
 

 

 یشغل نیآنالمصاحبه  شنهاداتینکات و پ

 مقدمه

راحت تر و مقرون به صرفه تر  انیکارفرما یبرا نیصورت آناله ب یشغل یهامصاحبه، انجام یفناور شرفتیپ با

 شود.یم

 رانیکند و به مدیم عی، روند مصاحبه را تسردهدیحمل و نقل را کاهش م یهانهیهز یمجاز یهامصاحبه

 مصاحبه کنند. یمحل ریغ کاندیداهایدهد تا با یاستخدام اجازه م

 .دیشرکت کن نیمصاحبه آنال کی، ممکن است الزم باشد در دیهست یاگر به دنبال کار

 .کرد میخواه صحبت، و نحوه استفاده از آن ستیچ نیمصاحبه آنال نکهی، ما در مورد امقاله نیدر ا

 ست؟یچ نیآنال مصاحبه
 .شودانجام میچت  ی/ صوت یریتصو یپلت فرم صوت کی قیاست که از طر یامصاحبه نیآنال مصاحبه

 
 نیآنال یهامصاحبه انواع

، حتماً از انجام دهند. قبل از قرار مالقات نیمختلف مصاحبه آنال یهاتوانند با استفاده از روشیم انیکارفرما

 .دیرا دار یاکه انتظار چه نوع مصاحبه دیمصاحبه کننده خود بپرس

 که دی، مطمئن شونیهر دو است. عالوه بر ا ای یری، تصویتماس شامل صوت ایآ نکهیا دنیشامل فهم نیا

 .شودیم یفراخوان یامصاحبه از چه منطقه

 ییدئویو یهاتماس

، مصاحبه کننده معموالً با ییویدیتماس و میاست. هنگام تنظ ییویدیتماس و نینوع مصاحبه آنال نیتر متداول

 .ریخ ای دیدار یالزم دسترس زاتیبه تجه ایپرسد که آیو از شما م ردیگیشما تماس م

https://www.indeed.com/career-advice/interviewing/online-interview-tips


 

 

که مطابق  دیکن دایپ یاانهیرا دیبتوان دیشما با نی، بنابراهستند یداخل کروفونیو م نیدورب یها دارااکثر لپ تاپ

،  Skype مانند یانامهکند که در آن با استفاده از بریم نییرا تع یباشد. مصاحبه کننده زمان مشخص طیبا شرا

Zoom  ای Google Hangouts ردیتماس بگ. 

با شما مکالمه کند.  یتواند مانند شما در هنگام مصاحبه حضوریکننده م، مصاحبه ییویدیتماس و کی یط در

 کامالً ساده باشد. دیبا یریتماس تصو شیمایو پ می، تنظدیدار ییوب کم آشنا یاگر با فن آور

 کامالً زودتر از موعد است زیآم تیموفق ییویدیتماس و دیکل. 

 
 ؟میآماده کن نیمصاحبه آنال یخود را برا چگونه

را  ری، مراحل زخود نیمصاحبه آنال یبرا وثرم یآماده ساز یمصاحبه است. برا یعنصر مهم برا کی یآمادگ

 :دیدنبال کن

 دیرا امتحان کن یفناور

خانواده تماس  یاز اعضا یکی ایدوست  کی، با . قبل از قرار مصاحبهدیالزم آشنا شو یو نرم افزارها زاتیتجه با

زنده  لمیشما از ف نترنتیکنند و اتصال ایشما کار م یو بلندگوها کروفونیکه م دی. مطمئن شودیبگذار یشیآزما

 کند.یم یبانیباال پشت تیفیبا ک

آن  صیکه تشخ دیکنیاستفاده م یاحرفه شینام صفحه نما کیکه از  دیشو طمئنو م دیکن یبررس نیهمچن

 .مصاحبه گر آسان خواهد بود یبرا

 نی، تمرنی، تمرنیتمر

 فهیوظ دیشناسیکه م ی. به کسدیکن نیروش مصاحبه خود را تمر دی، بادیکرد امتحانرا  زاتیتجه نکهیاز ا بعد

 کند. نیتمر ییویدیتماس و قیمصاحبه را از طر سواالت تا از شما بخواهد دیخود را بپرس

 با دقت .دیکنیصحبت نم قابلکه در مورد شخص م دیو مطمئن شو دیآگاه باش ریبه تأخ وتریکامپ لیاز تما

 .دید و آرام و واضح صحبت کنهیگوش د

 .داشت دیخواه یشتریاعتماد به نفس ب ی، در هنگام تماس واقعدیکن نیتمر شتریهرچه ب



 

 

 دیمکان خود را انتخاب کن

 نیاتاق آرام با کمتر کی. دیمصاحبه خود انتخاب کن یرا برا یمکان دی، باشده یزیاز زمان مصاحبه برنامه ر قبل

 .دیکن دایپ یو بدون حواس پرت نهیپس زم یسر و صدا

شما  یباعث حواس پرت زیچ چیو ه دی( برخوردار هستیعیطب حاًی)ترج یکه از نور کاف دیحاصل کن نانیاطم

 شود.ینم

را از اتاق  یخانگ واناتیکنند و حینم جادیشما ا یبرا یشما مزاحمت یهاکه هم خانه دینان حاصل کنیاطم

 بندند. ینم رونیب

 .دیهست یدهد که شما در مصاحبه و شغل جدیبه مصاحبه کننده نشان م یاحرفه نهیزم کی

 
 دیکن گردآوریخود را  وسایل

از رزومه خود را که  یا. نسخهدیقرار ده وتریو آنها را در دسترس کامپ دیکن دایو قلم پ ادداشتیدفترچه  کی

 .دیچاپ کن دیدر طول مصاحبه با آن مشورت کن دیتوانیم

 هی، تهدیدر مصاحبه مطرح کن دیخواهیرا که م ینکات گفتار ایاز سواالت  یستیل دیممکن است بخواه نیهمچن

 .دیکن

از حد  شیکه در طول مصاحبه توجه شما را ب دیحاصل کن نانی، اما اطمندباش دیتوانند مفیابزارها همه م نیا

 .کنندیمنحرف نم

 دیخود را آماده کن سواالت

خود  یرا براواالت س نیشود که چندیم هیتوص نی، همچنمصاحبه جیاز سواالت را یپاسخ به برخ هیبر ته عالوه

 .دیکن هیته

 .دینظرات آنها درباره شرکت سوال کن ایو حقوق و  ای، مزایشغل طیاز مصاحبه کننده در مورد شرا



 

 

ل انتظار دارند به آ دهیا یدایدرباره آنچه از کاند یشتریکه به مصاحبه کننده اجازه دهد اطالعات بواالتی هر س

 .کندیمصاحبه به شما کمک م ی، در مرحله بعداشتراک بگذارد


