ت یحما ید فر ی هاتیمحدود نیقبال چن 

کامل  یبرا فهرست  زم  ی مطالعه  سا   ض، یتبع  ی هانهیاز  وب  بشر    ونیسیکم   تیبه  حقوق 

 . دیرجوع کن  ا یاسترال

ارائه    ضیتبع  یهانهی در زم  یتریفهرست طوالن  وزلند،یحقوق بشر ن  ونیس یکم  تیوب سا

ناتوان  رنگ   سن،:  از  عبارتند   آنها.  کندیم   ، یاستخدام   تیتاهل، وضع  تی نژاد، وضع  ،یپوست، 

 ی. اسی س دیو عقا  یاخالق ی و باورها د یعقا ،ی خانوادگ  ط یشرا ،ی جنس لیتما
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 .دی اموزیب ها نهیزم نیدر مورد ا  شتریب مربوط یها تی با مراجعه به وب سا  دیتوانیم

م   نکته: احساس  فرا  د یکنیاگر  تبع  ی استخدام  ند یدر  مورد  قانون  بر خالف  قرار    ض یو 

بخواه  د،یاگرفته است  شکا  دیممکن  شکادی کن  تیرسماَ  تبع  تی .  رفتار  را   زیآمضیدرباره 

کن  Australian Human Rights commissionبه    ماَیمستق  دیتوانیم طر  دی ارسال  از    قیو 

بگ  0292489600تلفن   ع  ؛دیریتماس  ا  نیدر  هر  که  را    یقانون  اراتی اخت  یالت ی حال  خود 

 .  باشدیدارا م  نی و توه ض یجهت برخورد با تبع

ن طر  Human Rights commissionبا    دیتوانیم   زین  وزلندیدر  از  تلفن   قی و 

 .دیریتماس بگ 0800496877

 شدن  ریبا وقار پ .18-5

که    شود یم   لیبه مانع تبد  ی زمان   یی سن و سال به تنها  ؛میبزن  حرف  پرده یب  دی بده  اجازه

 با   انیاز کارفرما  یکه برخ  می را انکار کن  قت ی حق   نیا  م یتوانی. نممی آن را به حال خود رها کن

تبع  ی . در حالدارند  زیآمضیتبع  یبرخورد  سال   و   سن  لهئمس   . است  یرقانونیغ   یسن   ضیکه 

تا افراد مسن را از فهرست    گردندیم   یادنبال هر بهانه  رانیاز مسئوالن استخدام و مد  یبعض

برخ در  کنند.  حذف  رشته  یاستخدام  را    35فرد    کی   یکار  یهااز    "ریپ  یل یخ"ساله 

حال   ؛ دانندیم جایدر  در  کارمند  45شخص    ک ی   گرید  یی که  سن  ی ساله  تلق   ن یدر    ی بلوغ 

سن و سال خود را پنهان کرده و به    د یتا بتوان  م یآموزیچند شگرد به شما م  ری. در زشودیم

 : دیافاصله نگرفته یچندان از جوان دی نشان ده ان یکارفرما

 دیتان برجسته کنمنافع دانش و تخصص خود را در رزومه •

و از    د یو تخصص خود را برجسته و بارز نشان ده  یبلوغ، وفادار  ،یی در برابر هر کارفرما

  به  را  خود  رزومه.  دیبربجوان کار سود    ندگانیدر قبال جو  یاب یترفند بازار  ک یآن به عنوان  

 د ی جد  ی هامثل شرکت  ؛شوندیمند م بهره  شما  دانش  و  ها مهارت  از  که   دی کن  ارائه  ی انیکارفرما

  د،ی باش  مسن  است  ممکن.  رندیپذ یناشناخته را م  یهاورود به آب  سک ی در حال توسعه که ر  ای

 .دیببر بهره آنها  از خود  نفع به پس د؛ یدار  را اتتان یتجرب هنوز اما

 دیبازگو کن دیارا که داشته ی هر سمت اتئیجز ستیالزم ن •

  د یاز دست نده  را   خود   آرامشگردد،  یبرم  رزا یم  رکمون یت شما به دوران    ی کار  خ یاگر تار 

  ی. بر رودی اوریرا به زبان ن  دیاکار کرده  شیکه برا  ییکارفرما  ا ی   دیاکه انجام داده  یو هر کار
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  رزومه.  دیسال به عقب نرو  10از    شیو ب  د یمرتبط تمرکز کن  ی هاخود و شغل  ریاخ  اتیتجرب

  صاحب   دیهست   ی فرد  د، یباش  جوان  آنکه  از   شتری ب  شما  که  کند  قانع  را  یی کارفرما  هر  دی با  شما

 .تیصالح

 دیروز و مرتبط باشبه •

که به    دی به کارفرما ثابت کن  ،واژگان مربوط به حرفه خود  نیتان از آخربا پر کردن رزومه

 . دیکن  جلب خود  ی کی تکنولوژ ی هامهارت با  را استخدام مسئول نظر. دیروز هست 

دانش    یریادگ یبرداشت و استنباط را دارند که کارکنان مسن در    نیا  ان یاز کارفرما  یبرخ

م  یوتریکامپ  د یجد عمل  نوع  کنند یکندتر  به  آنال  زیگریفناور  ی و  ارسال  با    نیهستند. 

که    د یو مطمئن شو  دی تصورات را برطرف کن  نیا  ، خود  یافزارتان و اشاره به دانش نرمرزومه

رزومه فناوردر  به  دار  ییهایتان  آنها تخصص  در  مهارتها  ن یو همچن  د یکه    یهارسانه  ی به 

  یو مدارک و گواه  ر یاخ  یهامرتبط و آموزش  ی هابالگ  نیهمچن   ؛ دیااشاره کرده  ی اجتماع 

  مستمر  یریادگ ی  به   التتان یتما  ن یهمچن  و   شما   دانش  و  ها مهارت  موارد   ن یا.  دی آنها را بارز کن

 .دهدیم نشان  را

تان  را از رزومه  یل یالتحصنامه و فارغی گواه   افتیتولد، سال در  خ یتارسن،   •

 د یحذف کن

تان حذف  از رزومه  ، که نشان از سن و سال شما دارد  ی را اتئیاست تمام جز  یاکار عاقالنه

  استخدام   مسئوالن  یبرا  یری گیپ  قابل  نشانه  چ یه  و  داده  نشان   مرموز  را  خودتان.  دیکن

 !زیعز واتسون ؛ هستند یی ابتدا اصول  نهای ا. دینگذار یلمز باقهو شرلوک

 د یبلوغ هست نی در سن  ی شغل نده یاگر شما جو

 ت یآشکار کردن معلول •

مصوبه   اساس  از    ا،یاسترال  یعموم  رفاه  نیقواندر    تیمعلول  ضیتبع  1999بر  دولت 

واقع شوند. اگر   ضیمورد تبع  تی معلول   لیهد به دلدیکرده و اجازه نم  تیکارکنان معلول حما

ا م  نیچه  از شما محافظت  هرگز جلو  کند،یقانون  را وجدانیب  یکارفرما  یاما  ز  ی  از    ریکه 

بهانه  کندیم   یقانون شانه خال  رااو  به گروه طرد شده  یبرا  ی  پافزودن شما  ،  کندیم   دای ها 

 .ردیگینم

 :  دیرا در نظر داشته باش   زیر نکات د،ی دار ی تیاگر معلولنکته: 
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جلب   آنرا به    یضرور  ریو توجه غ  دیزیتان بپرهخود در رزومه  تیاز اشاره به معلول •

و    د یبالقوه متمرکز شو  ی تان بر متقاعد کردن کارفرمارزومه  در   ، عوض آن  در   د؛ ینکن

مهارت  دی کن  د یتاک صالحکه  تجرب  هاتیها،  م  اتیو  سبب  حرفه    شود یشما  در 

 . دیعمل کن   یمذکور عال 

معلول • ن  ت یاگر  مشهود  جز  زمان تا    ،ستیشما  به  پرداختن  از  آن    ات ئیمصاحبه 

  ی تصادف   ی شد، در خالل گفتگو به شکل  د ییکه مصاحبه تا   ی . هنگامدی کن  یخوددار

سا کن  تانیهایازمندین  ریبه  و  یدسترس  مثل  ؛دی اشاره  رمپ  و    نگ یپارک  لچر،یبه 

 شما. ی ازهاین ی سازاقدامات جهت فراهم ریسا

در مورد    ،صرع(  ای  اعصاب  ی هایماری)مثل ب  ستیشما قابل مشاهده ن  تیاگر معلول •

جز  طیشرا به  و  دی نپرداز  اتئیخود  الزامات  آنکه  باش  یاژهیمگر  الزم    دی داشته  که 

 است در هنگام مصاحبه آماده شده باشند.

برا • وظا  یاگر  آ  فتانیانجام  خاص   ندهی در  دستگاه  عمل    اط یاحت با  ،دیدار   از ین  یبه 

ما  ای باشد    نداشته  ی چندان  متیق اگر    یحت   ؛د یکن باش  دیبه خر  لیخودتان  .  دیآنها 

شو موفق  مصاحبه  در  هنگام   د یابتدا  چ   یو  همه  پ  زیکه  آنگاه    شی خوب  رفت، 

 .دی بکش شیمعقولتان را پ  یازهاین

در  دی کن  قیتحق  • کمک   دی ابیتا  و خدمات حماچه  دارد   یبرا  یت یها  وجود  به    ؛شما 

هست ناشنوا  اگر  مثال  شنوا  ای  دی عنوان  آ  ،دی دار  ییمشکل  در  است    نده یممکن 

 .  دیاشته باشد یدسترس Auslan interpreter ک ی به خدمات  دیبتوان

 تیآشکار ساختن جنس •

درباره    ایاسترال  1984. مصوبه  دارد  وجود  ناخواهخواه  که  است   ی الهئمس  ، یجنس   ضیتبع

که    دهد یامکان را به شما م   نی درباره حقوق بشر ا  وزلندین  1993و مصوبه    ی تیجنس   ضیتبع

در مقابل    د، ی واقع شد  رعادالنه ی مورد رفتار غ  ی باردار  ا یتاهل    ت یوضع   ت، یجنس  ی اگر بر مبنا

اقدام کن نمکنندیم  رفتار   زیآمضیتبع   که   ی انی کارفرما  اکثر  حال   نیا  با .  دیآن  که    ند یگوی، 

  شانس  و  زده   دور  را  قانون ان یکارفرما از  ی اریبس متاسفانه . دیاوردیچرا شما شغل را به دست ن

 .برندیم  نیب از  را  شما

آن است که    ی تیجنس   ضیاجتناب از رو در رو شدن با تبع   یبرا  کرد یرو  نیبهترهشدار:  

 . دیتان ذکر نکن خود را در رزومه یشخص  اتئیهرگز جز
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 ت یجنس •

 تاهل  تیوضع •

 تعداد و سن فرزندان  •

 ی باردار ه یدییتا •

  هدفمورد      را  خودتان  آنها،  ذکر  با  ستی ن  یازین  و  ندارند  رزومه  در  ییجا  اطالعات  نیا

 .دی ده قرار  ضیتبع

 آراستن تا کمال .5-19

ام به  و  شگفت  کی   ؛ دارید  د یخداحافظ  پرداخته  ز یانگرزومه  و  م   د ی اساخته    د یخواهیو 

 .دی صبرکن قه ی دق   ک ی  یول  دی و شغل را به دست آور  د یرا ارسال کن  هرچه زودتر آن

 د؟ ی اکرده ی سه بار بررس یحت  ا یدو و  ک، یتان را  رزومه ایآ

بررس  ازی، نی شغل  یتقاضا   ک ی فرستادن   فراوان دارد  یینها  یبه    ی محتوا و نحوه  .و دقت 

بررس  به دقت  را   مطالب  نکن دی کن  یارائه  ارائه  د ی. شتابزده عمل  با  را   ک ی   یو شانس خود 

 . دیاز دست نده ،شودیخوانده م یپر اشتباه که به سخت   و ی ارحرفهیغ رزومه

توجه به آنها    ی با اندک  کرد که   م یصحبت خواه  ییهاوهیبا شما در مورد ش  ، قسمت  ن یدر ا

استخدام  دیتوانیم مسئوالن  کار  رزومه  یهم  هم  و  کرده  ساده  را  را    مدرن  یقالب   درتان 

پا  . دیکنارائه    نیآنال  یای دن  با  متناسب  تمام  می کنیارائه م  ی ستیلچک   ان ی در    ی ازهاین  ی که 

 تان را تا حد کمال خواهد آراست. شما را پوشش داده و رزومه

 دیکن یسازی سفارشتان را رزومه •

باش رزومه  :دیبخاطر داشته  ارسال  از  کنقبل  دقت  موردنظر    یراب  آنراکه    دی تان  شغل 

مطالعه  .دیکن  یسازیسفارش  مهارت  یآگه  یبا  کردن  برجسته  و  و    هاتیها، صالح استخدام 

که در آن موارد    ی فهرست  ؟خواهدیسمت مورد نظر چه م  دی ابی درالزم،    یشخص   یهایژگیو

  ی اکه خالصه  ی شغل  شرح  کیرا در    تانیها. مهارتدیمطالعه کن   ،د یابرجسته را مشخص کرده

 .دی ده یتان جارزومه  یو در باال دیبگنجان  ،ستشما ی مرتبط کار خی از تار

اصل  ب  ی رزومه  ی در ساختار  به مسئول  نیشتریخود،  را    خ ی تار  ی و دستاوردها  هاتی توجه 

  نامرتبط   موارد   یبرا  .ارتباط را با شغل مورد نظر دارند  نیشتری که ب  د یکنخود معطوف    ی کار

 .دی استخدام را ذکر کن خ یتنها سمت، نام شرکت و تار 
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  لعاب   و   رنگ  ی کم تان  مرتبط با شغل مورد نظر، به رزومه  و   مضاعف   موارد با ذکر    نکته :

کن م   د؛ی اضافه  مثال  عنوان  عضو  دیتوانیبه  سمت    یالمللنیب  یهاتیبه  با  مرتبط  که  خود 

 .دی کن اشاره  ز ین هستندمورد نظر 

 د یکن ذکرمختلف را  یکد تلفن کشورها •

تازگ به  دن  یاگر  دور  سفر  تلفن  د،یابازگشته  ایاز  رزومه  یالمللنی ب  یهاکد  در  تان  را 

سبب    ،تلفن  یگنجاندن کدها  ، دیدار  یخارج   ی درکشورها  ییهااگر معرف  ژهیبه و  د؛یبگنجان

 شود.  یی جوسابق، صرفه انیبه هنگام تماس با کارفرما  یدر وقت مسئوالن استخدام شودیم

  باشد؛یم  00  وزلندین  یو برا  0011  ایاز استرال   ماست  یبرا  یالمللنیکه کد ب  دیدقت کن

کد کامل    د،یدار  رانیامعرف در    کی و    د ی هست  ا ی اهل استرال  یبه عنوان مثال اگر شما متقاض 

داخل  00  11  98تلفن   کد  آن  دنبال  به  که  بود  محل   پس سو    شهر  ی خواهد  تلفن  شماره 

 . شودیتماس آورده م

  ن یو همچن  لیمیاو    دورنگاررس،  آد  ات ئیجز  د،ی در خارج از کشور دار  یاگر معرف   نکته:

 . دیکن   مهیثابت و همراه را ضم  ی هاشماره تلفن

کارفرما  یبعض ا  دهند یم   حی ترج  انیاز  ب  ل یمیاز  تا  کنند  دن  ااستفاده  سر    تماس   ای آن 

با معرف  یاز کسان  یاری. بسرندیبگ  ی تلفن به ثابت   راهم تلفن همراه    رندی گ یها تماس م که 

با  دهندیم   حیترج تمام.  ساختن  تماس،    ی فراهم  صم  یفردامکانات  و    یتلق  ی می خوب 

 شد. دیخواه

 د یقرار ده انیرا در جر تانیهامعرف •

ها  . آندی ساده کن  انیکارفرما  یرا تا حد ممکن برا  تانیهاالزم است ارتباط با معرف  نکته:

که شما را به جا    ی صحبت با افراد  ای شماره تلفن    یجستجو  یبراوقت خود را    خواهندینم

 یرا برا  کارو    دارد ینگه م  انیشما را در جر  ی هامعرف  ریز  یها هی. توصکنندتلف    ،آورندینم

 . کندیتر مساده ان یکارفرما

بگ  شهیهم باش  :دیریاجازه  معرف  دیمودب  از  قبل  او    یشخص  یو  از  معرف  عنوان  به 

شانس را به آنها    نیا  . دیآیمنتظره خوششان نم  ریغ  یها. اکثر افراد از تلفندیکسب اجازه کن 

 .شندیاندی ب ند،یکارکردن شما بگو ینحوه از خواهندیآنچه که م  یکه درباره دیبده
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 دیآگاه ساز د، یا آن اقدام کرده یکه برا ی ها را درباره سمتمعرف •

ندارد در تنگنا قرار گ  چکسیه سمت مورد نظر در    یرا درباره  تانیهامعرف  .ردیدوست 

موارد   یو برخ  دییالزم شغل مورد نظر بگو  ط یو شرا  یدی کل  یها از مهارت  .دیقرار ده  انیجر

تار را    ی کار  خی برجسته  معرفدی کن  بازگوخود  دار  تان یها.  نگه  روز  به  بگذار  دی را  از    دی و 

اند،  شما انجام داده  یکه برا  ید و همواره به خاطر صرف زمان و کار شما آگاه باشن   شرفت یپ

 .دی سپاسگزار باش

 دیخود آگاه باش یهامعرف ی فعل طیشرا اتیاز جزئ •

آنها    ی کار  اتیتلفن و جزئ  یها تماس شما گذشته است، شماره  نیاز آخر  یادیاگر زمان ز

ها را آماده  معرف  ی تمام  ریاخ  ی و عنوان شغل  ح یالزم است شماره تلفن صح  .دیکن   ی را بررس

م   کار   ن یا  د؛یکن مسئول  شود یباعث  دنبال    ی استخدام  ن یوقت  نباشد  الزم  و  نرفته  هدر 

 . شوندیخاطر عاشقتان م ن ی؛ آنها به ادی نکن شک گمشده بگردند.   یهاآدم

 د یکنی م  ی را معرف ی چه کسان دیمراقب باش •

  که   د یدار  دی ترد  مورد  نیا  در اگر  .  ببرد  ن یشما را از ب  یمعرفتان شانس کار  د یاجازه نده

م بگو  یدرباره  خواهندیچه  از    ند،یشما  .  دیخورنتاسف    بعدها  تا  دیسوال کن  آنهابهتر است 

دار  یدرست   شناختاگر   معرفتان  است شخص  د یاز  ممکن    ، باشد   بافیمنف  ای  توزنهی ک  یکه 

مثبت و    ی نظر  ا یبوده    رتان یها که قبال مدمعرف  ر یاز سا  د یکن  ی . سع دی نکن  ی اصال او را معرف

 .دی استفاده کن ،منصفانه در مورد شما دارند

 د یآشنا انتخاب کن ی زبان •

 ساده و قابل فهم باشد.   یزبان د یبا ،دیبریتان بکار م که در رزومه یزبان

 :دیرا بکار بر یتا کلمات درست  دیرا در ذهن داشته باش  ریموارد ز

 د یکن ی ها را هج مخفف •

م     تصور  یول  ؛است  Business Development Division  مخفف   BDD  د یدانیقطعا 

  یااگر از زبان دست و پا شکسته  ژهیوبه  ؛دی کن  یرا هج   هامخفف.  دانندیهم م  هیکه بق  دینکن

 است. شدهیم استفاده شما   یکه فقط در محل شغل قبل   دیاوام گرفته

 د یخالص شو ی از زبان نظام •

الزم است    د،یشو ی نظام ری غ ی وارد سمت ما ی مستق  که  دیاکرده  یزیربرنامه اگر! دیتوجه کن
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حرفه ارتش  یازبان  در  استفاده  مورد  خاص  برا  ییهوا  یروین  ا ی  ییا یدر  یروین  ،و    یرا 

 . دیساده ترجمه کن  زبان به  ان یکارفرما

 دیکن  استفاده ی تخصص واژگان از •

استخدام   یبرخ بکارگ  یاز مسئوالن  پا  ها دواژهیکل  یریبا  به دنبال    ی هاداده  گاهیدر  خود 

پر کردن رزومه  .هستند  ندهیآ  یاحتمال   انی متقاض از کلمات  با    ، حرفه  ک ی   یتخصص  ریغتان 

 . دیمراجعه کن 4و  3به فصول  شتری ب یهادواژهی کل ی. برادیگرفته شو دهی ناد است  ممکن

 دیمثبت باش •

اخراج  »مانند    ییها. واژهکنیدن  را کور  استخدام  مسئوالن  ذوق   یبا استفاده از کلمات منف

 تان ندارد. در رزومه یی جا ف«یعملکرد ضع»و   «عذرش را خواستند» ، «شده

 د یمراقب زبانتان باش •

 .دی ، فخرفروشانه و پوچ پاک کن نامناسب یها زبان خود را از واژه

واژه  د یکن   یسع بجا  ی هااز  عموم   یخاص  کن  یکلمات  کالم  . دیاستفاده  و    ی با  مثبت 

 ؟ دیآمدو به دنبال چه  دی چه کرده ؟د ی د که هستینشان ده یپرانرژ

 دی نکن فراموش را رزومه ظاهر •

رزومه  نیع   در است  الزم  که  باشد حال  جذاب  و  خوانا  با    ی طراح  ک ی   دیبا   ،تان  خوب  

فونت از  روشن  ی هااستفاده  به  را  شما  اطالعات  تا  باشد  داشته  هم  کند    ی خوانا    وارائه 

تاث  ان یکارفرما تحت  دهد  ر یرا  استخدام  ی ول  ؛قرار  آنکه مسئوالن  از  به    ی قبل  بتوانند چشم 

را انجام داده و اگر آن را    هایبررس  نیآخر  .توانند آن را باز کنندب  دی با  ندازند،یشاهکار شما ب

  د یاستفاده کن  wordمانند    یمرسوماز فرمت    دی مطمئن باش  د، یکن یمارسال    ل یمیا  ق یاز طر

 باز شود.  یکه به راحت 

 باشد «و خوانا کی ش» تانرزومه دیکن  تالش •

  ش ینوشتن آن ب  در که    د یتان، دقت کنبا رزومه  یخداحافظ   ازقبل  :  دیداشته باش  ادیبه  

باشد  ای  کیاز   نرفته  بکار  فونت  فونت  .دو  و    ،یفانتز  یهااز  برق  و  زرق  استفاده  ناپر  خوانا 

 . دینکن

 عبارتند از:  ،شوندیخوانده م یکه به راحت  ییهافونت
Arial, Times New Roman, Calibri, Verdana, Tahoma 

از    شیب نک  Italic  حروف از حد    ا ی  م ی ضخاز حروف    هم مطالب    تر یت  ی برا  .دی ناستفاده 
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Bold  نه آنقدر    یول   ؛ تا خوانا باشد  دیبزرگ انتخاب کن   ی. فونت را به اندازه کافدیاستفاده کن

چرا    ؛ دیاجتناب کن   حد  از   شیب  یهاکند. از بکار بردن رنگ   یطوالن  حد از    ش یکه رزومه را ب

 .کندیدشوار م   راکه خواندن متن 

استخدام  رزومه  یبررس  یبرا  اغلب  یمشاوران  خواندن  چاپ   توریمان  ، و  مدارک  به    ی را 

و از    دیبه نظر آ  قه یکه با سل   د یاستفاده کن   ی و درجه رنگ  هیاز سا   نیبنابرا  ؛دهندیم  حیترج

پرهرنگ   بیترک بخواه  ؛ دی کن  زیها  آنکه  گراف   ک ی   یبرا  د یمگر    . دیاقدام کن   کی سمت طراح 

 است. آلدهیحالت ا د یسف نه یزم یرو  اهیطرح ساده با حروف س  ک ی

از    دیشوکه خواندن آن دشوار شود. مطمئن    دی از اطالعات انباشته نکن  آنقدر تان را  رزومه

  .دیااستفاده کرده  تانیو دستوردها  هاتیذکر مسئول  یبرا  ژهیبه و   ، یانقاط گلوله  یتعداد کاف

 .باشد نوازترچشممتن  شود یکلمات و عبارات باعث م نیب ی خالفواصل 

 د یاستاندارد استفاده کن یاز نرم افزارها •

ارائه مدارک خود   برنامه  .دی کن  ی خوددار  آشنا نابرنامه    فرمت  کی   بااز  از    ی هابهتر است 

 . دیاستفاده کن MS-Word چون یاشناخته شده

  کی .  ستندیراحت ن  فرمت  ن یاهمه با    ی ول   ؛ است  هانهیگز  از   ی کی   زین  PDFفرمت    نکته:

نظر فرمت    ن یاز ا  ند؛ ی آشناتر بب  ی را در قالب  مدارکتان ها و  کارفرما ممکن است بخواهد مهارت

Word است. ترمناسب شیرایو یبرا 

مورد درخواست کارفرما را ارسال    یمدارک و اطالعات اضاف  یتمام   دیاگر بخواههشدار:  

که اسم و    د یحاصل کن  نانی. اطمدی کن  وستیپخود    ل یمیبه ا  لیفاالزم است که چند    ،د یکن

رو شما  تماس  ترتبرگه  ی تمام   ی شماره  چنانچه  تا  باشد  شده  ثبت  هم    ب یها  به  صفحات 

برادی این  ش یپ  یمشکل   ،خورد خود  درخواست  ارسال  از  قبل  ا  ، کارفرما  ی.  ن  ن یاز    زیمورد 

 باز شوند.  ی درستبه  ی وستیپ  یهالیفاکه تمام   دی حاصل کن نانیاطم

که بهتر است قبل از ارسال رزومه در ذهن داشته    م یکن یارائه م   د یمف   ه یچند توص  ر یدر ز

 :دیباش

 د یکن لیمیخودتان ا یبرا •

خودتان    یبرا  ی شی صورت آزما  بهنسخه را    کی  ، کارفرما  یقبل از ارسال رزومه برانکته:  

  ا یو مناسب است  حی صح توریمان  یفرمت انتخاب شده رو  دینی بب تا  د؛ یکن یبررس آنرا و  لیمیا
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 نه. 

   دیدوست ارسال کن کی یبرا •

بب   دی کن  شیآزما از طر  ها لیفا  دی نیو  پ  ل یمیا  قیچگونه  تان را  . رزومهکنندیم   دایانتقال 

ممکن    ها لیرا با دقت بخواند. فا  یی نهاکه نسخه    دیو از او بخواه  د یدوست بفرست   کی  یبرا

 . کندینم  بیع  یکارکار از محکم ؛خودتان درست اجرا شوند ستمیس  یاست تنها رو

 د یزده عمل نکنشتاب  •

نکن  یشغل  یتقاضاها  ارسال  در چندی عجله  تحت  کار    ،یطیشرا  نی.  آنکه  احتمال 

ده  یینابجا  و  یرمنطق یغ برا  یحت  ؛است  شتریب  دیانجام  را  رزومه  است  شخص    یممکن 

  را   ها لیفا  ی که تمام  د یفراموش نکن   ل، یمی ا  قی. هنگام ارسال رزومه از طردیارسال کن   یگرید

 . ستین ذهن  از دور چندان  اما  د یآیم  نظر به کودکانه هرچند یاشتباه  نیچن. دیکن وستیپ

 د یرا انجام ده یی نها ی بررس •

  فرد   ا یدوست    ک ی بهتر است از    یحت   ؛ دیانجام ده  یینها  یبررس   ک ی   قبل از ارسال رزومه

 کند.   دییو تا ی مدارکتان را بررس  دیخانواده بخواه نان ی مورد اطم

  نیا  از  یرویپ   با.  میکن یم  یادآوریمدارک    یینها  یبررس  یبرارا    نکتهچند    ادامه،در  

 . داشت دی خواه ضدگلوله  یارزومه  نکات،

 باشد  «تماس اتیجزئ»  یکه حاو دیدقت کن •

جزئ کردن  فراموش  خود  ،تماس  ات یبا  شغل   ی برا  را  شانس  آوردن  دست  دست    به  از 

تلفن ثابت    یهاشماره  شه ی! همهن  گوبیغ  یول   ؛هستند  یافراد باهوش  ان یداد. کارفرما  دیخواه

 .دی اوریتان برا در صفحه اول رزومه ل یمیو همراه و آدرس ا

 د یخود را فهرست کن یهاسمتخاص  فیوظا •

و    یهاتیمسئول   ایآ  روشن  بصورت  را  کرده  موجزخود  که    است  ذکر شده  ایآ  د؟ی اذکر 

بوده  شخصاً چه  کن  د؟یامسئول  برا  د یدقت  ساده  حال  زمان  از  اخ  یکه  و    ریمشاغل  خود 

برا ساده  باش   ی قبل  ی هاسمت  یگذشته  کرده  ب  ی)برا  د یاستفاده  مورد    شتر یآنکه  در 

 (. دی مراجعه کن 3به فصل  دیبدان ها تیمسئول

 د یفعال و کاربلد هست یفرد دینشان ده •

آنکه    انیبا ب  د؟ یاخود را نشان داده  بارز   ی هاتیف ی ک  تان،یبا فهرست کردن دستآوردها   ایآ
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چه   گذشته  ده  ،دی اکردهدر  فرد  دینشان  به    د یبدان  نکهیا  یبرا.  دیهست  ایپو  یکه  چطور 

 . دیمراجعه کن  3فصل   به د،ی اشاره کن تانیردهاوادست

 دیباشجذاب  •

   تان جذاب و خوانا هستند؟ صفحات رزومه ایآ

از    زیچ   چیه ب  کی بدتر  و  نیرزومه شلوغ    سرسام   مخاطبتان که    دینکن   ی . کارستینظم 

  ی بر خواننده به جا  یو اثر مطلوب  رسد یم  نظر   به  تریاحرفه  ز،ی ساده و تم  ی طراح  کی.  ردیبگ

 . گذاردیم

 .دی سازگار استفاده کن یهااز فرمت: دیداشته باش ادیبه 

رزومه  ایآ فرمت متن  انتها  تا  ابتدا  از  و    ی تان  کن  گانهیسازگار  دقت  فونت  د یدارد؟  ها  که 

فضااندازه  و   کسانی و  متناسب  دق   ن یب  ی خال  یها  به    قا ی متون  باشند.  هم  داشته    اد یمثل 

  ید و اگر برانشو  Bold  دیبا  زی ن  گرید  ن یعناو  یتمام   د،ی کرد  Boldعنوان را    کی اگر    ،دیباش

 . دیعمل کن کسانی همه جا  ، دیکنیاز حروف درشت استفاده م  ی شغل نیعناو

 ش ی رایونگارش و  •

اندازه    زیچ   چیه پر    ا یرزومه    کی به  نم   ،غلط   از مدرک  آزار  را    ی هاغلط  . دهدیکارفرما 

امال  ی پیتا اشتباهات  م   ی تو  یی و  ت  زنند یچشم  را ز  یاو حرفه  ین یزبیو  سوال    ر یبودن شما 

 .دنبریم

امالئ  یحت ا  ،بوده  ستیب  تانکتهید  نمرهو    دیدار  ییباال  یاگر سواد  حال الزم است    نیبا 

را    یزیکرده و چ  ی دقتیممکن است ب  ی. به راحت دی ها پاک کنکارتان را از اشتباهات و غلط

تان آن است که از  ارسال رزومه  از  قبل  یاتفاق   نیله با چنبمقا  یطرح برا  ک ی .  دیفراموش کن

کن  ی سنج دقت  ی برا  Spellcheckبرنامه    کی استفاده  کندیکارتان  توجه  چن  د ی .    ن یکه 

که    دیدقت کن   نیبنابرا  ؛شده باشد  یزیربرنامه  یکائیآمر  نگارشبر اساس    تواندیم  یافزارنرم

 .د یبرگردان ی وزلندیو ن ی ائیاسترال ،یس یرا به انگل یکلمات  نیچن

 . دیابی تا اشتباهات را ب دیبلند بخوان ی مستندات را با صدا ✓

. حواستان  دیمتن را کلمه به کلمه بخوان  د،ینداز یبه کار ب  ی کل  یبار دوم نگاه  یبرا ✓

  ی و دو فاصله به جا  رگولیو  ی مثل استفاده از نقطه به جا  ؛به اشتباهات ساده باشد

 . Their یبه جا Thereفاصله و نوشتن   ک ی

از    د یبخواه  یزندگ   کی شر  ای اتاق  دوست، هم  کیاز    ، شتری ب  نانیاطم  یبرا ✓ را  متن 
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 اشتباهات پاک کند. 

 رزومه  ستیلچک •

هر    .تان آماده ارسال استرزومه  دی تا مطمئن شو  دیاستفاده کن   کارآمد  ستی لچک   نیاز ا

 .دیعالمت بزن است، شده  ل یکه تکمرا  مورد 

 ی سازی سفارش ✓

  د ی کن  قیدرباره سازمان تحق 

 د یاستخدام را به دقت مطالعه کن یدر آگه مذکور شغل  فیشرح وظا 

 د ی کن  یازسیشغل مدنظر سفارش  یتان را برارزومه 

 د یکن مه یمرتبط را ضم یوردهااو دست ها تیمسئول 

 محتوا ✓

 برا( بزرگتر    یاسم  فونت  از  خود  نام  کن  ا ی نوشتن  استفاده  درشت  به    دی حروف  تا 

 و خوانده شود(   ده ید  یراحت

  ی آدرس فعل 

 تلفن )خانه، محل کار، همراه(  ی هاشماره 

 ل یم یآدرس ا 

 ی اجتماع یهارسانه لیپروفا ا ی، بالگ مرتبط با کار  ت یوبسا آدرس 

 و دستمزد    تیتولد، سن، نژاد، مذهب، جنس  خیتاهل، تار  تیاطالعات مربوط به وضع

 د ی را ذکر نکن

 یل یمدارک تحص ✓

 شوندیمدارک اول ذکر م  نیآخر 

  دانشگاه گواه  یمدارک  از  حرفه  یها دوره  ریسا  ای   پلمید  نامه،یقبل    «ی ا»توسعه 

 ند یآیم

 مدارک به طور کامل نوشته شوند یاسام 

 د یرا ذکر کن یل یرشته تحص ی هایژگیو ریو سا یفرع   ،یاصل  شیگرا 

   د یاور یرا ب  یلیمدارک تحص صادرکننده نام موسسات و 

 د یکن  ذکر  را الت یتحص ل یسال تکم 
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  را اضافه    یافت یدر  یهابورس، دستاوردها، افتخارات و  زیواج  ک، ی آکادم  ی هاتیموفق

 )در صورت امکان(  د یکن

 رستان یمرتبط با دب اتیجزئ ✓

 اند( شده لیالتحصفارغ  ای که مدرسه را ترک کرده   یکسان ی)برا

 رستان ینام و محل دب 

 ی لینام مدرک تحص   

 دوره  ل یسال تکم 

  بورس  ها،زهیجا  ک،ی آکادم  ی هاتیموفق و  افتخارات  )در    یلیتحص  یهادستاوردها، 

 صورت امکان( 

 ی کار اتیتجرب ✓

  خدمات داوطلبانه،  وقت،  پاره  وقت،  تمام  تحص  یمشاغل  را    یکارآموزو    لیدوران 

 د یبرجسته کن 

 د یاوریها را اول بسمت نیآخر 

 د یمشاغل را ذکر کن  نیعناو 

 د ی سینام شرکت و محل آن را بطور کامل بنو 

 ( ست یشرکت )اگر سازمان شناخته شده ن فیو توص  حیتشر 

 با ذکر سال و ماه(  حا یاستخدام )ترج خ یتار 

 ها تیمسئول 

 وردها ادست 

 ها معرف ✓

 دیریبگ  اجازه هامعرف از شتر یپ  ی کم 

   م ی از سرپرستان مستق   حا ی)ترج  د ی کن  ادداشتی سه معرف مرتبط با کار را    ای نام دو  

 (. دیخود استفاده کن  ی قبل ران یمد ای

   کارفرما خودتان  مشتر  کنندگاننیتامنام    ،دیابوده  ک ی شر  ایاگر    یشرکا  ان،یکاال، 

 د ی را به عنوان معرف ذکر کن ی دی ارتباطات کل ریو سا یتجار

 به روز باشد  تان یهاتماس با معرف ات یکه جزئ  دی دقت کن 

 از شرح وظا  ک ی و مع  فیرونوشت  اخت  یارهایشغل  در  را  قرار    اریانتخاب  معرفتان 
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 ( یبخش دولت  ی ها)سمت  دیده

  نام معرف 

 دی را ذکر کن  شانیا ی شغل نیعناو. 

 شرکت 

  شماره تلفن ثابت و همراه 

  اگر در دسترس است( لیم یاآدرس( 

 ب تلفن  برا  دورنگار  یها و شماره  یالملل نیکد  اضافه    یهامعرف  یرا  از کشور  خارج 

 . دیکن

 ی اریاخت ✓
  ی اهداف کار 

  ی آموزش  یهاتیفعال 

 الت یتما 

 ی دیکل  ی هامهارت 

 ی هامهارت  IT / برنامه)سخت  وتریکامپ نسخه  یی آشنا  ، یافزارنرم  ی هاافزار،    ی هابا 

 سطح تخصص(  د،یجد

 ی خارج  ی هابه زبان یی آشنا 

 ی الملل نیب یهاتیعضو 

 ی بندو صفحه ی طراح  قالب، ✓

 و مرتب  زیو جذاب، تم یاحرفه 

 د یخود را نشان ده  ی فرد  اتی و خصوص تیشخص 

 و خوانا  دی خوب، مختصر، مف  ییآراصفحه 

 فونت کن  یاز  استفاده  واضح  و   ,Arial, Times New Romanمانند:    ؛دی ساده 

Calibri, Verdana, Tahoma 
 ( ی)متن اصل   دیانتخاب کن  12تا  10 ن یاندازه فونت را ب 

 د یدو اندازه فونت  استفاده نکن  ای  ک ی از  بیش 

  د ی کوچکتر کردن متن استفاده کن  یبرا یاگلوله  فهرستاز 

 د یاستفاده کن الزم  زان یمها به عبارت و نوشته نیب د یسف  ی از فضا 
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 (0.75تا  نچیا  1) متریسانت 2.5تا   2استاندارد از هر طرف  هیحاش 

 د ی سازگار و مناسب داشته باش یبندصفحه 

 د یکن  دی هر صفحه نام خود را ق  یکرده و رو ی گذاررهصفحات را شما 

 د یاستفاده کن روشن  ای  دی از کاغذ سف  ،یارسال رونوشت کاغذ یبرا 

  د یاستفاده کن  تیف ی با ک یجوهر ایجت  زر یل  نتریپر  ک ی بهتر است از 

 نشود  تریطوالن صفحه   4 تا  2 از  تانرزومه دی کن  یسع 

 نحوه نگارش/زبان مورد استفاده ✓

   عملجمالت افعال  با  را  کردن  یاتیخود   یبرا  ساده )گذشته    دی کن  آغاز(  ی)اقدام 

 ( یفعل  مشاغل  یبرا ساده  حال و نیش یپ  یهاسمت

 د یربخاص حرفه مورد نظر را بکار ب یهاواژه د یکل 

 د یحالت مجهول استفاده کن  ی از حالت معلوم فعل بجا ممکن ی جا تا  دی کن  یسع 

  د یکن یرویپ  یلواو مت ی منطق  ان یجر کیاز 

  د ی استفاده کن موجزاز جمالت کوتاه و 

 د یو مخفف استفاده نکن ی ااز کلمات محاوره  و د یکن  ی هج قا ی ها را دق سرواژه 

 د ی کرده و از صحت متن مطمئن شو  یکلمات را بررس یهجا 

 دیرزومه را ارسال کن ✓

 د ی بفرست ل یمیشخص مناسب با آدرس ا یتان را برارزومه 

 د یارسال کن  لیمیا  ای تان را در قالب و شکل خواسته شده مثال پست، فکس رزومه 

  آن را براساس فرمت خواسته شده مثلWord  ا یو PDF  د یبفرست 

 دی آن را ارسال کن مقرر  موعد  در 



 پاسارگاد گروه مهاجرتی  
 

 

 چگونه یک کاورلتر چشمگیر بنویسیم؟ : 6فصل  

 6فصل 

 ؟ میسیبنو ر یکاورلتر چشمگ کی چگونه 

  :میخوانیم  فصل  نیدر ا آنچه

 ست ی چ کاورلتر  ک ی هدف از  •

 کاورلتر   ک ی  دهندهلیتشک یهابخش •

 موفق کاورلتر ک ی  یهانمونه یبررس •

 کاورلتر  ت یپراهم ی ول ز یر یهانکته •

شناسا  ی عال  یشغل   تیموقع   ک ی م   دیاکرده  ییرا  خوب  د یدانیو  به  سمت  آن  عمل    یدر 

ا .  دیکن می است  الزم  تنها  کارفرما  ام ی پ  نیحاال  به  نفس  به  اعتماد  با  و  صادقانه    نده یآ  ی را 

 .دی تان کنرزومه خکوبیکارفرما را م  د، ینامه مختصر اما مف  ک ی . با  دیخود منتقل کن  یاحتمال 

 . بردیتان را باال مرزومه  نشانس خوانده شد ، خوب کاورلتر  ک ی

 . دیشغل مربوطه مناسب هست یرا براکه چ  کندیم  انی کالم، ب  ک ی در  کاورلتر

خالصه ارائه  حرفه  ی ابا  دوران  م   یااز  خود  استخدام  دیتوانیدرخشان  با    ی مسئول  را 

مهارتییتوانا تحص،  مدارک  تجرب  ،یلیها،  و  پر دیکن  زدهرتیح  اتتانیدانش  کار  بازار  در   .

امروز،   با  کاورلتررقابت  کندنگاه  ، آن  ک ی در    د یشما  خود  متوجه  را  ا  .ها  نشان    نیبا  کار 

 است. نیشما بهتر یکه برا د یکن یاقدام م یشغل  یتنها برا د یدهیم
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 دور راه از دادن دست: کلمات .6-1

کارفرما  ی اریبس دنبال    انی از  به  چشمشان  هم  نامههاستکاورلترهنوز  نگارش    یا.  با 

هم تنها در    آن  کند؛یطه مطرح مشغل مربو  یبرا  یجد  نهیگز  ک ی مناسب، شما را به عنوان  

اقدام    ، افتدیکه چشمتان به آن م   ی هر شغل   ی که برا  دهد ینامه نشان م   ن یچند پاراگراف. ا

و اکنون   دی ادهیکرده و سنج  یابی ارز  یشغل مربوطه را به خوب  اری شما محک و مع  ، دیکن ینم

به عنوان   اولبه  کاورلتر  ک ی.  دی کنیم  یبرتر معرف   نهیگز  ک یخود را    ن یسان دست دادن در 

 یاحتمال  نده یآ  ی را آب کرده و شما را به کارفرما  ها خی که    یا . نوشتهکندیمصاحبه عمل م

خود را   یل یو به چه دال  دیاچرا اقدام کردهکه      دیگوینامه بطور خالصه م  ن ی. اکندیم   یمعرف 

 .دیآوریارزش به حساب م  با ییروین

که چرا مناسب    کنند  انیب  ید به خوبتواننیم  ،دونشیشروع م  «که با »من  یجمالت  نکته:

 نیارائه شده در ا  یها. به نمونهد ی از حد از آنها استفاده نکن  شی ب  اما ؛    دی شغل مورد نظر هست

 . دی ( رجوع کند«ی خود را بشناس یازهایمتناسب با ن کاورلتر فصل  )در قسمت »

 از جمله:  ؛کند ی باز ی متعدد  ی هانقش تواندیشما م  کاورلتر

کرده و در    یشما را به کارفرما معرف  یعکس فور  ک ی همانند  :  نامهی معرف  کیبه عنوان  

. دی و چرا مناسب شغل مربوط هست  دی سینویآن را م  لیبه چه دل  دییبگو  دیتوانیخالل آن م

به    یهنگام م   ک ی که خطاب  اضافه کن   ک ی در    د یتوانیم  د، یسینویکارفرما  که چرا    د یسطر 

 .دی ها کار کنسازمان آن یبرا دیخواهیم

را    ی که توجه مسئول استخدام  د یفرصت دار  ه یثان  30فقط  عامل فروش:    ک یبه عنوان  

 .د ی پس خجالت نکش  ؛دی جلب کن

برا  ن یاول  کاورلتر شما  توانامهارت  ی بازارگرم  یفرصت  تحص  ها،ییها،  و    ی لیمدارک 

 است.  تانیکار اتیتجرب

اشته عنوان  راحت   یقو  کاورلتر  ک ی  اآور:به  را    یبه  او  و  کرده  جلب  را  کارفرما  توجه 

در مورد رزومه شما را    التیکرده و تما  ک ی مخاطب را تحر  لیم   لهئمس  نید. اکنیمند مهعالق 

 کند.می  دار یقبل از خوانده شدن ب  یحت

از مهارت    یحس   ان،ی خطاب به کارفرما  کاورلتر  از مهارت نگارش شما:  ی به عنوان مثال

نما  ینوشتار به  را  م  گذاردیم   شی شما  تدو  یی توانا  تواند یو  در  مفاه  نیشما  انتقال   می و 
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 را بارز کند.  اتیبر جزئ زتانیانگنشان داده و دقت شگفت یدرخشان را به خوب

مهارت  ی مدرک انطباق  بر  ن  تان یهادال  مربوط:    یازهای با    ، خوب  کاورلتر  ک یشغل 

م شکل  کارفرما  و  شغل  با  ا  ؛رد یگیمتناسب  کل  کی رو    ن یاز  و    ی نمونه  مشخص  قالب  و 

بتوانبرای    متناسب   که  ندارد  وجود  موارد  ز  یبرا  د یهمه  کارفرما  ی ادی تعداد  را    انیاز  آن 

 . دی ارسال کن

وط  با الزامات شغل مرب  یتطابق کامل  تانیهاکه چگونه مهارت  دهد یشما شرح م   کاورلتر

  یاستخدام   ی که متناسب با آگه  می کنیارائه م  کاورلتر  ک یاز    یمثال   5و    4  مهیضم دارد. در  

 است.نوشته شده

  ؛ کندیکارفرما کسب م  ک ی  ستیل در چک   ییابتکار عمل نمره باال:  دیداشته باش  ادیبه  

آنکه    نیبنابرا از  تکم  کاورلترقبل  را  مورد    یکم   د،ی کن  لیخود  در  و  داده  زحمت  خود  به 

 . دیکن یو بررس  قیشرکت و شغل مربوطه تحق 

ذکر    یخاص   یکارفرما  چ یارائه شده ه  ی آژانس استخدام  یکه از سو  ی شغل  یاگر در آگه 

به دنبال نشانهدی خود را در بخش صنعت آن حرفه دنبال کن  قیاست، کار تحقده  شن   ی ها. 

طر  دیباش  یاافشاگرانه از  کارفرما  آگه  قیکه  در  شده  ذکر  »رهبر    ،استخدام  یعبارات  مثل 

مل«بازار مالک   ای  شرو«ی پ   یتی ، »شرکت چند  با  نام  کندیذکر م  «یخانوادگ  تی»تجارت  اگر   .

آگه  در  وبساآمده    یاستخدام  یشرکت  از  برا  تیاست،  درباره    یاطالعات   افتنی  یشرکت 

ارزش  ، خدمات  دات، یتول و  آن هافرهنگ  کن اس  ی  ا دیتفاده  با  کارفرما درک خواهد    نی.  کار، 

 .دی کرد که شما صادقانه به دنبال سمت مربوطه هست

 کاورلتر  کی  یکالبدشناس .6-2

 .می دهیرا شرح م  کاورلتر کی  یقسمت عناصر اصل   نیدر ا

 است: شده لیتشک  ی قسمت اصل 3نامه از  نیا

ا  گفتار:شیپ جزئ  نیدر  نشان  یهاراه  اتیقسمت  شما،  با  ادا  یتماس  به    یو  احترام 

ن  شود یمخاطب نوشته م  نیاول  نیا  . بطور خالصه  «،درباره »موضوع  ی سطر  از ی و در صورت 

تماس را    لیکوتاه است که دل   ی اشامل جمله  نیپاراگراف آغاز  ن یپاراگراف نامه شما است. ا

 . دهدیخواننده شرح م یبرا
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اصل م  ست یجائ  نجایا:  ی بخش  مجموعه  دیتوانیکه  با  را  مهارت  یاخواننده  ها،  از 

  یبرا  لتانیتما  لی. دل دیزده کنتان شگفتیوردهااو دست  اتیتجرب  ، یلیمدارک تحص  ها،ییتوانا

شرکت   یازهای ن  یپاسخگو  دیتوانیچگونه م  دییو بگو  دی با آن سازمان را پررنگ کن  یهمکار 

، نگاه    ی شغل درخواست  ی ارهای با مع  شما  ات یو تجرب  هاییتطابق توانا   زانیم   شی . با نمادیباش

 . دیتان متمرکز کنرزومه  یمسئول جذب را بر رو

فرا  یادهی بند چک  نیا  فرجام: در ع   ش یپ  ندیاز  و  ارائه کرده  را  حال در دسترس    نیرو 

 . کندیم د ییرا تا  تانیبودن شما و آمادگ

نکن  کن   د یفراموش  ذکر  را  خود  تلفن  شماره  حتما  کارفرما  د یکه  امکان    ، یاحتمال   ی تا 

 کند.   دای قرار مالقات با شما را پ  ک ی  ن ییو تع ی دسترس

.  دیکن یم   ان یتماس خود را ب  یبطور خالصه علت اصل   ،نیقسمت آغاز   ن یدر ا  :شگفتاریپ

به    یوه دسترس اگر جواب مثبت است، زمان و نح  د؟یاپاسخ داده  ی سمت خال  ک ی   ی به آگه  ایآ

 .  دیرا ذکر کن  یآگه

. به  دهدیم  ل یشما را تشک  کاورلتر  ی دوم و سوم، بخش اصل  ی هاپاراگراف:  ی بخش اصل 

  د ی دار  یفرد  ات یخصوص  ا ی   یل یرک تحصا رب، مداتج   ، هاکه چه دانش، مهارت  دییکارفرما بگو

طر از  م   قیکه  ارزش  دیتوانیآنها  کن  یهابه  اضافه  نظر  مورد  بهتردی سمت  چرا  شخص    نی. 

