
 کرد اندازی راه شغلی های مصاحبه تمرین برای را ابزاری گوگل

 

 سواالت به دادن پاسخ تمرین جهت کاربران به کمک برای مصنوعی هوش از گوگل Warmup مصاحبه جدید ابزار

  .کندمی استفاده مختلف هایزمینه در شغلی مصاحبه

 کند تابه افراد کمک می مصنوعی هوش از جدید ابزار است. این کرده اندازیراه را Interview Warmupشرکت گوگل 

 .آماده شوند شغلی هایمصاحبه برای

 زمان در را هاپاسخ و پرسدمی مصاحبه متداول سواالت ،های شغلی گوگلگواهینامه وبا گوگل   رشد ابتکارات از بخشی

 .کندمی رونویسی واقعی

 شغل جستجوی برای شدن آماده برای Google شغلی گواهی فراگیران به کمک برای ابتدا در که Warmup مصاحبه

 .است باز همه برای اکنون بود، شده طراحی

 پرسیده هامصاحبه در معموالً که سؤاالتی به دادن پاسخ توانندمی کاربران کلید، صفحه یا متن به صدا تبدیل از استفاده با

 این سپس .کنند تمرین را است شده انتخاب زمینه آن در متخصص توسط که شغلی خاص سؤاالت همچنین و شودمی

  .دهدمی ارائه بهبود برای پیشنهاداتی و کندمی تحلیل و تجزیه را هاپاسخ ابزار

 یراهنما الکترونیک، تجارت اطالعات، تحلیل و تجزیه برای میدانی سواالت Interview Warmup حاضر، حال در

  .دارد Basic یا UX طراحی تعهد، مدیریت اطالعات، فناوری



Warmup دهدمی پوشش را گذشته تجربه و آموزش ،پیشینهاین ابزار  :است سوال نوع سه دارای مصاحبه. 

 مواجه آنها با آینده در است ممکنهایی که موقعیت یا گذشته در خاص هایموقعیت با برخورد نحوه :موقعیتیسواالت 

 .شود

 دهدمهارت مدیریت مشکالت فرضی را مورد آزمون قرار می اغلب دهد،می پوشش را مهارت و دانش :فنی

 .دهدمی ارائه یبینش و کندمی تحلیل و تجزیه را ها پاسخ ،ماشینی یادگیری

 کاربر هایپاسخ در بینش ایجاد و الگوها شناسایی برای ماشینی یادگیری از شخصی، بازبینی امکان بر عالوه گوگل الگوریتم

؛ (کندمی برجسته هاپاسخ در را یخاص حوزه با مرتبط کلمات که) شغل با مرتبط اصطالحات :شامل این. کندمی استفاده

ی نکته؛ (دهندمی ارائه را هاییجایگزین و اندشده استفاده بیشتر یا بار سه که کندمی اشاره عباراتی به که) پرکاربرد، عبارات

 آموخته هایدرس و تجربه ها،مهارت جمله از ها،پاسخ در مهم نکات کشف برای مصنوعی هوش ازمجاب کننده ) گوگل 

 .(کندمی استفاده شده

 هایتانپاسخ در را الگوهایی کندمی کمک شما به Insights»: گفت Interview Warmup متداول هایپرسش صفحه

. است غلط یا درست شما پاسخ از بخشی کدام که گویندنمی شما به یا دهندنمی نمره شما پاسخ به آنها. »«کنید کشف

 استفاده بیشترین که کلماتی کنید،می استفاده که است شغلی با مرتبط اصطالحات دهد شامل:بینشی که این ابزار ارائه می

 «.دهیدمی پوشش که را صحبتی نکات و دارید، را

Google را متن یک دستی صورت به توانندمی کاربران اگرچه کند،نمی ذخیره را مصاحبه جلسات هایرونوشت یا صوت 

 .است موجود متحده ایاالت در فقط حاضر حال در ویژگی این. کنند دانلود یا کپی

 با است ممکن است، شده طراحی گوگل شغلی گواهینامه یادگیرندگان برای Interview Warmup که آنجایی از

 و است دسترس در همه استفاده برای ابزار این حال، این با. هستند خاص یهاگواهینامه برای که شوید مواجه سؤاالتی

 .است استفاده قابل هازمینه از بسیاری در که است عمومی سؤاالت دارای

 خود شغلی مثبت تاثیرات التحصیالن فارغ از درصد 75 و اند کرده دریافت گواهینامه نفر 70000 از بیش گوگل، گفته به

 .اندکرده گزارش التحصیلی فارغ از پس ماه شش طی را

 


