
 

 

 

 به نام خدا

  نمونه سوال های مصاحبه

 اگر شخص شغل قبلی داشته، درباره پوزیشن و محیط کاری اخیر او بپرسید:

 چه شرایطی باعث شد که در آن شغل استخدام شوید؟

 عاملی بیشتر باعث شد که آنجا کار کنید ؟ چه

 مسئولیت ها و وظایف روزانه شما آنجا چه بود؟

 مسئولیت ها و یا اهداف کلیدی ) کل کار( در آنجا چه بود یا هست ؟

 ساعت کاری به چه شکل بود ؟

 در شغل قبلی چه مسئولیت هایی را بیشتر دوست داشتی و کدام را کمتر؟ 

 ها را شما به خوبی انجام می دادید ؟چه ضعف هایی را در آن شغل درخودت دیدی؟کدام یک از مسئولیت 

 با چه روش هایی ، عملکرد شما می توانست بهبود پیدا کند ؟

 از شغل هایی تا به حال داشتیدکدام را بیشتر دوست داشتید و کدام را کمتر ؟

 در کدام سازنده تر و موثرتر عمل می کردی؟

چیزی را بیشتر از همه دوست داشتی و چه چیزی را کمتر از همه که منجر به ترک آن شغل در شغل قبلی چه 

 شد ؟



 

 

چه جنبه هایی از آن موقعیت شغلی به شما بیشترین لذت را می داد ؟ و از چه جنبه هایی کمترین لذت را می 

 بردید ؟

 قرار گرفتی؟ برای انجام چه کارهایی تشویق شدی و برای انجام چه کارهایی مورد انتقاد

 چه تغییراتی در روند عملکرد خود ایجاد کردی که بتوانی بهتر عمل کنی ؟

چه تغییرات یا بهینه سازی در شغلت یا شغلهایی که داشتی ایجاد کردی؟ شما چه گام های را برای بهبود این 

 بخش ها برداشتی ؟

 موقعیت جدید آماده کرده است ؟فکر می کنی کدام یک از موقعیت های شغلی گذشته، شما را برای این 

درباره موقعیت های استرس زا در موقعیت شغلی فعلی خود چی فکر می کنید یا چه چیزهایی رو در نظر می 

  گیرید ؟

 در طول روز زمان خودت را چگونه سپری می کنی؟

 سوال هایی درباره اثربخشی شخصی :

 خواهی برایش استخدام شوی چیست ؟ دیدگاهت نسبت به شغل دندانپزشکی و این پوزیشنی که می

 اگر بخواهی در یک یا دو جمله خودت را توصیف می کنی چه می گویی ؟

 بزرگترین نقاط قوت خودت را چه چیزهایی می دانی؟

 چه خصوصیتی از شما ، شما را برای این شغل یک گزینه مناسب می کند ؟

کاریت را شروع کنی و همین االن و بدون آموزش اگر این شغل را بگیری ، در کدام حیطه می تونی سریعا هم

 سریع مسئولیت را به عهده بگیری و خوب از عهده آن بربیایی؟

 چه آموزش هایی داشتی و چه تمرین هایی کردی که فکر می کنی برای این شغل آماده ای ؟

 آموزشی یا داری تلفن یا مصال مدیریت ارتباط با مشتری پشت کردن صحبت نحوه مورد در ای تجربه آیا

 ؟ دیدی



 

 

 در کار تیمی چگونه عمل می کنی که بهترین نتایج حاصل شود ؟

 ؟ تازه است و نو کامال تو برای جدید کار این از هایی قسمت چه

 تو کدام قسمت ها فکر می کنی که نیاز به آموزش و تقویت داری؟

 

 انگیزش ها :

 چه چیزی در این شغل می گردی ؟به چه دلیلی این نوع شغل را انتخاب کردی ؟ دنبال 

 چرا در این زمان به دنبال تغییر شغل یا فضای شغلیت هستی ؟

 سال دیگه خودت را کجا می بینی ؟ 10سال یا  5بلند مدت شغلیت چیه ،  اهداف

 تونی شغل یا موقعیت قبلیت نمی توی کنی می فکر که خوای میاین شغل یا موقعیت جدید  درچه چیزی را 

 بیاری؟ دست به

 ثبات :

 دالیل ترک شغل قبلی شما چه بوده است ؟ 

 اهداف اصلی شغلیت چی بوده ؟ آیا این اهداف تغییر کرده است ؟

 تا حاال بزرگترین نا امیدی یا شکست در شغل هایی که داشتی چی بوده است ؟

 این شکست ها چه اثری بر طرز فکر و نگرش شما داشته است ؟

 چاره جویی :

 التی که در شغلت با آن ها مواجه شدی چه بوده است ؟ مسائل و مشک

چگونه آن ها را حل  ؟ بوده است چگونه قبلی شغل در موجود مشکالت  برخی به تو العمل عکس و برخورد