هست   یبرا نظر  مورد  دست  د؟ یشغل  از  مورد  افتخار    را  تانیوردهااچند  آنها  به  مشخصا  که 

و چگونه   دی پست دار  نیبه تصاحب ا  لیچرا تما  د ییو بطور خالصه بگو  دی ذکر کن  ، دیکن یم

را متناسب با    کاورلتر که    د یداشته باش  اد ی. به  دیکن   فا یا  ی شرکت نقش  تیدر موفق  دیتوانیم

 . دیشغل مورد نظر درآور

افرجام:   آمادگ  نیدر  تا  یپاراگراف  چک  دییشما  و  فرا  یا دهی شده  ارائه    یبعد  ندیاز  را 

نکن کندیم فراموش  ب  اتیکه جزئ  دی.  کن  همربوط  اضافه  را حتما  بتواند    دی تماس  کارفرما  تا 

 .ردیمصاحبه با شما تماس بگ یبرا

 کرد. میخواه ی بررس شتری ب اتیها را با جزئقسمت ن یا روشی پ ی هادر بخش

 ؟میرا شکل ده شگفتاریچگونه قسمت پ .6-3

 :دی شروع کن ریز ی را با اطالعات الزام کاورلترکه    دی حاصل کن نانیاطم
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 ارتباط با شما یهاراه اتیجزئ

  ی آن را در قسمت اصل   ایکرده و    هیمدرک جداگانه ته  ک ی را در قالب    کاورلتر  دیتوانیم

  ل یمی ا  کی   ی را در بخش اصل  کاورلترکه    د ی راه را انتخاب کرده  ن ی. اگر ادیسی بنو  لیم یا  کی

مدرک    کی که آن را در قالب    ی . هنگامدیکن   مهی حتماً شماره تلفن خود را ضم  د، یارسال کن

ته ا  د ی کنیم  ه یجداگانه  آدرس  و  ثابت  و  همراه  تلفن  شماره  ضم   لتانیم ینام،    .دی کن  مه یرا 

 است. ی اری اخت ی افزودن آدرس پست

   خیتار

و   د یکن  پ یسمت چپ تا هی را در حاش ی روز جار خ یتار د،یکن یم ه یجداگانه ته ی اگر مدرک

ترت کن   بیبه  ذکر  را  سال  و  ماه  اگر  January 2014  17مانند:  دیروز،  طر  کاورلتر.  از    قیرا 

email در   ک ی چرا که بطور اتومات ؛دی را ذکر کن خی ندارد تار ی لزوم ، دی کنیارسال مemail  د یق  

 .شودیم

 نام و آدرس مخاطب 

کن  نانیاطم برا  کاورلترکه    دی حاصل  را  مناسب   یخود  م  ی فرد  عنوان    دیکن یارسال  و 

 .دیبریکار م ه  را ب ی و حی درست و صح

آگه  در  کس   ی شغل  یاگر  بزن  ی از  زنگ  مربوط  سازمان  به  است،  نشده  برده  نام    دینام  و 

  دی ارسال نکن  رعاملیمد  ای  HR  ریمد  یبطور سرخود نامه را برا  .دی مخاطب درست را سوال کن

اسم شخص موردنظر و نام  یهجا ن، یشخص ممکن نباشند(. همچن ن ی)ممکن است آنها بهتر

 است.  یانتخاب  نهیگز  ک ی  لیم یکارفرما در ا ی . اضافه کردن نشاندیشرکت را چک کن 

  ی هاشرکت روانه ل یمی ا ایپست   ق یرا از طر کاورلتر انه صدها زرو م یکن یم  ه یتوصهشدار: 

  ی شد که نامه شما به اشتباه، به جا  دیمشکل مواجه خواه  نی زود با ا  ا ی  ری. ددیکن ن  مختلف

برا  یآقا ت  یآدامز  تلفن   نکهیا  ا ی  ؛ است  فرستاده شده  لوریخانم  مکالمه  نام شرکت    ی، هنگام 

عمل    دهیگز  ،است که در انتخاب شغل  نیمشکل ا  نیحل ا. راهدیدهیرا مخاطب قرار م  بیرق 

  ط یصدها سمت گوناگون واجد شرا  یچگونه ممکن است برا  ؛ می باش  راست  رو   دی . بگذاردیکن

 د؟ یباش

را به    زیهمه چ  ،و قبل از ارسال  دیکن   نیخود را متناسب با سازمان مربوطه تدو  کاورلتر

 دقت بخواند.  اکه کار شما را ب د یئن بخواهممط  ی. بهتر آنکه از شخصدیدقت بخوان
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خانم  /یخطاب قرار دادن اشخاص با عبارات “آقا  ی در صورت امکان به جااحترام:    یادا

  ی تا اندک   دیاستفاده کن  یاز نام کوچک مناسب   دی کن  یسع،  ”“قابل توجه ....... محترم  ای  ”زیعز

 . دی ابتکار عمل خود را نشان ده زیبه آن افزوده و به کارفرما ن یجنبه شخص 

خود با نام    کاورلتراز شروع کردن    .دینشو  یخودمان  انیاز اندازه با کارفرما  شیب  هشدار:

حساس محسوب    ی الهئها مساز آن  یبرخ  یچرا که برا  ؛د یکن  زیپره  ”زیکوچک مثل “باب عز

گر آنکه ؛م(Dear Mr. Kim)   د ی استفاده کن  ی خانوادگ از نام  دی کن  ی سع   ، آن  ی . به جاشودیم

خانم    کی . اگر مسئول استخدام  دیرا با نام کوچک خطاب کن   گریکدی  ی با مسئول استخدام 

 ای  ”.Mrsحدس و گمان و نوشتن “  از  د، یندار  نان ی تاهل او اطم  ت یاست و شما نسبت به وضع

“Miss” از  دی . به هنگام ترددیکن یخوددارMs. دی استفاده کن. 

 نامه  موضوعِ

آگه به  م   ی اژهیو  ی اگر  موضوع  د، ی ده  ی پاسخ  »سطر  در  را  شغل  و    «عنوان  در    ا ینامه 

شماره شغل )اگر ذکر شده است(    ایحتماْ ذکر کرده و شماره ارجاع    لیمیا  «بخش »موضوع

گ داخل  ب  ای   ومهیرا   RE: Marketing Assistant role (Refمانند:    ؛ دیاوری پرانتز 

NoMA3456/07).    مشاغل    صیتشخ  یبرا  انیکد است که کارفرما  ک ی شماره ارجاع در واقع

اس  گریکدی از   متمورد  قرار  برخدهندیفاده  شرکت  ی .  برااز  همزمان  متفاوت   یها    ی مشاغل 

  ان یکارفرما  ی، کار را براکاورلتربا ذکر کردن عنوان شغل و شماره ارجاع در    .کنندیم  ی آگه

برادی ساده کن شماره شغل را   ا یشماره ارجاع    ، ارائه شده  فیدر شرح وظا   یمشاغل دولت   ی. 

 .دی ندازی ب یولت مشاغل د یدر شورا ی استخدام یبه آگه  ینگاه ا ی د یجستجو کن

از قسمت »موضوع  ی حیتوض   یهانامه  یبرا جلب توجه استفاده    یبرا  ل یمیا  « نامطمئن، 

پدیکن در  اختصاص  یامی .  و  استخدام  یکوتاه  تشو   یمسئول  ا  دیکن  قیرا  باز    لیمیتا  را  شما 

 کرده و بخواند.

تصم  انیکارفرما  نکته: موضوع  سطر  خواندن  با  حذف    لیم یا  رندیگ یم   می غالباً  را  شما 

ها  که آن  شودیسبب م   یاتفاق   ن ی. چندی رها نکن  یبخوانند. هرگز سطر موضوع را خال   ایکنند  

 رها کنند.  inboxآن را باز نشده در  ای شما را پاک کنند  ل یمی به اشتباه ا

 ن یپاراگراف آغاز

آغاز  پاراگراف  کن  یاصل  ل یدل  ن،یدر  بازگو  خالصه  را  آدیتماس    ی آگه  کی پاسخ    ای . 
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تماس به   ک ی با  ای؟ آهشد ی شغل آگه نیا ی است، کجا و ک نی اگر چن  د؟ یدهیرا م ی استخدام

 د؟ یاکار ارجاع داده شده نیا

را در    یحتماً نام و  د،یاشده  هیتوص  ی می صم  یدوست  ای  ریمد  ،همکار  ک یاگر توسط  نکته:  

و  ژهیوبه  د؛یکن   دیق  کاورلتر ا  یشخص  یاگر  است.  حرفه  آن  در  محبوب  و  احترام   نیمورد 

-می   نش یفرد مناسب را گز  یارتباط و ارجاع شخص   قیاز مشاغل از طر  ی اری بس  یروزها برا

 . کنندیبه معرف پرداخت م یپاداش  ی متقاض ی در قبال معرف  ان یاز کارفرما ی برخ یحت  ؛د نکن

 یساختن بخش اصل

 یموجز ول  ؛شود  تریپاراگراف طوالن  3  ای  2شما از    کاورلتر  یکه بخش اصل  ستین  یازین

، تجربه، مدارک  ، دانشکه چه مهارت  دهدیم  ح یکارفرما توض   یبخش برا  نیا  .اتیهمراه جزئ

خصوص  ی لیتحص پ  د یتوانیم   یشخص   ات ی و  خاص  سمت  نما  ی شنهادیبه  چرا    ؟ دیی اضافه 

  ورد بخصوص اچند دست  ست؟ی نقاط قوت شما چ  د؟ یباش یشغل مورد نظر م  ی فرد برا  نیبهتر

 . دیذکر کن   ،بط با شغل مدنظر هستندتو مر دیکن یکه به آنها افتخار م را

 پُست؟   نیا راچ

پ   نیبارزتر متناسب شغل  را که  قوت خود  کن  ،است  ی شنهادینقاط  نشان    قاًی. دقدیذکر 

 شغل مورد نظر تطابق دارد. ی ارهای ها و تجارب شما با معکدام مهارت  دیده

ا  یبرا به  به    یبرا  دیابیدرالزم است    ،مسئله در وهله نخست  نیسامان دادن  انجام کار 

ن آگهدیدار  از یچه  بخوان  یاستخدام   ی .  دقت  به  ز  دیرا  بکش   ی دیکل  ی ارهایمع  ر یو  .  دیخط 

. در  کنندیارائه م   ،داشته باشد  دی مناسب با  ی متقاض  ک ی آنچه    ز ا  ی رافهرست   ها، یآگه   شتریب

با    ک ی کدام   د ین یو بب  د یدانش و تجربه خود فکر کن  ، یلیها، مدارک تحصقدم بعد، به مهارت

دارد   ی ارهایمع تطابق  موردنظر  آن  ؛شغل  اصل   ها آنگاه  بخش  در  بگنجان  کاورلتر   یرا  .  دی خود 

کار    یخود را هم چاشن   یتیشخص  ژه یو  اتی از خصوص  یاندک  دیتوانیم  شتر، یب  تیجذاب  یبرا

 . دیکن

 ؟ شرکت نیا چرا

دال  به  اشاره  ارتباط   وستنیپ   یبرا  لتان یبا  شرکت،  آن  ا  م یمسق   ی به  کارفرما    جاد یبا 

استدیکن یم کرده  برجسته  را  آن  که  آنچه  و  شرکت  درباره  جنبهدی شیندیب  ،.  که    یی ها. 

کن  دیتوانیم اشاره  آنها  پا   د،ی به  شرکت،  اعتبار  و  فرهنگ،    انیمشتر  گاهیشهرت  آن، 
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 . کندیم  جادیکه ا  یکار ی هاتوسعه و چالش یهافرصت

 د یخود را برجسته کن ی ادوران حرفه یوردهاادست

مرتبط است،   زیشاخص خود که با شغل مورد نظر ن ی وردهاابا ارائه دو تا سه مورد از دست 

مرتبط نشان    یوردها ااستخدام شما چقدر بدور از عقل است. ارائه دست که عدم    د ینشان ده

 افزود.  دیشغل خواه ن یبه ا یکه در صورت استخدام چه شور و شوق دهد یم

 فرجام

با   را  خود  نوشتار  آخر،  پاراگراف  پ  کی در  و  مثبت  رو    شنهاد ی جمله  در  رو    ای مالقات 

 . دیتمام کن  Skype قیاز طر  ی مالقات ،د یخارج از کشور هست ا ی گرید  االتیچنانچه در ا

 ند یآفر ی بعد یهاقدم ی نکات کل 

اصل بخش  در  نکرده  یزیچ   کاورلتر  ی اگر  نها  د،ی اذکر  پاراگراف  و    یی از  کرده  استفاده 

 ی مسئول استخدام  ای از کارفرما    دیتوانیم  نیهمچن   .دی بودن رزومه خود را اعالم کن  مهی ضم

  ،به عنوان مثال   ؛ دیده  ح یکار توض  یتشکر کرده و درباره قدم بعد  تان بابت مشاهده درخواست

ع  وراستر در  انجام    نیو  به  مودبانه  کن  ک یحال  اشاره  زمان  دییبگو  د،ی مصاحبه  در چه    ی 

فرصت   دیدوست دار  نکه یا  ا ی  دی دسترس هست . دی کار صحبت کن  طیمناسب درباره شرا  یدر 

نوشتن   شرا  کاورلترهنگام  از  هست  طیاگر  پا  ،دی نامطمئن  در  است  کن   انی بهتر  که    دیاشاره 

 کرد.  دیخواه یریگیهفته پ ک ی ظرف  لیم یا کی ا یتلفن  کی را با   ندیفرآ

 د یکه قابل دسترس هست دیکن دیتاک

کن   نانیاطم پا   دیحاصل  تماس ذکر کرده  ک ی   یانیکه در جمالت  کارفرما    ؛دی اشماره  تا 

 داشته باشد.   یمصاحبه به شما دسترس ک ی بیترت یبتواند برا

 امضاء

»ارادتمند شما   کاورلتر عبارات  از  و  کرده  امضاء  را  تقد  ا ی  «خود  استفاده    «احترام   می »با 

از   دی تماس ندار یبرا ی و اگر اسم  « دارد از »ارادتمند شما ی . اگر نامه شما مخاطب خاصدیکن

تقد نما   « احترام  م ی»با  پادییاستفاده  را در سطر  نام خود  تا  ن یی.    ی فضا  یول   ؛ دیکن   پ ینامه 

  ی. برادیکن یاز نامه را ارسال م  یکاغذ   ی کپ  ک ی اگر    ژهیبه و  د؛ یبگذار  ی امضاء باق   یبرا  یکاف

  ن یاست. همچن  ید، تنها ذکر نامتان کافشونیارسال م  نیآنال  ا ی  لیمیا  قیکه از طر  ییهانامه

 شما شده است.  نیدرخواست آنال ای  لیم یا مهی ضم تانکه رزومه  دی بار سوم چک کن یبرا
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.  دیبه آن عمل کن   دیتوانیمکه ن  دینده  یخود قول   کاورلترهرگز در  :  دیداشته باش   ادیبه  

نها پاراگراف  در  کرده  یی اگر  دار  دیااشاره  برنامه  از طر  ان یجر  د یکه  تا    لیم یا  ا یتلفن    ق یرا 

 . دیکرده و حتماً آن را انجام ده ادداشتیرا  خی تار د،ی هفته دنبال کن ان یپا

 .دی کن  ییرا شناسا ازتانیمناسب ن کاورلترنوع درست 

که    یکردیبسته به رو  ؛شوندیم  نیمختلف تدو  یهادر شکل و فرمت  یحیتوض  یهانامه

 . دیدار یبه فرصت استخدام 

 وجود دارد: کاورلتر  یسه نوع اصل

 شده است  هیته یاستخدام ی آگه  کی در پاسخ به  کاورلتر ✓

  ی آگه   کی شکل نامه است که در پاسخ به    ن یترمعمول  ،اد یبا اختالف ز  کاورلتر نوع    نیا

  ی آگه   کیاست از    ی که مثال   دی جه کنتو  6  ا ی  5  مه یضمشده است. به    ه یته  ژهیو  ی شغل  یبرا

 در جواب آن. کاورلتراستخدام و 

 ی ارجاع کاورلتر ✓

که    ی . شخصشودیکارفرما نوشته م  یشخص برا  کی  هیبر اساس توص  کاورلترنوع از    نیا

 شده است.   یمعرف  کاورلتر پاراگراف   نیشما را به سازمان ارجاع داده است، در اول

باش  ادیبه   نام معرف  شهیهم  :  دیداشته  آنکه  از    ی از و  ، دیذکر کن   کاورلتررا در    یقبل 

بگ معرف دیریاجازه  استخدام  ی شخص  ی .  است    ی روش خوب  ، استخدام  ت یریمد  ا ی   ی به مشاور 

د  یبرا از  را  خودتان  کارفرمادیکن   زیمتما  ان یمتقاض  گر یآنکه  چن   ان ی.  از  خصوص    نیبه 

م   ییهانامهیمعرف  ا  .کنندیاستقبال  بر  درک   ندباور  نیآنها  با  کارکنانشان  از    درست  یکه 

متقاض  تنها  مناسب    ی انیسازمان،  که  معرف را  بسکنندیم  ی باشند،  ارجاع    یبرا  یحت   ی اری. 

 . کنندیبه کارکنانشان پاداش پرداخت م  شوند،یمناسب که بعداً استخدام م  انی متقاض

 درخواست نشده  ی حیتوض یهانامه ✓

و    د یکار کن  آنها د با  ی دار  لی که تما  شود یفرستاده م  یانیکارفرما   یبرا  کاورلتر نوع از    نیا

م  مالقات  ید یکنیدرخواست  خال  دیخواهیم  ا ؛  سمت  در    ،شد   دایپ   یابالقوه  یاگر  را  شما 

 . دیکن  ی مثال بررس کی را به عنوان  7 مه یضم  . قرار دهند انیجر

----------------------------------------------- 
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 کاورلتر  یها: نکات مهم و فوت و فننی ادیاصول بن تی رعا .6-4

  ک یشما حاال    کاورلترو    می اقرار داده  ی را مورد بررس  یاریبس   یهابخش  نجا ی تا ا  هرچند

  کاورلتر که    می کنیبه چند نکته مهم اشاره م   نجای است، اما در ا  گرانیسر و گردن باالتر از د 

 . کندیم لی تبد یبرنده واقع  ک ی شما را به 

 صفحه  کیدر   ی شگفت

 صفحه تجاوز کند.  کی از  د یشما نبا  کاورلتر : دیداشته باش ادیبه 

  ن یچن  .شتریو تلف کردن وقت کارفرما ب  یرضروریارائه اطالعات غ  تر،یهرچه طوالن  نامه

. کارفرما و مسئول  دی ستی ن  دیمختصر اما مف  ی که قادر به نگارش متن  دهد ینشان م   ی الهئمس

  له ئمس  نیاز ا  یها تنها بخش رزومه  ی دارند و بررس  ی هر متقاض  یبرا  یزمان محدود  ، استخدام

 .است

 ساده و روان 

که خواندنش ساده   د یفراهم کن  ی روان مجموعه د یکار خود را سخت نکن  کاورلتر ی با طراح

فونت  وهیباشد. همان ش استفاده کن  ینوشتار و همان  در رزومه  دی را  بردکه  به کار  از  دیتان   .

استفاده   Arial, Tahoma, Verdana, Calibri, Times New Romanمثل  ی اساده یهافونت

را نشان م   یاچرا که حرفه  ؛د یکن فونتدهدیبودن شما  اندازه  ب.  انتخاب    12و    10  ن یها را 

 )بسته به شکل فونت(. د یکن

و هرگز عکس خودتان را    د ی کن  ی و پر زرق و برق خوددار  ینت ی ز  ه یاز به کار بردن حاش

همدینکن   مهی ضم چپ    شهی .  در سمت  را  اصول  ؛دین ک  یترازبند  کاورلترنوشتار  که  و    یچرا 

 روز است.  ی مطابق استانداردها

 نوشتار  نیفواصل ب

مورد چشم را آزار    ن یرا بخواند. نه تنها ا  از نوشته  یمتوال   ی وطدوست ندارد خط  چکس یه

م دهدیم فشار  تحت  هم  را  خواننده  ذهن  بلکه  فضاگذاردی،  و  فواصل  از  استفاده    یخال   ی. 

را چشمگ   کاورلترتا    د یکن به    د یکن  ریخود  باش  اد یو  فضا  د ی داشته  را  پاراگراف  ن یب  یکه  ها 

صفحات نامه    شیافزا  متی اما نه به ق   ؛دیریدر نظر بگ  یحواش  یبرا  ی کاف   یفضا  ،دی ده  شیافزا

 صفحه.   ک ی و تجاوزش از 
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 دیباش کالس   خوش و  سبک صاحب

اگر    دیبا  یارسال   کاورلتر برسد.  جذاب  خواننده  نظر  رزومه  کاورلتربه  طرو  از  را    قیتان 

م  سف   د، یفرستیپست  کاغذ  کن  د یاز  باشدی استفاده  داشته  بخاطر  عمده   دی .  امروزه 

ا  ی شغل   یهادرخواست م  ل یمی توسط  شو  ؛ دشونیارسال  مطمئن  شکل    د یپس  و  سبک  که 

 آراسته و مرتب و خوانا باشد.  لتانیمیا

 !د یدقت کن  یی!اشتباهات امال

کلمات    یشما بدون اشتباه باشد. صرفاً به هجا  کاورلترکه    د یحاصل کن  نانیاطمهشدار:  

  . مثال دیدقت کن  ، متفاوت دارند  ییامعن  یول  کسانی  یکه آوا  ینسبت به کلمات   ؛دیاکتفا نکن 

را به شدت از کوره در    ان یکارفرما  تواندینوشته شود و م  Rollبه غلط    تواند یکه م  Roleواژه  

کار نامه  دیکن   یببرد.  کاملتا  هم  قیدق  ،تان  شود.  خوانده  دردسر  بدون  کاف  شه یو    ی زمان 

. بهتر آنکه از  دی کارفرما ارسال کن  یبرا  راو سپس آن  د یصرف کن  کاورلتر  قیخواندن دق   یبرا

اوقات    ی کند. گاه  ح ی متن را تصح  د یبخواه  ند، دایم   یدوست که امالء کلمات را به خوب  کی

 کند.  دایپ  ،دیاکه شما از قلم انداخته  ی رااشتباهات تواندینفس مجفت چشم تازه ک ی

 دیریبه کار گ ی درست ینوشتار سبک

نوشتار   زبان  به  در    ینسبت  کن  ارانهی شوه  کاورلترخود  ادیعمل  در    هشت به    نجای. 

 : میکن یاشاره م   د یاز آنها اجتناب کن دی که با کاورلتردر نوشتن  معمول اشتباه

 ! دینکن شورش -1

  انویپ   ک ی مختلف باشد، مثل    ی هافشرده و انباشته از داده  حد   از   شی تان باگر ساختار نامه

م  یرو سقوط  نامه  خواننده  بهترکندیسر  مهارت  نی.  که  تحصاست  مدارک  و    یل یها، 

کامل و دسته  یوردهاادست را   ن  ی شده و طور  ی بندخود  به وحشت  را    ،ندازدیکه مخاطب 

 .دی ارائه کن

 د ینزن آب به گداری ب -2

هر    ، صالیبه صرف است   یول   د،یوارد بازار کار شو  د یها تالش کرده باشممکن است مدت

که صادقانه آن را    د یباش  ی به دنبال مشاغل  .دیقبول نکن،  ردیگیکه سر راهتان قرار م   ی راکار

 .دیخواهیم
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 د یکن یخوددار یاز به کار بردن جمالت منف -3

 ز یچ  ”…Despite being“  ا ی  ”… Although I don’t haveمثل “  ی به کار بردن جمالت 

توانا  ی ادیز نم  یهاییبه  اضافه  جاکندیشما  به  وجود    یآن چرخش   ی .  به  خود  در جمالت 

 . ”… I am able to“ ایو  ”…I can …” , “I have: “ دییآورده و بگو

 د ینکن یی پُرگو -4

پر    ی رضروریغ   یها هستند که لبالب از داده  یها نامه  ان،یپرتکرار کارفرما   ات یاز شکا   ی کی

نشده الزم  گوشه  ستیاند.  هر  بکش  یابه  پرحرف  دیسرک  سراغ   راستک ی فقط    ؛دیکن   یو 

اصل تنها  دیبرو  ی موضوع  جمالت  کی .  با  تم  ی صفحه  و  شدیسیبنو  زی کوتاه  لحن  اگر    یی وای. 

م  دیدار کن  یطوالن  دیتوانیو  است  دی مدت صحبت  بهتر  با   کاورلتر،  نوشتن  از  پس  را  خود 

 .دی کن شیرایو رحمانهیب ینگاه

 »من« دییاز حد نگو شیب -5

 . دیشروع نکن  کسانی ها را پاراگراف  یو تمام  دیخود بده  کاورلترو تنوع به   قه یسل  یاندک

 . دیرا بازگو کن تانیکار اتیتجرب ههم ستیالزم ن: دیداشته باش ادیبه 

بدشانس گرفتار  گذشته  در  اگر  خصوص  به  را  دلتان  باز    یبرا  ، دیاشده  ی سفره  کارفرما 

 .رندیگ یمذاکره را م  ی روح فضا زیانگغم  یها. داستاندینکن

 د یکن زیپره  کن پر دهان و لی ثق  یهاواژه بکاربردن از -6

. از  دی قرار ده  ر ینوس کارفرما را تحت تاثمأو نا  بیغر  یهابا استفاده از واژه  دی نکن  یسع

متداول در    ای  انهیعام  ،یاساده و روشن استفاده کرده و از به کار بردن کلمات محاوره  یانیب

 .دیزیسازمان بپره

 هشدار! تقلب ممنوع -7

.  دی هست  یگریشخص د  دیو تظاهر نکن   دیرا وارونه جلوه نده  قتیحق   .دییهرگز دروغ نگو

ادعا واقع  ی هر  مصاحبه    تواندیم  ی خالف  فرا  ا یهنگام  و  معرف  ی بررس  ندیدر  آشکار  ها 

 دردسرساز شود. 

 هرگز  س؟ ینودست  نامه -8

حتماً با    د، یندار  وتریگذشته است. اگر در خانه کامپ  خ ی و تار  ی ارحرفهیغ  ، نوشتهدست  نامه

  ی در کتابخانه محل  دیتوانیم  شهی. همافتی   دیآن را خواه  گرید   یینگاه به اطرافتان جا  یاندک
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قرار    ین ییدر سطح پا  پتان ی و تا  وتریاگر مهارت کار با کامپ  .دی کن  دا یپ   ی دسترس  وتریبه کامپ

 .دی ریدوست کمک بگ  ک ی دارد، از 

 د یفرما متمرکز شوکار یرو

در    ی اریبس به جا  کاورلتر از اشخاص  ن  یخود  بر  به    ی ازهایآنکه  کارفرما متمرکز شوند، 

م   نیا اشاره  م  کنندیمسئله  کارفرما  از  چه  قانع    کاورلتر  کی .  خواهندیکه  را  کارفرما  خوب 

برا  کندیم آنچه  شما  هست   یکه  دارا  را  است  الزم  مذکور  شغل  خالصه    دیانجام  طور  به  و 

ارزش    دیتوانیچگونه م  نکهیو ا  ستیدر آن شرکت چ   تیفعال   یشما برا  لیتما  لیدل  دیگویم

 . دیکسب و کار شرکت را باال ببر

 مگوست! رقم دستمزد اسرارِ س،یییییییه

مسئله ممکن است بر ضررتان تمام    نیا  .دی به رقم دستمزد خود نکن  یااشاره  کاورلتردر  

دوم هنگام  پ   ای مصاحبه    ن یشود.  از  مناسب   ،شغل  ی رسم  شنهاد یپس    ش یپ  یبرا  ی زمان 

 .است ی مسائل مال دنی کش

 نشی گز یارهایسر و سامان دادن به مع .5-6

  ی روش دولت برا  نیو ا  شوندیم  ارائه  شغل  شرح  در  نشیگز  یارهایمع  با  مرتبط  اطالعات

  ی به شکل   نش یگز  یارها یشغل مورد بحث است. الزم است به مع  یشخص مناسب برا  افتن ی

بپرداز بتوان  دیموثر  بعد  دیتا  مرحله  معدیشو  وارد  یاستخدام  ند یفرا  یبه    نش یگز  یارهای. 

 .شوندیآورده م یدیکل  ی هایستگ یو شا ها تیقابل  ایغالباً در شکل جمالت  ینوشتار

فرا  کی   ،دیاداده  انجام   را   تقاضا   مورد   نشیگز  ی ارهای مع  نکه ی ا  دادن  نشان از    ند یقدم 

ن استخدام  بتوان  ست یدرخواست  کن   دیکه  حذف  را  ده  ا ی  د یآن  خرج  به    نیبنابرا  ؛ دی عجله 

  آماده   یبرا  یکاف  زمان  تا  دیاکرده  یبررس  را  درخواستاالجل  که ضرب  دیحاصل کن   نانیاطم

 .دی باش  داشته  اریاخت در  آن  کردن

 : میاکرده  ذکر  را ه یاظهار قالب در  نشیگز ی ارهایمع  از نمونه کی ر یز در

  مسلم  ت یقابل  با  ینوشتار  و  ی گفتار  ارتباطات   یبرقرار  افتهی   پرورش  ی هامهارت ▪

 .یخارج  انی مشتر با  مذاکره جهت

محور    ییتوانا  نشیگز  یارهایمع  ارائه  یبرا  یگوناگون  یهاراه  دهدیم   نشان  ریز  یهامثال

 . دارد وجود
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 دیبرقرار کن ارتباط موثر  ی شکل به. 1 مثال

  ی به دو شکل کالم  داران،سهام  از  ی عیوس  گستره   یبرا  را  خود  کردن  برقرار  ارتباط  ییتوانا

 .دی شده و روشن ارائه کن  یبندزمان  ق،یدق  ی و به روش یو نوشتار

 د یده گسترش و  پرورش  ،ی محکم  یکار روابط. 2مثال

 .دی برقرار کن یاروابط حرفه ، دارانسهام و  یخارج  و یداخل  ان یمشتر از ی تعداد با •

  موثر   ی شکل  به  اعضا  ر یسا  از   و  کرده   کار   می ت  عضو  کی   همانند   و  ی اشتراک  گونه  به •

 .دی کن  تیحما

 . ستاد ا ی می ت گروه،  یاعضا ریسا  یوردها ادست  ق یتصد و دیتائ •

 . دیبگذار ارج و کرده  ت یحما را  یسازمان  و  یفرد  یهایگوناگون  و ها تفاوت •

  تا  دی کن  کمک   و  کرده  ییراهنما  را  تر نییپا  رده  و  تجربهیب  کارکنان  دی کن  یسع •

 . ابندیب را  درست ریمس

 ابتکار  و ینوآور. 3مثال

  طی مح  از  رییتغ  یبرا  تقاضا  به  انعطاف   با  دادن  پاسخ  در  تانییتوانا  که  دیبزن  یمثال  •

 .دهد  نشان را کار 

 : رندیقرار گ  یانتخاب و یالزام در دو طبقه   دنتوانیم ها  نشی گز و ارها یمع

  نش یگز  ی ارهایمع  نی ا  به  استخدام   جهت  کردن   اقدام  یبرا  دی باش  قادر   د یبا:  یالزام ✓

 .دی ده پاسخ 

  اول   صف  در   د، یهست   یدانش   ا ی  یل یتحص  مدارک  ها،مهارت  نیچن   یدارا  اگر:  یانتخاب ✓

 . دیبپرداز ارها ی مع نیا به  دیکن  یسع  دیتوانیم اگر . دی دار قرار

 نشی گز یارهایمع کردن ارائه .6-6

دار  کن یل  ؛است  ابینا  روزها  نیا  نوشتهدست  یهادرخواست اصرار  همواره    ،دیاگر 

از   وکرده    شروع  Arial  ای  Times New Romanاستاندارد مثل    یدرخواست خود را با حروف

  ی برا  درشت  حروف  و  ی متن اصل  ینوع حرف برا  کی   از  .  تنها دیاستفاده کن   12  ای  11اندازه  

 .دیی استفاده نما دی موارد تاک و  نیعناو

  دو   شکل   به   را  نشی گز  یارها ی مع  و   رزومه  که  دارند   لی تما  ی دولت   ی هاسازمان:  نکته

  صفحه  کی.  شودیم   یسردرگم   سبب  هم  با   دو  نیا  بیترک.  دیی نما  ارائه  جداگانه  مدرک
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خال  ،دیبگذار  خود  ی انتخاب  یارهای مع  یرو  پوشش عنوان  سمت،  نام  آن  شماره  / یدر  شغل، 

آمده، ذکر    13-1آنچه در شکل    ر یتماس با شما و عنوان مدرک را نظ  ی هاراه  ات یارجاع، جزئ

 . دیینما

 
 

 د یکن استفاده ح یصح فرمت از .7-6

  از  است ممکن  د،ی هست ا یاسترال دولت نیآنال درخواست کردن ل یتکم مشغول که  یهنگام

 قیبه دو طر  تواندیم  نی. ادیسی بنو  یجواب سواالت را تحت عنوان خاص  شود  خواسته  شما

  ی را در محل  نشی گز  ی ارهایمع  ی هاپاسخ  ای   دی کن  پیتا  د. مثالً از شما خواسته شوردیانجام گ

 .دیکن cut-and-pasteشده  نییدر فرم تع

را جداگانه    اریمع  هراست    یکافو    ست یالزم ن  یکار  نیموارد چن  یکه در برخ  یحال   در

  از  م ی کنیم  ه صی. تودیینما  مه یعنوان خاص پاسخ گفته و سپس آنها را به درخواست ضم   ریز

 . دی کن استفاده ریز  ساده و معقول  فرمت

 دیده  سفارش  را خود یارهایمع ✓

  ار یمع  ن یاول  ی )برا  SC1مثال:    یبرا  .دی ده  سفارش   نمره  اساس   بر  را   خود   یارها یمع 

سپس  نشیگز  ،)SC2  تا   دیس یبنو  درشت  حروف  با  را   اری مع  هر  عنوان.  بیترت  نیهم   به  و  

 . شود مشخص

 دیکن استفاده  سیپانو و سربرگ از ✓

 اظهاریه توجه به معیارهای گزینش
 (3کارشناس خدمات مشتری )رتبه 

 4/9076/01/35شماره ارجاع شغل 

 نام: لیزا مُور

 ، سیلک رود، شورن کلیف33نشانی: شماره

    QLD  4017 

 (  07)1111 111تلفن: 

 lmoore@email.com.auایمیل: 
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  س یپانو  ای  سربرگ  در  را  ارجاع  شماره  و  شغلنام  /ی خال  پست  نام  سمت،  عنوان  اسمتان،

 .دیهر صفحه را شماره بگذار .دیاوریب

 د یکن استفاده ی خال یفضا از ✓

  یفضا   از   ممکن  ی جا  تا   دیباش   داشته   اد ی   به.  دینکن  برنفس  یطوالن  متن  با  را  خواننده

  بهره استاندارد  ه یحاش و  ی خط کی  یخال  ی فضا  از . دی کن  استفاده جمالت  و عبارات  ن یب د یسف 

 .دیببر

 دیکن استفاده  »من«  جمالت از ✓

 «مسئول ...  من  یبه عنوان کارشناس ادار یسمت قبل  »درمثال:  یبرا

 د یکن زیبا زمان مجهول پره جمالتبه کار بردن  از ✓

قو  I prepared detailed reportsمثال جمله    یبرا از جمله   و خوش   تریبه مراتب  آواتر 

Detailed reports were prepared by me باشدیم. 

 د یباش داشته نظر در را کلمات تعداد ✓

متن)دپارتمان  ها بخشاز    یبرخ تعداد    تریطوالن  ی هاها(    را   شده   ذکر  کلمات از 

دو   یکی از    شیب  نشی گز  اریهر مع  یبرا  دی کن  یسع  ،اندنشده  قائل  یت یمحدود  اگر.  رندیپذینم

.  دینجانگصفحه ب  3  ا ی  2را حداکثر در    ارها ی مع  ی . هدفتان آن باشد که تمامدی سیپاراگراف ننو

 . ستیآژانس بر چ حی که ترج  دیچک کن  مربوط کارشناس با  د،ی دار شک اگر

  استفاده  که  ییآنها  و  کنند ینم   استفاده  نشیگز  یارهایمع  از   هاآژانس  تمام  وزلند،ین  در

  ک ی   حد   در   ی حی توض  نامه  ا ی  درخواست   فرم  در  نشیگز  یارهایمع   که  دارند  انتظار  کنند، یم

 . شوند گنجانده صفحه 

 (PD)شرح مشاغل    اتیبه جزئ  Link  کیبا    وزلندین  در  یدولت   مشاغل  از  ی اریسدرب  :نکته

  کردن  قواره  یبرا  آن   ار  و  کرده  ه یته  را  فیوظا  شرح   م یکن یم  هیتوص.  افتی  د یخواه  یدسترس

هدف    به عنوان مثال  (PD).  دی استفاده کن   وزلندین  در  یدولت  یهاسمت  یبرا  خود  درخواست

  که   ی احرفه  و   یشخص   ی هایژگیو  و   است   کدام   سمت  ی دیکل  وظایف  ست؟ی سمت چ  ن یاز ا

 .دیشو  مسلط شغل بر د یبتوان تا د یدار  الزم
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 نش ی گز یارهایمع راز کشف .8-6

چگونه    نکهیو ا  ا یدر استرال  نش یگز  ی ارهای گوناگون مع  یاز اجزا  ی ادهیچک  ،قسمت  نیا  در

 : میکن یم  انی ب ، میده  صیالزامات آن را تشخ

 نشی گز یارهایمع جمالت .1-8-6

  از   را   خودتان   ت،یریمد  قابل  یهاقدم  به  نشیگز  ی ارهایمع  جمالت   شکستن  با   دیتوانیم

 اند:از آن جمله .دیکن رها  ی دولت سلمبهقلمبه  جمالت شر

  . دیبکش  خط   ید یکل   عبارات  ر یز  و  دیبخوان  دقت   به  را   نش یگز  یارهایمع  -1

ارائه    یالزم است مثال   ای آ  .دیشما چه کن  خواهدیم  ار یکه مع   ندیگویبه شما م  ی دیعبارات کل 

د  د یکن تجاربتان  م   ایآ  د؟ شو  ده یتا  شما  از  نما  خواهدیخواننده  به  را  خود  دانش    ش یکه 

   د؟ یاکه مفهوم را درک کرده دی الزم است نشان ده ا ی د؟یبگذار

  اگرچه   دهند؛یم   لیتشک  را   جمله  اول  کلمه  دو  ای  اول  کلمه  معموالً  یدی کل  عبارات

 .باشند شده پخش  نشیگز  اری مع کل  در  توانندیم

  قرار   استفاده  مورد  ی دولت  بخش  در  که  مشترک  ی دیکل   عبارات  از   یفهرست زیر    نمودار   در

 .می اکرده ارائه رند، یگیم

 نشیگز  یارهایمع یبرا   یدیکل عبارات 

 کند  اشاره  آن به دی با شما جواب  که یزیچ ی دیکل  کلمات ای  عبارات

 بودن  قادر

نشان    کنی ل  د، یکار خاص را قبالً انجام نداده باش  نیاست ا  ممکن

  را  الزم دانش  و یی توانا ها،مهارت آوردن دست به یی که توانا  دیده

تجارب قابل انتقالتان استفاده    کردن  برجسته   یبرا  مثال   از .  دیدار

 . دیکن

 . دیهست آشنا محتوا با  ینحو به شما ی آگاه

 ت یظرف 
در    کنی ل  ؛دی باشیم   الزم  یهامهارت  یدارا آنها  از  است  ممکن 

 .دی استفاده نکرده باش یکار   نهیزم

 . دیکن  ارائه خود  یکار تجارب   از مشخص مثال ک ی  است  الزم شدهاثبات /شده  داده نشان
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 کند  اشاره  آن به دی با شما جواب  که یزیچ ی دیکل  کلمات ای  عبارات

 تجارب 

  از   ی اخالصه.  دیارسانده  انجام  به   گذشته  در  را  خود  فیوظا

چگونه در کار از    د یو شرح ده  دیارائه کن   را   خود  ات یتجرب  گستره 

 . دایهآن استفاده کرد

  یخوب به باال، سطح

  العاده،فوق  افته،ی  گسترش

 ی قو و ممتاز  و برجسته

  با   ی فرد  تانیهاییتوانا  و   دانش  ها، مهارت  در   د یکن   اثبات  دیبا

  ی زندگ   در  مثال  ک ی   از  استفاده  با .  دیهست  ییاستثنا  و  استعداد

 .دیی را برجسته نما مربوط نهی زم  در خود ی وردهاادست   یواقع

 دانش

ده  دیبا نشان  خواننده  اصل   د یبه  موضوع  با  هست  ی که  . دی آشنا 

  ی ر یادگی  و  تجربهکار،    قیاز طر  کهرا    یچگونه دانش  د یدهشرح  

 .دی ابه کار گرفته ،دیاآموخته

 داشتن  اریاخت در   ،یاجبار
 مدرک  مثال  ی برا.  است  سمت  ی قطع  الزامات   از  ی ک ی  نیا

 .ی احرفه نامثبت ای  یرانندگ  نامهیگواه آن،  معادل ا ی  یدانشگاه

 شده  اثبات
 و  د یاداده  انجام  را  گذشته  در  خود  ی هاتیفعال  ت یموفق   با  شما

 .دی کن  اثبات بان، ی پشت مدارک و شواهد با  را خود  یادعا دیتوانیم

 فهم   و درک
نم   نیعناو  به  محدود  فقط  شما  دانش   ی تمام   شود،یمطالب 

 . دیادهیو اعتبار آن را فهم  تیرا درک کرده و اهم لبمط

 

  را   ی شخص   یهای ژگ یو  و   الزم   یهامهارت  و   دانش  که   یی هادواژهیکل   به   -1

نوشتار  ین یعناو  ها دواژهیکل  :دیکن   دقت  د،نکنی م  یی شناسا درخواست  در  که    ی هستند 

اشاره کرده آنها  به  برا دیاخود  بتوان  ی.  به مع  دیآنکه  کامل    د،یبپرداز  نشیگز  ی ارهای به طور 

 . دییرا مشخص نما هادواژهی کل  یالزم است تمام 

  عبارات   یتمام   ریز  که  است  آن  ازی ن  مورد  یهادواژهیکل  یی شناسا  یبرا  خوب   روش  ک ی

به عنوان نشانه جهت    د یبکش  خط  شغل   شرح  در   ی دیکل آنها  از  ها و دانش، مهارت  افتنیو 

  ریز  د یمثال، فرض کن  ی. برادی استفاده کن   ، شخص که سمت به دنبال آنها است  ی هایژگیو

 .می ادهیخط کش ریبه شکل ز جمله یدی کل  یهاعبارت
to work both  ability provencustomer service skills with a  DemonstratedSC1: 

autonomously and in a team environment. 
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عبارت کل   خب،   به  بپرس  ”demonstrated“  ی دیحاال  از خودتان  و  که    د ی مراجعه کرده 

 customer“که    د ینی بیبگذارم؟« و بعد از آن م  ش یرا به نما  ز یمن چه چ  خواهندی»آنها م

service skills”  به    نطور یاست. هم  دواژه یکل  ک ی“proven ability”  و از خود    د یبکن   ینگاه

کن  م  د یسوال  »آنها  چ  خواهندیکه  چه  ع  زیمن  در  کنم؟«  اثبات   teamحال    ن یرا 

environment  وautonomously هستند. گرید دواژهی دو کل 

بنو  پاسخ  -2 را  با مع  یل یکه مدارک تحص  د یو نشان ده  دیسیخود    ی ارهایشما 

دارد.   تطابق  شده    مثال   که   است  الزم   دوم،   قدم  در   ارهایمع   به  پرداختن   یبراخواسته 

  کی .  دیینما  ارائه،  دیاهذاشتگ  شی نما  به  را  ان یمشتر  خدمات  یها مهارت  که  یزمان  از  یمشخص

  با  که   یزمان   از   مشخص   مثال   کی   و   د یاکرده  کار   مستقل   طور  به  که   ی زمان  از   مشخص   مثال 

 . دیاکرده ی همکار م یت  ک ی

 .دین ی بب را نش یگز  یارهایمع ، ینوشتار یهاجواب نده یآ قسمت   در

 محوری ستگ ی شا نشی گز یارهایمع .9-6

غالباً    یستگ یمتفاوت است. شا  یاندک   ،کار  ندیفرا  محور،ی  ستگ یشا  نشیگز  یارهایمع  یبرا

فهرست  ی به شکل با  مثال را مالحظه    کی   ری. در زشود یابراز م  ی ف ی از کلمات توص  ی صادقانه 

 (.ی ستگ یو شرافت )شا ی شور و شوق شخص یبرا ی مثال ؛ دیکن یم

 ( یفیتوص)کلمات 

  شینما  به  را  تی مسئول  و  شرافت  استقالل،  ، یگریاحرفه  از  ییباال  سطح ✓

 گذارد یم

 ی کار  مثبت تیموقع  صیتشخ ✓

  ر یسا  و  آژانس   یرهبر  کد   و   APS  ی رهبر  کد   ،APSبودن و ارتقاء درجات    دارا ✓

 یا حرفه و  یاخالق یاستانداردها 

   یو انرژ زشیانگ ،یگذاشتن ابتکار و نوآور  شینما به ✓

 شعور  و شجاعت تعهد، ، یریپذانعطاف دادن نشان ✓

  جداگانه  نشیگز  ار یمع  ک ی  عنوان  به  ی مهم  مورد  هر  به  دی ندار  ی ازی ن  یستگ یشا   وجود  با

  نشان   خالصه   طور  به   است،  نهفته  یستگ یشا   عنوان  هر  درون  که   یفیتوص   کلمات.  دیبپرداز

  که   ندیگویم   شما  به  آنها.  است  انتظار  مورد   چه  خاص  یبندطبقه  سطح  ک ی   در  که  دهدیم
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 . دهدیم  ییمعنا چه یستگ یشا

 . هستند سرمشق درواقع  یفی توص کلمات

  ش ی نما  بهخود را    یستگ یکه شا  یی جا  .دیکن  ارائه  خاص   تی موقع  ک ی   از  ی مثال  است   الزم

را در نظر داشته    یفیکلمات توص   د،یباش یپاسخ خود م  انیحال ب  درکه    یهنگام   د،یاگذاشته

باشدیباش مطمئن  مثال  دی .  از  کن  د یجد  ی هاکه  آژانسدیاستفاده  اکثر    یدولت   یها. 

برا  یهارهنمون را  خود  مع  یخاص  به    . دارند  محوری  ستگ یشا  نشیگز   ی ارهای پرداختن 

وبراه  نیبهتر که  است  آن  دولت  ته یکم   ا یآژانس    تیساحل  بررس   ی مشاغل  تا    دی کن  یرا 

 ؟ وجود دارد یدی کل ی هایستگ ی نحوه پرداختن به شا  یبرا یاطالعات اضاف ایآ د ینیبب

  ی را در خدمات دولت   نشیگز  ی ارهایاطالعات الزم جهت پرداختن به مع  دیتوانیم:  نکته

  خدمات   ونیسی کم  ت یساوب  رد  cracking the codeکردن مدارک    Downloadبا    ا یاسترال

 .دیاب یب ریبه آدرس ز  ایاسترال  ی دولت
www.aspc.gov.au 

 نش ی گز یارهایمع یهاپاسخ  نوشتن .10-6

  ن یا  در.  دیده  انجام  را  کار   ن یا  که  است  آن  بعد   قدم  د؛ یسی بنو  دیبا  چه   درباره  که  د یدانیم

  سامان   و  سر   نشیگز  ی ارهایمع  یهاپاسخ  به  چگونه  که  می کنیم   صحبت  باره   ن یا  در  قسمت، 

 . میکن یرا ارائه م  ینوشتار یهاچند مثال از پاسخ ن،یهمچن ؛دیده

 خود  پاسخ  به دادن سامان و سر  و کردن میتنظ .11-6

  به   دادن   سامان   و  سر  و  کردن  می تنظ  جهت  راهنما  ک ی  عنوان  به  چارچوب  نیا  از

 : دیکن   استفاده خود نشیگز ی ارهای مع یهاپاسخ

 د یکن  ادداشتی  را نش یگز ی ارهای مع -1

 د یکن   فهرست صفحه   یباال در  را  نش یگز ی ارهایمع

 د یکن شروع ن یآغاز جمله کی  با -2

  د، یاکرده  درک  را  نشیگز  ی ارهای مع  شما   دیگویم  خواننده  به   که  نیآغاز  جمله   کی  با

 : دیکن  توجه مثال  چند به. دیکن شروع

http://www.aspc.gov.au/
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SC1 ی ارتباطات نوشتار ی سطح باال یهامهارت 

 باشم یم  ینوشتار ی باال سطح   ارتباطات یدارا من

SC2 استگذاشته شیرا به نما یخدمات به مشتر یهامهارت 

  تماس،   مرکز  ک ی   در  یمشتر  خدمات   ندهینما  عنوان  به  تجربه  و  سابقه  سال  5  از  شیب  با

 .امداده  ارتقا ی ریچشمگ شکل به را ی مشتر به  خدمت ی هامهارت

SC3 و نظارت  ی سرپرست ی سطح باال یهامهارت 

  و   نظارت   ی هامهارت  م، ی ت  رهبر  عنوان  به   خود  سمت   در   ژهیو  به  گذشته،   سال   5  طول  در 

 .ماهداد گسترش یقو  یدرسطح  را  یسرپرست

SC4 دادها یرو ی اثبات شده در هماهنگ یی با توانا ی سازمان ی عال یهامهارت 

بودم که    دادها ی از رو  یتعداد  یمسئول هماهنگ   ABCدر شرکت    ی عنوان معاونت ادار  به

 بود. ازمند ی ن یسازمان ی به مهارت عال

SC5 یفرصت برابر استخدام کدر 

روابط صنعت  .دارم  یشغل  برابر  فرصت  نیقوان  از  ی خوب  اری بس  درک عنوان مشاور    7  ی به 

 ام. سال کار کرده

SC6  یمیت یکار موثر در فضا تیقابل 

موثر    یباعث شد به شکل   ،دانشگاه   اعانات   ی آورجمع  کننده   هماهنگ  عنوان  به  من   سمت

 کار کنم.   می در ت

 د یکن  نیتدو بان ی پشت جمله ک ی  -3

.  دیتطابق دار   نش یگز  یارهایکه چگونه با مع  دی ده  نشان  نیبا گسترش جمله آغاز  حال

ده  کی   یط نشان  خواننده  به  مهارت  د یمثال  از  استفاده  چگونه  عمل  در  دانشتان  و  ها 

از    راه  ک ی.  دیاکرده توسط  STAR  روشاستفاده  که   Development (DDI)است 

Dimensions International ,کلمه استشده ابداع .STAR است:  ریسرواژه کلمات ز 
Situation/Task 

به    ی احوزه  ای  نهی»کار« زم   ای  ت«ی »موقع  .دی کن  حیتشر  را  طیشرا است که در آن دست 

 . کندیم  حیخاص را تشر یاوهیحال عمل کردن به ش نیدر ع  ؛ دیزنیعمل م 

Action . از  ی نوشتار ا ی  ی گفتار  عمل کی  ت، ی.  فعالدیدهشرح   ،دیاداده انجام  که   را  یکار  

 . است کار ا ی تیموقع  کی به پاسخ  در  شما  یسو
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Result .اثر عملکرد شماست. آنها به مسئوالن   جه، ینت . دیده شرح  را   خود ات یعمل آمد یپ

 و   موثر  اتی عمل  نیا  ایآ  و   کرده  جادیا  یتفاوت   ای  رییتغ  چه  فرد  ک ی   عمل  که  ندیگویم   استخدام

 ؟ اندبوده مناسب

 نش ی گز یارهایمع یهامثال .12-6

  ی عن ی  ،باشند  داشته  دیبا  انی متقاض  که  نش یگز  ار یمع  دو  به  پاسخ   نمونه  چند   نجایا  در

و   Workplace Health and Safety (WHS)کار    طیو سالمت مح  یمن یو »درک« ا  »دانش«

 و الزامات مربوطه. نیقوان

 یکار  خوب دانش دادن نشان

 . می دهیم  شینما را ی کار  خوب  دانش از یانمونه ر یز در

SC1 محل کار    ی من یدانش سالمت و ا 

کار کردن در بخش    نیرا در ح  (WHS)کار    محل  ی منیو ا   سالمت  دانش  امتوانسته  من

  ی آموزش  یها دوره  ،ABCدر بخش    HRمشاور    ک یگسترش دهم. به عنوان    یبه خوب  ی دولت

  :افتمی  ی آگاه  ر یز  موارد  و  مسائل  به  نسبت   و  م دگذران  را  مصوبه  اطالعات  کسب   جهت  الزم

کارشناسان سالمت و    ه، یاول  یها کمک   الت یاورژانس، تسه  زاتیآتش، تجه  یهایمحل خروج

محل    یمنیجزوات مربوط به سالمت و ا  نی. همچن هیتخل  یهامحل کار و نقاط و محل  ی منیا

  یی بخش آشنا  نترانتیا  قیالزم از طر  ی هاییها و راهنماروش  ر،یمطالعه کرده و با تداب  را  کار

برا  ،کارگاه  ک ی   در   راًیاخکردم.    دا یپ روز  ارگونوم  ینصف  به  مربوط  روش  کیمسائل    ی هاو 

  ی انسان  منابع  تیریمد  سانسیل فوق  بخش   در  عالوه  به.  نمودم  شرکت   کردن   ند درست از جا بل

 دست   به  کار  محل   در  یمن یا  و  سالمت  موضوع  در   یخوب  ار یبس  نمره  و  کرده  شرکت  دانشگاه

 .آوردم

  در   یماریب  و  جراحات  مرگ،  وقوع  از  که  است  آن(  مصوبه)نام    یاصل   هدف  که  آگاهم  من

 .می کن یریجلوگ  کار محل

چارچوب درواقع  مصوبه(  سو  ی)نام  دو  هر  که  را    یعنی ماجرا    یاست  کارکنان  و  کارفرما 

م را    کندیمجبور  با خطر  مواجه    فهی وظ  کارمند،  ک ی  عنوان  به.  دهند  کاهش  حداقل  بهکه 

و    ،کرده  تیرعا   کار   درمحل  را  یمنیا  و   یسالمت  الزامات  که  دارم کنم  شرکت  آموزش  در 

تجه از  دهم.  گزارش  خود  بالفصل  سرپرست  به  را  بالقوه  خوب  یحفاظت   زاتیخطرات    یبه 
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  ای  انهرا عامد ی گریشخص د چ ی ه ی، من ی ا و  سالمت زات یتجه  از غلط  استفاده  با  و استفاده کنم 

 .نکنم مواجه خطر  با آگاهانه

مع  یهنگام  :دیباش  داشته  ادی  به ن  نشیگز  اریکه  دانش  به    ،است  ازمندی به  است  الزم 

. همواره به دی شناسیرا م  نیو اصول مرتبط با قوان  دی با موضوع آشنا هست  دی نشان ده  ئتیه

به   یرفته و با مثال   ش یپ  ی کم  دیتوانی. اگر م دی اکه دانش کسب کرده  دی موضوع اشاره کن  نیا

 . دیاهکه چگونه در گذشته دانش خود را به کار بست د ینشان ده یروشن

 تر قیعم درک دادن نشان

 . گذاردیم  شینما به را نیقوان  از ترقیعم  درک که  می آوریم ی مثال ر یز در

SC2 محل کار ی من یدرک سالمت و ا 

  سالمت   از  یعال   یدرک   با  تماس  مرکز  ک ی   میت  سرپرست  عنوان  به  تجربه  سال  7  از  شیب  با

 .امآورده دست  به کار محل  یمن یا و

  تا   آگاهم(  مصوبه)نام    تحت  میهاتیمسئول   به  نسبت  ،XYZدر بانک    ریمد   ک یعنوان    به

  تماس  مرکز  ک ی   در  سک یر  ت یریمد.  باشم  کارکنانم  ی تمام  رفاه  و  ی منی ا  سالمت،  یحام

  و   مطمئن   کامالً  ی طرارض ا  یها یخروج  و   ها یورود  راهروها،  ت یوضع  که   است  آن   مستلزم 

  همواره  ن یهمچن.  شود  زیپره  ی احتمال   جراحات   و  صدمات   از   تا  باشد   ی گرفتگ  و   موانع  از  ی خال

تنظ   .کنند  ن یتمر  را  منی ا  یکار  طیشرا  کنمیم  قیتشو  را   کارکنان  هدست،    م یبا  کردن 

  در .  کنند  کم   را   ی عضالن  صدمات   خطر   توانند یم  مستمر   ی شکل  به   توری مان  صفحه   و   ها یصندل

  آب  یادی ز  ریمقاد  دنینوش  به  را   کارکنان   و  هستم  مرکز  داخل  حرارت  درجه   متوجه  حال   نیع

 .استراحت و کشش   یبرا کوتاه  یتنفس یهرازگاه  و کنم یم قیتشو

  طور   به  شخصاً  و  شوندیم  آشنا   ی منی ا  و  سالمت  مسائل  با  تماس   مرکز  در  د یجد  کارکنان 

برا  (WHS)  یی هاآموزش  منظم  درم   یرا  اجرا  به  تمام آورمیکارکنان  به  توص  ی.    هیکارکنان 

به هنگام    حیصح   ی ندیشناخت خطرات، روش کار ارائه کنند و دنبال کردن فرا  یشده که برا

 .اموزندیرا ب  ک ی شوک اکوست  ک یوقوع 

نتا  منیا  کار  ی هانیتمر  یاجرا  و  رشیپذ به  :  است  دهی گردمنجر    ریز  جی در مرکز تماس 

  ی محل کار و به طور کل  یفشارها  کاهش  ، (ییجا)جابه  انتقاالت  و   نقل   و  کار   از   بت یغ  کاهش

 .هیروح  رفتن باال و  ها نهیکاهش هز
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به    ی دارد، قدم  اجیبه »درک« احت  نش یگز  ار ی مع  کیکه    ی هنگام  :دیباش  داشته  ادی  به

  د یده  نشان  است  الزم.  دیرو  ترشیپ  هست،   یزیچ  چه  دیدانیم صرفاً    نکهیجلو برداشته و از ا

 .دی آگاه کار   طی مح در  تش یاهم  از و  دیادهیفهم   و کرده  درک  را موضوع که

 د یبگذار شینما به را خود اتیتجرب

  د، یکن   اثبات   ای   دیبگذار  شی نما  به  خاص   یاحوزه  در  را  اتتانیتجرب  است   الزم  که  یهنگام

  استادانه  ده یا  چند   نجا یا  در .  دی نمایم  دشوار   ی گاه  کلمات   قالب  در   آنها   ارائه  و   هادهی ا  لیتبد

 .می کنیم ارائه  دی آ کار به نش یگز ی ارهایمع نوع ن یا پاسخ  در  تواندیم که

 د یباش  روشن و  حیصر ✓

  ش ینما  به  را   شما  دانش  و  ها ییتوانا  ها، مهارت  تا  دییبگو  تان یکار  ات یتجرب  از   یمثال  ✓

 درآورد 

در  دی کرد  احراز   را  خود   یستگ یشا  چگونه  دهد   نشان   که   د یکن  ارائه  یشواهد ✓  .

ده شرح  فرا  دی مثالتان  چه  موقع  یاتی عمل  ای  ندیکه  به  پرداختن  اتخاذ    تیجهت 

 . دیردگ

 .دیشو  متمرکز حاصله یامدها یپ بر ✓

ا  STARروش    از ✓ در  به عنوان چارچوب ساختن    ،بخش شرح داده شد  نی که قبالً 

 .دی خود استفاده کن ی هاقاب پاسخ

  رو شیمثال پ  در .  دیکن  فکر  خود   روزانه  عملکرد   درباره  .دیکن   آغاز  یگروه  یی گشامشکل  با

 :می اکردهاستفاده  STARروش  از

SC3 کار امن  طیمح  کیحفظ  یی نشان دادن توانا 

Situation  به عنوان کارشناس سالمت    شیدر سمت خو  ژهیسال گذشته، به و  5: در طول

را به    منی کار ا  طی مح  کی حفظ    یخود برا  یی توانا  ABCمحل کار در کالج تجارت    ی من یو ا

 .امذاشتهگ  شینما

Task  :و   سالمت  اصالح   جهت   در   و   کرده  ی بررس  را   سوانح  از   یار ی بس  ت، یموقع  ن یا  در  

 .نمودم هیتوص را  یراتییتغ کار  محل ی منیا

  شست انگشت    قاب،  در  شهی ش  انداختن  جا  هنگام  کار  سابقه  سال  2  با  برشهیش  ک ی  راًیاخ

  ؛ وارد کرد  یرونیب  یهالبه  یبه جا  شهیچرا که فشار را به وسط قاب ش  ؛کرد  مجروح  را  خود

 را مجروح ساخت. یخرد شد و انگشت و شهی ش جهی در نت
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Action  :گزارش   فرم  ک ی   خواستم   معلم   از  بود،   شده  ارائه  سانحه  گزارش  که  یهنگام  

  حادثه   ط یشرا  و  علت   تا   د ینما  یرهبر  کار  محل   در   را  سک یر  ی ابی ارزش  و   کرده   پر   را   سانحه

 .شود روشن

حفاظت    زات یبه هنگام حادثه از تجه  برشهیش   کارآموزشده نشان داد که    دا یپ  یفاکتورها

نکرده  Personal protective equipment (PPE)  یشخص کردن  استفاده  دنبال  از  و  است 

 ی ابیدرمورد ارز  ی به عمل آمده، گزارش   قات یعاجز بوده است. بر اساس تحق  ی کار  یهاروش

کردم که کارآموزان    ه ینمودم و در آن توص  ه یه تهبرنام  ریمد  یمحل کار برا  ی منیسالمت و ا

کالس  برشهیش هنگام  مچ  ی نیتمر  ی هابه  و  دستکش  حفاظتاز  از    ی بند  اجتناب  جهت 

  ی هاروش  یریادگ ی   و  الزم  یهاآموزش  افتیدر  یبرا  مجروح  کارآموز .  کنندجراحات استفاده  

 PPE  یهاموجود به روش  یهافرستاده شد و روش  مربوط  یها کالس  به  یبرشهیش   حی صح

 .دی الحاق گرد

  یی جاجابه  و  نموده   یط  را  ی آموزش  یها دوره  تا  شدند  قیتشو  یبرشهیش  کارآموزان  ی تمام

 .اموزندی ب دوباره را  مربوط قاب  در آنها  ی جاگذار و شه یش  یهاجام

Resultبه فصل    ی منته  یهاگزارش.  دی گرد  د یی ارشد تأ  ت یریتوسط مد  ها هیتوص  ی : تمام

July  ا و  تکم   یمنیسالمت  با  که  داد  نشان  کار  بهره  لیمحل  روش  یبردارو    ، دیجد  یهااز 

 است.  افتهیکاهش   درصد75به   یبرشهیاز ش  ی جراحات ناش

نکن   STAR  ن یاز عناو  ، دیسینویخود را م   ی هاکه پاسخ  ی هنگام  :توجه   ن یا  .دیاستفاده 

 است. رهنمون آورده شده ک ی مثال جهت ارائه 

پاسخ  یهنگام   :هشدار قرار شد  مع   تان یهاکه  بنو  نشی گز  ی ارهایبه  آخر  د، یسی را    نیتا 

 است. ازمند یبه زمان ن ت یف یدرخواست با ک  کی . سر و سامان دادن به دیآن را رها نکن قهی دق 

پاسخ  :نکته نوشتن  از  در    فیتکال  ا ی  فیوظا  ی تمام  ، نشیگز  یارهایمع  یها قبل  سمت 

به دقت مطالعه کن را    که  د یده  نشان   ئتیه  به  خود  ی نوشتار  درخواست  در.  دیشرح شغل 

 .دیارسانده انجام  به و د یاداده  انجام قبالً  را  آن مشابه ی ف ی وظا ا ی کار نیا

  را  ی مهم اطالعات  چ ی ه که  د یکن  حاصل  نان ی اطم د، یهست  ی سازمان درون  ی متقاض  ک ی  اگر

  هرگز   د،یشناس یم   را  ئتیه  ی اعضا  تمام  اگر  ی حت  ؛دیانکرده  فراموش  خود  درخواست  در

 . دارند ی قبل ی آگاه کارتان و  شما درباره آنها  که د ینکن تصور
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 لینکدین 

بزرگتر شبکه  نیلینکدین  است  شغلی  ایپلتفرم  جهان  شبکه  ی کی .در    رگذار یتأث  ی هااز 

نیزاجتماع   یهارسانه   ون یلیم  760از    شیب  2020در سال  این شبکه    .شودمحسوب می  ی 

 است؟  ادیز  مخاطب تعداد نی ابه نظرتان . داشته استعضو 

کنند.  یو همکاران استفاده م   انی ، مشتریتجار  شرکای ارتباط با    یبرا  تیسا  نیاز ا  اعضا

انجام  یمی  شتری ب  یکارها  پلتفرم  نیا  در   اما برایتوان  شخصیمثال    داد؛  پروفایل  ،  بهبود 

 .افراد مناسبو استخدام جذب  یو کمک برابه دیگران  ینام تجار شناساندن 

،  یشخص  های تیموفق   یلینکدین برا  کاربری  استفاده از حساب  یفصل، ما چگونگ  نیا  در

 کنید؟ سب میموفقیت ک در لینکدین  ای . آکنیمرا بررسی می یو سازمان یشغل

م   ایآ خود  اهداف  تجارت  د؟ یرس یبه  متخصصان  پروفایل اکثر  لینکدین  در  اما    ،  دارند، 

آن    ل یبه طور موثر پتانس  از آن استفاده کنند یا   تواننددانند که چگونه میینم   ی از آنهااریبس

توانید  میکارهای زیادی است که    د؟ی هست  هم جزء این افرادشما    ا یآ  . را به حداکثر برسانند

برای    .دیکن   ل یتجارت خود تبد  یبرا  سرنخ   دیبستر تول   ک یرا به    خود  تا لینکدین   دی انجام ده

 . دیانجام ده دیوجود دارد که با  یکار اساس   نیچندرسیدن به این مطلوب، 

استلینکدین   تغییر  حال  استراتژک ی تکندانستن  بدون  شما  .  در  و  مناسب    ی هایها 

  باً یکرده است و تقر  رییبا گذشت زمان تغاین بستر  .  دیاستفاده کن   این پلتفرم   وانید از تنمی

لینکدین   در  افراد  میهمه  میاوج  اوج  و  میگیرندگیرند  لینکدین  در  مطمئناً  تولید  توانید  . 
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کرد کن  یادیز  درآمد و    هسرنخ  مشاغل دیکسب  صاحبان  من  را  .  از    که   ام دهیدی  استفاده  با 

  یبرا  د یخواهیاگر م  اند.دست آورده سرنخ به  ونیلیم   ک ی   ،پلتفرم  نیاهای صحیح  استراتژی

 . دیاموزی آن را ب ی هاتی، لطفاً نحوه کار و محدوددی از پلتفرم لینکدین استفاده کن سرنخ  ایجاد

فرود  پروفایل صفحه  شما  مدیریت  یلینکدین  شخص  برای  پروفایل    .است  یتانبرند 

روشلی با  عال  ی نکدین  و  بدانند  را  شغلیتان  موقعیت  بشناسند،  را  شما  دیگران  که  ییست 

بود که در   واهدشما خ  یشخص  تابلوی مصورپروفایل شما    های شما آشنا شوند.مندیعالقه

که    د یمطمئن شو  نیشوند، بنابرا  آگاهشما    تیکنند و از فعال   دای توانند شما را پآن افراد می

 دهد.تصویری واضح از شما نمایش میپروفایل شما 

برا  پروفایل اعضا   یشما  که    یتمام  سایتلینکدین  ثبت  ای  در  لینکدین  نام  اپلیکیشن 

است  اند،کرده قابل مشاهده  ا  ؛کامالً  نماحال مینیبا  پروفایل شما  در  آنچه  داده   شیتوانید 

 . دیپروفایل خود را کنترل کن  ی خصوص م یحر ماتی مربوط به شبکه و تنظ یهاشود، اعالنیم

 کند: کمک می  ریپروفایل در لینکدین به موارد ز داشتن

مد  برند تجاری -1 را  به  توانید  می:  دیکن  تی ر یخود  را  اعضا  میزان دسترسی سایر 

می خود  نیاز  با  متناسب  کنید.  و مشخص  تعریف  کاریتان  تجارب  و  توانید  مدارک 

شما به    ی پروفایل سفارش   را کامال کنترل نمایید.پروفایل و میزان نمایان بودن آن  

 . کندکمک می  ای شمادر شناخت شخصیت حرفه  اعضا ریکنندگان و سااستخدام

  ی ها در سطح جهاناز آنجا که افراد و سازمان:  دیکن  جاد یخود ا  یبرا  یی هافرصت -2

. ودبه شما توجه شکند تا  کنند، پروفایل لینکدین کمک میاز لینکدین استفاده می

به در زمان مناسب    افراد مناسب  تا و مطمئن است    خوب  یراه  ،روز شده پروفایل 

کنند. راپیدا  عال   ن ینهمچ  شما  برقراری  و    ی شغل  یها فرصت  افتنی   یبرا  یروش 

مشاغل    افتنی  یپروفایل خود، برا  لیکنندگان است. پس از تکمارتباط با استخدام

 شد. دیدر لینکدین مجهزتر خواه

  یریگیخود را پ  مربوط به شغلو نقاط عطف    دیخود را بساز  ارتباطی   شبکه -3

ارتقاد ی)شغل جد  شغلی خود   ی همه دستاوردها  -  دیکن کار،  و  ی شغلی  ، سالگرد 

به شما کمک    نی. ابگذارید  ش ینما  خود به   در پروفایل لینکدین  ید توانی( را مرهیغ

به اشتراک  خود    شبکه  ی اعضا  ر یسا  اخود را ب  یاحرفه  یو دستاوردها  کند تجربهمی
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به روز شده  کی .  بگذارید ا  دیجد   ی با اعضا  دار یدروازه د  ،پروفایل  با  ارتباط    جاد یو 

 دیگران است.

 ؟ کرد کنندگان را جلب توان توجه استخدام، چگونه میادیز  اری با وجود رقابت بس

  کی   جادی، اممتاز  یو داشتن پروفایل  اعضا  ریسا  نیدر ب  بازدید پروفایل  شیراه افزا  نیبهتر

 برند شخصی جذاب و گیرا از خودتان در لینکدین است. 

به طور خالصه، هنگام  قای دق   این را    یبه چه معناست؟  پ می  برندکه خود    شنهاد یکنید، 

منحصر  ک ی مبهارزش  را  سا  دیدهیفرد  از  را  شما  میافراد    ریکه  فردی  شما    -کند  متمایز 

و سپس آن را در پروفایل لینکدین    د یدهیانجام م   ه یمتفاوت از بق   ی کار  ای   د یهست  متفاوت

 گذارید. به اشتراک می ایند  او ب -خود 

 ؟ میانجامش ده چگونه .7-1

که برند شما  عمده کاری که باید انجام دهید این است که قبل از هر چیز بدانید    در واقع

حال  چیست؛ بسی در  توص  یاریکه  چگونگهیاز  مورد  در  تجار  کیتوسعه    یها    ی شخص   ی نام 

 بودن است. معتبر  یی در این مورد،، اما قانون طالاست

براکه  آنچه    به کن  یواقعاً  فکر  است  مهم  اشت: چشمدی شما  و  ارزش  هدف،  از  .  اقیانداز، 

ی شما را  زیچه چها و رقبایتان مطلع باشید و همچنین از اینکه  ردهاشتراکات بین شما و هم

 کند. نسبت به آنها متمایز می

برتر تخصص    انیمشتر  تیر یدر مد  ای آ  ؟دیهست  کاروکسبتوسعه  مرحله  در    آیا  :مثال  برای

:  دیریبگ  ی ورد خارجپس بازخ  ؟کنیدارتباط می  ، ایجاد چی که از ه  د یهست   ی شخص  ا یآ  ؟ دیدار

که    افرادی  گرید   نسبت بهشما را    یزیدانند؟ به نظر آنها چه چیدرباره شما چه م  گریافراد د

 کند؟ منحصر به فرد می ،اندتعامل داشته و  کار کردهبا آنها 

،  هیدکار را انجام د  نیا  یبر باشد، اما وقتممکن است زمان  هیاول  یسازنهیزم  نیااگرچه  

دید   می  کهخواهید  د   بین  توانیدچگونه  ادراک  خود،  و    تیجذاب  دلیل،  گرانیادراک  شما 

را دادهارزش قولش  برقراری که  ارتباط  قسمت جالب آن دی کن  اید  )و  (،  که   است   این  . سپس 

 برندکه    ی مختصرخط  کی جمله  یک    –  د یجمله جمع کن   ک ی که چگونه همه را در    د یبفهم

 کند. شما را خالصه می یشخص

 :آورده شده استچند نمونه  نجایا در
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  یادار  التیتعط  یهای، از مهمان دادهایرو  یزیربه برنامه  عالقمندبرونگرا    اداری  ریمد •

 کارمندان در انتظار کار شرکت مهمانی  گرفته تا

حرفه  ی ابیبازار • تجز  ای شکاری  در  تخصص  تحل   ه یبا  و    ی اجتماع   ی هاشبکه  لیو 

 هاهزاره

 ی با فناور یبهداشت  یها با وجدان: حل مشکالت مراقبت ذاری رمزگ •

 دیکن ارائهخود را  برند .7-2

، وقت آن است که به پروفایل لینکدین  آماده کردیدخود را   یتجار برند  ه یانیکه ب ی هنگام

رتبه   ، شده ل یتکم ی هالیاست که پروفا ن ی. نکته جالب در مورد لینکدین ادیخود مراجعه کن 

گوگل در  بازد  باالیی  سه  در  معموالً  میبرتر  د ی دارند،  اگیرندقرار  معن  نی.  که    ی بدان  است 

شما   از  نیآنال ی هنگام جستجو گرانیکنترل آنچه د  یبرا، و جذاب املپروفایل ک  کی داشتن 

 است.  یعال  یراه ، نندیبیم

 شما  عنوان شغلی .7-3

  نیو ا-  دیاستفاده کن   امکانات خودعاقالنه است که از همه  پروفایل لینکدین،    بهبود  یبرا

 شود.  ی شما شروع مشغلی با عنوان 

برای    ؛دی کن  شیرایو،  باشد  تان از شرح شغل  ترشی ب  ی کهزیچ   بهخود را    شغلی  نوانع  ابتدا

شما  به صورت کامال واضح مشخص کنید که  ،  دیهست   ی المللنیتوسعه ببخش  مثال اگر در  

  ای  دی کن  لیتبد  ت یاز نقاط جهان به واقع  یر برخبه آب پاک را د  ی که دسترس  د یدار  تیمأمور

جلوه دهید. جذاب    حد ممکن  خود را تا  تیتر شغلی  .دیفاجعه تخصص دار  نیتسک   نهیدر زم 

بقتیدر حق اگر  استفاده    یمنطق   قسمت   ن یا  دراستفاده  برای  برند شما    هیانی ،  آن  از  است، 

 ! دیکن

 شما ای دربارهخالصه .7-4

آنچه که در مورد  ای از  چکیده.  دی شو  اتیواقعاً وارد جزئ  دی است که با  قسمتی  بخشاین  

خود    ت ی، احساسات، نقاط قوت، نظرات و شخصیدیکل   یها، از جمله ارزشدیاخود آموخته

 که باعث خوب بودن برند  آنچه-  بیانیه برندتان اضافه کنیددر مورد  یک خط  .  دیکن  بیانرا  
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  شما   ی دیکل  ی هاتیو موفق   اقی اشت  دهنده نشان  که   ی اهداف بیانیه را با  و آن    -  شود می  شما 

منعکس و  است  یها مهارت  کنندهبوده  کنیدشما  پشتیبانی  ا،  در  گونه  بخش   ن ی.    داستان 

 .دی رویکجا مبه  و  دی ااز کجا آمده کهکنید   فیتوص

پروفایل    یشتریبمحتوای    دیبااگرچه    .دینترسگری شخصیت خود  از جلوه،  نیهمچن در 

شما کمک   که به متمایز نشان دادن  یعناصر شخص  از  ی، اما بخشداشته باشیدخود    شغلی

 را نیز در نظر بگیرید. کنند می

کنید و به  اگر به سه زبان صحبت می  ای ست،    یدار یپا  شما  یاگر ارزش اصل  برای نمونه

درباره موضوعات مربوط    اگر  نی . همچندیکن   اضافه، آن را  دیاعتقاد دار  یجهان  ات یارزش تجرب

حوزه نظر  کاری   به  داردخود  خوبی  تاثیر  کنید،  ثبت  را   د ینباش  افراطی.  ی  هرگز شما  )که 

بدانشود یشما نم  به  ی کار  شنهادی پ  ای   -  دهد انه نشان نمیدوست اما  مردم عالقمند  که    دی(، 

 ی شما را بدانند.واقع دگاه یدهستند که 

 شما  کاری رباتج .7-5

کاری تج  بخش نسخه  ارب  تعامل   ایرا  و  بهتر  بگیبزرگتر،  نظر  در  خود  رزومه  از    د یریتر 

موفقیتتان در    زان یو مبگذارید  به اشتراک    د ی اانجام داده  را کهآنچه  توانید  جاییست که می

 ها را بیان کنید. انجام آن پروژه

است که با    یی هاتیبرجسته نمودن مسئول  کرد به آن توجه    د ی با  نجا ی که در ا  یمهم   نکته

  هایی برایطراحی، اما  دی هست  ی راستار یو  ار یاگر دست   وده است؛ برای نمونهبرند شما همسو ب

به این حوزه عالقمند هستید، در این قسمت  که    دیاو متوجه شده  د یاانجام دادهناشران خود  

 های خود بیشتر تمرکز کنید. بر روی تجارب طراحی

ندارد که مجبور به    یصفحه ا  ک ی   ت یاست که محدود  نی لب در مورد لینکدین انکته جا 

ااختصارنویسی شوید.   به  توجه  ا  ک ی نکته،    نیبا  رفته  و  موقع  نیترفند شسته    ت یاست که 

 ی متفاوت  اریبس  ی هاتی، به خصوص اگر مسئولدی کن  می تقس  تی موقع  نیخود را به چند   کاری

  10  د یاکه انجام داده  ی هر کار کوچک   ی راو ب  د ینشو  جوگیر .  دی ده میرا در همان نقش انجام  

اضافه   نوشتن  د یکن نشرح مختلف  به  نشان    یبزرگتر  یهاتیسه مورد که مسئول  ای دو    و  را 

 اکتفا کنید. دهند یم

د  تفاوت تج  نیب  گریبزرگ  رزومهابخش  و  چندرسانه  ییتوانا  ،شما  کاری  رب    ی اادغام 
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وبالگ   ی ها، پستاز طریق اسالید  توانیدرا می  هایتان فعالیت،   کاری   تیهر موقع  یاست. برا

سا دهید. ها  رسانه  ریو  ا  نشان  مورد  در  رسانه  نکه ی البته،  م   یا چه  اشتراک  به  و    د یگذاریرا 

روفایل شما  قسمت پ  نیترجذاب  ر ی. تصاودیکن   دقت   شتر یاست، ب  مربوطچگونه به برند شما  

 را در بر دارند.   امی پ ی که  محتوا دیمطمئن شو نیبنابرا ؛د بودنخواه

 هانامههیو توص هایهدییتأ .7-6

بهتر  ی کی ا  ی هایژگیو  ن یاز  راحت   ن یلینکدین  به  که  تأمی  یاست  و  هیدییتوانید  ها 

درنامههیتوص را  ادی کن  افتیها  م   نی.  باعث  اعتبارسنج یامر  که  شما    یشود    آسان تخصص 

 امری دو سویه است.البته،  .باشد

حدود  هایهدییتأ  یبرا کن  یمهارت  10،  اضافه  بهتر  دی را  به  کننده  منعکس  شکل،  نیکه 

خارج    یهدیی. هرگونه تأدیشناخته شو  شتری ب  تمایل دارید با آنهاکه    است  یاتی ها و تجربمهارت

اما اکنون    هبود  یکار شما در امور مال   ن ی)به عنوان مثال، اگر اول  دی را حذف کن  یتجار  برنداز  

آل،  دهی(. در حالت اشودذکر    "ی حسابدار"  نباید ،  دی اکار متمرکز شدهوتوسعه کسب  زمینه در  

 شما باشد.  ی همسو با نام تجار ی مرتب کنید کهب یرا به ترت ها تاییدیه دیبا

به    ز یها ننامههیتوص  یبرا!  د یده   ه یدییتا  گرانیدبه    ست؟یچ   ه یدییتأ  گرفتن راه    نیترعیسر

 ک ی کنند.    ه یکه شما را توص  دیاز افراد بخواه  م یمستق  دیتوانیم   نیشکل است. همچن   نیهم

کار    یاطالع داده شود که در جستجو  ،یتا به چند مخاطب اصل  د یساده ارسال کن  ادداشتی

ارتقا ده  دیخواهیم  ای   دیهست را  آنه  دی تخصص خود  از    در   دارند  لیتما  اگرکه    دیبخواه  او 

 . کنند تیالیها  را  یبخش  ها، نامههیتوص قسمت 

 قسمت پایانی  .7-7

تواند شامل نام  می)  لینکدین است   URLمرحله نهایی ساختن پروفایل لینکدین، انتخاب  

  اکاری ی در صنعت  ورد نظر  م  ( و به چند گروهتان باشدشما به همراه زمینه کارینام    ا شما، ی

 .دیوندیتخصص خود بپ

حوزه  اما آنها خارج از    دیوندیبه آنها بپ  دیخواه  ید که منوجود دار  ییها)توجه: اگر گروه

. آنها در  دی خاموش کن  "گروه  مات یتنظ"گروه را در بخش    دادن لوگوی  نشان   کاری هستند، 

 داشت.(   دیخواه یهمچنان به آنها دسترسشوند، اما شما یپروفایل شما نشان داده نم
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طرنیهمچن از  را  مربوطه  اخبار  حتماً  کانال  رگذارها یتأث  قی،  شرکت  ی هاو  و  لینکدین 

کن   دنبال  هر  . دردیها  م   جریان  اتفاق  آن    باشید،  افتدیآنچه  از  بهتر  هرو    اینست 

که   را  بگذار  د یاگرفته  اد ی آنچه  اشتراک  لدیبه  مرتب  ارسال  با  دربارهالت  مقا  نک ی !    یجالب 

که    یخودتان، به هرکس  ی کار  های ی فعالیتحت  ایافتد،  یآنچه در صنعت شما اتفاق م  وافکار  

در حوزه    یفعل   ی و روندها  عید که در مورد وقای ده  یکند نشان م پروفایل شما را مشاهده می

 . دی دار ی تخصص خود آگاه

موجود در   ی هابخشترتیب توانید ، میاست ی برند شما منطق  یکه اگر برا د یآخر، بدان در

توانید  صفحه قرار دارد، اما شما می  ی در باال  شه ی. بخش خالصه همتغییر دهیدرا    تانپروفایل

مورد نظرتان است، تغییراتی ایجاد کنید؛ مثال مقاالت منتشر شده خود را در    بسته به آنچه

 ارد دهید. باال یا تحصیالت خود را در پایین قر

  رسانی روزبه  ی خود را به صورت خصوصپروفایل    که  د یداشته باش  اد یبه    نکته دیگر اینکه 

  در این صورت،  دی کن  رفعالیها را غیتوانید به روزرسانمی  یخصوص  میحر  مات ی . در تنظدیکن

 .شودپخش نمی د یدهیکه انجام م   یراتییتغ نیکوچکتر

  شما   پروفایل لینکدین  ایآ  د ین یتا بب  دیمشورت کن   گرانی، با دییپس از اتمام محصول نها

می  تانبرند  هیانیب منتقل  از  ریخ   ایکند  را  بعد  را  باید  بازخورد  گرفتن  .  خود  کار  به سرعت 

 . دیادامه ده

اصرف  و از  عال   ن یا  نکهینظر  چقدر  به،  دیاشده  ی بار  به  برای  پروفایلتان  ماندن  روز 

دهید.روزبه ادامه  ا  رسانی  که  اهمیت  است  دلیل  این  به  موضوع  و  استخدامین  کنندگان 

 کنند.ها را بررسی میرزومه نیو بهتر نیروزتراستخدام، به رانیمد

 در لینکدین  یاداشتن پروفایل حرفه یبرا ییقانون طال 30 .7-8

 پروفایل لینکدین    یبرا ی کل  نکات

برا  از -1 خود  ساختن    کیگفتن    یلینکدین  و  خود   ی شخصبرند  داستان 

 د یاستفاده کن

چه  . شما  دی خود فکر کن  یشخص   برنددر مورد    د یساختن پروفایل لینکدین خود، با  هنگام

  تان در انی شما را از همتا  یزیچه چ  د؟ی شناخته شو  یزیبا چه چ  دیخواه  ی و م  د یهست   کسی 

متما میکند؟  می  زیصنعت  را    یشخص  برند  توانیدزمانی  پروفایل  خود  لینکدینتان  از طریق 
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 شرح دهید که خودتان آنرا درک کرده باشید. 

تر در مورد نقاط قوت و سبک کار  گسترده  تیارائه روا  یاست برا  ی شما فرصت  نینکدی ل"

از    یاگسترده  فیط  برای نمایش نسبت به رزومه خود    یشتری ب  یشما فضا"  همچنین  ."شما 

مهارت  اتیتجرب دارید؛هاو  احت  نیا  یتان  که  معناست  ببدان  در    یشتریمال  که  دارد  وجود 

ب  یزیچ  اشم  لیپروفا که  باشد  داشته  ا  نندهیوجود  کند.  برقرار  ارتباط  آن  در    نیبا  ارتباط 

 "است.، عاملی کلیدی کار  یجستجو

 کند را جلب می  آنها  توجه ای یدیچه کلمات کل  - دیخود را بشناس مخاطبان -2

  ممکن است -خواند  یآن را م  ی که چه کس  د یفکر کن  نیساختن پروفایل خود، به ا  هنگام

مشخصا  ن افراد  ای.  باشند  کنندگان صنعت شمامتخصصان و استخدام  بسیاری از خوانندگان،

به دنبال چه چیزی هستند بقیه   ی فن  ی هامهارت  ای آ  ؟در متقاضیان کار  تر  مهمها  مهارت  از 

 ؟ ی مد نظرشان استخاص یهایژگیو ا و ی ات یتجرب ا یهستند؟ 

  ا یکه هنگام نوشتن    یمشابه روال  یندی، فراسواالت  نیبردن به پاسخ ا  ی کمک به پ  یبرا

م   م یتنظ انجام  برادیدنبال کن   ، دی دادیرزومه  دار  ینوع شغل  فیتوص  ی.    دیخواهیم   ای   د یکه 

باش  چنددیداشته  شغل  ین ،  نظر  شرح  در  مرتباً    ".  دیریبگی  آنها  آنچه  صحبت اش  دربارهبه 

مضاممی براشترکم  ن یکنند،  آنچه  می  مهم   ان ی کارفرما  ن یا  ی،  نظر  داشته    ینگاهرسد،  به 

 باشید.

  کدام   کاربرد دارد و از  کاریتانشما و تجربه    یاز آنها برا  کیکه کدام    د یفکر کن  نیا  به

برا عبارات  و  م  فیتوص   یکلمات  استفاده  ایآنها  کل  نها ی شود:  به    یدی کلمات  هستند.  شما 

ز کلمات   ، ادی احتمال  چ  این  استخدام  ی زیهمان  که  افرادی   کنندگان هستند  جستجو  برای 

مورد عالقه شما به دنبال    یهااز شرکت  ی اریبس  د ی ، شاالمث برای    برند.مانند شما به کار می

برای اجرای با تجربه    تالی جید  اب ی بازار  کی  ای  "JavaScript  زمینه  در   رهام"  سینوبرنامه  ک ی

افرادباید تالش کنیدباشند.    یشاننارهایوب به دنبال  را    د یباش   ی،  نظر شما  که مشاغل مورد 

 کنند. می دیتأک  یاتیها و تجربچه مهارت روی برپروفایل خود که آنها در   دی نیدارند و بب 

 به کار ببرید را در پروفایل خود  یدی کل  کلمات -3

رب،  ا ، آنها را در عنوان، خالصه، تجشناسایی کردیدخود را  مناسب    ی دی کلمات کل  ی وقت

  ی روادهی اما زرسد، به کار ببرید.  منطقی به نظر می  که   ی در پروفایلگرید  یها و هرجامهارت

دارند    همخوانیشما    ینوشته ها  هیشما با بق   ید یکه کلمات کل  دی حاصل کن  نانیاطم  .دینکن
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 . دیسیخود ننو "درباره "فقط در بخش  و 

 د یکن یخوددار به کار بردن کلمات اضافیاز  -4

زائد هم  هستند  یکلمات   کلمات  شما  وظا  شهی که  شرح  و  لینکدین  اما  د ینیبیم  فیدر   ،

مورد    یادیز  مطالب  نمیفرد    کیدر  مانند   .کندبازگو  ، "محوری "،  "نوآورانه"  کلماتی 

  ندارند   یخاص   یخود معن   یکلمات به خود  نیا؛  "زهیباانگ"و    "موفق "،  "موثر"،  "کوشسخت"

می  داده  کی  ا ی  و معنادار  )هشوندعددی  تصدچی .  لینکدین  در  که  نمی  قیکس  کند 

 .( ستندیکوش نسخت

  ی شتری ب  متنبه    معنا داشتن  یبرا  ی احتمال  ی دیعبارت کل   ا یکلمه    ک ی   ا یآ  دیخود بپرس  از

اگر کس  ازین که  و    بیایدبه سراغ شما    ی دارد.  فکر    "نوآور"  ای  "ثروم"بگوید  احتماالً  هست، 

چیزی"کنید  می چه  را  "  ای   "؟ در  کن اثب اآن  از  می  شما  ".دیت  کنار  واژهاین  توانید  در  ها 

ها،  اثبات داشتن این ویژگیاما با    ؛ دی استفاده کن  ی اگر معنادار باشند، ترخاص  ی دی کلمات کل

کدام  کنیدارسال    یتریقو  امی پ  توانیدمی م  بهتر.  نظر  سخت  ؟رسدیبه  و    ؛ کوشموفق 

که   SaaS  داریحساب  ر یمد  ا ی  های مشتریانرسیدگی به حساب  کوشموفق و سختمتصدی  

 سرمایه داده تک    نیمختلف ف  ی هاآپبه استارت  دیددالر در مشاغل ج   ونیلیم  10از    شیب

 است؟

 نمایید  لیرا تکم لتانیپروفا -5

ب  تم یالگور" م  شده   ل یکمت  یهاپروفایل  هلینکدین  پاداش  احتمال  "دهدیکاربران  به   .

نتا  داشتنبا    ادی ز  یلیخ در  کامل  دادهجستجو    جی پروفایل  لینکدین   دیخواه  نمایش  شد. 

پروفابر  بودن  کامل  به    ی مختلف امکانات  ها،  لیاساس  م  آنهارا  و  یاختصاص  ترین  بزرگدهد 

 ترین پروفایل است.دهنده قویاست که به عنوان نشان "All-Star"مزیت داشتن  

در لینکدین یا هر جای دیگری    شما را چه  لیاستخدام پروفا  رانیو مد  کنندگاناستخدام

ی که حداقل اطالعات  پروفایل"  .کنندمی  ی بررسدرخواست داده باشید،  مشاغل آنها    یبرا  که

دارد، آنهاچندان  ریتأث  را  روی  بر  به"ندارد  ی  هر  عال.  افزودن    یبرا  ی فرصتبخش،  وه، 

روا  شتریب  ی دیکل کلمات است.    ی داستان  ت یو  وقت "جذاب  هست  یدر جستجو  یچرا  ،  دیکار 

 . "د؟یده  یرا از دست م  یفرصت   نیچن

 دیبرتر تمرکز کن یهاقسمت یرو -6

حرفه  کنندگاناستخدام بسیار  آنها  اکثر  و  دارند  زیادی  هستند.مشغله    کی داشتن    ای 
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که به    ی همه افراد  دیتوانید انتظار داشته باشدارد، اما نمی  یاد یز  ی فن  یایپروفایل ً کامل مزا

  نیمترمه  با در صدر قراردادن از همان ابتدا    د یرا بخوانند. شما با  آنهمه    ند یآیصفحه شما م

تجرب ک  اتیمهارتها،  کاریتان باال   تیف ی و  را  ی  آنها  پروفایل  از  .  دیکن  جذب  در    قبیلمواردی 

رو کاربریتان  یعکس  پروفاحساب  اخل ی، عکس  تجربه  و  عنوان، خالصه  بسیار    شما  ری،  نیز 

ا  اهمیت دارند؛ که  پروفا  آنها   نی، مهمترانیم   ن یاز  دو    ن یا  رایو عنوان شماست، ز  ل یعکس 

 "کنند.پروفایل شما مشاهده می  یبر رو کیمردم قبل از کل "که    ندسته ی رداتنها مو مورد

در  تا    دیمانن، منتظر  دیدار  مهم   نامهیگواه  ک ی   ای   دیاکسب کرده  یبزرگ  زهیجااگر    نیبنابرا

  ی هااز بخش  ی کی . آنها را به  دی از آنها نام ببر  "ها نامهیو گواه  مدارک "  ای   "دستاوردها "بخش  

اجازه    گونه عمل کنید.نیهم  زی شما ن  یتاندیکلکلمات  نیترمهمبرای    .دیبرتر خود اضافه کن 

برجسته  دینده بخش    هایتان مهارتترین  که  در  بازار  تأمهارت"در  و  مدفون   "ها یهدییها 

 شوند. 

 شخصیپروفایل لینکدین  یهابخش پیرامون ی نکات

 ای سلیقه URL ک ایجاد ی -7

به شما   URLاز اعداد را به عنوان   ی اپروفایل، لینکدین به طور خودکار رشته جاد یا هنگام

  د یگو  ی . واسرمن م دی کن  م یتنظ  ی سفارش  URL  ک ی آن    یبه جا  د یدهد. اما  بایاختصاص م

کن  نانیاطم آدرس   که   د یحاصل  راحتی    این  به  خاطر  را  ایر اسپمیبه  به  و    یم   شتراکد 

را  د یبا  رای)ز  د یگذار بارها  آن  و  بگذار  بارها  اشتراک  اول  دیبه  نام و حروف  از  افراد  (. معموالً 

توانید اعدادی را  میتر،  کنند، در صورت داشتن نام متداولمیها استفاده  قالب  یخود در برخ

  بهتر پروفایل خود   یساز نهیبه  یبرا  ن یهمچن  دیگویم  یوروفسک ی  نیز خالقانه اضافه نمایید.

  PMP  ای مجاز(    ی)حسابدار عموم  CPAمانند    ید یکل  یهانامهیگواه  توانید حروف مخففمی

 . دیاضافه کننیز  ( را یاپروژه حرفه تیری)مد

 کننده شما باشد بر روی حساب کاربریتان قرار دهید ی که منعکسعکس -8

جا  یباال  یخال  بنر شما  پروفایل  افزودناست    یی عکس  رو  برای  حساب  عکس  ی 

بنابرا  یزیچ   نیاول  نیا  کاربریتان. دارد،  وجود  شما  در صفحه  که  آن حس  باید    نیاست  با 

بادیکن   جادیا  یخوب بریاز تصو  د ی . حداقل  برا  ضرر یی  -  د یدارد استفاده کن  اشما معن   یکه 

مورد عالقه  از  ایمنظره  ی نما  دیشا نما  ی زیچ  ا ی  یتان مکان  به  را  برند شما  بگذارد.    ش یکه 

بنر را با    ک ی   ا ی  دی استفاده کنهستید  نیز  در حال انجام کار  که  از خود    یریتوانید از تصومی
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مدیکن  ی سازیکلمات شخص  واسرمن  امی  د یگوی.  آدرس    یشخص   تیوب سا  ی نترنتیتوانید 

برخ کل   یخود،  قوت  نقاط  خدمات   یدی از  م   یخود،  ارائه  قول   ک ی   یحت   ا ی  د یدهیکه  نقل 

 باشد.  یا. فقط حرفهدی اضافه کن را معنادار 

  ی الگوها  یدارا  Canva،  حساب کاربریتان کمک الزم دارید  یعکس رو  یطراح  یبرا  اگر

تنظ  گانیرا قابل  همچن  می و  است.  لینکدین  خاکستری    نیبنر  جعبه  از  شدن  خالص  برای 

پروفایلتان   زمینه به عنوان پس  Unsplash  گانیرا  یهاعکساز  توانید  میساده باالی صفحه 

 نیز استفاده کنید.