 کردی ؟



 

 

 به مشکالت چه بود و چه نتیجه ای گرفتی ؟ نسبت واکنشت و تو عملکرد این نتایج

 از مطب ما چه اطالعاتی داری ؟ 

 مورد پوزیشنی که اینجا خواهی داشت چی می دونی ؟در 

 ؟ کردی می مشورت کسی چه با بیای بر قبلیت شغل در کار عهده از تونستی نمی وقتی

 ؟ مشاوره جهت کردی مطرح او برای را مسائلی چه

 توانایی کار کردن تحت نظارت و با برنامه مشخص یا در تیم :

مسئولیت پذیر باشه و کار تیمیش باال باشه ، اگر یک دستورالعمل و )یعنی می خوای ببینی چقدر می تونه 

 چک لیست درستی بهش بدی تا چه حد می تونه  به آن ها دقیق عمل بکنه (

 روش های نظارتی دکتر یا مدیرت چه بوده ، آن ها را توضیح بده و ارزیابی خودت را از آن بگو؟

 هایی انجام می دادی ؟در شغل قبلیت چه میزان از کار را باید به تن

 در شغل قبلیت چه میزان از کارها رو باید در قالب یک تیم انجام می دادی ؟

 دوست داری مدیرت چه خصوصیاتی داشته باشه ؟

 مدیرت باید چه خصوصیاتی از تو بدونه که بتونه تو را موثرتر به کار بگیره ؟

 با چه تیپ افرادی در پوزیشن فعلیت بهتر کار می کنی ؟

 عضای تیم باید چه خصوصیاتی داشته باشند که بتوانند به طور موثر تر با تو کار کنند ؟ا

 ارزیابی با سواالتی درباره ایفای نقش:

اگر متوجه شدی که یکی از اعضای تیم به یک سیاست مطب بی توجهی می کند،چه عکس العملی خواهی 

 داشت؟



 

 

بیمار زمانی که در مطب است، وقت بعدی را نمی خواهد بگیرد و می گوید خودم بعدا تماس می گیرم، شما 

 به عنوان مسئول هماهنگی وقت چگونه عمل می کنی ؟  

 سواالتی برای موقعیت شغلی مدیر مطب:

 چگونه دیگران را مدیریت می کنید ؟ -1

 بپذیرد ؟چگونه دکتر را متقاعد می کنی که ایده های شما را  -2

 تکنیک شما برای این که یک کار تمام و کمال به سرانجام برسد چیست؟ -3

 خصوصیت اصلی که یک مدیر مطب موفق باید داشته باشد چیست؟  3به نظر شما  -4

 

 همچنین توصیه می شود از پرسیدن سوال های زیر اجتناب کنید :

 سن -1

 نام ، سن همسر ، فرزندان و وابستگان -2

 ن و ایل و تبار آن هاملیت ،خاندا -3

 قومیت -4

 مذهب-5

 وزن یا قد -6

 با چه کسی زندگی می کند؟-9

 وضعیت اقتصادی-10

 اینکه همسر یا پدرو و مادر درباره کار شخص چگونه فکر می کنند -11

 وضعیت پزشکی عمومی و سالمت یا بیماری -12

 ناتوانی های فیزیکی یا معلولی -13



 

 

 

 

 



 

 

              



 

 

 

 به نام خدا

 

 : نمونه  گ ی شماره   

مرکز)مطب-کلینیک( دندانپزشکی با فضایی دلنشین در محدوده خیابان شهید بهشتی جهت تکمیل کادر 

 پرسنلی خود، یک خانم با وی گی های زیر را به همکاری دعوت می نماید.

 - آشنا به امور مطب دندانپزشکی)پذیرش- دستیاری(1

 مطب دندانپزشکی )تجربه کار مفید در مطب دندانپزشکی( - دارای سابقه کار مفید در2

 -اشتیا  به یادگیری و کار در مطب3

 - رواب  اجتماعی خوب و مشتا  خدمت به مردم4

 - روحیه نظم پذیری و وقت شناسی5

  و...(Excel،Word-آشنا به کامپیوتر)6

فرد پذیرفته شده از آموزش حرفه ای، حقو  مکفی و امکان دریافت پاداش متناسب با عملکرد، بهره مند 

 خواهد شد.

 برای پیوستن به تیم حرفه ای ما، به عنوان عضوی ارزشمند، لطفا رزومه خود را به آدرس ...... ایمیل فرمایید.

 

 : نمونه    ی شماره 
            



 

 

  

 آکادمی همراه دندانپزشک                                                           

 آموزش و مشاوره آنالین مدیریت نوین مطب دندانپزشکی                                                               

 

 تخصص ترمیمیم -دندانپزشک-ادکتر علی سلطانی رد 
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