 د یریبگ د یعکس جد کی  ای - دیانتخاب کن  یاعکس پروفایل حرفه کی -9

ن  ییروزها" حرفه  ک ی به    از یکه  خود    ریتصو  یبرا  یاعکس  گذشته  داشتید پروفایل   ،

دورب  دیآندرو  ای  فونی آهای  گوشیاکنون،    "است. دار  هایی نیشما  باال  تا  نبا وضوح  بتوانید  د 

و او  تصویری باشید.   ضح  داشته  تصوشما    شفاف  توسط    یریبه  حرفه  ک ی که  گرفته    یافرد 

ن ا  اما    ، دی ندار  ازیشده  نبا  ست ین  ی معن  ن یبه  شما  عکس  با  یاحرفه  دیکه  لباس    دی باشد. 

افراد   دیکه مجبور  عکسی   همچنین از.  دی نباش  ی عروس  ای   یو در مهمان  د یمناسب داشته باش

 .دیاستفاده نکن  دی را برش ده گرید

  وار ید  ک ی  یجلو":  دینکن  دهی چیاز حد پ   شی، آن را بدیدار  از ین  دی عکس جد  ک یبه    اگر

بگ  کی و    دیبرو  ی خال با"دیر یعکس  شما  بزن  دی .  طب  کیو    دیلبخند  نور  )مانند    یع یمنبع 

باشید،  پنجره( دورب  داشته  کن  نی به  شخص دینگاه  اگر  پ   ی.  را  شما  پروفایل  کند  می  دایکه 

دشوار است. سرانجام،    "  برقراری ارتباط از طریق صفحه نمایشگر"،  ندیبنتواند چشم شما را ب

 . دششما باعکس باید تصویر صورت  از این %60لینکدین، قوانین طبق 

 گیرا باشدکه  دیسیرا بنو ی عنوان -10

عنوان شغل"شما    عنوان ن  ی فقط  در "ست یشما  ا  .  از  استفاده کن   نی عوض،  به    د یفضا  تا 

تر  مشخصهرچه    ای معرفی کنید.در یک یا چند جمله و عبارت خود را حرفه  طور خالصه

  تمایل داریدرا که    ی خاص  یهامهارت"بهتر است.  خود را نسبت به رقبا متمایز نشان دهید،  

شو شناخته  آنها  کن   دیبا  سع   ؛"د یبرجسته  هو"  دیسیبنو  یزیچ   دی کن  یو    ی شغل   تیشامل 

 ."قصد دارید به کجا برسید و  د یهست  ی شما ک -شما   یاحرفه

ش   به معلم  مثال:  در    NYSمجوز    یدارا  یم یعنوان    ی هابرنامه  ی عمل  آموزشمتخصص 

   یقاتیتحق شگاهیآزما کیسال کار در   10با ی درس
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 د یرا وارد کن ی شغل ،بودن کاریدر صورت ب ی حت -11

استخدام  یهنگام میکه  جستجو  لینکدین  در  اطالعات   یکیکنند،  کنندگان  ا  یاز    ن یکه 

و اگر آن    -شماست    ی شغلفعل  ت یکند موقعاستفاده می  جیبازگرداندن نتا  یبرا  از آن   پلتفرم 

باشیدرا   بنابرادینشو  نمایش داده، ممکن است  نداشته  ،  دی ندار  یحاضر شغلاگر در حال  نی. 

خو  ی هاسمت  ا ی  ت یموقع  دیبا نظر  کن  دمورد  اضافه  هماهنگ   دی را  مثال  عنوان  کننده  )به 

نام شرکت اختصاص داده شده    ی را که معموالً برا  قسمتی ا  (، امی اجتماع  یهارسانه  ار ی دست/

شود   د یکن ناضافه    را است   مانند  دی ستنی شاغل    که مشخص   ا ی  "د یفرصت جد  ی جستجو"، 

 موارد مشابه. 

 دیخود را کامل کن یمعرفبخش   -12

آنها عبارتند  دیپروفایل خود را پر کن  یمعرف   یهابخش  ترین کوچک که    دینکن  فراموش  .

 از:

  یی هابا نام  دی!( تا بتواندی)اگر با آن راحت هست  دیقسمت استفاده کن   نیاز ا  :ی قبل نام    

د نمی  گریکه  استفاده  آنها  همچنشویدجستجو    ،کنید از  کن می  نی .  انتخاب  که   د یتوانید 

 . باشدقابل مشاهده   یچه کس یگذشته شما برا  یهانام

برا  :نام  تلفظ   ا  نیاول  یلینکدین  طر  یژگیو  نیبار  از  خود    لیموبا  اپلیکیشن  قیرا 

کرد نامرونمایی  اگر  غ یطوالن  ی .  دشوار    ای   رمعمولی،  قسمت می،  داریدتلفظ  این  از  توانید 

 استفاده کنید.

شود که به جای حومه  یم  هیدهد، توصیرا به شما م   نهیگز   نیاگر لینکدین ا  مکان:  

.  دیظاهر شو ی شتری ب یتا در جستجو د یکالنشهر استفاده کن کیاز  شهر یا شهرهای کوچکتر 

مکان هست  نقل  ل، میدیاگر در حال  را  نظر خود  مورد  و در خالصه    ستیتوانید شهر  کرده 

 ذکر کنید. خود 

خود را    ی اگر جستجو  نیبنابرا  ؛د یرا انتخاب کن  صنعت  ک ی توانید  شما فقط می  :صنعت

خالصه خود  باقی صنایع در بخش  توانید در مورد  ، میدیاصنعت خاص محدود نکرده  کیبه  

 به آنها اشاره کنید.

استخدامقطعاً    اطالعات تماس:   اینکه  باشند  برای  داشته  به شما دسترسی  کنندگان 

که    یکسان  یشماره تلفن و آدرس براثبت  ، اما  دیاضافه کن   نجای خود را در ا  ل یمی آدرس ا  دیبا
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فروش   لینکدین  بهدهند معمولیانجام م  خدماتدر  کار    یایجو  ی کهافراد  تر است نسبت 

توصهستند تلفن شخص  شود کهینم  هی.  وارد کن   ی شماره  را  وقتدیخود  افزودن    ی.  به  نوبت 

و   ی اکه حرفه  د یرا اضافه کن  ییآنها  د یرسد، فقط بایم  ی اجتماع   ی هارسانه  های دیگرپلتفرم

 مرتبط با شغل شما باشند. 

 د یاستفاده کن  خردمندانه ،خالصه از بخش  -13

خود را نشان    ت یتوانید شخصاست که واقعاً می  یی جا  "درباره"بخش    ا ی   خالصه قسمت  

 . ستین یدگ ی چیبه پ یازی. و ندیو داستان خود را به اشتراک بگذار دیده

 آن آورده شده است: ینحوه ساختار نجایا در

انجام    ی و چه کار  د یهست   ی چه کس  ی احرفه  کی شما به عنوان    .دیکن  ی را معرف   خود

 ؟ ایدخلق کرده یکنید چه ارزش که در آن کار می  یسازمان یبرا د؟ یدهیم

کلیدی هامهارت تجربی  دستاوردها  اتی،  را    ی اصل  یو  صورت  خود    ا یپاراگراف  به 

 .دی برجسته کن یک لیست تیتروار، 

  ی اری اختبخش  ن یا . دیصحبت کن د یهست چگونه فردی  خارج از کار اینکه مورد  در

نم هرگز  شما  اما  کدام  دی دانیاست،  عالقه  ک ی که  ب  یهامندیاز  است  ممکن    رایشما 

 داشته باشد.  شغلی، جذابیتارتباط یک  ای نده ی آ یکننده، کارفرمااستخدام

  ی اب یدر مورد بازارتبادل نظر    و  ارتباط   یبرقراربرای    خواننده را به عمل دعوت کنید

  در   د یخواهیکه در حال حاضر م  یانجام هر کار   ای   ی شغل  یها در مورد فرصت  صحبت رشد،  

 انجام دهید، از خواننده درخواست کنید.  پروفایل لینکدین خود

  "درباره "بخش  ‘:  دیگو  ینوشتن خالصه شما وجود دارد. واسرمن م   ی روش برانهایت  بی

و از صحبت در مورد  کنید  اولین نفر باشید که از این بخش استفاده می.  ’است  ی شخص  ار یبس

 . دیآنچه در حرفه شما واقعاً مهم است نترس

 د یبگذار شیکار خود را به نما نیبهتر ای تخصص    ،های ژگ یبخش و  در -14

ز  درست م  "ها گیژ یو"بخش    "درباره "بخش    ریدر  امکان  شما  به  که  دارد،  دهد  یقرار 

.  دیبگذار  شیپروفایل خود به نما  ی لینکدین را در باال  یهاپستو مقاالت و    وندهایها، پرسانه

  ی شخص برندارتباط را با  نیشتریکه ب  هایی صحبت ا یکار  یبه اشتراک گذار د یگویواسرمن م

شما در عمل است.    ی هانشان دادن مهارت  یبرا  یعال   یشما و اهداف لینکدین دارند فرصت
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دادن به   وندیپ  یبرا پربازدید و   ی عال ی مکان  "ها ویژگی"، بخش دیدار  نینمونه کار آنال کی اگر 

 آن است.

 دیکن سازیمتناسبخود را  رباتج -15

پروفایل    باشد،  متناسب  کنیدکه درخواست می  یبا هر شغل  دی که رزومه شما با  همانطور

نیزلینکدین  صنعت  دیبا  تان  می  ی با  کار  آن  در  کن  دیخواه  یم   ای کنید  که  کار  آن  و   دی در 

شرح  . در  سازگار باشد  ،دیبه آن بپرداز  دیخواهیکه م   ینوع نقش  ای  دی که دار  ینقش  نیهمچن

ارتباط را با انواع مشاغل مورد    نیشتریگذشته خود که ب  ات یاز تجرب  ی خود، بر عناصر  شغلی 

همچندی کن  دیتأک   ،دندارشما  نظر   و  فعالیتتوانید  می  نی.  مرتبط  داوطلبانه    ی هاپروژههای 

را   بخشاین  در  نیز  مدرسه  و  داوطلبانه"  مخصوص  یهابخش  در    "آموزش"و    "تجربه 

 . دیپروفایل خود قرار ده

 د یاستفاده کنمحور قوی های شغلی موفقیتشرح از  -16

  نکهیا  ی: به جاکنید  ک یخود نزد  را به رزومه  توانید پروفایل لینکدینجهات، می  یبرخ  از

. دیکن   ان ی بنیز  را    یتان هاتیموفق   ات ی، جزئدی خود را در هر بخش ذکر کن  ی شغل   فیفقط وظا

، بلکه نحوه  بپردازید  د یاداده  جام که در مشاغل گذشته ان  یی کارها  به ذکر  نه تنها  بخش  در هر 

نتاهانآانجام   همچن  جی،  ت  ریتأث  نیو  بر  راشرکت    ای  میآن  هر  دهیدشرح    زین  خود  که    جا. 

کلیدی دارید و   یهاتا نشان دهد چه مهارت  دیرا وارد کن   ی مرتبطدی کلمات کل  ،توانیدمی

زمان  آن    یچه  تجرب  ؛دیا استفاده کردهاز  دستاوردها  ات یو  را    ی و  بیان    کمیبه صورت  خود 

به   اعداد  ببکمک می  کنندگاناستخدامکنید.  را  شما  کار  دامنه  تا    ی هادستاوردو    نندیکند 

ب را  کنند.    شتری شما  یک  احساس  شخصندار  ی شتریب  ت یجذابکدام  م  ی د؟  در    د یگویکه 

دارد   تبحر  م  یکس   ایاکسل  اکسل  د یگو  یکه  و  یصفحات گسترده  داده  تحلیل   لتریف  برای 

  ساعت در ماه  20بیش از    ییجو و صرفه  هاندیفرآ  یساز ساده  اطالعات ایجاد کرده که باعث

 ؟ شده است برای شرکت

 نماییدخود اضافه  یرب کارارا به تج هایی و لینکرسانه ها   -17

ها و  لمی، فری، تصاووندهایپ  توانیدمی  "ها ویژگی"همانند بخش    "تجارب کاری "در بخش  

کن  هاییفایل اضافه  ا  نیبنابرا   ؛ دیرا  استفاده کن   ن یاز  نفع خود  شرکت،    ی هاتیسا: وبدیبه 

  زیهر چ  ای   د یادهکه منتشر کر  یی هاگزارش  ا ی، مقاالت  دیاآنها کار کرده  ی که رو  یی هاپروژه

 ، اضافه نمایید. نندیبا چشم خود بببتوانند نمونه کار شما را کنندگان که استخدام یگرید
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 تان با هم همخوانی دارندکه رزومه و لینکدین دیحاصل کن نانیاطم -18

ن  رزومه الزم  شما  لینکدین  موقع   کسان ی  ستیو  اما  شماهاتیباشند.  قبلی  کاری  ،  ی 

مطابقت داشته  با هم    د یبا  زیها نخی تار  ن یها و همچننامهیو گواه  تحصیلی   ها، مدارکشرکت

صادق    هاستخدام فکر کنند ک  رانیمد   دیخواهینم که  شما    ایجاد نکنید،تناقض    پس  .دنباش

 . نیستید

گواهمجوزها -19 پروژهنامهی،  دستاوردها    هایفعالیتها،  ها،   ایداوطلبانه، 

 دیها را اضافه کنزبان 

کار  قسمت   ریز  در تحص  ی تجربه  و   یبرا  یاضاف  یفضاها  ،التیو  سوابق  دادن  نشان 

آ دارد.  وجود  شما  د  ای مدارک  زبان  دار  ی گریبه  برنده    یاشناخته شده  زهیجا  ا یآ  د؟ یتسلط 

خود    هینشر  کی   یبرا  یامقاله  ا ی  د؟ایهشد صنعت  در  به    ایآ  ؟ایدنوشتهمعروف  مجاز  شما 

چند   فعالیت ا  د؟ یهست  استان   نیدر  پروفایل  ن یافزودن  به    ی برا  یعال   ی راهتان،  اطالعات 

کمک    در به کار بردن برخی از کلمات کلیدی   به شما   نیو همچن  برتری شما است   شینما

به    .کندمی باش  ادیاما  ا  دی داشته  اگر  تجربمهارت  نیکه  و  شغل    یابی دست  یبرا  اتیها  به 

 هم بگنجانید.   یآنها را در بخش قبل  د یکن یسع  د یبا ، مهم است یتان همبعد

 دیاضافه کنتوانید هر جا که می خود را  یهامهارت -20

خود    یتان هامهارت پروفایل  سرتاسر  در  بخش  -  بگنجانید را  در  فقط  و  مهارت"نه  ها 

قبال  "هایهدییتأ باگفته شد. همانطور که  را در بخش تجآن  دی ، شما  قرار    کاری  رب اها  خود 

خالصه و عنوان شما  بخش  در  مهم و مورد نظرتان    یهاکه مهارت  دی، اما مطمئن شودیده

در    شتری )اطالعات ب  د یوارد کننیز  خود    یهاهیتوصقسمت  ها را به  آن  بهتر است وجود دارد.  

 (. بخش بعدی

تأمهارت"بخش    در  و  می"هایهدییها  حداکثر  ،  باش  50توانید  داشته  اما  دیمهارت   ،

  3  یموارد را برا  ن یترمهم  نیبنابرا  ؛ نندیبیپروفایل فقط سه مهارت برتر شما را م   نندگان یب

  یهاییجذب توانارا  در شبکه خود    گریتوانید افراد دمی  نی. همچندیانتخاب کن قسمت اول  

 . دی خود کن

 دیرا جستجو کن هستند مرتبط  و یقواخیر که  یهانامه هیتوص -21

با    ک یکه از نزد  یتوانید از افرادمیدهند.  ای شما را افزایش می  حرفهها اعتبار  نامههیتوص
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به آن شخص نکات "، اما  د یکننامه  هیتوصدرخواست    دیاآنها کار کرده که به شکل را    یحتماً 

در جریان    د یکننده شما باهیتوص  ."کند، یاداوری کنید دادن داستان پروفایل شما کمک می

مراحل   برای  باشدشغل    ی بعداهدافتان  همچن  شما  رو  بداند  ن یو  مهارت  ی بر  و  چه  ها 

  میتقو  ک ی  میکنیم   پیشنهاد. ما  دیروز نگه دارخود را به  یهانامههیکند. توص  دیتأک  یاتیتجرب

 . دیکن تامین  د یجد یها نامههیدر سال توص ار تا حداقل دو ب د یکن م یرا تنظ   یادآوری

 دیبده نامهتوصیه شما هم -22

همکار خود    یبرا  اینامهتوصیهاگر    "است.  آن، دادن  نامههی گرفتن توص   یراه برا  نیبهتر"

کمک    یبرا  یخوب  تمرین  نیعالوه، ابه  کنند.را به شما میلطف    نیز این، احتماالً آنها  دیسیبنو

 است.تان ارتباطیبه افراد در شبکه 

 د یفراموش نکنرا خود  "قی عال"بخش  -23

انتها  "قیعال"  بخش ناد  یدر  اما ایگرفته م   دهیپروفایل اغلب  رمز ورود    بخش،  نیشود، 

اشتراک-جالب    یمحتوا قابل  لینکدین پست  ه یدر خبرما-  ی گذارو    یها لینکدین شماست. 

ها را به اشتراک  پست  نیتوانید امی  کهدهد  یرا نشان م   مورد عالقه شما  مربوط به موضوعات

نها شبکه  با آ  دیخواهیکه م   یگر ید  ی اافراد حرفه  افتنی  یاز آنها برا  ای،  دید و نظر دهیبگذار

 . دیاستفاده کن  دیشو

 استفاده از پروفایل خود  یبرا ی نکات

 دیپروفایل خود باش ماتیتنظ  مراقب  -24

  د یکن  می تنظ  یپروفایل خود را طور  ماتی توانید تنظ، مید یشغل هست   یدر جستجو  اگر

  ی کارفرما  د یخواهی. و اگر لزوماً نمدیآزاد هست  ، کار  یبرا  ، دیکنندگان بفهمان که به استخدام

را طوری انجام دهید که این اطالعات   ماتی توانید تنظ، میمطلع شودشما در مورد آن    ی فعل

هم شرکت  در  که  کسانی  تمام  بماند.از  پنهان  هستند،  کار  به  مشغول  شما  شرکت  با    نام 

 . دیکنترل کن  را نیز نند ی بیشما را م ی هایروزرسانکه به  یتوانید افرادمی نیهمچن

 تان را قرار دهیدلینکدین لینک رزومه خود  در  -25

که    دی، فراموش نکن انجام دادیدکارها را در پروفایل لینکدین خود    نیهمه ا  نکهیاز ا  بعد

به رزومه خود اضافه کرده   ماًیخود را مستق   URLتوانید  . میدی افراد را به سمت آن سوق ده

حت را    ی و  صورت  آن  دهید    hyperlinkبه  کس قرار  هر  را  ی تا  در  را  شما  رزومه    اشانهیکه 
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 کسب کند. ی شتریبالفاصله در مورد شما اطالعات ب ، بتواندخواند

 د یشو  لیکاربر فعال تبد کی به -26

  نباید   ، کنیدمیارسال  کار درخواست    ک ی   یکه برا  ی، تا دفعه بعدتان از اتمام پروفایل  پس

شروع   یشما برا کی روش شماره  ن یا". دیکاربر فعال باش  ک ی  د ی: شما بادیرا رها کن  ن ینکدیل

به شما کمک می  "در لینکدین است  شتر یب  ت یموفق  از لینکدین  فعال  کند شبکه . استفاده 

رشد   را  بدادهخود  خود  موجود  در شبکه  نقش  دیشو  دهی د  شتری،  درباره  و  خود  و  ، صنعت 

 .دیبدان شتر ی ب موجودبالقوه  یهافرصت

 ( انجام دهید )متفکرانه ارتباط برقراری درخواست -27

. با  "مکانی درجه یک برای ایجاد ارتباط است است که    نی لینکدین ا  بهعالقه من    دلیل"

افراد  یبرقرار با  م   یارتباط  قبل  از  آنالمی  دیشناس یکه  به صورت    ی اشبکه حرفه  نیتوانید 

ا را  نم  یافراد  باتوانید  می  نی همچن   و،  کرده  جادیخود  به شما  می  و  شناسیدیکه  در توانند 

ابزار فارغدی ارتباط برقرار کن  ، آشنا شوید وکمک کنندپیشرفت کاری   لینکدین    النیالتحص. 

تا  تواند به شما کمک کند  یشما( م  دانشگاهدر پروفایل    "النیفارغ التحص"بخش    زیرگروه)

 ی افرادتوانید با  یم   ای  د.اند را پیدا کنیدر دانشگاه شما تحصیل کرده  را که  یگریمتخصصان د

به   مشاغل مورد عالقه شما   ای   ا هکه در شرکت برقرار کنیدکار    مشغول  ارتباط  نیز  .  هستند 

جستجومی  ی حت با  کل   ی توانید  مانند    ی دیکلمات  جستجو  نوار    ا ی  "محصول  اب ی بازار"در 

 .دیبه دنبال افراد بگرد "درون گرا "  یحت

همراه درخواست  ،  کنیدارسال میارتباط  برقراری  درخواست    ی چه کس   هکه ب  ستی ن  مهم

  . بهدی کن  "یسازی، شخصیسازی، شخصیسازیشخص"آن پیغام را  و    د یکننیز ارسال    یام یپ

دارند توجه کن  هر آنها در پروفایل خود  برقراری  و در مورد آنچه که    د یآنچه  از  قصد دارید 

آنها با  آوربه  ارتباط  همچندیش با  دقیق  ار یبس  ،دیدست  از  –  دی باش  باوجدان،  نی.  کسی  اگر 

 شبکه شما خارج شد این مسئله را شخصی نکنید. 

برقرار  پس می  یاز  دهارتباط،  ادامه  را  مکالمه  ترتیب  :  دیتوانید  اطالعاتی  مصاحبه  یک 

  ای کند  که در آن کار می  یشرکت  ایدهد    یانجام م  ی چه کاریکس   اینکه هردر مورد  دهید تا  

ب  ، دیجد  ی هاپروژهدرباره   همچندیکن  کسب   یشتریاطالعات  در    گریکد یتوانید  می  نی.  را 

 . دیآنها نظر ده یهایروزرسانها و بهدرباره پست دیتا بتوان د یمشاهده کن  خود یدها یف 

لینکدین  –  دینکنسازی  شبکه  فقط -28 رشد    یریادگی  یبرااز  استفاده   نیزو 
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 دیکن

م   بیشتر لینکدین  یمردم  که  ی عالوهدانند  اینکه  شبکه  ک بر  منبع    ک ی است،    ایبستر 

همین    کنند و اند صحبت میها آموختهاست. کاربران درباره آنچه در پست  نیز   شترک دانشم

شما    کاری  نهیدر زم  یدیجد  شرفتی اگر پ.  شودیمنجر مای  افراد حرفه  انی به بحث در م  کار

گوگل اطالعات    در   جستجو   همچنین با    ی و تعامل   ی توانید در مورد آن به روش ، میدارد وجود  

 د. ید در بحث شرکت کنیتوانمیشوید و از تفکر دیگرانآگاه می . با این کار،دی کسب کن

و  گرید  ی کی لینکدین    آموزش می.  است  یعال  ی هایژگیاز  طشما  از    یع یوس  فیتوانید 

به پروفایل    م یشده را مستق  لی تکم   ی هاو دوره  د یو توسعه ده  د یاموزیب  را   د یجد  ی هامهارت

مشغول    صنعت مورد عالقه شما  ا یشغل    درکه    یافراد  لیپروفا  دنبال کردن.  دی خود اضافه کن

حداقل با توجه    ایکمک کند     های کاربردیدر تشخیص دوره  به شما   ندتوایمبه کار هستند،  

 دست آورید. به یی هاآنها سرنخ اتیها و تجرببه مهارت

 دیبه ارسال کن شروع  -29

  نی. اسندیمقاله بنو  یحت  ا ی   بگذارند  پست  این پلتفرمتوانند در  کاربران لینکدین می  همه

توانید  . شما میدیمتخصص باال ببر  ک ی کند اعتبار خود را به عنوان  ها به شما کمک میپست

خود را    دگاهید   تان،صنعت  اخیر  توسعهمیزان    ا یگذرد  یشما م   زمینه کاریدر مورد آنچه در  

توانید مقاالت مرتبط  می  ی. حتدینشان دهنیز  مهارت نوشتن خود را    همزمانو    د یارسال کن

بگذار  نیبه صورت آنال  دیامشاهده کرده  گرید  یرا که در جاها اگر  دیبه اشتراک  تازگی  .  به 

کنند که توجه سایر کاربران را به خود  اید، این امکانات به شما کمک میوارد این شغل شده

 جلب کنید.

ندارید، خود    ی هانوشتن پست  یبراآمادگی الزم  هنوز    اگر کن   را  دادن شروع  نظر  .  دیبا 

افراد    ریو سا   شهیو از متخصصان، رهبران اند  دیدر پروفایل خود انتخاب کن مربوط را    قیعال

 فید   ر آنها د  ی ها. سپس، با پستدیریبگ  اد و ی   دیکن   یرویپ  ،دارند  یخود که مشاغل   نهی در زم

 .  دی خود ارتباط برقرار کن

 د یوندیلینکدین بپ یهاگروه به  -30

راههای  گروه تعدادشتریب  افتن ی  یبرا  یباورنکردن  یلینکدین  در    نیمتخصص  ین  همفکر 

را در  صنعت شماست. شما می  ایشغل   برای متمرکزتر    طی مح  کیتوانید موضوعات مربوط 

دهید   قرار  بررسی  و  زم  یشتری باطالعات  و  بحث  کنیدخود    یکار   نهی در  بهکسب  عالوه،  . 
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 . هستند ی شما احتمال  ارتباطاتاز  یمجموعه بزرگ ،گروه  گرید یاعضا





 پاسارگاد گروه مهاجرتی  
 

 

 چگونه یک مصاحبه موفق داشته باشیم؟ : 8فصل  

 8فصل 
 ؟ می مصاحبه موفق داشته باش ک یچگونه 

 جلسه مصاحبه یبرا یسازآماده .1-8

 یکل  ینما

 .دیی ایب رون یب سربلند جلسه ازکه  د یدار  وقت ساعت ک ی

تأث  را  کننده مصاحبه  دیدار  یسع   شما.  استدوطرفه    ندیفرآ  ک ی مصاحبه     قرار  ریتحت 

 ها چقدر خوب است.دارد به شما نشان دهد که شغل آن  یکننده هم سع مصاحبه .دیده

پ   ک ی   نکهیا به شغل دست  ول ی م  داینفر  به  نه  ،شودینم  موفق  گر ید  نفر  ک ی   یکند  تنها 

موضوع وابسته است که شما چطور خود را در روز    ن یدارد، بلکه به ا  ی مهارت و تجربه بستگ 

 .  دی کنیکننده ارتباط برقرار مچطور با مصاحبه  نکهیو ا دیکن یمصاحبه ارائه م 

مصاحبه م  کی   هااکثر  طول  تنها  کشن یساعت  درواقع  اما    پاسخ   و  پرسش   قه ی دق   40د 

دق  یواقع ده  دارد.  م  قه یوجود  مصاحبه  محل  به سمت  و    د یشویم  مستقر   ،دی رویاول شما 

نوش  یبرا سؤاالت    که  دهند یم  را   امکان   ن یا  شما   به  ز ین  آخر  قه ی دق ده  .  آورندیم   ی دنیشما 

  اتیتجرب  و  ها واقعاً مهارت  د یکه شما با  ی پس زمان  ؛د یشو  خارج  ساختمان   از   و   دی بپرس  را  خود

کن  ارائه  را  م  د یخود  فرهنگ  زان یو  کن  ی تناسب  ثابت  را  است.    قه ی دق   40حدوداً    ، دیخود 

برداشت اول    ،د یداشته باش  ادیمصاحبه خوب است و مهم است که به    ک ی   د یکل   ی سازآماده

گونه که واقعاً آن  دی را در مصاحبه مطرح کن  یزیاگر چ .مهم است ز ین نیمهم است. تمر ار یبس

  تست   را   خود  مصاحبه   یهامهارت  و   دیبرو  مصاحبه  به  نیتمر  یبرا  یحت   دارد  ارزش   د،یستین
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 . دیکن

 شوند ی نم شغل گرفتن به  موفق مردم چرا نکه ی ا یبرا لی دال نی ترمعمول  .2-8

  از   نفر  937  ن یب  از  مزیتا  سهؤسم  یاب یکار  دپارتمان  توسط   منتشرشده   ینظرسنج

  شوندگان مصاحبه  رد   ی برا  که  ی اصل  لیدال.  کندیم  برجسته   را  نکته   نیا  ی خوببه  ،ان یکارفرما

 :از عبارتند ،کردند انیب

 نامناسب  لباس درصد  25 ▪

 اق یاشت عدم درصد  20 ▪

 بد  رفتار درصد  12 ▪

 ی آمادگ عدم  درصد 9 ▪

 باال  حقوق  مطالبه درصد 8 ▪

کار    توانندینم   که نی ا  ، رد  لی است که دل   ن یا  ترجالب  و   شدند  رد   مردم  درصد   74  نیبنابرا

  خوب   که  دیریبگ  ادی  اگر  نیبنابرا؛  ، نبوده استاندتجربه نداشته  یاندازه کاف به  ا یرا انجام دهند  

  د ی کن  یسع  د،یکن   قیراجع به شرکت تحق  د،یتا در مصاحبه خوب به نظر برس  دی بپوش  لباس

  کاشیا  . آورد  دیشغل را به دست خواه  ن یا  ، دیو به پول هم اشاره نکن  دی تف نکن  ن یزم  یرو

 ! بود یسادگ  نیبه هم

 موقع حاضر شدن به .3-8

  به  دن یرس  یچگونگ  ک،یلجست  یبررس  شد،  دییتأ  مصاحبه  جلسه  نکهی بعدازا  قدم  نیاول

  ، دی داشته باش  ریونقل خواهد بود. اگر تأخحمل  لهیوس  نیو بهتر  کشدیم   طول  که  یزمان  ،آنجا

به خاطر داشته    ن یکرد. همچن  د یرا به طرف منتقل خواه  یباوجود عذر و بهانه احساس بد 

به  دیباش انجام م  ن ی)با چند  ی درپیصورت پ که اغلب جلسات مصاحبه    15. اگر  شوندینفر( 

ا  د، یدیرس   رید  قهی دق  آن  ستی ن  یمعن  نیبه  بعد که  نفر  م   یها  معطل  آنگذارندیرا  ها  . 

کننده را  تا مصاحبه  د یوقت دار  قهی دق   40و اگر    کنندیمصاحبه شما را کوتاه م  اد ی زاحتمالبه

تأث د  ریتحت  م  نیا  د، یهقرار  است  ابدیکاهش    قهیدق  25به    یراحتبه  تواندیزمان  ممکن   .

 ها چند سؤال را از دست بدهند؟ آن

تأثنه  موضوع  نیا   کند   فکر  نیا  به   است  ممکن   کنندهمصاحبه  بلکه   دارد،   یمنف  یریتنها 
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موقع  به  را   خود  ، کار  یبرا  تواندیم  چگونه  د، یای ب  نجایا  به  مصاحبه  یبرا  تواندینم   فرد  اگر  :که

  شنهاد یپ   ما .  دی کن  فکر  اتوبوس  ریتأخ  ا ی  رمنتظرهیغ  کی تراف   مسئله  بهحتماً    نیبنابرا  برساند؟

  و  د یکن  دا یپ  را  هاتوالت  دیتوانیم .  دیبرو  کار  محل   به  زودتر  قه ی دق   30  حداقل   که   م یکن یم

  اما   ؛دی کنپاک  خود  کفش  از  را  گل  ای  و  دیکن   صاف  را  خود  کروات  د،یکن  چک   را  خود  یموها

 .دی هست حاضر مربوط ساختمان  در خود مصاحبه  زمان   در شما  که  است  نیا همه از ترمهم

.  شوندیلباس نامناسب رد م   پوشیدن   لیدرصد از مردم به دل   وپنج ستیب ی، طبق نظرسنج 

  یشرکت   به  اگر  یحت .  دیانتخاب کن   ک ی ش  یها لباس تمام مصاحبه  یکه برا  میکن یم  هیا توصم

  کی   در   است  قرار   ا ی  ، ندارند  دنیپوش  لباس   یبرا  ی سخت  و  سفت  فرهنگ  که   د یکنیم  مراجعه

  امکان،  صورت   در. دیکن منتقل   را  یخوب احساس  و د یباش  آراسته و  کی ش بازهم  د، ی کارکن  انبار

  وجود  ءاستثنا   چند  حال،نیباا.  باشد  چاره  نیآخر  نکهیا  مگر  دینکن   استفاده  نیج  شلوار  از

. روز   مد  یهالباس  فروش  ،مغازه  ک ی   در  ای   ینظافت   شغل  یبرا  کار  درخواست  مثل  ؛دارد

  است   ممکن  شما  نیبنابرا  ؛باشد  یاب یکار  موسسه  کی   محل  در  است  ممکن  شما   هیاول  مصاحبه

 یبرا  ی لیخ   نادرست  لباس  دنی پوش  و  کنند   نامثبت  مرا  دارند  قصد   فقط   ها آن»  که  دی کن  فکر

  رصد   را   شما   ی سرتاپا  مشاوره  و   تجربه  ها سال  از  پس  کاریابی   مؤسسات   اما   «ستی ن  مهم   هاآن

  ن یج شلوار . کنند  استفاده  شما   از  توانندیم  یی جا چه در   نند یبب  کنند یم  ی سع و  کرد  خواهند

  که   ی کتان  ی هاکفش  و  ده یژول  یموها  ده، ی نتراش  شیر  راهن،ی پ   ا ی  بلوز  ی رو  ی هالکه  ف، یکث

 ش یپ  شما   هیعل  که  هستند   ییزهایچ  ی همگ  اند،شده  زیتم  ش یپ   قرن  اواخر  در  بار  نیآخر

 پوشک ی ش   دیبا   د،یده یم  درخواست  یتابستان  شغل   کی  یبرا   اگر  ی حت  نیبنابرا  روند؛یم

 .دیباش

 : دی بپرس خودتان از

 ؟ یدار  اجی احت مو اصالح  به ایآ ▪

 هستند؟  زیتم  ت یهاکفش ▪

 اند؟ شده اتو تبلوز ای  راهنیپ ایآ ▪

 دارد؟  وجود لباست ی رو یالکه چ یه ایآ ▪

 د؟ یکن  کوتاه  ا ی اصالح را خود  شیر  دی با ایآ - مردان ▪

  حواس   توانندیم   هانیا  چون  د، یکن یم   استفاده   ی ادیز   جواهرات  و  ها حلقه  از   اگر

-ی م  شما.  دیباش  نداشته  همراه  را  هاآن  مصاحبه  روز  است  بهتر  د،نکن   پرت  را  کنندهمصاحبه
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  شما   جواهرات  به  کردن  نگاه  صرف  را  خود  وقت   نکه یا  نه   دهند  گوش   شما   به  هاآن  دیخواه

   . کنند

  ی هاسال  در   ی کوبخال.  کند  منصرف  شما   استخدام   از   را  افراد   یبرخ  تواند یم  ی کوبخال

  روز   مد   به  دارند،   یاد یز  تیمحبوب  که   پاپ   ی هاستاره  و   بکهام   د یوید  استفاده  ل یدل  به  ریاخ

  قطعاً   ی کوبخال  و   است  شغل   انجام  د یکل  آراسته  ظاهر  ها، نقش  از   ی بعض  در   اما   ؛ اندشدهلیتبد

  در  یاشهی کل  یالگو  ک ی   با  را  شما   است   ممکن  کنندهمصاحبه.  زندیم   بیآس  شغل  وجهه  به

  نظر  در   نیبنابرا  دهد؛  قرار  یقضاوت   ش یپ  مورد   را   شما   ظاهر  ای   و  کند   قضاوت   خود  ذهن

  کی  در  شرکت  هنگام  در  دنی پوش  لباس   انتظار  مورد   و  معمول  نیقوان  با   یسازگار   گرفتن 

 . دارد  اریبس ارزش  مصاحبه،

  ک ی   است  ممکن.  بله  رفت؟   مصاحبه   به  تریمعمول   لباس   ک ی   با  بتوان  که   هست   یزمان   ایآ

  ن یا  احتمال   اگر.  ردیگ  قرار  شی آزما  مورد  موردنظر  شغل  در  نی ماش  ک ی   از  استفاده  با  مهندس

  ان یب  وضوح به  اگر  اما   ؛ دیباش  داشته   را  لباس  ضیتعو  طیشرا  دی با  حتماً  ، دارد  وجود  موضوع

 . باشد کیش  و آراسته  است بهتر پس  نشود،

 دیکن قیتحق شرکت مورد  در .4-8

  ند ی فرا  نیا.  است  مصاحبه  ی برا  یآمادگ   از  یکوچک   بخش  فقط  شرکت  مورد  در  قیتحق 

  شما .  وب  در  کاوش  ساعت  نی چند  تا  تیساوب  عیسر  ینیبازب  از  ؛باشد  یزیچ  هر  تواندیم

  خدمات  بخش   ا ی   شرکت  یمرکز  تلفن   مثالً   ؛ دی کن  استفاده   تریم یقد  ی هاروش  از   دیتوانیم

 نترنتیا  امروزه  اما  ؛دیبخوان  شتریب  اتیجزئ  یبرا  را  شرکت  بروشور  و  دیکن  چک   را  یمشتر

 . است شروع یبرا ییجا

  موتور  ا ی  گوگل  از  متناوباً، .  دیکن   شروع  شرکت  تیساوب  به  ورود   با  را  خود  قیتحق   نیبنابرا

  ی جستجو  با  اکنون.  دیبپرداز  مزبور  شرکت  ی جستجو  به  و  د یکن   استفاده  گرید  یجستجو

 . دیکن شروع یبردارادداشتی و  لیذ موارد

 کنند؟ یم  نیتأم/  فروشند یم/   دهند یم  انجام یکار چه هاآن ▪

 هستند؟  تربزرگ گروه  ک ی  از  یبخش  هاآن ا یآ/   دارند  تابعه شرکت  هاآن ایآ ▪

 هستند؟  یالملل نیب/   یمل /   یمحل  هاآن ایآ ▪

 ی ب یتقر اندازه ▪
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 هستند؟ یکسان  چه تیریمد گروه ▪

  آنجا   در .  است  «اخبار   انتشار »  بخش  د،ی کن  نگاه  آن  به  دیبا  که  ییهامکان  نیبهتر  از  یکی

 دیخواه  را   گرید  قیحقا  از  ی اریبس   و   تازه  یهاانتصاب  د،ی جد  محصوالت  درباره  یاطالعات   اغلب

  در  بعد.  ردیگ  قرار   مورداستفاده   کنندهمصاحبه  دادن   قرار   ریتأث   تحت  یبرا  تواندیم   که  دید

  حاصل  ج ینتا  در  ی زیچ  چه   دین ی بب  و  د ی ده  قرار   ی عموم  یجستجو  کی   تحت   را   شرکت  گوگل

  بوک،سیف   سمت  به  ای   دیکن   دا یپ  هاآن  وکار کسب  مورد   در  ی مقاالت  است   ممکن.  شودیم

 از   است  ممکن  شخصاً  شما  .است  یبعد  مرحله  نیا  ؛دیشو  برده  ها آن  ترییتو  ای   و  نینکدیل

  محصوالت   و  خدمات   یارتقا   منظوربه  انی کارفرما  اما  د، یباش  داشته   تنفر  یاجتماع   یهارسانه

  به  ریناگز  خود  شرکت  موضوعات   و  مسائل  درباره  کردن   تییتو   و  هایروزرسانبه  ارسال   خود،

 یبرا  را  شرکت  یاجتماع   رسانه  یهاکانال  دیبا  شما  نیبنابرا  شوند؛یم   داده  سوق  سمت  نیا

 .دی آور دست به یشتریب قیحقا تا  د یکن جستجو  شرکت مورد در  شتریب اتیجزئ

  نام   واردکردن  با.  دیکن   قی تحق   کننده مصاحبه  مورد  در  د یکن  ی سع   دی با  حاال   خوب

  قیحقا   ن یا.  دیکن  کشف  آن  مورد  در  را  ی ق ی حقا  است  ممکن  گوگل،   در  کنندهمصاحبه

  را او  که  د یشو مطمئن  دیتوانیم  خود  مصاحبه  طول  در  ها آن به  اشاره  با  و  باشد  د یمف تواندیم

رامقاالت  اغلب.  دی دهیم   قرار  ریتأث  تحت  بشدت   ج ی نتا  در  دیتوانیم  ،اندنوشته  هاآن  که  ی 

 .دی کن  دایپ  ها آن مورد در  یریتصاو ی حت ای  و دی ابیب جستجو

  در   ی اطالعات  که  دارد   وجود  ی شتریب  احتمال   باشد،   داشته  یتربزرگ  گاهیجا   فرد   چه  هر

  درباره   ق یتحق   یبرا  ی دیکل   ابزار  کی   ن ینکدیل.  باشد  داشته  وجود   نترنتیا  در   موردش

  ،جستجو  جعبه  در   خود  نام  واردکردن  و  آزاد  حساب   ک ی  کردن  باز  با.  است  کنندهمصاحبه

 .دی نیبب را  اشرزومه  کل  دیتوانیم اغلب

 دیاز چاپگر استفاده کن .5-8

  مورد   در  که   ی سؤاالت  تعداد   کاهش  و   کننده مصاحبه  دادن  قرار   ر یتحت تأث  ی برا  ترفند  کی

 با   را   ها آن  و   دی کن  چاپ   را  شرکت  ت یساوب  صفحات   که   است  ن یا  ،شود یم  ده یپرس   شرکت

  چه   ما   مورد  در  شما  شودیم  دهیپرس  شما  از  که  ی زمان.  دیببر  پوشه   ک ی   قالب  در  خود

.  دی ده  نشان  کنندهمصاحبه  به  را  هاآن  و  دیبردار  را  هابرگه  و  د یبازکن   را  خود  پوشه  د؟یدانیم

  و   دیاخوانده  را  هاآن  شما  که  کنند یم   فرض  و  خورندیم  بیفر  کنندگانمصاحبه  از  یاریبس
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)که    قت یحق  ن یا.  کرد  خواهندسؤال    خود   سازمان  مورد  در   ی اساس   موضوعات   مورد  در  تنها

  یول   ؛دیاداده  انجام  یکار  مصاحبه  یبرا  شما  که  دهدیم   نشان(  د یاکرده  چاپ   را  هابرگه  شما

  داشته   لیتما  است  ممکن  کنندگانمصاحبه  چون  ؛دیباش  داشته  را  یادگ م آ  حداقلبازهم  

 . بدانند ، دیاگرفته اد ی  قتانی تحق  و  تیساوب از که  را  آنچه باشند

 د یکن چاپ را خود  رزومه از نسخه کی  .6-8

  از   نسخه  ک ی   که   د یباش   داشته  اد ی   به  د، یکن یم   چاپ   را   تی ساطور که صفحات وبهمان

 نسخه   ک ی  نیهمچن   و  یشغل  درخواست  از  نسخه  ک ی   نیهمچن  ؛دیکن  چاپ  زین  را  خود  رزومه

  را   ها آن  ی دو  هر  د، ی کن  چاپ   را   خود   رزومه  د یاکرده  فراموش  کهی. درصورتیاصل  فراخوان  از

 برای اطالعات بیشتر به بخش رزومه مراجعه کنید.. دیببر خود مصاحبه به

 مصاحبه انواع .7-8

  حال  در.  شودیم   انجام  دایکاند  انتخاب  یبرا  انی کارفرما  توسط  مصاحبه  از  یمختلف   انواع

.  میکن   برخورد  دیبا  نوع  هر  با  چگونه  م یده  شنهادی پ  و   میبپرداز  نوع  هر  به  میخواهیم   حاضر

 مصاحبه  ا ی  محور  چت  مصاحبه  از  کنندهاستخدام  که  دینباش  مطمئن  است   ممکن  شما 

 بر  ی مبتن   مصاحبه   کی   یبرا  شدن  آماده   ما   ه یتوص  نیبنابرا  ؛کندی م  استفاده   محور  تیصالح

  سؤاالت   از  کامل  مجموعه  ک ی  یبرا  تواندیم  ، دیکنیم   آماده  شما  که  ی پاسخ  ؛است  تیصالح

  60  از   ش یب  ن، یهمچن .  ردیگ  قرار  مورداستفاده   شما   ی هاپاسخ  ت یتقو  منظور به  ت یرصالحیغ

 .کنندیم استفاده  ت یصالح بر ی مبتن مصاحبه  یهاپرسش  از ها سازمان درصد 

 دور راه از یغربالگر و مصاحبه .1-7-8

 یتلفن یهامصاحبه

آن  انیب  CIPD  ی نظرسنج  در   ان یکارفرما  از   درصد  50  از  شیب که  از  کردند  ها 

 . کنندیاستفاده م  یغربالگر شی عنوان پبه یتلفن  یهامصاحبه

کننده از شما در  مصاحبه  ی: زشیانگ  ی: مصاحبه غربالگرشوندیم  م یها به دو دسته تقس آن

سؤال    ، درخواست  ی شما برا  زهیانگ  از   و   د یاکار درخواست داده  ن یا  یچرا شما برا  نکه یمورد ا

کننده  ( مصاحبهت یبر صالح  ینوع مصاحبه )مصاحبه مبتن   نیترو متداول  ن ی. در دومکندیم
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)که   د یو تجربه خود ارائه ده یینشان دادن توانا یبرا یی هاکه مثال  کندیاز شما درخواست م 

و    کشد یساعت طول م  کی  ند یفرا  ن یطورمعمول ا(. بهشودیپوشش داده م  فصل  ن یبعداً در ا

بهراست است. مصاحبهو سر  «م یمستق »  اریبس  تاً یماه به سؤاالت مربوط   می طور مستق کننده 

هستند که شما    یی زهایثبت چ  ا ی ها مشغول نوشتن و  جهش خواهد کرد. آن  ی به نقش شغل

پاسخ  د ییگویم احتماالً  آن  یهاو  رساند.  خواهند  ثبت  به  را  همچنشما  تجربه نه  ن یها  تنها 

  د یرا منتقل کن   هادهیا  دیتوانیشما چطور م   کهنیشما را مورد قضاوت قرار خواهند داد، بلکه ا

  ،ی تلفن  مصاحبه  نوع  دو   هر  یبرارا هم رصد خواهند کرد.    د یتلفن ارتباط برقرار کن  قیو از طر

  ی صداها  گرید  و  شود  پخش   ونیزیتلو  یصدا  بزنند،  غ یج  نهیزم پس  در   کودکان   است   ممکن

  واقعاً   دیبتوان  تا  دیبرو  جداگانه  اتاق  ک ی   به.  باشد  داشته  وجود  است  ممکن   کنندهپرت  حواس

 . دیبردار خود با ،د یکرد  هیته قبالً   که ی را ادداشت ی هرگونه و د یکن تمرکز

   اسکایپ یا مایکروسافت تیمز مصاحبه

تیمز  یهامصاحبه مایکروسافت  یا    استخدام   سطوح  تمام   در  ی اندهیفزا  طوربه  اسکایپ 

  به  تواند یم  کننده مصاحبه  که  است   نیا  شما   یبرا  ی منف  نکته.  رندیگیم   قرار   مورداستفاده 

  محل   به  شود   خواسته   شما   از   است   ممکن .  کند  ش یپا  هم   را   شما   بدن   زبان   ی محدود  زانیم

 ی برا.  شوندیم   انجام  شما  خانه  در  اسکایپ یا مایکروسافت تیمز  ی هامصاحبه  اغلب  اما  ؛دییایب

  از  استفاده   با   نیتمر  .  د یکن  آماده  را  ت یصالح  بر  یمبتن   سؤاالت  د یبا  ز ین  هامصاحبه  گونهنیا

  نانیاطم  مصاحبه  روز   در.  دیکن  عادت  ی تکنولوژ  به  تا   است  مهم  اسکایپ یا مایکروسافت تیمز

پیراهن  اگر.  دیبپوش  لباس   دقت   با  و   د یکن   حاصل  و    داشته   اد ی   به  حتماً   ، دی دار  تن  به  کت 

پیراهن  با  تا  دیکن   انتخاب   یاگونههب  را  شلوار  که  دیباش و   اریبس  .باشد  داشته  مطابقت  کت 

 ... و دی بازکن را  در  تا دیشو  بلند شما اگر است آورخجالت

  ی برا  که   د یبخواه  هاآن  از   کنند، یم   استفاده  شما   خانه  نترنتی ا  از   گرانید  اگر   ن یهمچن

  دیتوانیم   ند،یبیم   را  شما   فقط  گرید  فرد  ازآنجاکه .  بگذارند  کنار   را  خود   کار   مصاحبه  مدت

  دور   را  هاآن  و  کرده  ادداشتی  ی کاغذ  صفحه  یرو  بر  را  یاحتمال  سؤاالت  به  خود  پاسخ  نمونه 

  یبرا  که   نباشد   مشخص   واضح   طوربه  که   د ی کن  رفتار   ی طور  حال،نیباا.  دین یبچ  ش ینماصفحه

 . دیشد ها آن فمعطو ی طوالن زمانمدت

 یدانشگاه النیالتحصفارغ با یی ویدیو یهامصاحبه

  د ی با  شما   آن  در   که   است   ن یا  ی دانشگاه  الن یالتحصفارغ  استخدام   ی برا  د یجد  روش   کی
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  شما  از   و  د یشو  ت یساوب  ک ی   وارد   شود یم  خواسته   شما  از .  دی ریبگ  خود  از   ی سلف   دئویو  کی

  شما   دستگاه   ی رو  بر  ن یدورب  ق یطر  از  شما  ی هاپاسخ  .دیده  پاسخ  را  سؤاالت   که   خواهدیم

  یعن ی  ؛ دی کنارائه پاسخ خود استفاده    ی برا  قهی دق   کی   یزمان   ی ها. اغلب از بازهشوندیم  ثبت

ا در  را  خود  جواب  زمان  ن یارسال  یا  د یکن   نیتمر  ی چارچوب  اسکایپ  مصاحبه  همانند   .

تیمز ب  یها ادداشتی   ،مایکروسافت  اطراف صفحه  یدیکل  قیحقا  همربوط  در  خود    شینمارا 

 .دی استفاده کن کمک عنوان  ها بهو از آن د ینیبچ

 رزومه یهامصاحبه - رو در رو یهامصاحبه .2-7-8

 .دیدر مورد رزومه خود با من حرف بزن

کننده  . مصاحبهشودیشناخته م   CVعنوان مصاحبه  است که به  ی زیچ  ی سؤال مبنا  نیا

  تجربهیکننده باگرچه مصاحبه  .شما است  ی ابقه کارو س   یاز سابقه شغل  ی ابه دنبال خالصه

ها در تالش  کنندهاغلب مصاحبه  ،کندیپر کردن زمان استفاده م  د یسؤال به ام  نیاغلب از ا

تجرب  ن یا  ییشناسا  یبرا برا  اتیهستند که چقدر  و آن  ی نقش شغل  یشما  ها مناسب است 

م آن  ایآ  نکهیا احساس  آن  کنندیها  در شرکت  شما  خواهکه  مناسب  آن  ایبود    دیها  ها  نه. 

محرکبه  نیهمچن به  بالقوه  و  یشخص  یهاطور  م  یهایژگ یو  نگاه  براکنندیشما    ی. 

برا  ی سازآماده مهارتمصاحبه  یخود  ابتدا  شاها،  و  نقش    یبرا  از یموردن  یهایستگی ها 

که    د یفکر کن  ن یو به ا  د یرور کنحاال رزومه خود را م  .   د یکن  یی موردنظر را شناسا  ی کاربرد

 .  دیاگرفته اد یمختلف  یهادر قالب نقش ا یاند و افتهیها چگونه توسعهمهارت نیا

  فرد  کی  عنوان به شما  درباره بخواهد  است ممکن  کننده مصاحبه پاسخ، از  ی بخش عنوانبه 

  آماده  را   خود  رزومه  که  ی زمان  همه،   از  ترمهم.  بشنود  د، یاداده  توسعه   را  کارتان   چگونه  نکهیا  و

  را  کننده مصاحبه  حوصله   و  د یکن   آماده   خالصه   صورتهب  را   خود  شغل   د یکن   ی سع   د، یکن یم

 موضوع  ن یا  حول  ی سؤاالت  است  ممکن  د، ی کنی م  ان یب  را   خود  رزومه   که   طورهمان.  دینبر  سر

  ک ی  از   ی بخش  اب  و   دی ده  رییتغ  دیخواهیم   را  خود   شغل  شما   چرا  که  شود  ده یپرس  شما  از

  با   مرتبط   بالقوه   سؤاالت   مورد  در   ن یبنابرا  د؛ یکارکن   فشارتحت  ی حت   ا ی  و   د یکن   عمل   گروه

  که   است  نیا  ، دیکن  تمرکز  آن  بر  د یدار  ازی ن  واقعاً  که  ی مناطق   از   یک ی.  دی کن  فکر  زین  تیصالح

  ل یتبد  ی واقع  بازنده  کی   به  را  شما   تواندیم  موضوع  ن یا.  دیداد   رییتغ   را  خود  کار   شما   چرا

«  کردم  ترک  را   آنجا   من  نیبنابرا  ؛ نداشت  وجود  شرفت ی پ  یبرا  ی فرصت   چ یه»  مثال   یبرا.  کند
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  درباره  ی منف  طوربه که  د ی کن  یسع   نیهمچن  دارد؟  وجود  دیجد  شغل  ن یا یبرا ی اندهیآ چه  ای

 .دی نکن صحبت  خود  یم یقد ان یکارفرما

 یگروه یهامصاحبه .3-7-8

  با   گرید  فرد  نیچند  و  شما  یگروه  مصاحبه  ک ی   در  دهد،یم  نشان  نامش  که  طورهمان

  که   شودیم خواسته شما  از گروه  ک ی  عنوانبه. دیریگی م قرار  سؤال  مورد و  دیشویم جمع  هم

  کوچک  یابی ارز  مراکز  هانیا.  دی کن  صحبت  موضوع  ک ی   درباره  ای   و  داده  انجام  یگروه  کار   ک ی

  را   کوتاه  مقدمه  کی   پس   ؛ دیکن  ی معرف   را  خودتان  که  شودیم  خواسته   شما   از  معموالً .  هستند

  کی   که  شود یم  درخواست  شما  از   مقدمه  نیا  یبرا  اغلب.  دی کن  نیتمر  خود   سابقه  مورد   در

  یزیچ  چه  که   دی کن  فکر  نیا  به   قبل  از  پس  ؛دیکن   ان یب  خودتان  مورد  در   رمعمولیغ  تیواقع

  ؛ دیریگی م  قرار  قضاوت  مورد  ،د یهست  ساختمان  در  که  یالحظه  همان  از.  دییبگو  دیخواهیم

  با  د یکن   ی سع  نیبنابرا  د؛ یکن ینم   منتقل   یخوب  احساس  ،د یستی با  ییتنهابه  طرف  کی   اگر  پس

 . دیریبگ ارتباط داهای کاند  گرید با  مکالمه شروع یبرا سؤالپنج  اچهار ی  کردن آماده

 :باشد صورت  ن یا به تواندیم پرسش

 د؟ ی کنیم ی کارچه حاضر حال در  د؟ی مدآ کجا از

 د؟ ایهشد  لیالتحصفارغ  دانشگاه  کدام از

 د؟یکرد  انتخاب را  رشته نیا چرا

 د؟یدهیم  انجام ی ورزش چی ه شما ایآ

  شرکت   مباحث  در  فعاالنه  و   د یکن  صحبت  دائماً  ،دی دار  ادی  به  که  یی هاتیفعال   طول  در

 . دیکن

 پانل یهامصاحبه .4-7-8

مانند مشاغل دولتی    ، از مصاحبه ها  بعضی    روبرو  ی افراد  از   یگروه  با  شما   استرالیا،در 

  بر  یمبتن   اغلب  هامصاحبه.  کنندهمصاحبه  ک ی   تنهانه  کنندیم   سؤال  شما  از  که  دیشویم

  ن یا  که  یکس   به  را  خود  پاسخ  شود،یم   دهیپرس  شما  از  یسؤاالت  که  یزمان   ؛هستند  تیصالح

.  دیکن  نگاه  حاضر   افراد  از  ک ی  هر  به  که   د یکن   دقت   اما  ؛دیده  ارائه  است،  ده یپرس  را  سؤال

  تمرکز  پرسدیم  سؤال  ، زمان  ازدرصد    90  که  یفرد  یرو  بر:  یسرانگشت   قاعده  ک ی  عنوانبه
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 به  که   است   ن یا  کیتکن   نیا  پشت  دهی ا.  دی کن  توجه  پانل  یاعضا  به   زمان  از   درصد   10  د؛یکن

  به  ن یهمچن  ؛کنند  یابیارز  مشترک  صورت هب  را  شما   دهدیم   اجازه  مندعالقه  نیطرف   همه

  در   را  یمتفاوت  ریتعاب  اغلب   و  کنند  یاب یارز  را   شما  شواهد  یجمع  طوربه  تا  دهدیم  اجازه   افراد

 . کنندیم  انیب آن مورد

 افته ی ساخت ریغ یهامصاحبه .5-7-8

  توسط   اغلب   ، آزاد  ان یجر  و  ساختار   بدون  ی هامصاحبه  دهد،یم   نشان   نامش   که   طورهمان

  ت یماه.  شوندیم   استفاده  انتخاب  ی برا  ییمبنا  عنوانبه  دهیند  آموزش   کنندگانمصاحبه

 تواند یم  اما  ؛سازدیم  بهتر  نامزدها  یبرا  را  هاآن  افتهیساخت  ریغ  ی هامصاحبه  آزاد  انیجر

  طوربه  تواندیم  مصاحبه  طرف،ک ی از.  شود  مردم  از   یگروه  انیم   در  متناقض  شواهد  به  منجر

  یرو  اد یزاحتمالبه  کنندهمصاحبه  چون  ؛ است  د یبع  حال، نیباا .  باشد  فوتبال   مورد   در   کامل 

  بر  یمبتن   مصاحبه  ک ی   مشابه  ، خود  ی هاپاسخ  کردن   آماده   با.  کرد  خواهد  تمرکز   ی شغل  نقش

  خود   ییتوانا  و  د یکناشاره  ییهامثال  به  دیتوانیم   ،(باشد   افته یساخت  ریغ   اگر  یحت)  تیصالح

  یهامهارت  تمام  اثبات   و   ارائه  شانس   که  د یکنیم   احساس  اگر.  دیده  نشان   ها آن  قالب  در  را

  ان یپا  در  را  برجسته   نکات  از  یبرخ  که  است  نیا  راه  نیبهتر  د،یندار  مصاحبه   انی پا  در  را  خود

  با.  ریخ   ای   دی دار  ی سؤال  ا یآ  :شودیم   ده یپرس  شما   از   که  یزمان  یعن ی  ؛ دیکن   انی ب  جلسه  زمان

  را  خود   مرتبط  اتیتجرب  دیتوانیم   ،اندشدهنیتدو  و  انتخاب   دقتبه  که  مهم  سؤاالت  دنیپرس

 :کندیم برجسته را  یمشتر خدمات  به ازین ،فراخوان اگر  مثال، یبرا. دیکن انیب

  خوب  یمشتر  خدمات  یهامهارت  با  یفرد  دنبال  به  شما  که   شدم  متوجه  فراخوان  در  من

  چقدر   که  بودم  فکر  نیا  در  من  .دارم  کار  سابقه  سال  پنج  از  ش یب  نقش  نیا  در  من  .دیهست

 ( خود  سالهپنج تجربه بر د یتأک با )داشت؟ خواهد وجود نقش نیا در  یمشتر تعامل

 ی رفتار/  تیصالح بر یمبتن مصاحبه .6-7-8

  ی مبنا  عنوانبه  تیصالح  بر  ی مبتن(  ی رفتار)   سؤاالت  از   ان یکارفرما  از   ی اریبس

  ما   چرا(.  ینظرسنج   طبق  درصد  شصت  از  ش یب)  کنند یم  استفاده  خود  انتخاب   یهامصاحبه

  و  است  مصاحبه   نوع  نیترعیشا  نوع  ن یا  که  لیدل   ن یا  به  م؟ی کنیم  تکرار  را  قت ی حق   نیا

  فلسفه.  است  مصاحبه   نوع  نیا  یبرا  شدن   آماده  ، کار  ندهیجو  هر   یبرا  شروع  نقطه   نیبنابرا



 163 م؟ یمصاحبه موفق داشته باش کی: چگونه 8فصل 

 

 گروه مهاجرتی پاسارگاد  
 

  یبرا  گذشته  رفتار  از   استفاده:  شودیم  ان یب  صورت   نیا  به  تیصالح  بر  یمبتن   مصاحبه

  و   مدارک  شواهد،  که   خواهندیم   شما  از   ساده   عبارات  با  ا ی  نده ی آ  عملکرد  ین یبشیپ

  ، آورندیم   ارمغان  به  اعتبار  شما  یبرا  و  قرارگرفته   قضاوت  مورد  اغلب  و  د یدار  که  ییهاداستان

 .دیریگیم  یخوب  نمره  ،است  یقو   ی کاف   اندازهبه  دیکن یم  فیتعر   که  یداستان  اگر.  دیکن  ارائه

  بر  یمبتن   سؤاالت  از   کارفرما  اگر  !بله.  دارد  همراه  به  یترکم  نمره  فیضع   داستان   ک ی

  که   هست  نفر   ک ی   طورمعمول،به.  دهدیم  نمره   را  شما   یهاپاسخ  کند،یم   استفاده  تیصالح

  نیا.  کندیم  ادداشت ، یدییگویم  شما  که را    ی زیچ  هر  گرید  نفر   کی   و  پرسد یم  را   سؤاالت

 . کندیم  دایپ  ادامه اغلب کار 

  شما   اگر   رسند، یم   نظر  به  سخت   اگرچه  و  د یباش آماده  یی هامصاحبه  ن یچن  یبرا  د یبا  شما 

 .  است آسان د،یکن   کسب قبل  از  را  خود یآمادگ 

 :شوندیم شروع گونهنیا سؤاالت  اصل، در

 ...که دییبگو من  به یزمان  به راجع  شودیم

 ...شما که د ییبگو من به ی تی موقع مورد  در

 ...که یزمان   از دیبزن مثال  ک ی  دیتوانیم

 STAR "استار" کیتکن - تیصالح بر یمبتن سؤاالت به پاسخ  جاد ی ا .7-7-8

شغلی  یبرا  یاصل   تجارب /    مهارت  الزامات   ییشناسا  از   پس   د یتوانیم   اکنون  ، موقعیت 

  در   نیهمچن .  دی کن  آماده  سؤاالت  آن  یبرا  را  پاسخ  و  کرده  ین یبشیپ   را  مصاحبه  سؤاالت

 . دیکارکن مهارت  بر یمبتن  سؤاالت به خود  یهاپاسخ ی رو واقعاً  ، دیدار  که  یزمان

 : دیکرد  ییشناسا را( یستگ یشا ) مهارت  یهاحوزه که نیا محضبه پس

 .دی کن  مشخص  را  یشغل  نقش  توسط ازی موردن مهارت هیناح هر. 1

 . دیکن   فکر  ،بپرسد مهارت   حوزه ن یا درباره  است ممکن  کنندهمصاحبه که  یسؤاالت به. 2

  شما=    دیدار   را   مهارت  نیا   که   د یده  نشان  کنندهمصاحبهبه    تا   د یکن   فکر   مثال  کی  به.  3

 . دیهست «دارتیصالح»  خاص منطقه ک ی  در

 . دیکارکن   هاآن ی رو بر و دیس یبنو را  ها داستان و هانمونه . 4

 .دیریبگ اد ی  را ها داستان تیدرنها. 5

  را   هاآن  توان یم  که  باشد   داشته  وجود   سؤال   نیچند   است  ممکن   ی مهارت  ه یناح  کی  یبرا
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 . باشد مختلف سؤاالت به پاسخ  یبرا داستان ن یچند جادی ا ی معن به است ممکن و  دیپرس

 .است STAR  ک ی تکن از استفاده  شما  یهاپاسخ  یسازمانده یبرا راه نیبهتر

STAR یعن ی: 

S  =دیهست آن در  که  ی تیوضع  ای  صحنه فیتوص  -  تیموقع . 

T  =هاآن ت یاهم و ف یوظا از هرکدام  ییشناسا -  فیوظا. 

A  = دی داد انجام  مسائل حل یبرا شما  آنچه و شما اقدامات  - اقدامات. 

R  =دیاآوردهدستهب  که  یج ینتا/  سود  -  جی نتا . 

  از   ی ع یوس  ف یط  با   را   هاآن  توانیم   که   کنند یم  کار   مثال   پنج  ای   چهار   ی رو  مردم   اکثر

 . باشد ی کاف   دیبا که  ؛داد  قیتطب پرسش یهاحوزه

.  دیکن   مشخص   را   صحنه   که  ستی ن  الزم  د ینکن  فکر  شناسد، یم   را  شما  کنندهمصاحبه  اگر

 ک ی   اگر .  شوندیم   یازده ی امت  اغلب   شما   یها پاسخ  ت،یصالح  بر  ی مبتن  ی هامصاحبه  در

  تنها   و  ستین  هاشکاف  کردن  پر  به  مجاز  کنندهمصاحبه  نشود،  انیب  شما  توسط  قتیحق 

 . می داد انجام  ما آنچه  نه دی داد انجام  ت یموقع آن  در شما  که  دهدیم از یامت  را یزیچ

  خودتان   درباره  که  یزمان  .د ینکن   صحبت  « ما»  مورد   در  مثالها  کردن   فیتعر  هنگام  نیبنابرا

  کامل   تا  د یکارکن  خود   ی هاپاسخ  ی رو  بر  روز   چند .  دی کن  استفاده   « من»  از   ، دیکن ی م  صحبت 

  اتیجزئ  وارد  اگر .  باشند  مهم   واقعاً  که نیا  مگر  ؛ دینشو  وارد   یک ی تکن  و  ی فن  اتیجزئ  به.  شوند

 . دیده کاهش  را مثال ریتأث است  ممکن ،دیشو

  ها آن  .باشند  دهیچ یپ  و  یطوالن   دی با  که  دی نکن  فکر   .باشند  ساده   اری بس  توانندیم   ها  مثال 

 . دهند نشان را  الزم ی هامهارت و باشند  افته ی ساختار یخوببه دی با فقط

 . دیکن تمرکز یواقع  سؤال  یرو د، یکنیم آماده  را  ها مثال  که  یزمان

  تواند یم ن یا ؛برسانند فروش هب ها تیواقع در  ساختن غرق  با  را خودشان  دارند   لیتما افراد

 . دیباش داشته توجه نکته  ن یا به که است مهم. ببرد نیب از  را داستان  اثر

  یبرا  و   م یکن یم   ه یتوص  که  یگرید  ساختار   ، STAR  روش  ی برا  نیگزیجا  کی   عنوانبه

  مشکل  یرو  بر  شتریب  شما  که  شود یم  باعث   نیا.  است  IPAR  روش  ، است  ترآسان  هم  یبرخ

 . دیکن تمرکز

IPAR است ریز  عبارت  مخفف : 

I   =دییبگو ما  به ت یوضع درباره   -  مقدمه. 
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P  =دیکن جادیا را  مسائل  و مشکالت . 

A  = دیداد  انجام شما   که ی کار - عمل . 

R  =امکان صورت  در  ی ریگاندازهقابل  -  جی نتا. 

  که   دییبگو فقط   نکه ی ا نه ؛د یکن ارائه را  یریگ اندازهقابل  جینتا  د ی کن یسع  ساختار  دو  هر  در

 «. رفت  شیپ  خوب زیچهمه»

 تیصالح بر یمبتن  نمونه سؤاالت .8-7-8

 :شوندیم  تکرار دائماً  که  دارند  وجود  یدی کل یهاتی صالح مشاغل،  از یاریبس یبرا

 خوب  یمشتر  خدمات ارائه ی هامهارت •

 ی م یت کار  •

 خود  کار یبند تیاولو و  یسازمانده ییتوانا •

 ق یدق /   ادیز اتیجزئ به توجه •

 فشار تحت کار ییتوانا •

 هااالجلضرب  کردن  برآورده و شدهنییتع اهداف  به دنی رس ییتوانا •

 ع یسر یسازگار/  یریادگ ی •

 له ئمس حل •

 ی ات یعمل  ییکارا  ای  ندیفرآ  بهبود ییتوانا •

 : باشند ریز موارد شامل است  ممکن ی تیریمد  یهانقش

 گروه  ک ی  تعهد کسب  و زهیانگ جاد یا ییتوانا •

 ندارند  ی مناسب عملکرد که  گروه  یاعضا  با مقابله ییتوانا •

 گروه  ی اعضا توسعه ییتوانا •

 گروه  یاعضا به کارها   مؤثر کردن  محول ییتوانا •

 کیاستراتژ سطح  در کار ییتوانا •

 ی ات یعمل  ییکارا  ای  ندیفرآ  بهبود ییتوانا •

  پرسنل   ریسا  به  نسبت  است  ممکن  مهارت  به  راجع  رانیمد  از  کنندهمصاحبه  سؤاالت

 :مثالعنوانبه. باشد متفاوت

  بر  است  ممکن  هاآن  ،یمشتر  به  یعال   خدمات  ارائه  یبرا  ییتوانا  مورد  در  دنیپرس  یجابه
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 . کنند  تمرکز گروه  ک ی  در  یقو  یمشتر خدمات یهامهارت توسعه یبرا شما  ییتوانا

 : است آمده شنهاد یپ  چند ری ز  در  ست؟ی چ یاحتمال  سؤاالت

 ی مشتر خدمات یهامهارت

  یی استثنا  و   العاده فوق  یمشتر  خدمات   قبالً  که   یی جا  از   دی ده  ارائه  یمثال   دیتوانیم •

 د؟ ی اداده ارائه را

  به  ،د یکرد  مقابله  آن  با  که  یموضوع   ا ی  و  ی مشتر  ریاخ  ت یشکا  به  راجع  د یتوانیم  ایآ •

 د؟ یکرد حل مؤثر  طوربه را آن چگونه دییبگو من

  د یتوانست  چگونه  که  دیکن   فیتوص  را  سرسخت  فرد  ک ی  با  برخورد  نحوه  دیتوانیم  ایآ •

 د؟ ی کن  غلبه آن بر

  خدمات   از   یی باال  سطح  ، دایهکرد  احساس  آن   در  که  دی ده  ح ی توض  را  یطیشرا •

 .دای هداد ارائه را  یمشتر

 .دیارفته فراتر ی مشتر انتظارات از  شما که  ییجا از دیده  ارائه یمثال  •

  خود   انیمشتر  خدمات  یهامهارت  بهبود  یبرا  راًیاخ  که  یکار  مورد  در  دیتوانیم  ایآ •

  را  شما   توسعه/خود  اما  است   فیضع  سؤال  کی)د؟ یکن  صحبت  من   با  د، یاداده  انجام

 ( دهد یم  نشان

 د؟ ی کرد کمک گران ید به خود  روش به که  یزمان از  دی ده ارائه ی مثال دیتوانیم •

  آن  ساخت  یچگونگ  و  د یداد  توسعه  که  خود  وکار کسب  رابطه  نیتریقو  دیتوانیم  ایآ •

 د؟ ییبگو من به را

 گروهی کار

  ن یا  چرا  و  دیابوده  آن  از   یبخش   که  دیکن  فیتوص  را  خود  گروه  نیبهتر  دیتوانیم  ایآ •

 بود؟ خوب گروه

 د؟ یده ح یتوض  خود ی فعل گروه  در  را خود  نقش دیتوانیم ایآ •

 د؟یبده ارائه ، دیاکارکرده  خود همکاران  با که   یزمان از مثال  ک ی  دیتوانیم •

 ی سازمان یهامهارت

  و  ی سازمانده   را   یکار  بار   که   د یده   ارائه  ی ت یوضع  از   مثال   کی   دیتوانیم   ایآ •

 د؟ ای هکرد یبندتیاولو

  ی سازمانده  یفعل   شغل  در  را  خود   کار  چگونه  که  دییبگو  من   به  دیتوانیم  ایآ •
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 د؟ یکن یم

 و  دیبده  من  به  خود  یفعل  نقش  در  را  یمعمول  روز  ک ی   از  مثال  ک ی  دیتوانیم  ایآ •

 د؟ ی کنیم ی سازمانده را  خود کار چگونه که دییبگو

 دقت/  اتیجزئ به باال توجه

  از  یی باال  سطح   با  دیهست   مجبور  که  د یده  ح یتوض  من   یبرا  را  ی طیشرا  دیتوانیم •

 است؟  مهم  قدر نیا  چرا که  دییبگو و  دیکارکن   دقت

 فشار تحت  کار یی توانا

  کی   و  دیکارکن  فشار  تحت  دیمجبور  که  دی ده  حیتوض  من  یبرا  را  یطیشرا  دیتوانیم •

 د؟ی ده  حی توض من یبرا را  تیوضع

 .دییبگو من  به ،دی گرفت قرار  فشار تحت آن  در  راًیاخ  که ی دادی رو درباره •

 ها االجلضرب و شدهنییتع اهداف  به دنیرس یی توانا

  از   را  ی جلاالضرب  ای  هدف   بود  کینزد  که  دی ده  حی توض  را   یط یشرا  دیتوانیم  ایآ •

 د؟ یداد نشان واکنش چگونه نکهیا و د یبده دست

 . دیکن  صحبت   خود ی فعل  کار یهااالجلضرب  و اهداف مورد  در  من با •

  صحبت   د،یکن  برآورده  را  خود  یفعل  اهداف  دیتوانیم   چطور  کهنیا  مورد  در  من  با •

 . دیکن

 عیسر یسازگار/  یریادگی

  د یشد  مجبور  و   دیابوده  آن   در   شما   که   ی ت یوضع   از  د یده  ارائه   ی مثال  دیتوانیم   ایآ •

 ؟دیریبگ ادی ی دیجد زیچ و د یکن رییتغ

 د؟ ی ده توسعه را خود  سرعتبه دیبود مجبور  که  یزمان از  دی ده ارائه ی مثال دیتوانیم •

 له ئمس حل

  نکه یا  و  د یبده  حیتوض  من  یبرا  را  د یاداشته  راًیاخ  که  یمشکالت   از  یک ی  دیتوانیم  ایآ •

 د؟ ی کرد حل را آن چگونه

 . دیده ح یتوض  ،دیابرده بکار  له ئمس حل  یبرا که  ی را ادهیا نیترخالقانه •

  دا یپ   آن   یبرا  که  یحلراه  و  د یجد  مشکل  کی   لیوتحلهیتجز  یچگونگ  مورد   در   من  با •

 . دیکن صحبت ، دیکرد
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 ت ی ریمد

 گروه  ک ی  تعهد  آوردن دست  به و دادن  زهیانگ ییتوانا •

  و  دیبده  ارائه  شدهداده  لیتحو  شما  به  که  یم یت  از  مثال   ک ی  من  رایب  دیتوانیم •

 د؟ یاآورده دست به را  هاآن تعهد چگونه نکهیا

  زهیانگ  یبرا  یکارچه  و   دیده  حیتوض  من  یبرا  را  گروه  عضو  ک ی   دیتوانیم  ایآ •

 د؟ ی داد  انجام باال  عملکرد یبرا فرد آن به دن یبخش

 دارند  ی ف یضع عملکرد که ی میت یاعضا با مقابله  یی توانا

  نحوه  و  دارد   ی فیضع  عملکرد   که   د یکن  ف یتوص  را  گروه   عضو   کی   دیتوانیم   ایآ •

 بود؟ چگونه تیموقع  آن با  شما برخورد

  ،کرده  مقاومت   رییتغ  برابر  در   که   خود  گروه   در   فرد  کی   مورد   در   دیتوانیم   ایآ •

 د؟ ی کرد غلبه آن بر چگونه و د یده  حیتوض

 گروه  یاعضا توسعه یی توانا

  عملکرد   به  تا  دیکرد  ی بانیپشت   او  از  که   د یده  ح یتوض  ی فرد  به  راجع   دیتوانیم  ایآ •

 ابد؟ ی دست یعال 

 افراد به کار مؤثر  کردن محول یی توانا

  و   د یکنمی  تمرکز  خود  گروه  یرو  بر  چگونه  روزانه  صورتبه  د ییبگو  دیتوانیم  ایآ •

 شوند؟یم  لیتکم موقع به کارها تمام که  د یکنیم  حاصل نانیاطم

 د؟ یکنیم  یسازمانده را  خود گروه  یکار حجم چگونه •

 عملکرد  بهبود ای ندیفرآ ی معرف  یی توانا

 د؟ یده ارائه من  به وکارکسب کی در  جادشده یا بهبود از مثال  ک ی  دیتوانیم  شما ایآ •

 . دیکن صحبت است، بوده رگذاریتأث و د یکرد  وکارکسب  ک ی  وارد که  یزیچ به راجع •

 کیاستراتژ سطح  در کار ییتوانا •

 د؟ یبده من  به ،دیاکارکرده کیاستراتژ سطح  ک ی  در  که نیا از را  ی مثال دیتوانیم ایآ •

 . دییبگو من به د یاگرفته که  یک یاستراتژ م یتصم  نیآخر درباره •

  حل   است،  شده ییشناسا  ی ستگیشا  ای   مهارت   که  یزمان   د، ی نیبب   دیتوانیم   که  طورهمان

 . ستین دشوار  سؤاالت  کردن
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 و یپورتفول اساس بر هامصاحبه .9-7-8

  ا ی  و  یطراح  ،یمعمار   مانند  ییهاحوزه  در  ای   و  دیهست  شاغل   خالق  نقش  ک ی   در  ایآ

 شما  از  که  شوندیم  انجام  ییجا  در   ویپورتفول  بر  یمبتن  یهامصاحبه  د؟ی کنیم   کار  وب  توسعه

  شما  یویپورتفول  مورد  در  مصاحبه  و  دیببر  خودتان  با  را  کارتان  از  ییهانمونه  شودیم  خواسته

 .است

  که   د یکن   انتخاب   را  یی نمودارها  ای   قطعات  د،ی کنیم  انتخاب  را   یکار   یهانمونه  که  یزمان

  همراه  را   خود   موردعالقه  قطعات  است  ممکن   شما .  باشد  هاآن  سازمان   و   شغل   نقش  به  مربوط

  ها آن  که  نباشد  یزیچ  نیا  دی شا  اما  هستند،  رگذاریتأث  دیکنیم  احساس  که  دی باش  داشته

 . نندی بب خواهندیم

 (SBI)  قدرت بر یمبتن یهامصاحبه .10-7-8

  استفاده   قدرت  مصاحبه  از  حاضر  حال  در  یدانشگاه  النیالتحصفارغ  کنندگاناستخدام

 . کنندیم

  ؛ کندیم   تمرکز  ،است  آن  در  شما  یع یطب  استعداد  و  دیدار  دوست  آنچه  بر  کنندهمصاحبه

  درک  را  شما  قوت  نقاط  دارند  ی سع  ها آن.  شود  معطوف  دیده  انجام  دیتوانیم  آنچه  یجابه

  حالت   به  د، یده  انجام  دیبریم  لذت  آن  از   که را    ی کار  شما   اگر  که   است   نیا  بر  اعتقاد   . کنند

  ند ی فرا  ن یا  .ستین  دهی چیپ   یلی خ.  ندیگویم   زین  «فلو»   که  دیابی یم  دست   ی اریهوش  و   یآگاه

 .شود شتر یب یوربهره به منجر  دیبا

 : از عبارتند متداول سؤاالت

 د؟ یبریم لذت ی کارچه از فراغت  اوقات  در •

 .دییبگو من  به ،دی کنیم افتخار  آن  به ژهیوبه که  یزیچ مورد  در •

 د؟ یبگذار معوق  خود فیوظا ست یل آخر به دیدار لیتما را  ییکارهاچه •

 ست؟ یچ شما  ضعف نیتربزرگ •

 د؟ یدار  قرار خود حالت  ن یشادتر در  ی زمان چه •

 د؟یهست شادتر شما که  ند یگویم  تان خانواده و دوستان   که  یزمان •

 ست؟ یچ شما  یبرا تیموفق  روز •

 .دی هست خودتان ه یشب شتری ب که  دیکن  فیتعر را  ی تیموقع •
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 . دییبگو من به ، دیهست برتر آن در  د یکنیم  احساس که ی ت یفعال  ای کار   ک ی  مورد  در •

 .دییبگو من  به ،دی دهیم  انجام خوب  که ی ت یفعال  ای کار   ک ی  مورد  در •

 بودند؟  چه مدرسه در  شما موردعالقه یهاسوژه •

 د؟ی اوریب ما سازمان به دیتوانیم را  ی فردمنحصربه ی هایژگیو چه •

 است؟  بخش الهام شما یبرا همه  از شیب یزیچ چه •

 د؟ یکن یم  آماده  هاآن یبرا را خود چگونه •

 ی کیتکن یهامصاحبه .11-7-8

  مثالً   باشند؛ یم   شما  تخصص  و   آموزش  دانش،   درباره   قیعم  ی سؤاالت  معموالً   یفن   سؤاالت

. باشند یسینوبرنامه مورد  در  است ممکن  سؤاالت  باشد،  افزار نرم مهندس  کی  درباره  شغل  اگر

  اغلب.  شود  دهی پرس  یقانون  یکدها  ا ی  و  سابقه   مورد   در   یسؤاالت  است  ممکن   لیوک  ک ی  یبرا

  و   ی بررس  یبرا  کد   نمونه  کی  هئارا  لیقب   از   ی عمل  تست   کی   با   را   شما   مهارت   یان کارفرما

  کرد؛   د نخواه  ش یآزما(  باشد  افزارنرم  دهندهتوسعه  کی  درباره   شغل   اگر)  مشکالت   یی شناسا

  یخوب  ی آگاه  و   درک   که   شودیم   ده ی پرس  ی اکنندهمصاحبه  توسط  ی کی تکن  سؤاالت   اغلب   اما

  مسلط   خود  رشته  می مفاه  به  نسبت  دی با  شما  نیبنابرا  ؛دارد  سؤال  مورد  موضوع  مورد  در

 .دیباش

  را   خود   حافظه   که   است   نی ا  ما  ه یتوص  شوند، یم  ده یپرس  یفن   سؤاالت   اد ی زاحتمالبه  اگر

  ی می قد  یدرس  یهاکتاب  دنیکش   رونیب  ای  و  نترنتیا  در  قیتحق  با  موردنظر  سوژه  مورد  در

  است   ممکن   که  یی را هاحوزه  اغلب   یشخص   ی هایژگ یو  با  همراه  ی شغل  ف یتوص.  دیکن  د یتجد

به    ها،حوزه  نیا  در  خود  حافظه  د یتجد  برای  نیبنابرا  کند؛یم   مشخص  ،د یباش  لیدخ   آن  در

 . دیکن  تمرکز  ممکن  شکل نی بهتر به خود سوژه مورد  در  اطالعات یبرا نترنتیا در  گشتن 

  و  باشند   کرده  ترک  را  دانشگاه  قبل   هاسال  ی حت  ا ی  هاماه  است  ممکن   النیالتحصفارغ

 را  خود  دانش  که  است  ی ضرور  نیبنابرا  ؛باشند  نداشته   مشارکت  خود   حوزه  ی رو  فعال   طوربه

 .دی کن  دیتجد  دی جد ی موضوع یهاحوزه به  نسبت مصاحبه  از  قبل

 و ی سنار/  یتیموقعی هامصاحبه .12-7-8

.  بپرسند  ویسنار  اساس   بر  را   سؤاالت   که   است   ن یا  فرد  لیپتانس   ی ابیارز  یبرا  گرید  راه  کی
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  پرسدیم  شما   از   و   دهدیم  قرار  یفرض   تیموقع   در   را   شما   کنندهمصاحبه  که  است   ییجا  نیا

  صیتشخ  به  قادر  کنندهمصاحبه  شونده،مصاحبه  پاسخ  از.  دیده یم   نشان  واکنش  چگونه  که

  همراه  به  درک  ی هامهارت  و  استدالل   ،یمشتر  خدمات  یهامهارت  له،ئمس  حل  ی هامهارت

  ییباال  ار ی بس  سطح   در   روش   ن یا  از   فروشان خرده  مانند   ییها سازمان.  است  گرید  یزهایچ

 باتجربه   فرد  کی  یجابه  را  «فرد  درست  نوع»  کنندیم  یسع  هاآن  چراکه   ؛کنندی م  استفاده

مایر  در  ینقش   یبرا  اگر.  کنند  جذب یا  جونز    با   د،یاداده  کار  درخواست  استرالیا  در  دیوید 

  هر  یبرا  ممکن  پاسخ  نیچند  و  دیکن  شروع  یتی موقع  سؤاالت  یسر  ک ی   به  دادن  پاسخ

باشیددا  تیموقع   کوتاه  یهالمیف   مشاهده  با  یغربالگر   شامل   است   ممکن  ندیفرا  نیا.  شته 

 انجام   ممکن  نهی گز  نیچند  از  بعد   را  یکار چه  که  دیریبگ  میتصم   دیبا  شما  آن  در  که  باشد

  تست  ده  که   بسپارد  یافراط  فرد   ک ی   به  را  ندیفرا  نیا  است  ممکن   فروشخرده  ک ی .  دیده

.  کندیم   مطرح  را  مختلف  سؤال  یس  تا  ده  ،ک ی   هر  در  و  دارد  متفاوت   یویسنار  بر  یمبتن 

 . کنندیم ی ابیارز را ...و صداقت ، گروهی کار   ،یمشتر خدمات: ازجمله ییهاحوزه هاآن

  است   ن یا  شودیم  مطرح   یفروشخرده  یهاسازمان  در  که  یی ویسنار  بر  ی مبتن  سؤال  ک ی

 :که

  ک ی  دارد،   از ی ن  مهم   اطالعات   به   قه یدقپنج    عرض   در   جلسه  کی  یبرا  ی مرکز  ریمد  اگر»

 شما   ی امضا  به  از ین  در   پشت   لی تحو  راننده   و   کند یم  درخواست  را  شما  فروشگاه  در  یمشتر

 « چرا؟ و د یدهیم  صیتخص را   اول تیاولو ی کس چه  به دارد؛

 : پاسخ

 . هستند  اول شه یهم  هاآن ی؛ مشتر اول

  صبر   هاآن  ؛دهندیم  لیتحو  را  مقوالت   ی ساعت  برنامه  طبق   چون  ؛لیتحو  راننده  بعد

 . بگذارند نیزم  را  کاالها توانندینم  و کنند ینم

  ی برا  را  کاال  و   دی کن  کمک   یمشتر  به  اول   دارد  انتظار   شما  از   ریمد  خود   ؛ریمد  تیدرنها

 .دی برسان فروشگاه به فروش

 : گرید متداول  سؤال  ک ی

  هفته   ک ی   شما  ریمد.  دیدار  فشرده  جلاالضرب  ک ی  و  لیتکم   یبرا  کار  یادیز  حجم  شما

  کار چه  شمار   خوب.  است  آورده  جلو  به  روزسه    را  آن   که  دیگویم  شما  به  مقرر  موعد  از  شیپ

  استفاده   ی راهکار  چه   از  کهنیا  و  کند   رصد  را   شما  حس  خواهدیم  کننده استخدام  د؟ یکن یم
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  ر یمد  به  گفتن   و   مجدد  یبندتیاولو  ،همکاران  از  کمک  درخواست  ،کار   در  ریتأخ:  دیکن یم

  ورود  سطح   یها تیموقع  در   عمدتاً  ی ت یموقع  سؤاالت .  دی دار  از ی ن  کمک  به  شما   که نیا  بر  ی مبن

  ها یژگ یو  کنند یم   یسع   ان یکارفرما  آن  در   که   رند یگیم   قرار   مورداستفاده  توده   استخدام   ا ی  و

  هم   باال  سطح  در  که  میادهید  را  هاآن  ما  حال،نیباا.  دهند  ص یتشخ  را  خام  یهاییتوانا  و

 .اندقرارگرفته  مورداستفاده

 ی سنجروان  تست مصاحبه .13-7-8

  مصاحبه   ،دی کن  ل یتکم  را   یسنج روان  پرسشنامه  ک ی   شودیم  خواسته   شما   از   که   ی زمان

  ل یتکم  نیآنال  صورتبه  معموالً  هانیتمر.  بود  خواهد  ی سنجروان  تست  مصاحبه  نوع  از  مزبور

 ج ی نتا  از   یبخش   عنوانبه  و  رسدیم   کنندهاستخدام  به  ج ینتا  ه، یثان  چند  عرض  در.  شوندیم

  ی سنج  اعتبار  به  کمک   و  دیی تأ  یبرا  آزمون  خود  توسط  ی دیجد  سؤاالت  آمده،دستبه

  مناطق   اغلب  ؛ستندین  «د یوسف اهیس »  شهیهم   هالیپروفا  بله.  شوندیم  جادیا  فرد  لیپروفا

  رای ب  یغربالگر  یابزارها  عنوانبه  هاآن  از   هاشرکت  از  ی اریبس   حالنیباا  ؛دارند   یخاکستر

  ی برخ  از  است   ممکن  کننده مصاحبه  تست،  ل یتکم  از   پس.  کنند یم   استفاده  رد  ا ی  رشیپذ

.  کند  استفاده  تر مهم  یهاحوزه  کشف   یبرا  ی تیشخص   لیپروفا  توسط   جادشده یا  سؤاالت

  کی .  هستند  قیدق   یخاکستر  مناطق  ج ینتا  که  کنند  حاصل  نان یاطم   دی با  نیهمچن

  قرار  اگر  اما   ؛ ستندی ن  خوب  گریکد ی  اندازه به  ها تست  همه   که   دی گویم   مورد   ن یا  در   روانشناس 

  وجود   یراه  کند،-ی م  تست  را  شما   یتی شخص  لیپروفا  که  دیکن  شرکت  مصاحبه  ک ی   در  است

  نکه یا و  ردیبگ شما  از ی تیشخص تست  د یکن خواهش فرد کی از . دیشو آماده  آن  یبرا که  دارد

  ی مختلف  نیآنال  تیشخص  یها تست  نترنتیا  در .  دییآیم  نظر  به  چطور  شما  او  دگاه ید  از

  از   خارج  در  هم  و   استرالیا  در  هم  ها تیساوب  ی تعداد  از  را  ها آن  د یتوانیم  که   دارند  وجود

  اگر   و   دهند   ارائه  شما   لیپروفا  مورد   در   ی امنصفانه  دهی ا  دیبا   جی نتا.  دیکن   ی داری خر  کشور

  است   یسؤاالت   به  کینزد  کند یم   جاد ی ا  که  یسؤاالت   ، دیباش  کرده  ی داریخر  را   درست   آزمون

 .  بپرسد شما از است ممکن  کنندهمصاحبه که

 گروه با مالقات/  دوم مصاحبه .14-7-8

  که   یزمان  تا  شغل  نیا  که  د یباش  داشته   ادی  به  است  مهم  د،ی دار  یینها  ای  دوم  مصاحبه  اگر
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  که   دیکن   رفتار   یطور  هامصاحبه  همه  با.  ستی ن  شما  بیج  در   نشده   شنهادیپ  اشم  به  واقعاً

  چند   ی برا  اگر.  شوند  زیسورپرا  دارند  انتظار   هاآن  و   د ینی بیم  را   ها آن  که   است   بار   ن یاول  انگار

  ی معن  به  تواندیم   نیا  د،ی کن  مالقات   گروه  ک ی   با  دیبا  و  آمدهعملبه  دعوت  شما  از  ساعت

 کی   کهنیا  نه  ؛ پرسندیم   را  سؤاالت  از  ی لیس  که   باشد  گرید  نفر  ده  با  اتاق   ک ی   در  نشستن

  قبل   که  یکس   با  اگر!  باشد  قهوه  ی ادی ز  مقدار  صرف  و  ساختمان   اطراف  در  دوستانه  یروادهیپ

  ؛ دیده  قرار  ریتأث  تحت  را  زیچهمه  که   دی دار  از ین  شد،  دیخواه  مواجه  دی انکرده  مالقات  نیا  از

 . دیکن  ی روزرسانبه را خود  دانش و کرده ن یتمر را  خود پاسخ ن،یبنابرا

 رعاملی مد با مالقات .15-7-8

.  کنندیم  استخدام   را   ی کس  چه   او  ران یمد  که   ند یبب  خواهدیم   اغلب (  MD)  رعامل یمد

  ی دایکاند  یبرا  گرفتن  شانس  ب،یترتنیابه  و  رودیم  MD  مالقات   به  فرد  ک ی   تنها  اغلب

  است   ممکن  شما  رایز  ؛است  طیشرا  نیدشوارتر  مالقات  نیا   اما  ؛است  باال  اریبس  موردنظر

  ی طور  ها مصاحبه  ن یا  با .  دیکن  ارائه   مجدداً  صفر   از   را  خود  قهی دق   بیست   ظرف  د یباش   مجبور

  خود  نقش  درباره  اقیاشت  با  و  نفساعتمادبه  با  و  هستند  مصاحبه  نیاول  هاآن  ییگو  دیکن  رفتار

 . دیشو آماده

 مصاحبه  در متداول سؤاالت .8-8

تحسین   "برای پاسخ به سؤاالتی که در ادامه مطرح می شوند، پاسخ هایی که ذیل عنوان  

آورده شده اند    "اشتباه"آورده شده اند به درد شما می خورند و آن هایی که ذیل    "برانگیز

 علیه شما کار می کنند.  

 به یاد ماندنی ترین موفقیت و دستاورد شما چیست؟ 

 پاسخ های تحسین برانگیز

 از دستاوردهایتان را مستقیماً با شغلی که خواستارش هستید، مرتبط کنید  یکی  •

می   • تعریف  داستان  دارید  که  انگار  کنید،  بازگو  را  نظرتان  مورد  دستاورد  جزئیات 

 کنید 

 چالش، اقدامی که انجام دادید و نتیجه را توصیف کنید  •

 پاسخ های اشتباه 
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 دادن یک پاسخ مبهم  •

 با شغل مورد نظرتان  مطرح کردن یک موفقیت بی ربط •

 مطرح کردن مسئولیت ها به جای نتایج  •

با  چگونه  جایگاه  این  بینید؟  می  جایگاهی  چه  در  را  خود  آینده  سال  پنج  در 

 اهداف بلند مدت شغلی شما مطابقت دارد؟ 

 پاسخ های تحسین برانگیز

پیش   • شغلی  ارتقای  مسیر  در  درستی  به  را  شما  کوشی،  سخت  امیدوارید  بگویید 

 شد  برده با

واقع بینانه پاسخ دهید: در یک دنیای تجاری تغییر یافته جایی که ممکن است بلند   •

بتوانید   که  کنید  العمری صحبت  مادام  آموزش  از  باشد،  سال  سه  معنای  به  مدت 

به   ای  لحاظ حرفه  به  بتوانید  و  بروید  پیش  تان  کاری  تغییرات در حوزه  با  همراه 

 خود اطمینان داشته باشید 

کوتاه  • ها    اهداف  آن  که  دهید  توضیح  و  کنید  مطرح  را  ای  دستیابی  قابل  و  مدت 

 چطور به شما در دستیابی به اهداف بلند مدت تان کمک خواهند کرد 

توضیح دهید شغل یا جایگاهی که برایش مصاحبه می کنید شما را در دستیابی به   •

 اهدافتان یاری می رساند 

اندا • به  نه  اما  برسید  نظر  به  کنید جاه طلب  برای جایگاه  سعی  تهدیدی  ای که  زه 

 مدیر استخدام باشید 

 پاسخ های اشتباه 

 اینکه بگویید خواستار شغل مصاحبه کننده هستید  •

 اهداف غیرواقع بینانه را بیان کنید  •

در   • را  خود  دارید  انتظار  که  بگویید  و  کنید  برگزار  به شوخی  را  موضوع  گستاخانه 

 آینه و یوتیوب ببینید 

 کنید که شرکت به آن ها نیازی ندارد و یا نمی تواند برآورده سازد اهدافی را بیان   •

 بزرگ ترین نقطه قوت شما چیست؟ 

 پاسخ های تحسین برانگیز

 آمادگی این را داشته باشید که حداکثر پنج نقطه قوت را مطرح کنید که شامل:   •



 175 م؟ یمصاحبه موفق داشته باش کی: چگونه 8فصل 

 

 گروه مهاجرتی پاسارگاد  
 

  قدرت یادگیری سریع 

  طبیعت خونسرد و تحلیلی تحت فشار 

 مهارت های رهبری 

   مهارت در حل مشکالت 

  مهارت در مدیریت زمان بندی کاری 

  مهارت های تیم سازی 

  آمادگی برای انجام کار اضافی 

 فقط نقاط قوتی را نام ببرید که با شغل مورد نظرتان همخوانی دارند  •

برای توضیح بهتر از مثال هایی استفاده کنید که شامل آمار و سفارش نامه ها می   •

 شود

 پاسخ های اشتباه 

 قاط قوتی را مطرح کنید که ارتباطی با شغل مورد نظر شما ندارند ن •

 م ن م ن کنید و بگویید من دوست ندارم به خودم ببالم  •

 زیادی از خودتان تعریف کنید و هیچ مدرک ملموسی هم ارائه ندهید  •
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 بزرگ ترین نقطه ضعف شما چیست؟ 

 پاسخ های تحسین برانگیز

توانستید یک شروع نه چندان موفقیت    به دلیل اقدام اصالحی ای که انجام دادید،  •

آمیز را به یک داستان موفقیت آمیز از نقاط قوت تبدیل کنید. به چهار مثال زیر  

 دقت کنید:

 [ در اوایل کارم با شرکتX  مجبور بودم با تعداد زیادی نرم افزار کنم و از آنجایی ]
در زمان های    که چندان در تکنولوژی خبره نبودم، عملکرد خوبی نداشتم. در نیجه

آزادم در یک دوره آموزشی ثبت نام کردم و اکنون در اداره بهترین دستیار مدیریت  
 هستم. 

   کارم بودن  یا غلط  از درست  قرار گرفتم،  بار در جایگاه مدیریت  اولین  برای  وقتی 

 نظر یک کارشناس نکته سنج در مورد بازگویی نقاط قوت

متخصص کارگزینی نیل مک نالتی می گوید متخصصان کارگزینی به شما توصیه  

در قالب داستان کوتاه در    –می کنند حداقل دو یا سه دستاورد مهم را   ترجیحاً 

 چنته داشته باشید.  

این اطالعات خوبی است، اما چیزی که فراموش می شود  "طبق نظر مک نالتی،  

اغلب که  است  این  کنند  اشاره  آن  و    به  معمولی  افراد  از  صرفاً  کار  جویای  افراد 

سخت کوشی تشکیل می شوند که بیشترشان هیچ کار فوق العاده مهمی را انجام  

 نداده اند. من به متقاضیانم آموزش می دهم که اینطور پاسخ دهند:

اما هیچ کدام   تلقی می کنم،  ام که آن ها را مهم  انجام داده  من کارهای زیادی 
به لرزه نیداخته است. در نهایت آنچه مهم است این است که من    دنیای تجارت را 

یک شخص سخت کوش، نتیجه محور و پرانرژی هستم که کار را انجام می دهم  
و درست هم انجام می دهم. همیشه سر موعد و با کمیت و کیفیت درست، کار    –

را انجام می دهم. اگر مرا استخدام کنید، هر کاری که باشد انتظاری کمتر از این  
 از من نخواهید داشت. 
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نام   ثبت  مدیریت  های  تکنیک  آنالین  کالس  یک  در  بنابراین  نداشتم.  اطمینان 
مدیریت را مطالعه و به نحوه عملکرد مدیرانی که تحسین  کردم، کتاب های نحوه  

می کردم، توجه کردم. نتیجه این شد که من در مورد کیفیت رهنمودهایی که در  
قالب گزارش مستقیم و قبل از شروع پروژه می دهم، بسیار تأمل می کنم. همیشه  

رهبری    می توانم بهتر شوم اما سوابق کاری من گویای این است که تیم های تحت 
 من در بهره وری و دستاوردهایشان پیشرفت های قابل مالحظه ای داشته اند.  

   به خصوص وقتی مجبور قرار مالقات هایم مشکل داشتم  یادآوری همه  به  من در 
می شدم مدام به تلفن های کاری جواب دهم و برای مالقات با آدم ها از این سو به  

مشکل از طریق یک نرم افزار در تلفن    آن سوی شهر بروم. باالخره هم از پس این
 هوشمند برآمدم. از آن روز به بعد هیچ یک از قرار های کاری را از دست نداده ام.  

   من در تمام کردن آنچه شروع کرده ام مصمم هستم و گاهی حس می کنم زیاد از
حد به هدف دلبستگی پیدا کرده ام. برای مقابله با این وضعیت، عادتی را در خود  

به ش توجه  با  را  پروژه  کردن  تکمیل  ارزش  و  بروم  عقب  به  قدم  یک  که  دادم  کل 
برنامه اولیه ارزیابی کنم و در صورت لزوم مسیر پروژه را به سمتی سوق دهم که  

 ؟  ___برای تجارت پربازده تر باشد. مایلید برایتان تعریف کنم که چگونه من

برید، حتی اگر هنوز نتوانسته  کاستی هایی که سعی می کنید برطرف کنید را نام ب •

 اید آن ها را کامالً برطرف کنید. به سه مثال زیر توجه کنید: 

   من دارم سعی می کنم مهارت های مدیریت زمانم را بهبود ببخشم، به سرعت یاد
می گیرم که در صورتی که کیفیت کارم تحت الشعاع قرار می گیرد حجم زیادی از  
کار را با هم انجام ندهم. به عنوان مثال، حاال کارهایی که باید انجام شوند را لیست  

 تعیین می کنم.   می کنم و برای هر یک از آن ها اولویت

   دارم بر روی بی صبری ام کار می کنم. طبیعتم به گونه ای است که دوست دارم
هر چه سریعتر و بهتر امور را به سرانجام برسانم و اگر دیگران در این روند اختالل  
ایجاد کنند بی طاقت می شوم. هر روز صبح به خودم یادآوری می کنم که دیگران  

مثل من سرشان   به همکارانم سخت  هم درست  قبل  مثل  دیگر  است. حاال  شلوغ 
 نمی گیرم و با آسودگی بیشتری کارم را به آن ها یادآوری می کنم.  

   انگلیسی زبان دوم من است. اما برای بهتر شدن زبانم هر روز کالس می روم و به
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 گفتگوهای روزمره در تلویزیون گوش می دهم و زبانم هم هر روز بهتر می شود.  

 ه ضعف را با یک نقطه قوت جبران کنید. به سه مثال زیر توجه کنید: یک نقط •

   رئیس کلی برای یک  بودنم  نگر  به علت  جزئی  اما  نیستم.  نگر  آدم کلی  من یک 
 نگر، یک کارمند درجه یک محسوب می شوم.  

   این شغل مشتری برای  توانم  این شهر آمده است نمی  به  تازه  به عنوان کسی که 
انم از استعدادم در ارائه های عمومی استفاده کنم تا خیلی سریع  جور کنم اما می تو

مشتری پیدا کنم. من قصد دارم از طریق شناخته شدن به عنوان یک سخنران در  
 جلسات محلی و رویدادهای مدنی، مشتری جذب کنم.

   سمت هیچوقت  پروژه"من  ام    "مدیر  کاری  سوابق  در  که  همانطور  اما  ام  نداشته 
کنید می  را  مشاهده  پرجزئیاتی  و  بزرگ  های  پروژه  خود  قبلی  شغل  سه  در  من   ،
 مدیریت کرده ام.  

نقطه ضعفی را انتخاب کنید که در موفقیت شغلی شما بی تأثیر باشد. به مثال زیر   •

 توجه کنید: 

   من بسیار منظم و سازمان یافته هستم اما اگر به میز کارم که بیشتر به درد عکس
 خورد نگاه کنید اصالً اینطور فکر نمی کنید.  روی مجله های دفن زباله می  

فحوای سؤال را دوباره عبارت بندی کنید تا کاری کنید کاستی هایتان کمتر منفی   •

 جلوه کنند. به مثال زیر توجه کنید: 

   چه خصوصیاتی در صورت بهبود یافتن، باعث می شوند در . . . بگذارید فکر کنم 
 باشم؟ ام . . این شغل عملکرد بهتری داشته 

 سپس حوزه هایی که نیاز به آموزش و راهنمایی بیشتری دارید مشخص کنید.   •

 پاسخ های اشتباه 

به طرز بی رحمانه ای ویژگی های منفی را بیان کنید. مثالً اینکه سخت می شود با   •

که   کارمندانی  با  هستید.  تنبل  رود.  می  سر  تان  حوصله  راحتی  به  کرد.  کار  شما 

ا شما ندارند نمی توانید به خوبی کار کنید. حافظه ضعیفی دارید  زمینه مشترکی ب

 یا زود عصبانی می شوید. یا به علت استرس فرسوده شده اید.  

حرف های کلیشه ای بزنید. برای مثال: معتاد به کار هستید. )رئیسم هر شب مرا به   •

و   است  )شیطان در جزئیات  گرا هستید.  کمال  فرستاد( یک  به خانه می  من  زور 
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  "کفش "یا    "شکالت"همه آن ها را دفع می کنم.( یا جواب های خیلی خنکی مثل  

 را به سؤال بزرگ ترین نقطه ضعفتان بدهید.  

 بگویید هیچ نقطه ضعفی ندارید. •

از   • گیری  تصمیم  هنگام  است  ممکن  که  را  ای  کلیدی  ضعف  نقاط  داوطلبانه 

 دستشان در برود را بیان کنید.  

 ان کار کنید یا به تنهایی؟ در رابطه با کار تیمی چطور؟ ترجیح می دهید با دیگر

 پاسخ های تحسین برانگیز

از انعطاف پذیری و سازگاری خود در حین کار با دیگران چه به عنوان سرپرست یا   •

یکی از اعضای تیم صحبت کنید. قالباً یک فرد تیمی هستید اما در موقعیت های  

 خاص ترجیح می دهید به تنهایی کار کنید.  

 مثال های مشخص و مستند ارائه دهید.  •

 د. به اهمیت مشارکت همه اعضای تیم اشاره کنی •

 پاسخ های اشتباه 

 برای حمایت گروه بیش از اندازه وابسته به تیم به نظر برسید  •

به مصاحبه کننده این فکر را القا کنید که تسلیم جمع و مطیع هستید و حاضرید   •

 بار افرادی که در تیم مشارکت نمی کنند را هم بکشید 

 بگویید دوست ندارید کار گروهی انجام دهید  •

 و شکست دارید؟  چه تعریفی از موفقیت

 پاسخ های تحسین برانگیز

 نشان دهید موفقیت شما تعادلی بین کار و زندگی شخصی است •

 موفقیت را با جایگاه و سمتی که می خواهید، مرتبط کنید  •

اگر مجبورید درباره شکست صحبت کنید، با نگرش مثبت این کار را انجام دهید.   •

یل کردید، یا بگویید از شکست  نشان دهید که چطور یک شکست را به موفقیت تبد

 چه یاد گرفتید 

بدی   • از  بیشتر  دنیا  های  خوبی  دارد  باور  که  هستید  شاد  فرد  یک  که  کنید  ثابت 

 هایش است 

 پاسخ های اشتباه 
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 زمان زیادی صرف صحبت درباره شکست صرف کنید  •

 بگویید هیچوقت شکست نخوردید یا اشتباه نکردید  •

 یر پایش خرد می کند موفقیت را ظالمی بدانید که همه را ز •

 موقعیت های استرس آمیز را چگونه مدیریت می کنید؟ 

 پاسخ های تحسین برانگیز

 نمونه هایی از موقعیت هایی که استرس کاری را مدیریت کرده اید، بیان کنید  •

 بگویید که چه کارهایی برای آرام شدن و تجدید قوا انجام می دهید  •

استرس باعث می شود شما سخت تر یا بهتر کار  چند مثال مثبت از اینکه چطور   •

 کنید بزنید 

 پاسخ های اشتباه 

 بگویید از استرس اجتناب می کنید. )چی من و استرس؟(  •

 به طور ضمنی اشاره کنید که استرس معموالً نتیجه عدم آمادگی یا دانش است  •

 آیا چیز دیگری هم هست که باید راجع به شما بدانم؟

 پاسخ های تحسین برانگیز

در مورد نقاط قوتی که مصاحبه کننده متوجه آن ها نشده است صحبت کنید و آن   •

 ها را برای بدست آوردن شغل به وی بفروشید. 

نقاط قوت خود که موجب نگاه خریدارانه مصاحبه کننده به شما می شود را تکرار   •

بهترین متقاضی   این شغل  برای  یادآوری کنید که چرا  به مصاحبه کننده  و  کنید 

 سوب می شوید.  مح

 پاسخ های اشتباه 

 و هیچ کلمه دیگری نگویید "نه"بگویید  •

یادآوری کنید که دو هفته اول هر فوریه به مرخصی نیاز دارید چرا که خانواده شما   •

 همیشه در این زمان به تعطیالت می روند 

 چرا باید شما را استخدام کنم؟

 پاسخ های تحسین برانگیز

آم • را  کلیدی  دلیل  متقاضیان  حداقل سه  بقیه  از  نشان می دهد شما  اده کنید که 

 بهتر هستید 
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از مثال های مشخص استفاده کنید. ) • به  برای فهماندن دالیل خود  تا  مدیرانی که 
کنترل   قابل  آسانی  به  من  که  اند  داشته  توافق  موضوع  این  سر  بر  ام  داشته  حال 

ب از خودگذشتگی که موجب شد  توانم همان  اینجا هم می  رنده جایزه هستم. من 
بهترین کارمند شوم را از خود نشان دهم. من باور دارم که واقعاً می توانم در این  
نقش مفید باشم و امیدوارم آنقدر دلیل به شما داده باشم که شما هم همین طور  

 فکر کنید. آیا مواردی وجود دارد که بخواهید بیشتر درباره شان توضیح بدهم؟( 

ید که در ذهن مصاحبه کننده باقی بماند. می توانید  حرفی غیرمعمول یا خاص بزن •

 به برندسازی مختصر خود اشاره کنید که در پایان این فصل تشریح شده است.

 پاسخ های اشتباه 

 از پاسخ مستقیم به این سؤال طفره بروید •

یک نیروی با ارزش برای مسابقات فوتبال در شرکت باشید. از زندگی کردن با پدر   •

مادرتان خسته شده اید. پرداخت اقساط وامتان به تأخیر افتاده است. برادر شما  و  

برای بازپرداخت وام دانشجویی نیاز به کمک دارد. نیاز دارید چشم اندازتان را تغییر  

 دهید.

 "به این شغل نیاز دارید "به مصاحبه کننده بگویید،   •

 درباره این منصب چه می دانید؟ 

 زپاسخ های تحسین برانگی

با توجه به نتیجه ای که از تحقیقات خود می گیرید، بگویید که چطور این منصب   •

مناسب   منصب  این  برای  چقدر  شما  اینکه  و  است  هماهنگ  شرکت  ساختار  با 

 هستید 

به این اشاره کنید که چطور می توانید در دستیابی شرکت به اهدافش مفید واقع   •

 شوید

را تصدیق کنید که متوجه مسئ • این شغل هستید  این موضوع  ولیت های گسترده 

بر   )و  اید  انداخته  جا  را  ای  کلیدی  نکته  آیا  بپرسید  کنید(  بیان  را  ها  )مسئولیت 

اساس آن موضوعاتی را مطرح کنید که بتوانید به مهارت ها و قابلیت هایتان اشاره  

 کنید( 
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 پاسخ های اشتباه 

 بپرسید شرکت چه چیزی درست می کند  •

 اده کنیداز داده های قدیمی استف  •

 درباره رقابت در صنعت ما چه می دانید؟ 

 پاسخ های تحسین برانگیز

اند   • این جو قرار گرفته  تأثیر  اینکه چطور رقبا هم تحت  فعلی صنعت و  درباره جو 

 صحبت کنید 

و   • صنعت  از  شما  دانش  و  درک  دهنده  نشان  حقیقتاً  که  کنید  اضافه  را  جزئیاتی 

 رقابت موجود در بازار است 

 ت جهانی بر صنعت را تحلیل کنید تأثیر رقاب •

 پاسخ های اشتباه 

 بگویید چیز زیادی از رقابت نمی دانید یا خیلی کم می دانید  •

 تصدیق کنید که اخیراً با شرکت رقیب مصاحبه کرده اید  •

 اسرار تجاری کارفرمای فعلی تان را آشکار کنید  •

 نظر شما در مورد برخی از چالش های پیش روی شرکت ما چیست؟  

 پاسخ های تحسین برانگیز

 گستره تحقیقاتتان را با عنوان کردن پروژه های آینده شرکت نشان دهید  •

به چند راه حل امکان پذیر برای مشکالت بالقوه ای که ممکن است شرکت با آن   •

ین موضوع اعتراف کنید که بدون در  ها مواجه باشد اشاره کنید و در عین حال به ا

 دست داشتن اطالعات اختصاصی  شرکت نمی توان با یقین از راه حل سخن گفت 

 پاسخ های اشتباه 

ها   • آن  مورد  در  شوید  می  خوشحال  اما  ندارید  آگاهی  چالشی  هیچ  از  که  بگویید 

 بدانید

 به مشکالت اشاره کنید ولی هیچ راه حل عملی ای ارائه ندهید  •

 مورد مسیر و جهت شرکت چه نظری دارید؟ در 

 پاسخ های تحسین برانگیز

یک پاسخ مختصر و درعین حال دقیق ارائه دهید که نشان دهنده درک عمیق شما   •
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از فعالیت های شرکت در آن صنعت است. در آخر هم این نکته را اضافه کنید که  

 چطور می توانید کمک کنید. 

 ی نمودار و ذکر منبع به پاسخ خود اعتبار ببخشید با استفاده از آمار و ارقام یا حت  •

 پاسخ های اشتباه 

 از آنجایی که هیچ سررشته ای از بحث ندارید حدس های خود را بیان کنید  •

 برای تأیید اظهاراتتان هیچ داده یا اطالعاتی ارائه نکنید. غیرمستند حرف بزنید. •

 چرا برای کار در این شرکت درخواست دادید؟  

 سین برانگیزپاسخ های تح

بگویید جایگاه پیشنهادی یک فرصت مجاب کننده است و این شرکت جایی است   •

چرا   دهید  توضیح  کند.  ایجاد  تفاوتی  تواند  می  هایتان  توانایی  و  ها  که صالحیت 

 اینطور است.   

بین خدمت جدیدی که شرکت در حال آماده سازی آن است با پروژه قبلی کاری   •

اه بر روی آن کار می کردید تا حدودی  خود یا پروژه ای که در آخرین سال دانشگ

کننده   مصاحبه  از  است.  جالب  شما  برای  پروژه  این  بگویید  کنید؛  برقرار  ارتباط 

 بپرسید که مایل است در مورد پروژه قبلی شما بیشتر بداند.

 پاسخ های اشتباه 

همیشه   • که  کند  می  فعالیت  صنعتی  لحاظ  به  ای  زمینه  در  شرکت  این  بگویید 

 ر آن کار کنید دوست داشتید د

 بگویید همیشه می خواستید در این منطقه ]محل شغل[ زندگی کنید   •

یا   شخصی  مأموریت  بیانیه  هم  شما  آیا  است؛  مأموریت  بیانیه  دارای  ما  شرکت 

 ارزش های شخصی دارید؟ 

 پاسخ های تحسین برانگیز

در یک یا دو جمله ارزش های خود که با ارزش های شرکت مطابقت دارند را بیان   •

 کنید )مشتری محور، اخالق، شرافت و افتخار، بر سر قول خود ایستادن و غیره(.  

بیانیه مأموریت شرکت در وب سایت را بررسی کنید و یک هدف سازگار با آن را   •

 شرح دهید 

 پاسخ های اشتباه 
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 بپرسید بیانیه مأموریت چیست  •

 درباره معنای ارزش ها توضیح بخواهید •

 د کرد؟ چگونه به شرکت ما کمک خواهی

 پاسخ های تحسین برانگیز

به   • توانند  می  شما  کلیدی  های  مهارت  چگونه  که  دهید  توضیح  خالصه  طور  به 

 شرکت در دستیابی به اهدافش کمک کنند 

از گستره حلقه آشنایان خود و دیگر مزایای نامحسوسی که برای شرکت به ارمغان   •

 می آورید بگویید  

 پاسخ های اشتباه 

 غیر مشخص بدهید یک جواب کوتاه و  •

 بگویید که بعداً جواب این سؤال را به مصاحبه کننده خواهید داد •

 سخت ترین مشکل کاری ای که تا به حال داشته اید چه بوده است؟ 

 زیبرانگ ن یتحس ی پاسخ ها

به خاطر آوردن یک مشکل، مهارت هایی که برای مدیریت مشکل به کار گرفتید و   •

از   کامل  نمونه  یک  این  آن؛  آمیز  موفقیت  نتیجه(    "استار "نتایج  اقدام،  )مشکل، 

 است. 

 توضیح دهید که چگونه می توانید از همان مهارت ها در شغل آینده استفاده کنید   •

 پاسخ های اشتباه 

 ید اما هیچ دستاورد یا مهارت مرتبط با آن را شرح ندهید مشکل را به یاد آور •

نتوانسته   • که  آورید  خاطر  به  را  مشکلی  توانید  نمی  کنید  می  فکر  هرچه  بگویید 

 باشید مدیریت کنید 

در رابطه با جمع آوری اطالعات برای مقابله با یک مشکل )تحقیق( به چه کاری  

 کمتر از همه عالقه دارید؟ 

 گیزپاسخ های تحسین بران

بگویید می خواهید یک کار درجه یک انجام دهید و وقتی مطمئن نیستید که به   •

تصمیمی   و  کنید  متوقف  را  تحقیقات  مجبورید  و  اید  کرده  تحقیق  کافی  اندازه 
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 بگیرید که بر رفاه دیگران تأثیرگذار است، ناراحت می شوید.  

خ های تکراری که  بگویید از حل مسائل لذت می برید اما نسبت به راه حل ها و پاس •

 به بن بست می رسند، بی صبر و طاقت می شوید.  

افراد   • و  مجالت  ها،  کتاب  ها،  سایت  وب  مانند  منابع  چندین  از  که  دهید  توضیح 

می   امید  نا  نیستند  کافی  کلیدی  منابع  این  وقتی  و  کنید  می  استفاده  متخصص 

 شوید.

 پاسخ های اشتباه 

تی • محققان  درد  به  بیشتر  تحقیقات  یک  بگویید  دهید  می  ترجیح  و  خورد  می  م 

 قهرمان عملیاتی باشید 

نیستید که چرا   • و مطمئن  دهید  ترجیح می  را  دفتر  از  بیرون  کار  اظهار کنید که 

 اینجایید 

 چقدر در ارائه شفاهی خوب هستید؟ 

 پاسخ های تحسین برانگیز

ثال  توضیح دهید که چطور خود را آماده می کنید. مهارت های ارائه را نام ببرید. م  •

 های مشخصی از زمانی که ارائه خوبی دادید را بیان کنید. 

پیشنهاد دهید یک ارائه کوتاه به مدت یک دقیقه در رابطه با موضوعی که تمرین   •

 کرده اید، داشته باشید  

 پاسخ های اشتباه 

بگویید که هیچ وقت این کار را نمی کنید چرا که از صحبت کردن در یک جمع   •

 بزرگ می ترسید 

 اعتراف کنید در آخرین سخنرانی اعتراضی سیاسی خود هو شدید  •

مهارت های نوشتاری خود را در مقایسه با مهارت های کالمی چگونه ارزیابی می  

 کنید؟ 

 پاسخ های تحسین برانگیز

برای   • دادن  همچنین گوش  و  مهارت  دو  هر  که چطور  کنید  اشاره  موضوع  این  به 

گرچه ممکن است در یکی از این دو مهارت  برقراری ارتباط مؤثر، مهم هستند و ا 

صحبت   مهارت  دو  هر  در  که  هستید  تالش  در  اما  باشید  داشته  بیشتری  توانایی 
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  –کردن و نوشتن کامالً حاذق شوید. توضیح دهید که چگونه این کار را می کنید  

نویسندگی؛   های  گروه  یا  سخنرانی  جلسات  در  عضویت  آزاد،  مطالعه  کالسی،  کار 

 کوتاه نوشتاری خود را نشان دهید.  نمونه های 

را در گذشته مطرح   • ارتباطی خود  از موقعیت های  واقعی و جزئی یکی  به صورت 

 کنید؛ توضیح دهید که چگونه اطالعات را منتقل کردید و نتیجه چه بود. 

جایگزین   • که  بدهید  جبرانی  پاسخ  یک  ندارید،  خوبی  ارتباطی  های  مهارت  اگر 

تاری باشد؛ به عنوان مثال، در یک مرکز پشتیبانی فنی،  مهارت های کالمی یا نوش

نوشتاری   و  کالمی  ارتباطی  های  مهارت  دیگر  به  مشکل  یا  مسئله  حل  مهارت 

 ارجحیت دارد.  

 پاسخ های اشتباه 

 به یکی از مهارت های خود ببالید و توضیح دیگری ارائه ندهید  •

شود و شما آن  بگویید سخنرانی در جمع موجب عرق کردن کف دست هایتان می   •

 را دوست ندارید  

 با رویدادهای غیرمنتظره ای که در کار پیش می آید چگونه کنار می آیید؟ 

 پاسخ های تحسین برانگیز

 بگویید که چگونه در مواقع ضروری وظایف خود را مجدداً اولویت بندی می کنید  •

پروژه    به موارد خاصی اشاره کنید که با وجود مشکالت پیش بینی نشده توانستید   •

 یا پروژه هایی که در دست داشتید را تکمیل کنید 

 پاسخ های اشتباه 

 بگویید آنقدر کاری را که در دست دارید انجام می دهید تا باالخره تمام شود  •

 موردی را مثال بزنید که در آن یک رویداد غیرمنتظره منجر به فاجعه شد  •

 چگونه وقت خود را سازماندهی می کنید؟ 

 تحسین برانگیزپاسخ های 

وظایف سطح   • روز  هر  دهید.  می  انجام  را  مهم  کارهای  ابتدا  که  کنید  را    Aتأکید 

آن ها را تمام می کنید.    Bمشخص می کنید و قبل از پرداختن به کارهای سطح  

پاسخ می   به پیام های ضروری فوراً  به پیغام های صوتی و  بار در روز  الی دو  یک 

 دهید.  
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فزارهای به روز در برنامه ریزی استفاده می کنید. هر نوع نرم اظهار کنید که از نرم ا •

افزار یا وسیله ای که برای برنامه ریزی استفاده می کنید را نام ببرید مثل ریماندر  

سامسونگ. با این روش شما فردی آشنا با تکنولوژی به نظر خواهید رسید. اگر از  

  ک محصول رسمی تجاری مثلکاغذ برای سازماندهی کارها استفاده می کنید به ی 

Franklin Planner    اشاره کنید. )بیرون آوردن یک تقویم جیبی مثل بیرون آوردن

خط کش مهندسی است.( در آخر هم با مطرح کردن مثال های واقعی نشان دهید  

 که چندین کار را سر موعد تحویل داده اید.  

 د صحبت کنید   در مورد چگونگی گذراندن یک روز معمولی از مشاغل قبلی خو  •

 پاسخ های اشتباه 

 بگویید معموالً همزمان بیش از یک کار را انجام نمی دهید   •

 پاسخ دهید از ساعت مچی استفاده نمی کنید  •

 چگونه تفویض اختیار یا مسئولیت می کنید؟ 

 پاسخ های نحسین برانگیز 

 شود توضیح دهید چگونه برای همه، نقشی در نظر می گیرید تا تصویر کلی حاصل  •

 پروژه های خاصی را عنوان کنید که به واسطه کار تیمی شما به نتیجه رسیدند   •

 پاسخ های اشتباه 

به   • شما  تمایل  که  کنید  اظهار  برید.  می  لذت  جزئیات  چینش  از  که  کنید  آشکار 

های   ریزی  برنامه  چگونگی  از  مستقیم  های  گزارش  ارائه  موجب  جزئیات  مدیریت 

 گام به گام می شود.  

ک • را  بگویید  آن  خودتان  که  شود  می  انجام  درست  وقتی  تنها  کار  دارید  اعتقاد  ه 

 انجام دهید 

 چه تجربه ای از کار گروهی دارید؟ 

 پاسخ های تحسین برانگیز

به یک پروژه خاص، که شامل اهداف گروه و مسئولیت های خاص خودتان هم می   •

 شود اشاره کنید 

هم  • و  پروژه  سرپرست  با  که  خوبی  ارتباطات  مورد  صحبت  در  داشتید  خود  کاران 

 کنید 
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 پاسخ های اشتباه 

 فقط بگویید همه با هم کار می کردید و مسئولیت های خود را مشخص نکنید  •

از همکاران خود به عنوان آدم های بی مصرف و بی حال یاد کنید و بگویید از اینکه   •

 همیشه مجبورید بیشتر کارهای سخت را انجام دهید، دلزده اید.

 ا استخدام کنم؟چرا باید شما ر

 پاسخ های تحسین برانگیز

به طور خالصه تمامی مهارت ها و صالحیت هایتان را با نیازهای کارفرما مطابقت   •

دهید و هر نوع مزیت رقابتی ای که صادقانه می توانید ارائه دهید را اضافه کنید.  

 )برای جلوگیری از لکنت زبان از قبل تمرین کنید.( 

مهارت ه • و  اشاره  به دستاوردها  است  تسهیل کرده   را  ها  آن  به  دستیابی  که  ایی 

 کنید. به عالوه تجارب و آموزش هایی که گذارنده اید را نام ببرید.

 پاسخ های اشتباه 

 از عهده مطابقت مهارت ها با نیازها بر نیایید  •

من صادق، سخت کوش هستم و سریع یاد  "تنها حرف های کلیشه ای بزنید، مثل   •

 تنداتی ارئه نکنید.و هیچ مس "می گیرم

 چه تجربه ای برای این شغل دارید؟ 

 پاسخ های تحسین برانگیز

قبل از پاسخ به این سؤال، اطالعات جمع کنید. بپرسید در شش ماه اول روی چه   •

با   با آن پروژه ها مرتبط کنید و  بعد تجارب خود را  پروژه هایی کار خواهید کرد. 

 روژه ها چه کاری انجام می دهید. جزئیات دقیق توضیح دهید که برای این پ

در   • که  مشابهی  های  پروژه  با  رابطه  در  خود  موفق  تجربیات  از  دقیقی  های  مثال 

 گذشته انجام داده اید، بیان کنید و بر نتایج آن ها متمرکز شوید.

نشان دهید که چگونه مهارت های انتقال پذیر در تجاربی که غیرمرتبط تلقی می   •

ها    –شوند   برگزاری جشن  یا  رستوران  در  کار  پروژه    –مثل  این  برای  توانند  می 

 مفید باشند.  

 پاسخ های اشتباه 

 بگویید هیچ تجربه ای ندارید. سؤال بعدی لطفاً! •
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بیش  • این کار خاص  برای  تجارب شما  لزوم است    نشان دهید  اینکه    –از حد  مگر 

بدانید مهارت های بیش از حد شما یک امتیاز محسوب می شود یا هدف اصلی تان  

 این است که به جایگاهی باالتر دست یابید.

از زمانی که در این حوزه شرع به کار کرده اید جایگاه شغلی شما چه تغییراتی  

 کرده است؟ 

 پاسخ های تحسین برانگیز

از جمله برای کارفرمایان شرکت های کوچک    –منصب های مختلفی  بگویید که در   •

تر   بزرگ  مرحله    –و  موقعیت  این  اید؛  کرده  کار  ها  مسئولیت  افزایش  با  همراه 

 منطقی بعدی در مسیر پیشرفت شغلی تان است.  

مسیر پیشرفت شغلی خود را در طی سال ها نشان دهید. توضیح دهید که چگونه   •

 صیالت و آموزش تان ادامه دادید.  در تمام این مدت به تح

اید مسئولیت    • توانسته  آیا  بپرسید  بر مال کنید:  را  ایرادات استخدامی  یا  اعتراضات 

در   چگونه  دهید  نشان  داشت،  وجود  شکافی  اگر  دهید.  پوشش  را  کلیدی  های 

 جایگاه های قبلی مسئولیت های مفقود شده را مدیریت کرده اید. 

 پاسخ های اشتباه 

یی مسیر پیشرفت شغلی تان، عملکردهای اصلی را از قلم بیندازید، در این  در بازگو •

 صورت اینطور به نظر خواهید رسید که چندان سرنخی ندارید. 

 تأیید کنید برای ده سال همین منصب را با تغییرات کوچک داشته اید.  •

 چقدر زمان می برد تا برای شرکت بازده کارتان را ارئه کنید؟  

 برانگیز پاسخ های تحسین 

توضیح دهید که به لطف تجارب تان دوره آموزشی کوتاه تری نیاز دارید و نیازی   •

نیست به شما سرعت ببخشند. به چالش های گذشته، اقدامات و نتایجی که بدست  

 آوردید اشاره کنید.  

یک تخمین واقعی از زمانی که الزم است صرف کنید تا در یک پروژه خاص اولین   •

را به ثمر برسانید، ارائه دهید. سپس در مورد جزئیات چگونگی کار درجه یک خود  

پیش   بینانه  حال خوش  عین  در  و  بینانه  واقع  صورت  به  کنید.  کار صحبت  انجام 

 بینی کنید که انتظار دارید هر گام چقدر به طول بینجامد.  
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 پاسخ های اشتباه 

 پاسخ دهید به محض شروع بازدهی خواهید داشت و لبخند بزنید. •

یید که حداقل برای چهار ماه نمی توانید بازدهی داشته باشید )مگر اینکه برای بگو •

بیشتر   یا  ماهه  دوره سه  که یک  مصاحبه می کنید  پیچیده  العاده  فوق  یک شغل 

 برای جا افتادن در کار عادی محسوب شود(.  

 چه مهارت ها و توانایی هایی دارید؟ 

 پاسخ های تحسین برانگیز

 لزامات شغلی و توانایی های خودتان ارتباط برقرار کنید. مورد به مورد بین ا •

ها   • آن  از  و کدام یک  بگیرید  باید دست  را  مسائل خاصی  یا  ها  پروژه  بپرسید چه 

 دارای باالترین اولویت است.

پروژه هایی را که در گذشته با موفقیت انجام دادید و  شما را برای پروژه های مورد   •

 می کنند، مشخص کنید.  نظر مصاحبه کننده واجد شرایط

 پاسخ های اشتباه 

تصور کنید که می دانید مصاحبه کننده مشتاق است چه چیزی را بشنود و همان   •

 ها را بازگو کنید. 

وقتی تجربه کاری اندکی دارید فقط از تحصیالت خود صحبت کنید و اشاره ای به   •

 تجارب آزمایشگاهی، کارهای عملی و مشاغل دانشجویی داوطلبانه نکنید.  

چگونه یک وضعیت بغرنج با یک همکار را حل کردید؟ آیا مجبور شده اید کسی  

 را اخراج کنید؟ 

 پاسخ های تحسین برانگیز

فرآیند   • دهید  ابتدا،  شرح  کاری  محیط  در  را  اختالفات  و  مشکالت  حل  منطقی 

)همانطور که در کتاب های راهنمای حل مناقشات و اختالفات مطرح شده است(.  

 داستان یک نمونه خاص از مشکلی که حل کرده اید را بیان کنید.  

بهبود   • برای رشد و  با مثال فسخ قرارداد، توضیح دهید که چه گام هایی  در رابطه 

 اخراج شده و نجات شغلش قبل از تصمیم به اخراج برداشته اید.  شخص

و   • کنید  می  پیروی  شرکت  قوانین  و  ها  سیاست  از  مورد  این  در  که  کنید  تأکید 

 شخص منصف و مردم داری هستید. 
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 پاسخ های اشتباه 

 شکایت کنید که همکارانتان به صورت ناعادالنه علیه شما شده اند. •

در آن صرفاً بخاطر آن که از شخصی خوشتان نمی آمده  مثالی را مطرح کنید که   •

 اخراجش کردید. 

 بر اسفناک و بد بودن مشکل یا آن کارمند تمرکز کنید، نام اشخاص را هم ببرید.   •

نمونه ای از کار تیمی را بیان کنید که مجبور شدید برای کمک به یک همکار از 

 نیازهای خود بگذرید.

 پاسخ های نحسین برنگیز 

اهم • اشاره  به  کنند  اتکا  و  اعتماد  یکدیگر  به  بتوانند  همکاران  که  موضوع  این  یت 

و   باشد که چطور کمک کردید  این  نشان دهنده  بزنید که  کنید. یک مثال خاص 

 این اتکا و اعتماد یک طرفه نبوده است.  

قالب یک مثال توضیح دهید که گرچه برای تیم فداکاری کردید اما این باعث   • در 

خود را نادیده بگیرید. آن اضافه کاری را در وقت آزاد خودتان انجام  نشد که وظایف  

 دادید.  

 پاسخ های اشتباه 

 اظهار کنید که یک بازیکن تیمی هستید و دیگر توضیحی ندهید. •

 بگویید هیچ مثالی را به یاد نمی آورید.  •

 در شغل قبلی خود چه چیزی را بیش از بقیه کارها دوست داشتید؟ 

 رانگیزپاسخ های تحسین ب

به مصاحبه کننده با اشاره به تجارب کاری خاصی که در آن ها خوب بودید و لذت   •

می بردید کمک کنید که بین گذشته و آینده ارتباط برقرار کند و احتمال بدهد که  

 برای شغل آینده هم می توانید از این تجارب استفاده کنید. 

ا به سبک خودتان برنامه در مورد فرصت هایی که بدست می آوردید تا روز خود ر •

 ریزی کنید یا به صورت خالقانه فکر کنید صحبت کنید.  

تأکید کنید که از تالش کردن در پروژه های خطیر و پر ریسک لذت می برید چرا   •

 که می دانید کارتان به صورت مستقیم بر عایدی شرکت تأثیرگذار است.  

 پاسخ های اشتباه 
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مخصو • و  ناخوشایند  را  خود  قبلی  برای  شغل  بگویید  و  دهید  جلوه  ها  بازنده  ص 

 همین است که اینجا هستید.

 بگویید هیچ چیز آنقدرها ویژه و خاص نیست که ارزش بیان کردن را داشته باشد.   •

زمانی را توصیف کنید که مجبور بودید بدون نظارت مستقیم عمل کنید. آیا تا  

تصمیمات بخش را بدون دسترسی  به حال برایتان پیش آمده است که مجبور شوید  

 به سرپرست بخش اتخاذ کنید؟ 

 پاسخ های تحسین برانگیز

فرآیند منطقی و معقوالنه تصمیم گیری تان را توضیح دهید. شما به آسانی خود را   •

 نمی بازید.

با خوشحالی   • نیاز  به خود و مستقل هستید، ولی در صورت  نشان دهید که متکی 

 بخواهید. حاضرید دستور بگیرید یا کمک 

بدون   • بودید  مجبور  که  بزنید  زمانی  از  خاص  مثال  یک  کنید:  سرایی  داستان 

نیازهای   دهد شما  می  نشان  که  کنید  انتخاب  را  مثالی  بگیرید.  تصمیم  سرپرست 

یا یک تصمیم سودمند   تمام کردید  را زودتر  پروژه  و  بینی کردید  را پیش  شرکت 

 گرفتید.  

 پاسخ های اشتباه 

یت کنید که مجبور به اتخاذ تصمیمی شدید که در نهایت مثبت  از این گله و شکا •

 هم نبود.  

شما   • به  اینکه  بدون  یا  مستقل  صورت  به  است  نشده  وقت  هیچ  که  کنید  اعتراف 

 بگویند چه کار کنید، کاری را انجام دهید.  

آیا تا به حال در مورد موضوعی بد قضاوت کرده اید؟ چطور می توانستید از این 

 اب کنید؟اشتباه اجتن

 پاسخ های تحسین برانگیز

خاص   • مثال  یک  مختصر  طور  ناچیز    –به  کنید.    –ولی  بیان  را  اشتباه  قضاوت  از 

بگویید این اشتباه چه درسی به شما داد و چطور باعث شد سیستم تصمیم گیری  

 یا حل مشکالت تان را بهبود ببخشید. 
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که  • دادید  توضیح  و  کردید  بیان  را  نمونه  یک  اینکه  از  یاد    بعد  آن  از  چیزی  چه 

 آیا مایلید  –گرفتید، سؤالی بپرسید که بحث را بر دستاوردهای شما متمرکز کند  

 عالوه بر آن باخت یک پیروزی قابل توجه نیز بشنوید؟ 

 پاسخ های اشتباه 

 اشتباهی را مطرح کنید که وقت و هزینه زیادی را به کارفرمای شما تحمیل کرد.   •

 شخص دیگری را مقصر جلوه دهید. •

 بگویید هیچ وقت قضاوت اشتباهی نکرده اید.   •

به چالش  را  به حال پیش آمده است که سرپرست بخش، تصمیمات شما  تا  آیا 

 بکشد؟ شما چه پاسخی دادید؟ 

 پاسخ های تحسین برانگیز

مثالی از زمانی بزنید که مورد بازخواست قرار گرفتید اما مؤدبانه گوش می دادید و   •

با توجه به داده های تحلیلی و تحقیقاتی ای که انجام داده بودید از تصمیمات خود  

 دفاع کردید و در آخر هم بر سرپرست منتقد خود پیروز شدید. 

اضر بودید پیشنهادات و اظهارات  اضافه کنید با اینکه از تصمیم خود دفاع کردید، ح •

و   نیستید  نظر  کوته  اما  دارید  اطمینان  خود  های  توانایی  به  شما  بشنوید.  هم  را 

 سرسختی احمقانه هم از خودتان نشان نمی دهید.  

 پاسخ  های اشتباه 

 سرپرست خود را متهم کنید که سعی دارد کوچک ترین جزئیات را مدیریت کند. •

مدیریت تصمیم شما را معکوس کرد اما حق با شما بوده    اصرار کنید با وجود اینکه  •

 است. 

 در جایگاه فعلی، سه مورد از مهم ترین دستاوردهای خود را نام ببرید.

 پاسخ های تحسین برانگیز

شش مورد از بهترین موفقیت های کاری خود را به صورت داستانی بیان کنید. از   •

 یک از آن ها بیشتر بداند.  مصاحبه کننده بپرسید مایل است در مورد کدام 

را   • لیست  توانید  می  بگویید  دستاوردهایتان،  برترین  از  مورد  سه  توضیح  از  بعد 

گسترش دهید. شاید بهتر باشد کاغذی از جزئیات دستاوردهای خاص خود را تهیه  

کنید. اما تمرین کنید که بتوانید بگویید در صورت گرفتن نقش چطور می توانید  
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توانید مشخصات افرادی که در  ارزش اضافه برای شرکت تولید کنید. همچنین می  

آن زمان با شما کار کردند را ارائه کنید. این روش در فرهنگ های کاری با عملکرد  

 باال بهترین تأثیر را دارد. پس ابتدا تکالیف خود را برای سازمان کارفرما انجام دهید.  

 پاسخ های اشتباه 

سختی می توانید سه    با خنده بگویید که دستاوردهای شما اینقدر زیاد است که به  •

 مورد از آن ها را انتخاب کنید.

 اعتراف کنید که مطمئن نیستید چه چیزی به عنوان دستاورد محسوب می شود.   •

 در حال حاضر تجارب شما دقیقاً با نیازهای ما مطابقت ندارند، همین طور است؟ 

 پاسخ های تحسین برانگیز

نانه تر کامالً خود را مناسب این  موافقت نکنید. درعوض، بگویید با یک لنز خوش بی •

شغل می بینید. مهارت های شما چند منظوره است. بر این نکته تمرکز کنید که به  

راحتی می توانید تجارب خود را به حوزه های مرتبط انتقال دهید تا شغل جدید را  

 بیاموزید.

د. دو  تأکید کنید که مصمم هستید تا به سرعت نحوه کار در شغل جدید را بیاموزی •

از   تر  سریع  را  شغلی  های  مهارت  چگونه  که  بزنید  موضوع  این  با  رابطه  در  مثال 

 معمول یاد گرفتید.  

بگویید مهارت های آموخته شده را فراموش نمی کنید و اضافه کنید عادات خوب   •

 کاری تان به شما در انجام کار به نحو عالی و کارآمد کمک می کنند.  

 پاسخ های اشتباه 

نگویید  موافقت کنی • این عدم مطابقت  برای جبران  بزنید و حرفی  مگر    –د، لبخند 

 اینکه خواهان شغل نباشید. 

 اجازه دهید از رفتن شما خوشحال شوند و هیچ تأثیری روی آن ها نگذارید.    •

از آنجایی که برای مدت بسیار طوالنی با کارفرمای قبلی خود کار کرده اید، آیا  

 با نحوه کار در این شرکت برایتان سخت باشد؟  فکر می کنید وفق دادن خودتان

 پاسخ های تحسین برانگیز

با شرایط جدید وفق   • اید خود را  توانسته  اینکه چطور  از  به هیچ وجه. نمونه هایی 

اینکه چطور پویایی شغل قبلی تان یک محیط دائماً در حال    –بدهید را بیان کنید  
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با شرکت جدید داشتید نیز مزید بر  تغییر ایجاد کرده بود و پیوندهای مشترکی که  

 علت شده بود. به بودجه های موازی، فلسفه تجاری و اخالق کاری هم اشاره کنید.  

تعهد خود نسبت به شرکت قبلی را به عنوان یکی از بی شمار دارایی هایی که با   •

برجسته کنید   آورید،  به شغل جدید می  ارزش های    –خود  و  و سپس دارایی ها 

 نام ببرید.  دیگر را هم 

 پاسخ های اشتباه 

ابراز   • شوید  خالص  افتضاح  و  قدیمی  شغل  آن  از  شدید  موفق  باالخره  اینکه  از 

 خوشحالی کنید! 

 به سادگی بگویید که برای کاری جدید آماده اید.  •

چرا    –شما برای مدت غیرمعمول و طوالنی ای در شغل قبلی خود کار کرده اید  

 ترفیع نگرفته اید؟

 پاسخ های تحسین برانگیز

شغل قدیمی خود را بخش بندی کنید )همراه با مهارت هایی که برای هر بخش از  •

کار پرورش دادید(. بر روی تمامی افزایش مسئولیت هایی که داشته اید )تا نشان  

دستاوردهای  دهی مورد  در  همچنین  و  اید(  کرده  پیشرفت  خود  منصب  در  که  د 

 مرتبط تمرکز کنید. به افزایش هایی که در حقوق داشتید نیز اشاره کنید.  

بگویید دقیقاً به علت لَختی جایگاه قبلی خود به این شغل جدید عالقمندید. به این   •

تان   زندگی  سبک  در  که  تغییراتی  که  کنید  اشاره  است  موضوع  آمده  وجود  به 

انجام   برای  را  درآمد خانواده( دست شما  دوم  منبع  اند،  بزرگ شده  )فرزندانی که 

 تصمیمات پر شور و حرارت و جدی باز می گذارد. 

به   • اما  موافقت کنید،  اید  نداشته  تان پیشرفت چندانی  این موضوع که در حرفه  با 

اد مجبور به پذیرش تحرکات  این نکته هم اشاره کنید که بسیاری از افراد با استعد

افقی هستند چرا که فرصت های پیشرفت شغلی و جایگاه های برتر و در دسترس،  

بسیار اندک هستند. بگویید وضعیت ثابت و بی تغییر شغلی زمانی را در اختیارتان  

گذاشته است که تأمل کرده و مجموعه مهارت های خود را تکمیل و انگیزه خود را  

 تقویت کنید.  

یح دهید که به باالترین مقامی که شرکت در حوزه تخصصی شما می توانست توض •
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 ارائه دهد رسیده بودید.  

 پاسخ های اشتباه 

 از سیاست بازی هایی که شما را پایین نگاه می داشتند شکایت کنید.  •

بودید،   • راضی  بودید  که  جایی  از  تعمیر  "بگویید  است  نشکسته  که  را  چیزی  چرا 

 "کنیم؟

 قبلی خود اخراج شدید؟ آیا از شغل 

 پاسخ های تحسین برانگیز

است:   • نبوده  شما  تقصیر  ادغام،  اگر  شدن،  کوچک  دلیل  به  که  دهید  توضیح 

تعطیلی شرکت یا اتفاقات دیگری که فراتر از کنترل شما بوده است اخراج شده اید.  

بیان   به  که  چرا  دهد،  می  رخ  بار  چندین  اخراج،  خوب  افراد  برای  اوقات  گاهی 

اری آن ها به طور اتفاقی در خیابان اشتباهی ایستاده بودند، وقتی یک اتوبوس استع

این   زیادی  بسیار  افراد  رد می شود.  ها  آن  روی  از  و  پیدایش می شود  اشتباهی  

روزها سوار آن اتوبوس بوده اند و اخراج شدن دیگر چندان موضوع بزرگی نیست.  

تقصیر   اند  کرده  اخراج  شرکت  از  را  شما  هیچ  اینکه  به  بنابراین  است،  نبوده  شما 

 عنوان نباید احساس گناه کنید. با لبخندی صمیمانه با مصاحبه کننده پیش بروید. 

است: • بوده  شما  تقصیر  بزرگی    اگر  بسیار  درس  تجربه  آن  طول  در  که  بگویید 

آموختید. خراب کاری کردید اما حاال آگاه تر شده اید و دوباره آن اشتباه را تکرار  

کن  منتفع  نمی  آموزنده  تجربه  این  از  چگونه  که  دهید  توضیح  مختصر  طور  به  ید. 

شدید. آنگاه به سرعت مصاحبه را به سمت نیمه بهترتان سوق داده و توضیح دهید  

 که چگونه بهترین متقاضی سهل الوصول برای این شغل هستید. 

 پاسخ های اشتباه 

نهان کرده اید، اینکه با  به مصاحبه کنندگان این احساس را بدهید که چیزی را پ •

 آن ها کامالً صادق و رو راست نیستید.  

و   • تان عجیب  قبلی  بگویید همکاران  نکنید.  قبلی خود خوب صحبت  رئیس  درباره 

 غریب بودند.

به مصاحبه کننده بگویید در بیش از یک شغل دچار تنش های بین فردی شدید.   •

ه صدا در آورده باشید. چرا که  اعتراف به این امر مثل این است که زنگ هشدار را ب
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 شما دردسرساز هستید.  

 آیا تا به حال از شما خواسته شده است استعفا دهید؟ چرا؟  

 پاسخ های تحسین برانگیز

می   • احتماالً  که  است  معنا  این  به  نرم(  )اخراج  بدهند  استعفا  اجازه  شما  به  اینکه 

ی ابید. بنابراین همین  توانستید با کارفرمای قبلی خود به یک توافق منطقی دست 

 کار را بکنید و به داستانی بچسبید که هر دوی شما بر سر آن توافق داشتید.  

وقتی داستان خوبی ندارید، به اشتباه خود اذعان کنید و بگویید این درس دردناکی   •

 بود که موجب تغییر عادات کاری تان شد.  

 پاسخ های اشتباه 

د اینقدر ناعادالنه با شما رفتار می شد بهانه  دروغ بگویید یا برای توجیه اینکه نبای •

 بیاورید. 

 از رؤسا یا همکاران قبلی خود برای بیرون راندنتان شاکی باشید.  •

 چند مثال از مناقشات بین فردی بیان کنید.   •

مشکل چیست؟ چرا تا    –چه مدت در جستجوی شغل بودید؟ آه! چقدر طوالنی  

 به حال پیشنهاد شغلی نداشتید؟

 تحسین برانگیز پاسخ های 

بگویید اخیراً مشکل پسند شده اید و تا زمانی که این فرصت پیش آمد، نتوانستید   •

 شغل مناسبی پیدا کنید.  

اگر به علت حسن سابقه ای که داشتید بعد از خاتمه خدمت پاداش قابل مالحظه   •

برای   کافی  مالی  تمکن  از  دلیل  همین  به  که  دهید  توضیح  کردید،  دریافت  ای 

 شغل مناسب برخوردار بودید.  جستحوی 

اما   • اید،  نکرده  پیشرفت  داشتید  دوست  که  آنقدر  تان  در مسیر شغلی  که  بپذیرید 

آنقدر وقت داشته اید که در مورد مسیر زندگی تان فکر کنید. شغل تان را ارزیابی  

آماده   و  اید  کرده  پر  را  خودتان  دارید.  بیشتری  تمرکز  حاضر  حال  در  و  اید  کرده 

 رفتنید! 

ویید با وجود اینکه در رسیدن به توافق )از طریق سازش و مدارا( با دیگران خوب  بگ •

هستید، اما مایل نبودید در شغلی مشغول شوید که مهارت ها و صالحیت های شما  
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را به حداکثر نمی رساند. روشن کنید به دلیل اهمیت موضوع برای پیدا کردن یک  

 شغل عالی وقت صرف کردید.  

 ه پاسخ های اشتبا

چیست   • مشکل  دانید  نمی  کننده    –بگویید  استخدام  های  شرکت  یا  کارفرمایان 

 هرگز به درخواست های شغلی شما پاسخ ندادند.  

از کیفیت پایین نقش های در دسترس در بازار شکایت کنید. )طعنه آمیز به نظر   •

 می رسید.( 

از تعداد فرصت هایی که به علت عدم درک استخدام کنندگان از ارزش واقعی شما،   •

 از دست داده اید، گله کنید.  

 افسرده به نظر برسید و اذعان کنید که ناامید شده اید.   •

 برای شغل خود چه برنامه هایی دارید؟ 

 پاسخ های تحسین برانگیز

ن شغل به شما اجازه می دهد که  این شغل با برنامه دست اول شما مطابقت دارد. ای •

قوی   و در عین حال هم مهارت های  تبدیل شوید  تمام عیار  تولید کننده  به یک 

خود را قوی تر کنید. برای ثابت کردن خودتان در این شغل سخت کار خواهید کرد  

و در صورت مطرح شدن مسئولیت های بزرگ تر آن ها را می پذیرید. شما در حد  

 قصد جابجایی هم ندارید.    معقولی جاه طلبید.

امروزی،   • بازار کاری به شدت متغیر  برای  برای پنج سال آینده  برنامه ریزی شغلی 

واقع بینانه نیست. اما از این فناوری سبز ]یا هر چیز دیگری[ جدید هیجان زده اید  

و این شغل دقیقاً همان چیزی است که به دنبالش بودید و زمینه شما، شما را برای 

 ل بسیار مناسب می کند )جزئیات ارائه دهید(. این شغ

 پاسخ های اشتباه 

انتظار دارید طی یک سال ترفیع بگیرید )یعنی اگر به سرعت درجات را طی نکنید   •

 ناراضی خواهید بود(. 

 هدف خاصی را در ذهن ندارید.  •

 سبک مدیریت شما چیست؟ 

 پاسخ های تحسین برانگیز
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شرکت سازگار است )در مورد فرهنگ  توضیح دهید سبک مدیریت شما با فرهنگ   •

شرکت در وب سایت شرکت تحقیق کردید(. از زبان سبک مدیریت مدرن استفاده  

کنید )با زبان مدرن مدیریت در مجالت و کتاب هایی که به تازگی خوانده اید آشنا  

انگیزه، اشتباهات جدی و   نافرمانی،  با  اید(. وقتی در مورد نحوه برخورد خود  شده 

مسا صحبت  دیگر  لکنت  بدون  و  نفس  به  اعتماد  با  کنید  می  صحبت  نظارتی  ئل 

 کنید.  

نمی   • دریغ  ها  آن  اجرا گذاشتن  به  و  تصمیمات سخت  گرفتن  از  که  توضیح دهید 

کنید. اما زورگو نیستید و به مدیریت جزئیات عالقه ای ندارید. شما برای افزایش  

سرایی کنید: مثال هایی از   بهره وری به کارمندان قدرت و انگیزه می دهید. داستان 

 نحوه مدیریت مشکالتی که تحت نظارت خود داشتید بیان کنید.  

 پاسخ های اشتباه 

 پاسخ مبهمی در مورد سبک مدیریت ارائه دهید و ناشی بودن خود را آشکار کنید.   •

 مردانگی یک مصاحبه کننده مرد را به چالش بکشید یا کم جربزه به نظر برسید.  •

 ت مشکوک پاسخ به سؤاال .9-8

 کارفرمایان نباید در مورد موضوعات زیر از شما سؤال بپرسند:  

 سن •

 محل تولد  •

 رنگ پوست  •

 معلولیت •

 وضعیت خانوادگی یا ازدواج  •

 ملیت اصلی شما  •

 نژاد •

 مذهب •

 جنسیت  •

 گرایش های جنسی  •

غیرمرتبط   های  سؤال  پرسیدن  از  را  کارفرمایان  نیوزیلند  و  استرالیا  در  موجود  قوانین 
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اطالعات   مورد  در  نباید  و  باشند  شغل  با  مرتبط  بایست  می  سؤاالت  کند.  می  منع  شغلی 

بقیه هم   از حوزه ها غیرقانونی است.  برخی  شخصی کنجکاوی کرد. مطرح کردن سؤال در 

شوند می  تلقی  نامناسب  و  سؤال  مرزی  سبک  دو  این  شناخت  در  شما  به  فصل  این   .

 استخدامی و نحوه پاسخ سرباال دادن را به شما نشان می دهد.  

 تعریف سؤاالت غیرقانونی 

قانونی مجاز نیست آن را   از لحاظ  یک سؤال غیرقانونی سؤالی است که مصاحبه کننده 

محدود   قوانین  استرالیا  فدرال  دولت  و  نیوزیلند  دولت  کند.  که  مطرح  دارند  ای  کننده 

کارفرمایان را از پرسیدن سؤاالت مخل و کنجکاوانه باز می دارد. این قوانین، سن، جنسیت،  

سؤاالت   پرسیدن  شود.  می  شامل  را  غیره  و  جنسی  های  گرایش  قومیت،  نژاد،  مذهب، 

 غیرقانونی می تواند مصاحبه کننده را به دادگاه بکشد.  

 پیش دستی کرده و در مورد واقعیات تحقیق کنید:برای اینکه ببینید چی به چی است، 

قوانین ضد تبعیض آمیز که   • در استرالیا برای دسترسی به مقاالت مفید و جزئیات 

در منطقه یا شهر ما اعمال می شوند به وب سایت کمیسیون حقوق بشر استرالیا  

(www.humanrights.gov.au  .مراجعه کنید ) 

وب • سراغ  به  راست  یک  نیوزیلند،  نیوزیلند    در  بشر  حقوق  کمسیون  سایت 

(www.hrc.co.nz  بروید و بر قسمت )  Enquiries and Complaints    کلیک کرده

روی   کنید.  پیدا  رایج دسترسی  های  پاسخ  و  ها  پرسش  به   Job Applicationتا 

Questions    شما از  توانند  نمی  و  توانند  می  که  سؤاالتی  مورد  در  تا  کنید  کلیک 

 بپرسند اطالع حاصل کرده و برای دانلود کتابچه به لینک  

Getting a job: An A–Z for employers and employees   .مراجعه کنید 

 عبارت لیستی از سؤاالت غیرقانونی در مصاحبه را جستجو کنید.  •

 سبتعریف سؤاالت نامنا

اما   بپرسد  تواند  می  فنی  لحاظ  به  کننده  مصاحبه  که  است  سؤالی  نامناسب  سؤال  یک 

خیر،  یا  شود  استفاده  آمیز  تبعیض  صورت  به  اطالعات  این  از  اینکه  به  بسته  بپرسد.  نباید 

چنین سؤالی می تواند کارفرمایان را به دادگاه بکشاند. سؤاالت نامناسب طیفی از موضوعات  

به حریم خصوصی تا موارد جستجوی اینترنتی عجیب و غریب را شامل  ضد تبعیض، مربوط  

 می شوند:  
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 آیا شریک زندگی شما زن است؟
 چطور پیتزا درست می کنید؟ 

اگر در شرکتی که کار می کنید در یک جلسه بودید و یکی از همکاران تان دستش را  
 روی ران شما بگذارد، چه کار می کنید؟ 

از بخش  نباید سؤاالت    مصاحبه کنندگانی که  دانند که  این را می  انسانی هستند  منابع 

کردن   اینکه مطرح  امید  به  هم  برخی  اما  کنند.  نمی  را  کار  این  و  کنند  را مطرح  نامناسب 

شود   می  موجب  و  آورد  خواهد  در  لرزه  به  را  متقاضیان  غیرمنتظره،  و  عجیب  سؤاالت 

 می کنند.  شخصیت واقعی خود را آشکار کنند، از متقاضیان بازپرسی 

سؤاالت   اطالعات،  آوردن  دست  برای  که  هستند  شروری  ذاتاً  کنندگان  مصاحبه  بقیه، 

 خطرناکی مطرح می کنند و حاضرند شرط ببندند به چالش کشیده نخواهند شد.  

سؤاالت غیرقانونی همیشه در گروه سؤاالت نامناسب قرار می گیرند، اما سؤاالت نامناسب  

 همیشه غیرقانونی نیستند.  

 ابتدا فکر کنید، بعد پاسخ دهید

چه می شود اگر یک مصاحبه کننده پا را فراتر بگذارد و جسارت کرده از شما یک سؤال  

تبعیض آمیز بپرسد؟ با فرض اینکه شغل را می خواهید، قبل از اینکه پاسخ های تند و تیزی  

 مانند نمونه های زیر بدهید خوب فکر کنید:

این   از  منظورتان  سؤال  آیا  یک  این  است؟  سالم  چند  بفهمید  که  است  این  سؤال 
 غیرقانونی است. شرم بر شما!

استخدام   برای  جنسیت  دادن  قرار  مبنا  فدرال،  قانون  طبق  دانید،  می  که  همانطور 
 غیرقانونی است و من حس می کنم ماهیت این سؤال تبعیض آمیز است.  

  : ها  مهم  فیلم  درد  به  فقط  شکن  دندان  های  جواب  با  آن  لفظی  درگیری  خورد.  می 

به خصوص اگر مصاحبه خوب پیش می رود و حس می   –مصاحبه کننده یک اشتباه است  

کنید این شغل مناسب شما است. احتمال دارد مصاحبه کننده جزو آن تیپ افرادی که قرار  

 است با آن ها کار کنید، نباشد.  

به آن پاسخ    با این وجود، اگر سؤال مطرح شده زننده و آشکارا تبعیض  آمیز است، اصالً 

یا به روش خود پاسخ دهید. به عنوان مثال، برای پاسخ دادن به سؤالی که قبالً در    –ندهید  

 می تواند این باشد: -آیا شریک زندگی تان زن است؟   –این فصل مطرح شد 
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فکر نمی کنم جزئیات زندگی شخصی من برای بحث در اینجا مناسب باشد. این مسائل  
انایی های من برای انجام مؤثر وظایفم  تأثیر نمی گذارد. )ترجمه: سرت به کار خودت  بر تو
 باشد.( 

را می   اگر شغل  به طور کلی،  اما  را مشخص کنید.  اوقات مجبورید مرزهای خود  گاهی 

به سود   به گونه ای پاسخ دهید که  به تمامی سؤاالت  از رویارویی اجتناب کنید و  خواهید، 

 شما باشد.  

ا آنقدر عوضی است که می خواهید  اما  باشد و  قرار است رئیس شما  گر مصاحبه کننده 

 قید شغل را بزنید چه؟ یک جمله مؤدبانه برای خاتمه مکالمه بگویید و آنجا را ترک کنید.  

 سؤاالت نامناسب را بپیچانید

قبل   بخش  )به  نامناسب  سؤاالت  به  جواب  برای  مرزها  کردن  مشخص  روش  بر  عالوه 

نید( یک روش حیله گرانه دیگر بهتر عمل می کند، به خصوص اگر فکر می کنید  مراجعه ک

را   آمیز  توهین  سؤال  ماهرانه  سؤگیری.  تا  است  نادانی  روی  از  کننده  مصاحبه  سؤاالت 

 بپیچانید:  

 فرض کنید مصاحبه کننده سؤالی در مورد سن مطرح می کند: 

در حال حاضر آنجا درس می خواند. مثل اینکه به دانشگاه کوییزلند رفته اید. پسر من  
 کی فارغ التحصیل شدید؟ 

 یک متقاضی مالیم مستقیماً به این سؤال پاسخ می دهد، چیزی شبیه به این:

گمان نکنم من و پسرتان همدیگر را بشناسیم. مطمئنم مرد جوان خوبی است. تا جایی  
بوده   دور  دانشگاه  از  اینقدر  به من مربوط می شود، خوشبختانه  را  که  قوه تشخیصم  ام که 

قوه تشخیص جلوی ضرر   بدانید که چطور همین  مایلید  ببخشم.  کارفرمای    $25000ارتقا 
 قبلی را گرفت؟ 

به   یک روش دیگر برای پیچاندن سؤالی که می خواهید پاسخ دهید این است که لزوماً 

با   را می کنند.(  این کار  ندهید. )سیاست مداران همیشه  پاسخ  نظر سؤال پرسیده شده  در 

 گرفتن همان وضعیت، یک نمونه دیگر از پاسخ یک متقاضی آرام و مالیم:  

به دانشگاه کویینزلند اشاره کردید، عجب دانشگاه خوبی است. بعد از دوره دانشجویی ام،  
برای کامل کردن یک دوره فشرده مدیریت اجرایی که دقیقاً مرا برای این جایگاه شغلی که  

کرد به آنجا بازگشتم. آیا مایلید درباره اینکه چطور برای نظارت بر  ازش حرف می زنیم آماده  
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 عملکردهای مالی و پیدا کردن خطاها، کامالً مناسب این شغل هستم، بیشتر بشنوید؟  
می دانید که مذهب، اگر مستقیماً به آن پاسخ ندهید به یکی از سؤاالت مناقشه برانگیز  

مستقیماً مطرح نشود. برای مثال فرض کنید، از تبدیل می شود. اما ممکن است این سؤال  

به گرفتن مرخصی   نیاز  مذهبی  یا جشن  مراسم  در  برای شرکت  آیا  پرسیده می شود  شما 

 خواهید داشت یا خیر. این روش را امتحان کنید:  

اما   هستم،  کنم  می  ام  مذهبی  اعتقادات  که صرف  زمانی  بابت  شما  نگرانی  متوجه  من 
ینان دهم که اگر قرار باشد این بازه زمانی باری بر عملکرد شغلی من  اجازه دهید به شما اطم 

تحمیل کند، این بار صرفاً مثبت خواهد بود، زیرا الهام گرفتن از اعتقاداتم باطری های مرا از  
 نو شارژ می کند و موجب می شود به لحاظ ذهنی متمرکز بمانم.   

به من  پیشنهادی  پاسخ  کنید،  می  مالحظه  که  خاص    همانطور  تعطیلی  یا  مراسم  هیچ 

مذهبی اشاره نمی کند، سؤال را بی پاسخ نمی گذارد و هم با به رخ کشیدن ماهیت تبعیض  

 آمیز سؤال با مصاحبه کننده مقابله نمی کند.  

پیروان   به  را  استخدام  اگر در یک سازمان مذهبی مصاحبه می کنید که  )بدیهی است، 

ی  هم  شما  و  است  کرده  محدود  خود  را  معتقد  خودتان  هستید،  ایمان  با  پیروان  آن  از  کی 

فرد   از  بیشتر  ذکاوت  دادن  خرج  به  و  آرامش  حفظ  با  قانون،  یک  عنوان  به  کنید.(  معرفی 

 سؤال کننده، می توانید برنده شوید. یک پیشنهاد شغلی خوب بهترین استراتژی است.  

 ده )یا در همین حدود( سؤال حیله گرانه که باید مراقب شان باشید  .10-8

 کار مانده اید؟ چرا برای این همه مدت بی

چند نفر دیگر  "سؤال دیگری که در ادامه این سؤال مطرح می شود می تواند این باشد:  

   "چرا شما؟ "یا  "از خدمت برکنار شدند؟ 

چرا مصاحبه کننده از تاریخچه استخدامی اخیر شما سؤال می کند در حالی که همین  

خدمتچ از  اید  گفته  قبل  لحظه  تواند  بر  ند  می  سؤال  این  نشدید(؟  )اخراج  شدید  کنار 

 مشکلی که در رابطه با شما وجود دارد و کارفرمایان قبلی متوجه آن شده اند را آشکار کند.  

مصاحبه کننده سعی دارد بفهمد که آیا فقط شما بوده اید که از خدمت برکنار شدید یا  

بود کمبود  و  اقتصادی  رکود  علت  به  قبلی  مدیر  از اینکه  گروهی  است  شده  مجبور  جه 

 کارمندان رتبه دوم را از کار برکنار کند.  
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به این گونه است: توضیح دهید، بعد از برکناری، توقف کردید تا    "استخدامم کن!"پاسخ  

اهداف   متوجه  وقتی  پیش  هفته  چند  همین  رود.  می  سمت  کدام  به  تان  زندگی  بسنجید 

با جدیت   این  واقعی خود شدید، جستجوی خود را  شروع کردید. شرکت مصاحبه کننده و 

 جایگاه شغلی توجه شما را به خود جلب کرده است.  

یک توضیح دیگر برای جستجو نکردن شغل رسیدگی به اتفاقاتی بوده است که در حال  

 مانند مریضی یکی از اعضای خانواده.   –حاضر حل شده اند  

نیرو   اینکه چرا جزو تعدیل  قرار گرفتید، خطرناک است چرا  هر پاسخ مستقیم در مورد 

که می تواند عصبانیت شما را نسبت به مدیر قبلی تان شعله ور و در مورد خود کنترلی شما  

شک و تردید ایجاد کند. یک ایده بهتر: توپ را از زمین خود بیرون بیندازید. سرتان را تکان  

را نمی دانید، چرا که شما یک کارمند عالی ب بگویید دلیلش  برای کارتان  دهید و  ودید که 

 بیشتر از پولی که گرفتید وقت می گذاشتید.  

 اگر شاغل هستید، چگونه می توانید زمان مصاحبه ها را مدیریت کنید؟ 

به   گردید  می  دیگری  شغل  دنبال  به  حالیکه  در  شما  آیا  که  است  این  واقعی  سؤال 

 کارفرمای فعلی خود دروغ می گویید؟ 

خیلی واضح بیان کنید که از وقت شخصی تان استفاده می کنید و دقیقاً به همین علت  

 است که فقط برای شغل هایی مصاحبه می کنید که کامالً با شما مطابقت دارند.  

و   است  محرمانه  شما  جستجوی  بگویید  شود،  می  پیشنهاد  بیشتری  های  مصاحبه  اگر 

بح یا بعد از ساعات کاری عادی مالقات کنید. شما  بپرسید که آیا امکان دارد مجدداً شنبه ص

کم کاری نمی کنید. شما وظیفه نشناس نیستید. شما از زیر کار در نمی روید. شما دروغ گو  

 نیستید.  

 چطور برای این مصاحبه آماده شدید؟ 

بدون   یا  کنید،  تحقیق  اش  درباره  که  بوده  مهم  شما  برای  آنقدر  شغل  این  آیا  ترجمه: 

 می روید؟   آمادگی پیش

شما خیلی دوست دارید این شغل را داشته باشید و البته که در موردش تحقیق کردید؛  

 از وب سایت شرکت شروع کردید. 

 آیا کسی را می شناسید که برای ما کار کند؟ 

و   شد  خواهید  آگاه  آن  از  است،  خویشاوندان  استخدام  عدم  سیاست  دارای  شرکت  اگر 
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 صاحبه هدر نمی دهید.  وقت خود و دیگران را هم با م

به یک خیابان دو طرفه   این سؤال مطرح می شود موضوع  تان  اگر در مورد دوست  اما 

مدیر   به  دوست  یک  توسط  تان  رزومه  دادن  تحویل  حریف  چیز  هیچ  شود.  می  تبدیل 

و   تأیید  مورد  نظر  مورد  دوست  که  است  این  مستلزم  کاری  چنین  اما  شود،  نمی  استخدام 

 آخ! –اگر نیست   احترام شرکت باشد.

قانون کبوتر با کبوتر باز با باز را به خاطر داشته باشید: فقط زمانی دوست درون شرکتی  

 خود را برجسته کنید که از وضعیت مثبت دوستتان اطمینان دارید.  

 کجا واقعاً دوست دارید کار کنید؟ چه کاری انجام می دهید؟ 

موجود   شغلی  فرصت  هر  برای  شما  که  است  این  از  اطمینان  سؤال  این  اصلی  منظور 

درخواست نمی دهید، اینکه دقیقاً می دانید چه می خواهید و اینکه از شغل مورد نظر خسته  

 و بی حوصله نخواهید شد.  

 اخطار: هرگز، هرگز نام شرکت یا شغل دیگری را ذکر نکنید.

این جایی است که من  "می تواند به این صورت باشد:    "! مرا استخدام کن"پاسخ کوتاه  

دوست دارم در آن کار کنم و این شغل کاری است که من می خواهم انجام دهم. من چیزی  

که شما نیاز دارید را دارم و شما هم چیزی که من می خواهم را دارید. مشتاقم که زودتر کار  

 "را شروع کنم.

 اء شما را ناراحت می کند؟ چه چیزی در مورد همکاران یا رؤس

این سؤال نه چندان ظریف یک دام هوشمندانه برای پی بردن به این نکته است که آیا  

 شما دردسر ساز هستید یا شخصیت رنجوری دارید. 

ناراحتی های گذشته حرفی   و  ها  آزردگی  از  اجتناب کنید.  قلمرو  این  به  پا گذاشتن  از 

را تکان دهید و بگویید چیزی که ناراحت تان کند به    نزنید. یکی دو دقیقه فکر کنید، سرتان 

ذهنتان نمی رسد. در ادامه چند جمله هم در رابطه با اینکه تقریباً می توانید با هر نوع آدمی 

 کنار بیایید بگویید.  

و   طنز  حس  دارای  که  منصف  و  دانا  رؤسای  داشتن  بابت  از  کنید  نشان  خاطر 

نس بوده اید. همکاران قبلی تان هم افرادی توانا و حامی استانداردهای باال بوده اند خوش شا

بودند که رفتاری دوستانه داشتند. لبخند گرمی بزنید و اغوا نشوید که بیشتر از این توضیح  

 دهید.  
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 می توانید توضیح دهید که چگونه یک مسئله کاری را حل کردید؟  

ی شود که اکثر کارجویان  این سؤال رک و راست تنها از این بابت حیله گرانه محسوب م 

تفکر   در  هایشان  توانایی  دهنده  نشان  که  آورند  خاطر  به  را  مثالی  لحظه  در  توانند  نمی 

 انتقادی و پیدا کردن راه حل است. 

یک   و  کنید  بینی  پیش  خود  ذهن  عملکرد  نحوه  مورد  در  را  سؤالی  است:  واضح  پاسخ 

تا به  که  باشید. شخصی  داشته  آستین  در  است  پاسخ هوشمندانه  التحصیل شده  فارغ  زگی 

ممکن است بخواهد در مورد مدیریت زمان به گونه ای که بتواند وقت بیشتری برای تحصیل  

زمان  مدیریت  مورد  در  بخواهد  است  ممکن  باتجربه  کارمند  یک  کند؛  صحبت  کند،  صرف 

 برای بدست آوردن فرصت برای انجام وظایف ویژه صحبت کند. 

 که در شغل قبلی خراب کاری کرده باشید؟  آیا می توانید مثالی بزنید

سؤالی که درون این سؤال وجود دارد این است که آیا شما از اشتباهات خود درس می  

شما  شخصیت  مورد  در  که  ای  دغدغه  کنید.  می  تکرار  مدام  را  اشتباهات  همان  یا  گیرید 

از عملی  اصالً  که  دانید  می  مهم  را  خود  آنقدر  آیا  که  است  این  دارد  را    وجود  خود  جانب 

 اشتباه تلقی کنید؟  

حاال که صحبت از اشتباهات است، بیایید از یک اشتباه در مصاحبه کاری خود اجتناب  

به یک خطای   نکنید. در عوض  تفصیل صحبت  به  از خصوصیات منفی خود  کنید: هیچگاه 

بگویید که چه درس   ادامه هم  و در  اشاره کنید  به طور خالصه  نیتی  از سر خوش  کوچک 

 همی از آن تجربه آموختید.  م

این موقعیت شغلی را نسبت به سایر مشاغلی که در خواست می دهید، چگونه 

 مقایسه می کنید؟ 

آیا شما مورد توجه دیگر کارفرمایان  "سؤال مشابهی که می تواند مطرح شود این است:  

 "هستید؟ 

منظور این سؤال بدست آوردن اطالعات از رقبا در بازار کار یا اطالع از هزینه الزم برای  

بدست آوردن شما است. ممکن است بازار کار نسبت به استعدادها و توانایی های شما بدون  

به چندین   را  تان  اگر رزومه  یا  استخدام کرد.  با هزینه کمتر  را  توان شما  باشد و می  تنوع 

 اید، پس چرا تا االن صاحب شغل نشده اید؟  شرکت داده 



 207 م؟ یمصاحبه موفق داشته باش کی: چگونه 8فصل 

 

 گروه مهاجرتی پاسارگاد  
 

به   اینکه  بگویید مصاحبه نمی کنید و  از یک استراتژی کلی استفاده کنید و  توانید  می 

احترام می   این سازمان  جمله  از  اید  داشته  آن مصاحبه  با  هر سازمانی که  حریم خصوصی 

که امیدوارید در آن   گذارید و آن را فاش نمی سازید. تأکید کنید که این شرکت جایی است 

   "آیا مقصودم را در اینجا پیدا کرده ام؟"آینده ای پیدا کنید و بپرسید،  

 اگر در التاری برنده شوید، آیا همچنان کار می کنید؟ 

این سؤال به انگیزه، اخالق کاری و اشتیاق شما برای کار بر می گردد. آیا صرفاً فضایی را  

 خالصی یابید؟ اشغال می کنید تا باالخره بتوانید 

را   خودتان  االن  همین  بله،  بگویید  کنید  می  فکر  اینطور  واقعاً  اگر  احتمالی:  پاسخ 

بازنشست می کردید. اما از آنجایی که نیاز دارید کار کنید، این کاری است که ترجیح می  

 دهید انجام دهید.  

، همچنان به  : با اینکه از بردن التاری بسیار خوشحال می شوید"مرا استخدام کن!"پاسخ  

بدست   و  ها  با چاش  رویارویی  کردن،  کار  بخش می گردید چرا که  کار رضایت  دنبال یک 

آوردن دستاوردها چیزهایی هستندکه اغلب مردم و از جمله خود شما را خوشحال می کنند.  

 آن را با یک قیافه جدی بیان کنید.  

 وقتی شک دارید 

وح کنید  مطرح شد، سعی  غیرمنتظره  سؤال  یک  عمیق  اگر  نفس  یک  نشوید.  زده  شت 

بکشید، به چشمان مصاحبه کننده نگاه کنید و بگویید این سؤال خوبی است و ترجیح می  

دهید راجع به آن خوب فکر کنید و دوباره به آن بازگردید. احتماالً مصاحبه کننده فراموش  

 می کند دوباره آن را مطرح کند. 

لی است، بگویید پاسخ را نمی دانید و این کار  اما اگر سؤال دوباره مطرح شد و ذهنتان خا

 نشانه یک کارمند محتاط و دقیق است که ترجیح می دهد با حدس کاری را انجام ندهد.  

اگر توانستید به خوبی از پس سؤال برآیید و با اعتماد به نفس توضیح دادید که چرا یک  

فقد کننده  مصاحبه  احتماالً  هستید،  این شغل  برای  عالی  یک گزینه  در  دقیق  اطالعات  ان 

 موضوع را آنچنان مهم تلقی نخواهد کرد.  
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 بزرگ  روز ی برا شدن  آماده .11-8

 مصاحبه از قبل ی ذهن  یآمادگ

  مصاحبه   ک ی  شروع  هنگام   شما  که   است  ن یا  ،کند  جادیا  تفاوت  تواندیم   که  یعامل  نیآخر

 :از عبارتند موضوع نیا به مربوط ی ترفندها. دیدار یاحساس  چه

 . دیکن  ح یتفر و  استراحت د یکن ی سع قبل  شب

 .دی باش سرحال بعد روزباید  چون ؛ دیننوش الکل  اد یز

 .دیبرو رختخواب به زود

  مصاحبه  یبرا  که  شد  دیخواه  متوجه  بیترتنیابه  ؛د یکن  تمرکز  خود  یآمادگ  زانیم  بر

 . دیهست  آماده

  تا  د یکن  گوش  بخشیانرژ  ی قی موس  د،ی دهیم   گوش  یقیموس  به  خود   مصاحبه   راه   در   اگر

 . دیکن دا یپ  یبهتر احساس

 . دیباش  اریهوش و  ی عال فرم  کی  در  دی با چون ؛دینکن  گوش  بخشآرامش ی ق یموس

 : از عبارتند  مصاحبه روزبه مربوط ساده  نکات

 . هستند مهم واقعاً راتیتأث ن یاول ؛دیشو حاضر  محل  در موعد از زودتر

 . دیکن آماده  را  خودتان  و د یکن ی بررس را خودتان ظاهر د، یباش  راحت ی کم

  که   است   ن یا  ترفند  کی.  شماست   بودن  ی عصب   دهنده نشان  اغلب   کرده   عرق   دست   کف

.  شود جذب  عرق  تا دی ده قرار  شلوارتان   ای  دامن  یرو  نییپا سمت به  را  خود راست  دست  کف

  تا   دی بمال  لباستان  یرو  سرعتبه  را  خود  دست  کف  شود،یم  وارد   کنندهمصاحبه  که  یزمان

  کار   نیا  نان یاطم   یبرا  است،  کرده  عرق   دستتان   کف   که   د یکنی نم   فکر  اگر  یحت .  شود  خشک

 دی کن  صاف  را  تانیگلو  دیتوانیم  شکل  نیا  به  ؛دی کن  صحبت  رشیپذ  مسئول  با.  دی ده  انجام  را

  مورد   در  را  خودتان  قات ی تحق   د یتوانیم   نیهمچن.  دیده  نیتمر  را  خودتان  یصوت  یتارها  و

  او   دست   اما   محکم)  د یبده  دست  او   با  و   د یست یبا  د، ی رس  کننده مصاحبه  ی وقت .  دیکن   کامل   کار 

  د، یکرد  دایپ   گفتن  یبرا  یزیچ   اگر.  دیبزن  لبخند  و  دیکن   نگاه  او  چشمان  به(.  دی نده  فشار  را

-ی م  مثالً.  داد  خواهد  ادامه  را  صحبت  کنندهمصاحبه.  دی کن  صحبت   کلمه  چند  دیکن   یسع

 ...و «...هستند خوب کارها دفتر نوع نیا» دییبگو دیتوان
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 چند نکته مهم دیگر 

  به   رشیپذ  ن یمسئول  معموالً  . شودیم  شروع  ساختمان   به  ورود   لحظه   از   مصاحبه

 . دهندیم اطالع را  شما ورود کنندگانمصاحبه

 :شوندهمصاحبه یبرا نکته چند

  به   یدنینوش  اگر.  دینجو  آدامس  مصاحبه  در .  دی کنخاموش  ورود   از  قبل  را   خود  همراه  تلفن

 کی   د یکن  ی سع   و  د ی نیبنش   د یستین  مجبور   ی طورنیا.  دی کن  انتخاب  را   آب   شد،  شنهاد یپ   شما 

  تیمز  ک ی   که  شودینم   لک   ، دیزیبر  لباستان  یرو  را  آن  اگر  تازه.  دیبنوش  را  داغ  یدنینوش

  ی دفاع  حالت  شودیم  باعث  نشستن  نهیسبهدست  ؛د یباش  بدنتان  زبان  مراقب  .است  مضاعف

  ک ی   در  را  خودتان  یدنینوش  ای   دیده  قرار  پاهایتان  یرو  بر  را  خود   دستان  نیبنابرا  ؛دی کن  دایپ

-پاسخ . دیباش داشته ی مثبت کردی رو تان یهاحرف و  اظهارات  در  و د یبزن لبخند . دیدارنگه دست

  د، ی کن  استفاده   خود   دستان   از   اد یز  د یدار  ل یتما  صحبت   هنگام  اگر   . دینده  ی معنیب  یها

  طرفآن  به  طرفنیا  از   خود  ی صندل   ی رو.  دینرس  نظر  به  یباد   اب ی آس  مانند  د یباش  مراقب

  همه   دی ایب  ادتان ی  که   است   نیا   ترفند  کی .  دینشو  مهی سراس  دی کن  یسع   و   د یباش  آرام .  دینچرخ

  اما   ؛دی کن  تصور  اندنشسته  آن  یرو  که یدرحال   را  هاآن  ؛کنند  استفاده  توالت  از  مجبورند

  او   از  بلندتر  ییصدا  با   دینکن  ی سع  ای   دینکن   قطع  را  کنندهمصاحبه  صحبت  مرتباً  .دینخند

  دست  در  یحد  به  را   گفتگو  .شود   تمام  سؤال   دیده  اجازه  دادن  پاسخ  از  قبل.  دی کن  صحبت

 کننده مصاحبه  از  د،یستین  مطمئن  ی سؤال  از  اگر.  کند  سؤال  نتواند  کنندهمصاحبه  که  دیرینگ

  در )  دیکن  حفظ  را  خود  ی چشم  ارتباط.  دهد  حی توض  را  آن  یمعن   ای  کند  تکرار  را  آن  دیبخواه

  که   ی کس  به   رو  دی کن  ی سع  کنند،ی م  مصاحبه   شما   با   نفر   کی   از   ش یب  اگر (.  ییتوانا  صورت 

  در   حتماً.  بپرسند  شما   از  نکه یا  مگر   ؛دینزن  حرف  حقوق   مورد  در .  دی ده  پاسخ   کند ی م  سؤال

  دائم   که   یکسان   هیشب   که  دیکن  مطرح   را  آن   یطور  اما  ؛دیکن  سؤال  ...و  یکار  ساعت   مورد

.  دیباش  مشتاق   شرکت   و  شغل  مورد   در .  دینرس  نظر  به  کنند، یم   نگاه  ساعتشان   به  رفتن  یبرا

  و   بخشنانیاطم  یهاحرف.  د یدار  خودتان  کردن   عرضه   در  یسع  شما  که  د ینکن  فراموش

  دست   هاآن  با  محکم  انی پا  در.  «است  خوب  نظرم  به»  ؛دیبزن  ها آن  یهاگفته  مورد  در  یمثبت 

  لو   یراحت به  ک ی تکن  نیا  چون  ؛دیاور یدرن  را  یکس   یادا  دیباش  مراقب.  دیبزن  لبخند  و  دیبده

 . رودیم
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 دادن دست

  دست   به  عادت   اگر.  است  دادن   دست  خوب،  احساس  ک ی   جادیا  یبرا  یاصل   رفتار  ک ی

 . دی کن  استفاده راستتان دست از  دی با. دیکن  ن یتمر دی شناسی م که  ی شخص با  د،ی ندار دادن

 بدن  زبان

  لم یف  کی .  دهد  صیتشخ   را  زهایچ   ی لیخ  شما   بدن   زبان   از   تواندیم   شما   کننده مصاحبه

 عبارت . دیاموزیب را  نکته نیچند  دیتوانیم  آن ی تماشا با  که است موجود YouTube  در خوب

"Job Interview Body Language"   یم   مشاهده   را   یی ویدیو  صفحه   در   ؛ دی کن  جستجو  را-

  آن  کپشن .  است  صفحه   یباال  معموالً   و   است  شده   د یتول«  TheSite.org»  توسط   که  د یکن

  اما  رسد، یم  نظر به کی ستریه یی جاها  در  اگرچه. است مرد  ک ی  چهره از  عکس   نیچند یدارا

 . است بدن زبان مورد در  آموزنده نکات  از پر

 دیبپرس دیبا که ی سؤاالت

 یشغل  درخواست  هر  یبرا  نیا  چون  ؛دیبپرس  یسؤاالت  چه  که  مییبگو  قاًی دق   میتوانینم

  ی وقت.  دیبپرس  شدهارائه  فرصت  و  یشغل   شنی پوز  شرکت،  مورد  در  یسؤاالت  اما  ؛است  متفاوت

  کند،ی نم  ش یآزما  را  شما  حافظه   درواقع   «د؟ یدار  یسؤال »  که   پرسد یم   شما   از  کننده مصاحبه

  سؤال  چند  که  دهد یم  را  امکان  ن یا د یاداده  پاسخ  ها آن سؤاالت از  ی اریبس  به که   شما  به  بلکه

  خودتان   با   و   دی سیبنو  کاغذ   کی   یرو  را  مورد  چند  مصاحبه   از  قبل   نیبنابرا  د؛ یبپرس  ها آن  از

  به  مربوط  اتیجزئ  د، یکن  یخوددار  آن  دنی پرس  از  دیکن  یسع  دیبا  که  یموارد  از   یکی.  دیببر

  نکهیا  مگر   ؛کند  جاد یا  یاشتباه  برداشت   تواندیم  چراکه  ؛است   دستمزد  و   حقوق

  چه »  که  دندیپرس  شما  از  یوقت.  کند  مطرح  شما   با  را  موضوع  نیا  خودش  کنندهمصاحبه

.  دیبپرس  د، ی اکرده  آماده   قبل   از  که  را   ی سؤاالت  و   دی بازکن  را   خود  پوشه  «د؟ یدار  ما  از   یسؤاالت

  پاسخ   سؤاالت  خواندن  و  پوشه  کردن  باز  ی کی زیف   روند  با  است،  شده   داده  ها آن  پاسخ  قبالً   اگر

 هاآن  بیترتنیابه.  دی اداده  پاسخ  بپرسم  خواستمیم   که  یسؤاالت  تمام  به  شما  درواقع:  دیده

  ن یا.  دی اکرده  فکر   مصاحبه   درباره  و   دی اکرده  آماده   قبل  از   را  یسؤاالت   شما   که  فهمند یم

  وجهچیهبه  حاضر  حال  در...  رسدینم  ذهنم  به  یزیچ:  است  متداول  پاسخ  از  بهتر  مراتببه

  ی بعد  مرحله»:  است  ن یا  ،دی بپرس  حتماً  د یبا  که   ی سؤال  ن یباوجودا.  کنم  فکر  توانمینم

  اگر   .ندارد  ی تیاهم   تان یبرا  که  دهد یم   نشان   د، ینپرس  ی بعد  مراحل  مورد   در   اگر  « ست؟یچ

 چه  د، یکارکن   یکس   چه  با   است  قرار   که   دی بپرس  دیتوانیم  د، ی کن  دای پ  ی سؤال   دیتوانینم
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  شغل  نیا  کند،   دای پ  دست   یگاهیجا  چه  به  موردنظر   فرد  دارند  انتظار  دارند،   شما   از  ی انتظارات

 ی خال  حاضر   حال   در   شنی پوز  نی ا  چرا  ا ی  دهند یم   ارائه  یی هاآموزش  چه   دارد،   یی هاچالش  چه

 .است

 مصاحبه انیپا

  فرد   کندی م  تصور  کنندهمصاحبه  که   است  نیا  یمتقاض   شدن  رد  لیدال  نیترجیرا  از   یکی

  رد درصد    20  –  مزی تا  ی نظرسنج)  ندارد   آن   به   یچندان   اق یاشت   ا ی  خواهد ینم  را   شغل   واقعاً 

 است   قرار  که  ی شخص  کند   احساس  نادرست،  ای   درست  خواهدیم   کنندهمصاحبه(.  هاشدن

  ان یپا  در  نیبنابرا  ؛است  مشتاق   شرکت  به  نسبت   هم  و  شغل  به  نسبت  هم   ،کند  استخدام

-ی م  باعث  نیا  «....دارم  شغل  نیا  به  یادی ز  عالقه  من  که  میبگو  توانمیم»  :دییبگو  مصاحبه

  ا ی  شغل  آوردن   دست  به  باعث  است  ممکن   و  شود  آگاه  شما  عالقه  از  کنندهمصاحبه  شود

 شغل  به  شما  اق یاشت   باشد  شده  باعث  بودن  یعصب  است  ممکن.  شود  شما  یبرا  دوم  مصاحبه

  رفع   یبرا  را  یسؤاالت  دیتوانیم   د،ی کنی م  نفس اعتمادبه  احساس  اگر.  نشود  دهید  موردنظر

  دارد  وجود  ی موارد  ایآ  م، یکرد  مالقات  هم   با  امروز  کهنیا  به  توجه   با»:  دی بپرس  سوءتفاهمات

  در  من  یی توانا  مورد  در  شما  ای آ»  ای   «د؟ یباش  داشته   ینگران  هاآن  در  من  تجربه  مورد   در   که

  شود،   داده  پاسخ  صادقانه  کنندهمصاحبه  توسط   هاپرسش  نیا  اگر  «د؟ی دار  ی دیترد  کار  انجام

  از   قبل   دهدی م  امکان   شما  به  ای   و  د یاداشته  یخوب  مصاحبه  که   دهد یم   نانیاطم  شما  به  ای

  را  فرصت  نیا  شما  به  نیا.  دیکن  برطرف  باشند،  داشته  است  ممکن  که  را  ینگران  و  شک   ،رفتن

  ی ریادگی یی توانا که  معتقدم اما ندارم، نهیزم  نیا در  یاتجربه من  اگرچه»  :دییبگو که دهد یم

  که  یافراد  مورد  در  ن،یا  بر  عالوه  «.دانمینم  مشکل  را  یموضوع  نیچن  و  دارم  ی عیسر  یلیخ

  و  بگذارند   فراتر  را   پا   رود ی م  انتظار   ، دهندی م  درخواست   فروش  به  مربوط   یهاشغل  یبرا

  چه  از »  ا ی   « شدم؟  رفته یپذ  شغل  ن یا  یبرا  من   ا یآ»  ا ی  « د؟یدهیم   من   به  را   شغل  ا یآ»:  بپرسند

  که  است  ی کار  قاً ی دق   اما   برسد،  سماجت  نظر  به  ن یا  دی شا  «کنم؟  شروع  دی با  یزمان

  که   طورهمان  را  فرد  خواهد-یم   کنندهمصاحبه.  دهندیم   انجام  امرارمعاش  یبرا  فروشندگان

  عبارات   از  مصاحبه  انی پا  در  که  است  مهم   واقعاً.  ندیبب   کند،  رفتار  خود  شغل  در  است  قرار

  ی ادیز  عالقه   من   که   م یبگو  دیبا   ؛ دیکرد  دعوت   مرا   امروز   که  سپاسگزارم»:  مانند  مثبت  ی تیتقو

  را  موردنظر  شغل   به  نسبت   شما   ی واقع   تعهد   و   عالقه  ن یا.  دیکن   استفاده   « دارم  شغل   نیا  به

 . دهدیم  نشان
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 ساختمان در  زدن گشت

  د، یندازیب  اطراف  به   ینگاه  ا ی  د ینی بب  را   دفاتر  دی دار  دوست  ا یآ  که   دند یپرس  شما  از   اگر

 ن ییپا  را   خودتان   گارد   د یباش  مراقب  اما   ؛ است  شما  توجه  و   عالقه  دهنده نشان  نیا  .بله  دییبگو

 . دیاورین

 هامصاحبه یریگیپ

  د ی کرد  دعوت   مصاحبه  به  مرا  که نیا  از »  ادداشت ی   ای   لیمی ا  کی   مصاحبه  از  پس   د یبا  ایآ

 نکهیبعدازا.  ندارد  وجود  سؤال  نیا  یبرا  یمنف  ای  مثبت  پاسخ  چی ه  د؟ی کن  ارسال  «،سپاسگزارم

  ا ی  خواهدیم   را  شما  ا یآ  که   است  گرفته   م یتصم   احتماالً  کنندهمصاحبه  د، یشد  خارج  اتاق   از

 یتفاوت  چ یه  احتماالً   اما   ؛ دی کن  تشکر  ع یسر  لیم یا  کی   با  که   است  خوب   حرکت   ک ی   نیا.  ریخ

 .داشت نخواهد مصاحبه  جهی نت در



 پاسارگاد گروه مهاجرتی  
 

 

 اولین شغل شما : 9فصل  

 9فصل 

 اولین شغل شما

 استخدام قرارداد  .9-1

برای اطمینان از    کهشود  می  نوشتهشرایط استخدام بین شما و کارفرما    ، در قرارداد کاری

آینده در  اختالف  باشد  عدم  کتبی  کار.  باید  قانونی    یقرارداد  حقوق  حداقل    طبق باید 

شما جدااز قرارداد  داشته باشید که    یادبه    شود.  شامل  را  (NES)  استانداردهای ملی استخدام

  یر ز  همگی   شان یقرارداد کار  به جزکلیه کارمندان استرالیایی   هستید. NES تحتتان،  کاری

کمتر از حداقل حقوق قانونی    نباید . این قرارداد  استانداردهای ملی استخدام هستندپوشش  

 .در اینجا درباره قرارداد کار بیشتر بیاموزید باشد. کارمند

 مواردی باید در قرارداد کاری شما وجود داشته باشد؟چه 

شود و  تعریف می  پورسانتی یا    ی ، توافق ی پیمان  های صورت  استخدام در استرالیا به  قرارداد 

شود. اطالعاتی که به  با قوانین فدرال یا ایالتی نوشته میمطابق   NES براساس قوانینمعموالً  

 ند عبارتند از:در قرارداد کار گنجانده شو کلی باید طور 

 پایه حقوق  ▪

 عنوان شغلی  ▪

 ( پورسانتیوقت، وقت، نیمهنوع اشتغال )تمام ▪

 کاری های اضافهنرخ  ▪

 ساعات کاری  ▪
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 حقوق ساالنه ▪

 ها مرخصی و کمک هزینه ▪

 حل و فصل اختالفات  ▪

 شرایط عدم نیاز  ▪

 پذیر برای مطابقت با نیازهای فردی شرایط انعطاف ▪

ها و استانداردهای عملکرد  ها، وظایف شغلی ، پاداشکمک هزینه  : سایر اطالعات مانند  

 .دنشو بیان روشنباید به طور   ،نیز

 :باشد زیر جزئیات شامل ، قرارداد کاری باید  شرح شغلیدقیق جدا از توصیف 

 مدت استخدام  ▪

 های شما مسئولیت تمامیاطالعات مربوط به  ▪

 محل کار شما در  مانند مرخصی، بیمه درمانی و حقوق   یمزایای ▪

 قرارداد  فسخ  موارد ▪

 شرکت فعلی رقیب پس از ترک   شرکتبه  شما پیوستن  شرایط ▪

 مسائل محرمانه  ▪

 مالکیت کار  ▪

 تالف ماتریس حل اخ ▪

بسیار   کارفرما   و  بین شما  نظر  اختالف  هرگونه  بروز  کار در صورت  کارآمد  قراردادهای 

،  آید  وجودبهتغییر ناگهانی  ،  شودمثال، اگر در نرخ ساعتی که به شما پرداخت می  برای  است؛

کتبی قرارداد  داشتن  کارفرمابا  این  نمی  دیگر  ،  همچنین  دهد.  تغییر  را  شما  حقوق  تواند 

 .کند  جلوگیریبدون دلیل مناسب  ناگهانی شماتواند از اخراج میقرارداد 

ارزشمند  گی مسائل ،  محرمانرعایت  شما یا کارفرما  از  از نظر اطمیان خاطر    یقرارداد کار

نقض شرایط    توانید او را مسئول ، میداشته باشداگر کارفرما رفتار ناخوشایندی با شما  .  است

 بدانید.  تنظیم شده نامه اساس توافققرارداد بر

 دستمزد .9-2

  در استرالیا، بسته به نوع صنعتی که در آن مشغول به کار هستید، دستمزد  هفتگی، دو

میان   هفته پرداخت    در  ماهانه  یا  مییا  کارگری  قرارداد  در  پرداخت   پورسانتی،شود.  نحوه 
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بر اساس س مشخص می یا  ینقد  به صورت   دستمزد   ، شرکت  ی هااستیشود.   ، چک، حواله 

الکترونیکی پرداخت   باید حداقل  پرداخت حقوق.  شودمیانتقال وجوه  بار در   کارمندان   یک 

باشد شما    .ماه  برای  است  مجبور  معموالً  شما  بازنشستگی کارفرمای  مالیات   هزینه    نیز   و 

رای  ب(. اگر تصمیم دارید استرالیا را  باشدمشخص باالتر    میزانبپردازد )اگر درآمدتان از یک  

خود نیز   بازنشستگی  پس انداز صندوق ترک کنید، ممکن است واجد شرایط دریافت    همیشه

این با  اگر  باشید.  حتی  دهید،  ادامه  کشور  این  در  زندگی  به  اگر  تغییر  حال،  را  خود  شغل 

 دسترسی نخواهید داشت.  خود،  یبه حق بازنشستگ پیش از موعد مقرر، ،  دهید

 استرالیاحداقل دستمزد ملی در 

استرالیا   را  جزئیات  قانون  دستمزد  نرخ  میحداقل  نظر  کندمشخص  از  باید  مبلغ  این   .

بیشتر    مبلغی به مردم پرداخت شود. دریافت    شغل قانونی به عنوان حداقل برای انواع مختلف  

اما پرداخت کارمزد کمتر   کارفرما غیرقانونی    توسط از میزان حداقل دستمزد اشکالی ندارد، 

  مقدار   دالر در ساعت است. این20.33اقل دستمزد ملی در استرالیا در حال حاضر  است. حد

هفته کاری  772.6 تقریباً برای یک  مالیات    38دالر  پرداخت  از  قبل  . کارمندان  استساعته 

زیر دار  پورسانتی هم  قرار  ملی  برابردنپوشش حداقل دستمزد  با دستمزدی  از  درصد    25  ، 

که کاری  برای    کارگری  کمیسیونمعموال  .  د دهنمیانجام    درامد  را  دستمزد  حداقل  میزان 

 .کندکارمندان در محل کار ملی تعیین می

 گذارد؟ چه چیزی در استرالیا بر دستمزد تأثیر می 

 عوامل مختلفی بستگی دارد که عبارتند از:  به کشور در  دستمزد متوسط 

ز شهری دستمزد  )شهرهای بزرگ و مراک  دهد محلی که فرد برای کار درخواست می •

 دهند( می پیشنهادباالتری 

میدوره • درخواست  کار  برای  فرد  که  بیشتری    دهد ای  هزینه  تعطیالت  )فصول 

 کنند( پرداخت می

 تجربه، تحصیالت و مهارت شخص •

  روزهای تعطیالت آخر هفته و تعطیالت معموالً باالتر از حقوق اگر دستمزد ساعتی دارید، 

قانون کلی برای یک  برابر دستمزد عادی شما است، اما این    1.5دیگر است. میانگین محاسبه  

مشروط  ،  تحت حمایتویزای  همه کارفرمایان نیست. مهاجران دارای اقامت دائم مستقل یا  

 توانند کار کنند.ی، م د نبر اینکه در چارچوب شرایط ویزا باقی بمان
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 حقوقی های  فیش ها دردستمزد

، فیش حقوقی دریافت کنید  شودمیشما پرداخت  باید هر بار که دستمزد    به طور معمول

پرداخت تمام  برسیتا  ثبت  به  برگه  د. فیش حقوقی مینها  بصورت  یا  باشد  الکترونیکی  تواند 

 :ئیات زیر استمعموالً شامل جز یهای پرداخت . فیشداده شودچاپی به شما 

 دوره و تاریخ پرداخت  ▪

 تعداد روزها /ساعات کار شده در طول دوره بررسی پرداخت  ▪

 مالیات و پرداخت خالص پس از کسر مالیات  کسر   ناخالص قبل از ی پرداخت ▪

 حاصل از پرداخت ناخالص  کسر مالیات ▪

 حق بازنشستگی  پرداخت ▪

 راهنمایی:

نقدی   صورت  به  را  خود  دستمزد  کارفرما  کنیدمیدریافت  اگر  و  شما  لغ  امب   رسید،  

 شود. کنید تا از اختالفات بعدی جلوگیری امضا حتما  پرداختی در طول دوره را  

 حق بازنشستگی  .9-3

اندازی پس  به  بازنشستگی  می  حق  برای  اطالق  استرالیا  در  افراد  که  دوران  شود 

ش و حمایت دولت  زیر پوشدر استرالیا  گیرند. حقوق بازنشستگی  شان در نظر میبازنشستگی

در اطمینان از    حقوق بازنشستگیحداقل مقررات برای کارمندان اجباری است. رعایت و  است

  این دوران   قادر به لذت بردن از  بدون تکیه بر رفاه اجتماعی،   استرالیایی  بازنشستگان  اینکه

مالیاتمهمی داردنقش    ، هستند بازنشستگی   . همچنین  به سایر   حق  نرخ کمتری نسبت  با 

انداز به پس افراد شود، بنابراین این سیستم برای تشویق ها یا حقوق دریافت میگذاریسرمایه

دریافت    یبهتر  اظهارنامه مالیاتیزیرا شما    ،بازنشستگی خود طراحی شده است  دوران  برای

مانند پوشش بیمه عمر و بیمه   بیشتری مزایای    بازنشستگی  هایخواهید کرد. بیشتر صندوق

کننده  بسیار کمک های بعد  در سالامکانات  این    که دهند.  ی و دائمی را ارائه میمعلولیت کل

 است.

   خود را پرداخت کنم؟ حق بازنشستگی  چگونه

 شود: تان پرداخت میبه صندوق  روشاز چهار هزینه 

خودتان،  شماکارفرمای  طریق  از   وتوسط  دولت  مشارکت  با  قرضه ،  سایر    اوراق 
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سال به باال باشد و در طی یک ماه    18. به طور کلی، اگر سن شما  بازنشستگیهای  صندوق

بازنشستگی شما را  دالر استرالیا یا بیشتر درآمد داشته باشید، کارفرمای شما باید حق    450

دالر استرالیا درآمد دارید یا    450. اما اگر ماهانه کمتر از  تان واریز کندبازنشستگیبه حساب  

کمدر  اگر   از  هفته  می  30تر  کار  است،  ساعت  یا خصوصی  خانگی  نوع  از  شما  کار  و  کنید 

به پرداخت   حداقل  متعهد است که  برای شما نیست. دولت استرالیا    این مبلغکارفرما ملزم 

ژوئیه   1)تا  درآمد شما را برای حق بازنشستگی شما از طرف کارفرما در نظر بگیرد    از  9.5٪

آورده شده    بازنشستگی الزام در قانون    نی(. ابود  ٪9ن  آ  از   قبل  سال   یک  تا  و  9.25٪  ،2014

آن    دیبا  ان یکارفرما   واست   و    پیرویاز  حق    درحقیقتکنند  و   است  بازنشستگی ضمانت 

نکارمندان تمام و  مهیوقت،  قرار م  زیر را    پورسانتیوقت  از    م یمستق  مبلغ   ن یدهد. ایپوشش 

کارفرما شماشود  یم  پرداخت  طرف  انه  با  شما  نی.    ی برای،  اضاف  مبلغی  دیتوانیمنیز  حال، 

  نیکه بعداً در ا  یی هاو مشارکت  تاندریافتی  حقوق   محل)از  پرداخت کنید  خود    بازنشستگی 

ی نیز وجود دارد که شامل پرداخت مالیات  مشارکت   یهاتیمحدود  .(شود میفصل شرح داده  

  ای )  ی بازنشستگ  تا در دوران   شودیم   اندازپسی  گذارهیصندوق سرما  در   شما   پرداختی  نشوید.

 .دی ( از آن استفاده کند یکن دای پ  یخود دسترس  لدهد به پویکه به شما امکان م   یط یشرادر 

 راهنمایی:

اساس مبلغ پایه  اصل برباشد اما    نیز  دیگری   ی اضافمبالغ    شامل حقوق شما ممکن است  

است.   قانونی  مازاد  پرداخت  اضافه  حق  به  احتساب  بدون  هم  دستمزد  شغلی،  آگهی  در 

از این مطلب اطمینان  بنابراین، همیشه    شود؛ بازنشستگی و هم با احتساب آن، مشخص می

زیادی در پرداخت هزینهحاصل کنید   بهزیرا تفاوت  اینآیدوجود میها  مواردی است که    ها . 

 .  بداندباید آید، به استرالیا میاز خارج از کشور  که هرکسی

 خود را دریافت کنم؟ بازنشستگی توانم حق چه زمانی می 

بازنشستگی شما در نظر گرفته شده است، معموالً تا  دوران مقرری برای  این از آنجایی که 

ندوق  توانید به صسالگی نرسید، نمی  65زمانی که به سن نگهداری و بازنشستگی یا به سن  

 .خود دسترسی پیدا کنید

توانید به  میاگر بیماری یا جراحت فوری داشته باشید،    -نیز وجود دارند موارد استثنایی  

اگرچه باید با شرکت  بدون پرداخت مالیات دسترسی داشته باشید.  سرمایه بازنشستگی خود  

با  زیرا تصمیم  هماهنگ شود؛    گذاری سرمایه باید  نهایی  و همچنین  قانون  آنها است  شرایط 
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 .دی ترمیم را نیز داشته باش

کنند و  پرداخت می   نیز حق بازنشستگی آیا آنها    -در مورد ساکنان موقت چطور  

 آن را با خود ببرند؟ ،توانند هنگام ترک آیا می 

آنها   پرداخت میبله،  بازنشستگی  اگر  میکنند و هم  هم حق  ببرند.  با خود  را  آن  توانند 

مشما   و  هستید  موقت  درباره  مقیم  موضوعایلید  بدانید،   این  اطالعات    بیشتر  کسب  برای 

 .دی کن  دی با پرداخت حق بیمه استرالیا بازد  DASP از بیشتر

 چیست؟  حق بازنشستگی  مزایای پس انداز از طریق

به  پسخاص    مزیت بازنشستگی نسبت  از طریق حق  مالیات  ،  ها گذاریسایر سرمایهانداز 

مثال، هر    برایتر رشد کند.  تواند سریعانداز شما میاین بدان معناست که پس  است؛موثرتر  

همچنین   و  شما  کارفرمای  مشارکت  خودگونه  بازنشستگی  حق  از  که  دریافت    سودی 

با  می مالیات  می  محاسبه  مالیات  ٪15کنید، حداکثر  با نرخ  نه  از  .  اصلیشود،  برداشت  عدم 

مبلغ   زمان  این  میشما  به    ، بازنشستگیتا  که  اطمینان  یک  پسدهد  برای  فقط  شما  انداز 

امنیت مالی در برای کمک به شما در دستیابی به اهداف مالی و    -هدف استفاده خواهد شد  

 . بازنشستگیدوران 

 بدانید حقوق بازنشستگی  موارد دیگری که باید درباره

دریافت    بیشتر حق  از مردم  را  بازنشستگی  این  کارفرما   حقوق  دارند.  خود  حقوق  ی 

می تعهد  که  بازنشستگی  حداقل  مشارکتکند  باید  تا   شما   معمولی   درآمد   از   ٪9.25ها 

به دلیل    خود را دارید. اگر   بازنشستگیشما حق انتخاب صندوق پرداختی    .باشدحداکثر پایه  

ترک به  مجبور  ویزا  کنید   توانید  می،  هستید  استرالیا  شرایط  از    که  درخواست  قسمتی 

توانید در مدت  این کار را می  های شما بابت حق بازنشستگی به شما برگرداده شود.رداختیپ

شناخته     DASP با نام  ،که انجام دهیدنیز  بصورت آنالین  استرالیا  از ترک  بعد  زمان مشخصی  

عملکرد  می بازنشستگی شود.  ) به    شما   حقوق  چیزهایی  آنها   درجهانواع  در  که  دارایی( 

میسرمایه مثل کنید گذاری  دارد،  بستگی  اینگونه سهام  مانند   ی رشد  قابل  های دارایی  ،   .

است    ها دارایی مدت  خاطر بممکن  کوتاه  باشدنوسانات  متغیر  قیمتشان  داده ،  نشان  تاریخ   .

این صندوق  100در    است برای  از خرید سهام  برایها استفاده شده است؛  سال گذشته    اما 

تاثیر  گذاری کنید تا نوسانات ایجاد شده  سال سرمایه  10، باید حداقل  مناسبدریافت بازده  
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بگذارند شما  سرمایه  روی  بر  تمرکز  کمتری  توانایی  و  آرامش  نظم،  به  امر  این  نتایج  .  بر 

مشروط بر پول نقد ثبات بیشتری دارد، اما  نگهداری  ،  از طرفی دیگر  . نیاز داردطوالنی مدت  

خطر از دست دادن   از سوی دیگر   –همانطور که اکنون است    -  باشد خ بهره پایین  نر  این که 

  دی با  برای داشتن بازنشستگی مناسب، ،  یدارید. به طور کلنیز    درآمد خود را به دلیل تورم  

هزینه و  مالیات  از کسر  را پس  بهسرمایه خود  افرایش    ٪4تا    2  ها  برسانید.  تورم  از  بیشتر 

 است.  الزامی زیدستمزد ن  9.5%از  شیب

 مالیات  .9-4

ورود   ضروری از  قبل  که  استرالیا   است  ا  به  مالیات  سیستم  کشوربا  و آشنا    ین  از    شده 

 شوید.  باخبرمقررات آن 

 مالیاتی  اظهارنامه

ژوئن سال بعد    30و تا    جوالی شروعاظهارنامه مالیاتی استرالیا برای سال مالیاتی، از اول  

دارد کلی ادامه  طور  به  می  31در    ارنامهاظه  ،  ارائه  مالیاتی  سال  پایان  از  پس  شود.  اکتبر 

استرالیاییاصلی مالیات  است  ،ها ترین  درآمد  بر  و    ؛مالیات  حقوق  از  دریافتی  مالیات  مانند 

درآمد از   دستمزد،  کسبسرمایه  حاصل  درآمد  و  طوروگذاری  به  مالیاتکار.  مودیان  ی،  کلی، 

کارفرما بخشی از  ،  برای نمونه  -کنند  سال پرداخت میدر طول    شان بر درآمد را خود  مالیات 

نگه  را  کارمندان  دستمزد   درآمد  بر  مالیات  درآمد   دارد.میبرای  بر  مالیات  که  میزان  ی 

می و    کنیدپرداخت  شما  درآمد  میزان  در  اقامتمکان  به  دارداسترالیا    تان  هرچه  بستگی   .

شما   مالیات  نرخ  کنید،  کسب  بیشتری  میدرآمد  درآمدباالتر  سال  پایان  در    30)  یرود. 

د تا به دولت )از  ن را تنظیم کنخود  اظهارنامه مالیات بر درآمد ساالنه  باید  مردم    بیشتر ژوئن(،  

اند  مالیات پرداخت کردهچقدر    اند،داشته  میزان درآمداعالم کنند که چه  طریق اداره مالیات(  

کنند. و   جبران  باید  و  دارند  کسری  خالصه    بیشتر ندان  کارم  چقدر  در  را  اطالعات  این 

کارفرم که  میدهد، پرداختی  ارائه  آنها  به  می  ا  دست  ساالنهبه  مالیاتی  اظهارنامه    ، آورند. 

که  مالیات را   داشته باشدموردی وجود    ممکن است اظهارنامه درآمد دریافتی شخص است و  

و   کسورات  شده،  پرداخت  سال  طول  در  که  مالیاتی  مانند  دهد،  مالیاتی.  ا خسارکاهش  ت 

را می امکان  این  به شما  بر اعالم درآمد،  آیا  دهد  اظهارنامه مالیاتی عالوه  که مشخص کنید 

شرایط خاصی وجود دارد    ای از دولت دارید تا دولت آن را به شما پرداخت کند و یامطالبه
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بر میزان مالیاتی که پرداخت کرده باشد اید  که  اداره    .گرمانند سن شما یا شرایط دی  -موثر 

شما   اطالعات براساس  مالیات   می  فرم  پرداخت  آیا    که کند  بررسی  را  مالیات  صحیح  مقدار 

مثال    ایدکرده عنوان  طریق  )به  از  سال  طول  در  حقوقتان  مالیات  آیا  PAYGپرداخت    ،)

 مالیات به شماباید بازگردانه شود یا اینکه به اداره مالیات بدهکار هستید. 

 راهنمایی:

از شرو استرالیا،  قبل  در  را   بایدع کار  مالیاتی خود  پرونده  مالیات که  ،شماره  آن     اداره 

آن ضروری نیست، اما اگر این کار را نکنید مالیات    دریافت.  کند،  درخواست دهیدمیصادر  را

 .بر درآمد بیشتری پرداخت خواهید کرد

ارزانروش دارد.  وجود  مالیاتی  اظهارنامه  کردن  پر  برای  مختلفی  سادههای  و  ترین  ترین 

طریق    گزینه از  مالیاتی  دستورالعمل  است.  myTax onlineآن  اظهارنامه  نیز  شخصی  های 

تان مراجعه  برای محاسبه مالیاتای مالیاتی  به یک آژانس حرفه  توانیدین موجود دارد. همچنی

ژوئن    30در    یکنند. سال مالیات می  ثبتشما را از طرف شما    مالیاتی  اظهارنامهآنها    -نمایید 

اکتبر اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهید.    31تا    جوالیرسد. شما باید از اول  به پایان می

 جریمه شوید. ، ممکن است ارائه ندهید خود را به موقع اظهارنامه اگر 

تحیل    تراظهارنامه خود را زود  قصد داریداست. اگر    13  28  61شماره تماس اداره مالیات  

با خواندندهید . مالیاتی که پرداخت  شویدبا روش آن آشنا میزودهنگام    پرداخت  شرایط  ، 

بستگمی شما  درآمد  میزان  به  بسته  ی کنید  کشور،  بودجه  شرایط  به  توجه  با  و  های  دارد 

می تغییر  روز  دولت  تعیین  با  اغلب  توسط  مالیاتی  معمول  طور  به  درآمد  بر  مالیات  کنند. 

شما   حقوق  از  سایتدر  شود.  می  کم کارفرما  که  حسابماشین ATO وب  دارد  وجود  ی 

ی از مبلغی که از درآمد  . بخشخود کمک بگیریدمالیات    میزانتعیین    توانید از آن برایمی

مالیات  شما برای  می  مک   به عنوان  بیمه درمانیشود  برای سیستم   مالیات  این هزینه  است. 

پرداخت می استرالیا  رایگان  در  استرالیاییبهداشت عمومی  بر درآمد  شود.  مالیات  هایی که 

ن به این معنی است  اظهارنامه مالیاتی را پر کنند. ای  ،پردازند باید در پایان سال مالیاتیمی

ممکن  که    تان شغلیهای  و اطالعات مربوط به هزینه  -که فرم را با تمام جزئیات درآمد خود  

اگر بیش از حد   .کنیدپر   ATO برای  -  از طرف دولت شود   مالیاتمنجر به بازپرداخت    است

کرده   پرداخت  برمی،  باشیدمالیات  شما  به  را  آن  فقط  گرداند.بیشتردولت  که  حقوق  افرادی 

دهند خودشان این کار را با استفاده ترجیح می  و  یک اظهارنامه مالیاتی ساده دارند  ،گیرندمی
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 . انجام دهند ATO در سایت e-Taxقسمت  از

 (TFN)  شماره پرونده مالیاتی 

، آن را شماره تأمین اجتماعی، در انگلیس شماره بیمه ملی و در  آمریکا  در ایاالت متحده

مالیاتیاسترالیا   پرونده  هرکسی  می (TFN) شماره  میکه  نامند.  دریافت   TFN دهدمالیات 

پروندهمی شماره  مالیاتی  کند.  را  های  خود  کاری  زندگی  فردی  که  زمانیکه  مالیات  اداره  را 

به آن اختصاص میشروع می افراد کمک کند،  برای شناسایی سوابق مالیاتی  کننده  دهد که 

شغل شماست و نباید آن را با دوستان یا و    خص متعلق به شما به طور مش  است.این شماره

آنالین به اشتراک بگذارید. به اشتراک گذاشتن جزئیات شماره پرونده مالیاتی شما  به سرقت  

 .شودمیهویت منجر 

 خود چه کار کنم؟ چه زمانی از آن استفاده کنم؟  TFN با

بار اولین  برای  کار  مانند شروع  موارد خاص  و  ،  ر شغلتغیی  ،در  هزینه  درخواست کمک 

.  کنیدشماره پرونده مالیاتی خود را اعالم    که   شود میاز شما خواسته     Centrelink  مزایای

البته برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا معامله با اداره مالیات نیز باید آن را تهیه کنید. افراد یا  

کارفرمایان،  به احتمال زیاد    پرسندمیشما را  شماره پرونده مالیاتی  هایی که جزئیات  سازمان

  ، دانشگاه و صندوق بازنشستگی شما Centrelinkبانک یا سایر موسسات مالی،    اداره مالیات،

 .هستند

را شروع می کار جدیدی  که  ارائه   TFNکنید،  هنگامی  کارفرما  فرم  پر کردن  با  را  خود 

خود را به آنها بدهید تا مالیات   روز فرصت دارید تا شماره پرونده مالیاتی  28دهید. شما  می

. هنگامی که فرم را پر کردید، کارفرما از اطالعاتی  برایتان در نظر گرفته نشود  با باالترین نرخ

  میزان مالیات   (   اید )در مورد افراد تحت تکفل یا برنامه های وام آموزش عالی که شما داده

 از  کند. برای اطمینان از استفاده مناسب می  تعیین های دستمزد شما  از حقوق یا پرداخترا

TFN، که دارید  را  این حق  سازمان  درباره   شما  حقوق  پرونده  مبنای  شماره  درخواست  و  ی 

عواقب عدم  و    نیستآن کار اشتباهی    ارائه ندادنبه شما گفته شود که    مالیاتی سوال کنید،

 ی را به شما خواهند گفت. اعالم شماره پرونده مالیات 

 ماره پرونده مالیات داشته باشم؟آیا باید ش

اجباری نیست، اما زندگی بدون آن دشوار است. کارفرمایی که شماره   TFN ، داشتنخیر

باالترین نرخ    با  پرونده مالیات شما را نداشته باشد از نظر قانونی ملزم به پس گرفتن مالیات
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از پرداختیحاشیه باشد کحتی اگر درآمد    .است  شما   ای  آنقدر کم  ه مشمول پرداخت شما 

نباشید. از شرکتهر گونه سود از حساب   مالیات  بانکی، سودهای غیرجاری  ها یا سود  های 

منتقل   شما  به  واحد  اعتماد  توزیع  طریق  از  که  بدهی(  بدون  یا  آزاد  سود  نرخ  )با  سهام 

برای دسترسی  د. همچنین  نباالترین سطح مالیات را دار TFN شود، در صورت عدم ارائهمی

م دولت  به  حمایت  یا  مالیاتی   بیکاری   بیمه مانند  زایا  پرونده  شماره  باید  شماست،  حق  که 

باشید.   وامداشته  به  دسترسی  برای  ارشد  دولت  دانشجویان  عالی  آموزش  این    به  نیز  های 

دارند.   نیاز  یکشماره  مالیاتی    فقط  پرونده  میشماره  صادر  شما  از برای  پس  یکبار    شود. 

مثال  اگر   برای   نیست؛آن    یدوبارهدر صورت تغییر شرایط نیازی به درخواست    TFNگرفتن  

 .گذاری کنید یا مزایای دولت را مطالبه کنیدنام خود را تغییر دهید، سرمایه

 ؟ دهد تواند به صورت آنالین برای شماره پرونده مالیات درخواست چه کسی می 

د بصورت آنالین نتوانیدارندگان گذرنامه خارجی، مهاجران دائمی و ویزیتورهای موقت م

 . دندرخواست شماره پرونده مالیاتی کن

موارد است: ویزای مهاجر این  ویزای شما یکی از  .شما در حال حاضر در استرالیا هستید 

دارای  دائم ویزای  یااجازه  ی،  دانشجویی  ویزای  اجازه    هر  کار،  شما  به  که  معتبری  ویزای 

 .دهد برای مدت نامحدود در استرالیا بمانیدمی

چک کنید تا مطمئن شوید که براساس ویزا   DIBP در طی مراحل درخواست، با  نکته:

دهید.می مالیاتی  پرونده  آنالین درخواست شماره  به صورت  آنالین،    برای  توانید  درخواست 

سند   مدرک  ارائه  به  نیازی  شما  باشید.  داشته  سفر  به  مربوط  اسناد  یا  معتبر  گذرنامه  باید 

 حفاظت از مرز و مسافرتی شما را با اداره مهاجرت و اسناد هویتیاداره مالیات  -هویت ندارید

(DIBP) استرالیا به    بازدیدکنندگان و مهاجران دائمی برای کار درکند.  مقایسه و بررسی می

 .دارند ازین (DIBP) مجوز اداره مهاجرت و حفاظت از مرز

فرایند برای    نکته: هم  انجام  باز  باشید.  استرالیا  در  باید  آنالین  یادآوری    درخواست 

اداره مالیات شماره پرونده روز،    28شود. در طی  می  چک DIBP این اطالعات با  کنم که می

 .کندارسال می اید،نوشتهشما را به آدرس استرالیایی که در برنامه خود  مالیاتی

 راهنمایی:

 کار در استرالیا نیست. درخواست شماره پرونده مالیاتی به تنهایی به معنای اجازه  دریافت
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TFN   طول    20حدود میمیدقیقه  خواسته  شما  از  جملهکشد.  از  جزئیاتی    شماره   شود 

س سند  یا شماره  که  گذرنامه  استرالیا  در  پستی  آدرس  یک  خود،  مالیاتی  فر  پرونده  شماره 

می استفاده  که  اسامی  سایر  و  قانونی  نام  شود،  ارسال  شما  استفاده  برای  آنها  از  یا  کنید 

 .را وارد کنیدمورد اعتماد خود  و اطالعات تماس خود یا شخص کردیدمی

 درخواست کسر مالیات دهید توانید که می  مواردی

تک مالیاتی،  هنگام  اظهارنامه  که  میل  دارید  را  حق  هزینهاین  برخی    درخواستها  برای 

م کردن  د. برای ادعای ک نشوبیشتر آنها مستقیم به درآمد شما مربوط می  مالیات دهید.  کسر

کار:    مالیات به  را  باید  مربوط  پول  کرده  برای  حتماً  خرج  هزینه  خودتان  اینکه  نه  باشید 

داشته    سندی ، باید مربوط به شغل شما باشد و برای اثبات آن  باشید شخص دیگری را داده  

)استثنائات محدودی  برای    نیز  باشید  هزینه  اگر  دارد(.  وهم  وجود    شخصی اهداف    هم   کار 

 مربوط به کار را مطالبه کنید.   بخش توانید ، فقط میه باشدبود

تری کسب کنید، مالیات  . هرچه درآمد بیشدارد  ایساختار طبقه  ، سیستم مالیات استرالیا

نیز   بپردازید. بیشتری  از   آستانه  باید  استرالیا    18200مالیات    معاف  ازای  است.دالر    ایندر 

  180،000کنید. اگر درآمد مشمول مالیات شما بیش از  میهیچ مالیاتی پرداخت ن  ، شادرآمد

 .گیردمی است، به شما تعلق ٪45 که  دالر استرالیا در سال باشد، باالترین نرخ مالیات

 .شوداعمال می  2022-2021های های زیر برای سال نرخ 

 مالیات بر این درآمد میزان  درآمد مشمول مالیات  ردیف

 صفر  دالر18200از صفر تا  1

 18200دالر بیشتر از  1سنت برای هر  19 دالر  45000تا 18201از  2

 120000تا  45001از  3
دالر بیشتر    1ازای هر سنت به  32,5دالر به اضافه 5092

 45000از 

4 
  180000تا 120001از 

 دالر 

دالر بیشتر    1سنت به ازای هر  37دالر به اضافه  29467

 120000از 

 به باال 180001از  5
دالر بیشتر از   1سنت به ازای هر   45دالر به اضافه 51667

180000 
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 حقوق و دستمزد  پکیج  .9-5

این امکان را  زیرا  ؛ سازی درآمد استهوشمندانه برای بهینه ی حقوق و دستمزد روش  پکیج 

مشخص    خاصی که طبق قانون توسط اداره مالیات استرالیا  دهد که هزینه مواردمیشما  به  

این مبلغ معموالً قبل از هزینه کردن    پرداخت کنید.  با حقوق قبل از مالیات خود شده است،  

می حذف  شما  حقوق  هزینهاز  تمام  خود  خالص  پرداخت  با  نهایت  در  و  را  شود  خود  های 

برای کارمندان ثابت در دسترس  پرداخت می فقط  این گزینه  با  استکنید.  حقوق و   پکیح. 

حقوق  همان  از   دستمزد،  می  را  دریافت    پرداخت   جای  به  حالت،   این  در   اما کنید.  کارفرما 

  را  هاهزینه  از  برخی  مالیات،   کسر   از  قبل   شوید،می  متحمل  مالیات  از  پس  که   هاییهزینه

  پکیج .  کرد  خواهید  پرداخت  را  موارد   این  هزینه   طبیعتاً  شما  حالهر  به.  کرد  خواهید  پرداخت

 : کرد استفاده  زیر  هایهزینه برای توانمی  را دستمزد  و حقوق

 بازپرداخت خودرو  ▪

 هاتبلت ▪

 هاوام ▪

 پرداخت اجاره  ▪

 کار های مربوط به تاپلپ ▪

حقوق و دستمزد داشته باشید کامالً به کارفرما و نوع   در پکیجتوانید  هایی که میهزینه

کنید بستگی دارد. قبل از نهایی کردن، مطمئن شوید که از همه  صنعتی که در آن کار می

زمینه  گزینه در  خود  دستمزد  پکیجهای  و  بهینه  باخبر حقوق  در  شما  به  تا  سازی هستید 

 .د کمک کندهرچه بهتر درآم

 راهنمایی:

بازپرداخت  اگر   حال  هستیدوامدر  گزینه  ی  مورد  در  خود  کارفرمای  از  حقوق    پکیج، 

 .کنید صحبت این موضوع  در مورد سازی درآمد خود بپرسید و سعی کنید برای بهینه

 مرخصیحق  .9-6

استخدام ملی  اساس   (NES) استانداردهای  بر  کارمند  هر  برای  را  مرخصی  حق  حداقل 

اعال انواع مرخصی شغل  از  برخی  بگیرندهایی که کارمندان میم کرده است.  به شرح    توانند 
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 زیر است:

 مرخصی ساالنه 

می را  امکان  این  کارمند  به  ساالنه  که  مرخصی  کاردر  دهد  از  مرخصی  برای    ،هنگام 

و   قراردادها  کند.  دریافت  حقوق  خانواده،  با  مدتی  گذراندن  یا  های  نامهتوافقتعطیالت 

مرخصی تعداد  معمول  طور  به  ساالنهکارمندان  گرفتن  های  به  مجاز  کارمند  یک  که  را  ای 

وقت معموالً چهار هفته مرخصی ساالنه  وقت و نیمه. کارمندان تماممشخص کرده استاست،  

کنند. همه کارکنان یک شرکت حق مرخصی ساالنه را  ت کار عادی دریافت میاساس ساعا بر 

مرخصی بگیرند. مرخصی ساالنه به    هم  ر سال تا پنج هفته توانند دمی  ایدورهدارند. کارگران  

کار شروع  زمان  از  معمول  می  فرد  طور  باشد.  شروع  آزمایشی  دوره  در  اگر  حتی  شود، 

و هرگونه مرخصی بدون استفاده به سال بعد   شدهع  به تدریج در طول سال جم  هامرخصی

می ساالنه  شودمنتقل  مرخصی  تجمع  داشت  .  خواهد  صورت ادامه  در  کهحتی  کارمند    ی 

 تحت شرایط زیر باشد: شرکت 

 استعالجی مرخصی با حقوق یا مرخصی  •

 مرخصی خدمات عمومی  •

 مرخصی طوالنی مدت  •

مرخصی   در  شرکت  کارمند  وقتی  حقو   استعالجی اما  بدون  بدون  والدین  مرخصی  ق، 

  اگر افراد از مرخصی د.  نشوجمع نمیها  مرخصیحقوق یا مرخصی ساالنه بدون حقوق باشد،  

برای والدین    مرخصی استحقاقی   به عنوان  دولت استرالیا   که  والدین با حقوق  طرح مرخصی  

 د.توانند آن را به مرخصی ساالنه خود اضافه کنن در نظر گرفته است استفاده نکنند، نمی

 مرخصی والدین و زایمان 

تولد   فرزندخواندگیفرزندان  هنگام  مییا  استفاده  توانید  ،  زایمان  یا  والدین  مرخصی  از 

اساس   بر  مرخصی    مرخصی   ازتوانید  می،  شرایطکنید.  شریک  والدین زایمان،  مرخصی   ،

زایمان و مرخصی فرزندخواندگی برخوردار شوید. پس از این مرخصی،    ویژه  زندگی، مرخصی 

این نوع مرخصی را می به شغل قدیمی خود را دارید.  بازگشت  توان در موارد زیر  شما حق 

 :گرفت

 کارمند زایمان کند زندگی کارمند یا شریک   •

 کند سال را به فرزندی قبول  16کارمند کودکی زیر  •
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و حتی    هستندماه مرخصی بدون حقوق والدین برخوردار    12  کارمندان به طور معمول از

  خود   مرخصی بگیرند. کارکنانی که برای نگهداری از فرزندخوانده  نیز  ماه دیگر   12توانند  می

هستند، مرخصی  ازمی  در  فرزندخواندگی    2  توانند  از  قبل  حقوق  بدون  مرخصی  خود  روز 

مصاحب و  امتحانات  در  برای حضور  که  کنند  میهاستفاده  استفاده  در  ها  کارمندی  هر  شود. 

  12حق مرخصی والدین را دارد. کارمند باید حداقل  نوع شغلی که دارد  نظر از  صرف  استرالیا

  پورسانتی ماه قبل از تاریخ انتظار تولد یا فرزندخواندگی در شرکت کار کرده باشد. کارمندان  

کار کنند، از مرخصی بدون حقوق    کارفرما   برایماه به طور منظم    12نیز اگر حداقل به مدت  

  12  نیست   الزم   باشید،  کرده   استفاده  والدین   مرخصی   از  اگر  حتی شوند.  والدین برخوردار می

.  بگیرید  بیشتری  والدین  مرخصی  کارفرما،  همان  با  کار  هنگام  بتوانید  تا  کنید   کار  دیگر  ماه

شروع  اگر جدیدی  کارفرمای    حق  تا   کنید  کار  ماه  12  حداقل  است  الزم  کنید،  کار  به  با 

 . باشید داشته را  والدین مرخصی

 مرخصی طوالنی مدت 

اگر مدت زمان مشخصی را با همان کارفرما کار کرده باشید ممکن است به شما مرخصی  

خدمت   مدت  بگیردطوالنی  در  تعلق  که  زمانی  مدت  به  خدمت  مدت  طوالنی  مرخصی   .

ها، کارگران غیررسمی نیز  ها و ایالتمینکنید بستگی دارد. در بعضی از سرزشرکت کار می

برای   را  قلمرو خاص خود  یا  ایالت  باشند.  واجد شرایط مرخصی طوالنی مدت  است  ممکن 

 .کسب اطالعات در مورد حق مرخصی طوالنی مدت خدمت بررسی کنید

 استعالجی و مرخصی پرستاری مرخصی 

  بیماری   که  فردی  از  مراقبت  یا  خود  بیماری  با   مقابله  برای  مرخصی  به  نیاز   صورت  در

 شخصی   مرخصی   مرخصی استعالجی،   .بگیرید  استعالجی و پرستاری   مرخصی   توانید می  دارد، 

  از   مراقبت  برای.  کند.از آن استفاده می    بیماری  یا  دیدگیآسیب  صورت   در کارمند     که  است

چند   شوند  مجبور  کارمندان  است  نیز ممکن   اند دیده  آسیب   و   اند بیمار شده  که   خانه  اعضای

مرخصی.  بگیرند  مرخصی  روزی نوع  است  پرستاری  مرخصی  به  این    میزان   از   و  معروف 

.  باشد  حقوق  بدون   و  حقوق   با  است   ممکن   مرخصی  نوع  این.  شود استعالجی کم می  مرخصی

 : مانند افراد درجه یک خانواده استفاده کرد، از  مراقبت برای توانمی  مرخصی پرستاری را 

o زندگی   شریک واقعی 

o همسر 
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o  پدر یا مادر 

o کودک 

o   دربزرگ پمادربزرگ و 

o  نوه 

o خواهر و برادر 

را میعضو خانوا در همان محل    توان ده  که  کند  زندگی می  ، کارمندزندگی  هر شخصی 

مرخصیکردتعریف   حق  از  است  ممکن  همچنین  رسمی،  .  تعطیالت  مانند  دیگری  های 

و سوگواری، مرخصی خدمات اجتماعی و مرخصی جبران خسارت کارگران    ترحیم مرخصی  

اگر می  مندبهره  در مورد  شوید.  اطالعات  ها  ع مرخصیانواخواهید  در صنعت و شرکت خود 

 .راهنما مراجعه کنیدسایت  به صفحه وب   توانیدمی بیشتری کسب کنید،

 PAYG  فیش حقوقی و خالصه .9-7

  از   بلکه   ،   حسابداری   اهداف  برای   تنها  نه   بزرگ،  و   کوچک   مشاغل   مدارک   و   اسناد   ثبت

 هر  به  پرداختی  یا  حقوقی  فیش  اعطای.  است  ارزشمند  بسیار  قانونگذاری  و  مالیات  نظر

.  است  زمان  هر  در  دستمزد   و  حقوق  پرداخت درست   از  اطمینان  برای  صحیحی  راه  کارمند

  حتی  شود،می  داده  کارمندان  به   حقوق  پرداخت  از   پس  کاری   روز   اولین  در  حقوقی  های فیش

می  مرخصی   در   کارمند   که  زمانی سر  فیش  .بردبه    به  یا  چاپی  نسخه  صورت   به  یا   ها این 

باشند  اطالعات  دارای  دقیقاً  باید  و  شوندمی  داده   الکترونیکی   صورت   های فیش.  یکسان 

 باشند: زیر  موارد شامل  باید  حقوقی 

 نام کارمند و کارفرما  ▪

▪  ABN  کارفرما 

 تاریخ پرداخت  ▪

 دوره پرداخت  ▪

 خالص و ناخالص ی پرداخت ▪

 نرخ ساعتی  ▪

 تعداد ساعات کار با نرخ  ▪

 کاهش مالیات  ▪
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 هاجریمه ▪

 های انجام شده برای کارمند هزینه ▪

 پرداخت شده  دستمزد  ▪

 که در طول دوره پرداخت شده است  حق بازنشستگی ▪

از کارمندان می راحتی  به  کارفرمایان،  به  مستقیم  مراجعه  با  خود    توانند  مرخصی  مانده 

 .ید، باید با کارفرمای خود صحبت کنیداهشوند. اگر فیش حقوقی دریافت نکرد باخبر

  اید کرده  دریافت  مالی  سال  یک  طول  در  که  حقوقی  بابت  که  است  سندی  PAYG  خالصه

  دهد، می نشان را  شما پرداختی به  کلیه مبالغ  خالصه،  این . کنیدمی دریافت خود  کارفرمای از

سال  در   که  مبالغی  جمله  از نشده  یک  پرداخت  شما    های فعالیت  هاپرداخت.  است  به 

  پاداش   و  حقوق  کارمزد،   دستمزد،  شامل   هاپرداخت  نیز دربرمیگیرد.  پورسانتی را   یا   وقتنیمه

 است زیر  موارد شامل  PAYG خالصه. است

 درآمد ناخالص از کارفرما  ▪

 مالیات بازپرداخت شده   ▪

▪  ABN  نگه داشته شده هوکننده وجشماره پرداختکارفرما یا (WPN) 

خالصه گم   PAYG اگر  میشودشما  نسخه  ،  بخواهید.    دیگریتوانید  خود  کارفرمای  از 

 . و جزئیات مالیات را درخواست کنیدتوانید نامه کارفرمایی در مورد اعالم درآمد همچنین می



 

 

 هاپیوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها تپیوس
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Name 
email@email.com 

0499 999 999 
Linkedin.com/in/name/ 

 

Career Profile or Capability Statement  

Provide a snapshot of your area of expertise, experience, most 

marketable/relevant skills and abilities, and unique offering. 

Career Summary 

Name of organisation Month year – present 
Role  

Name of organisation 

 
Month year – Month year 

Role  

Name of organisation Month year – Month year 
Role  

Name of organisation Month year – Month year 
Role  

 

Education 

Qualification  Year  
Name of institution 

Achievements 

• Insert achievement statement 

• Insert achievement statement 

• Insert achievement statement 

• Insert achievement statement 

• Insert achievement statement 

 

Employment History 

Name of organisation Month year – present 
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Brief description of the organisation: what it does, its annual turnover/revenue, 

where it is represented, how many employees it has 

Role purpose and importance  
Statement about what the role does to deliver outcomes aligned with the 
organisation’s strategic objectives. Include the scope and size of the role, who it 
reports to, how many people you manage, size of budget and what your role 
delivers to the organisation 
 
 
 
 
OR 
Key Responsibilities  
This is a tactical list of what you do using active, dynamic verbs. It needs to 
succinctly outline ONLY your most important responsibilities.  

• Brief points about responsibilities 

• Brief points about responsibilities 

• Brief points about responsibilities 

 
Achievements 

• Context, action and measurable, specific result 

• Context, action and measurable, specific result 

• Context, action and measurable, specific result 

• Context, action and measurable, specific result 

 
 
Name of organisation Month year – present 
Brief description of the organisation: what it does, its annual turnover/revenue, 

where it is represented, how many employees it has 

Role purpose and importance  
Statement about what the role does to deliver outcomes aligned with the 
organisation’s strategic objectives. Include the scope and size of the role, who it 
reports to, how many people you manage, size of budget and what your role 
delivers to the organisation 
 
OR 
Key Responsibilities  
This is a tactical list of what you do using active, dynamic verbs. It needs to 
succinctly outline ONLY your most important responsibilities.  

• Brief points about responsibilities 

• Brief points about responsibilities 

• Brief points about responsibilities 
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Achievements 

• Context, action and measurable, specific result 

• Context, action and measurable, specific result 

• Context, action and measurable, specific result 

• Context, action and measurable, specific result 

 
 

Name of organisation Month year – present 
Brief description of the organisation: what it does, its annual turnover/revenue, 

where it is represented, how many employees it has 

Role purpose and importance  
Statement about what the role does to deliver outcomes aligned with the 
organisation’s strategic objectives. Include the scope and size of the role, who it 
reports to, how many people you manage, size of budget and what your role 
delivers to the organisation 
 
 
 
 
 
 
OR 
Key Responsibilities  
This is a tactical list of what you do using active, dynamic verbs. It needs to 
succinctly outline ONLY your most important responsibilities.  

• Brief points about responsibilities 

• Brief points about responsibilities 

• Brief points about responsibilities 

 
Achievements 

• Context, action and measurable, specific result 

• Context, action and measurable, specific result 

• Context, action and measurable, specific result 

• Context, action and measurable, specific result 

 
 

Follow this format to cover the last 10 years in detail. For positions prior to 
the last 10 years, role details and achievements are generally less relevant, 
so can be covered briefly. 
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Professional Memberships 

Name of association 
Name of association 
 

Professional Development 

• Insert name of courses or accreditations 

• Insert name of courses or accreditations 

Referees 

Available upon request. 
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Name 
email@email.com 

0499 999 999 
Linkedin.com/in/name/ 

 

Career Profile or Capability Statement  

Insert paragraph summarising your career, including your area of expertise, 

experience, most marketable/relevant/transferable skills and abilities, and 

unique offering. 

Achievements 

Functional Area (e.g. Management, Sales, Strategy, Problem-solving) 

• Insert brief description of responsibilities and achievements – 
context, action and measurable, specific result 

• Insert brief description of responsibilities and achievements – 
context, action and measurable, specific result 

• Insert brief description of responsibilities and achievements – 
context, action and measurable, specific result 

• Insert brief description of responsibilities and achievements – 
context, action and measurable, specific result 

 

Functional Area (e.g. Management, Sales, Strategy, Problem-solving) 

• Insert brief description of responsibilities and achievements – 
context, action and measurable, specific result 

• Insert brief description of responsibilities and achievements – 
context, action and measurable, specific result 

• Insert brief description of responsibilities and achievements – 
context, action and measurable, specific result 

• Insert brief description of responsibilities and achievements – 
context, action and measurable, specific result 

 

Functional Area (e.g. Management, Sales, Strategy, Problem-solving) 

• Insert brief description of responsibilities and achievements – 
context, action and measurable, specific result 
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• Insert brief description of responsibilities and achievements – 
context, action and measurable, specific result 

• Insert brief description of responsibilities and achievements – 
context, action and measurable, specific result 

• Insert brief description of responsibilities and achievements – 
context, action and measurable, specific result 

 
Functional Area (e.g. Management, Sales, Strategy, Problem-solving) 

• Insert brief description of responsibilities and achievements – 
context, action and measurable, specific result 

• Insert brief description of responsibilities and achievements – 
context, action and measurable, specific result 

• Insert brief description of responsibilities and achievements – 
context, action and measurable, specific result 

• Insert brief description of responsibilities and achievements – 
context, action and measurable, specific result 

 

Employment History (Reverse chronological order) 

Year to present Role 

Name of company 

Short company description 

 

Year to Year Role 

Name of company 

Short company description 

 

Year to Year Role 

Name of company 

Short company description 

 

Education and Qualifications 

Graduate degree, University, year  
Degree, University, year 
 

Professional Memberships 
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Name of association 
Name of association 
 

Professional Development 

• Insert name of courses or accreditations 

• Insert name of courses or accreditations 

Referees 

Available upon request. 
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Name 
email@email.com 

0499 999 999 
Linkedin.com/in/name/ 

 

Career Profile or Capability Statement  

Insert paragraph summarising your career, including your area of expertise, 

experience, most marketable/relevant/transferable skills and abilities, and 

unique offering. 

PROFESSIONAL ACCOMPLISHMENTS 

• NCTI and ABM certifications. 

• Facilitated educational projects over the past two years for 

Northern California blood centers, an FDA-regulated 

manufacturing environment, as pertaining to cGMP, CFR's, CA 

state and American Association of Blood Bank (AABB) 

regulations. 

• Provided daily operational review/quality control of education 

accountability as it relates to imposed government regulatory 

requirements in a medical environment. 

• Assisted other team members in venipunctures, donor reaction 

care, and providing licensed staffing an extension in their duties 

by managing the blood services regulations documentation 

(BSDs) while assigned to the self-contained bloodmobile unit 

(SCU). 

• Successfully supervised contract support for six AT&T Broadband 

systems located in the Bay Area. Provided customer 

intervention/resolution, training in telephony and customer care, 

manpower scheduling, quality control, payroll, and special 

projects/plant extensions and evaluations to ensure proper end-

of-line and demarcation signal. 
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Employment History (Reverse chronological order) 

 

▪ Acting Education Manager, American Red Cross, Oakland, CA: 2017-present 

▪ Education Coordinator, American Red Cross, Oakland, CA: 2010-2017 

▪ Phlebotomist, American Red Cross, Oakland, CA: 2006-2010 

▪ Cable Television CATV Supervisor, Core Communication Inc, Sunnyvale, CA: 

2003-2006 

▪ CATV System Technician, TCI Cablevision Inc, Fremont, CA: 2000-2003 

▪ Technician/Day Shift Supervisor, Avantek Inc, Milpitas, CA: 1996-1999 

 

Education and Qualifications 

Graduate degree, University, year  
Degree, University, year 
 

Professional Memberships 

Name of association 
Name of association 
 

Professional Development 

• Insert name of courses or accreditations 

• Insert name of courses or accreditations 

Referees 

Available upon request. 
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Dear [name]: 

I’m writing in response to your recently advertised position for a [role title]. I 

am very interested in this opportunity with [company] and believe that my 

qualifications, education and professional experience would make me a strong 

candidate for the position. 

I am a [insert personal characteristics] professional who [add more information 

on how you can add value to future company]. (You can insert short version of 

your career profile here). 

Enclosed is my resume that more fully details my background and work 

experience, and how they relate to your position. As you can see, [pick out a 

few key details or experiences that align with the specific requirements of the 

advertised role]. 

I firmly believe that I can be a valuable asset to your team. I welcome the 

opportunity to speak with you about this position and how my experience 

could help [insert name of company] achieve its goals. 

Thank you in advance for your consideration. 

Kind regards, 

[Your name] 
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Dear [name]: 

I have been researching your company with great interest and would be very 

keen to learn of any opportunities for employment with you. I believe my skills 

and experience could be a great match with your organisation’s initiatives and 

culture. [In your opening, if you can draw any personal connection, such as a 

personal recommendation, recently attending one of their events or talks, or 

even reading about their company in the news, do so.] 

As a [insert your role title/function] with [number] years of experience in the 

sector, I believe I could make a valuable contribution to furthering your 

company’s success and goals. [Briefly outline your experience and emphasise 

any skills and strengths that would benefit the company. Mention any projects 

you’ve worked on that relate to what the company does.] 

My career highlights include: 

▪ [insert achievement – Example: “Saved XYZ organisation AUD$200,000 

by implementing a best practice ABC system in a 6-month timeframe”] 

▪ [insert achievement] 

▪ [insert achievement] 

▪ [insert achievement] 

I have been very excited to learn about [cite some development, project or 

aspect of the company that appeals to you and demonstrates your knowledge 

of the company. Now explain how you would contribute to the company’s 

projects, put forward an idea or demonstrate how you can help the company 

grow.] 

I believe that my experience would make me an ideal fit for [company name]. I 

have attached my resume to provide more information about my background 

and would appreciate the opportunity to discuss how I may be able to 

contribute to your organisation. I will call you next week to arrange a time to 
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meet at your convenience, but please do not hesitate to contact me at [insert 

email address and mobile number]. 

Kind regards, 

[Your name] 


