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الذام ًوْدٍ ایذ؛  یثشای ؽغلتبصگی َ ثتصْس کٌیذ 

اص خْاًذى ایي ًبهَ چَ حغی داسیذ؟ ؽوب ثبیذ اص ثَ  . سعیذٍ اعت تبى هصبحجَ ثَ دعت ٌبهَاهشّص یک دػْت

چْى هی خْاُیذ ثَ  ثَ هصبحجَ هی سّیذ ، . ثبؽیذ هضطشةهصبحجَ ُیجبى صدٍ ّ فشصت یک دعت آّسدى  

کَ یک پیؾٌِبد کبس ثذّى کن پیؼ هی آیذ ثغیبس   . ُغتیذثشای ایي کبس کبسفشهب ثبثت کٌیذ کَ ؽوب ثِتشیي فشد 

  .اعتثَ ُذف هْسد ًظش اّلیي لذم ثشای سعیذى یک هصبحجَ  دػْت ثَ، ثٌبثشایي ؽْد هصبحجَ دسیبفت 

ؽًْذ دس طی  ثَ کبس گشفتَ آىهِبست ُبیی کَ ثبیذ ثَ خْثی دس اعت ّ  اهشّصاص صًذگی کبسی  یهصبحجَ ّالؼیت

ثیي  سّ دس سّاص طشیك هاللبت هْلؼیت ُبی ؽغلی تش  ثیؼ . دهب لشاس هی گیش ب هْسد اعتفبدٍهبى ثبسُ صًذگی

چَ الذام ثشای یک ؽغل ثبؽذ یب یک ثشًبهَ ی آهْصؽی یب دّسٍ ی  . کبسفشهب ّ ثِتشیي هتمبضی پش هی ؽًْذ

ّ اص چگًْگی  اعتًیبص داسین ثذاًین فشایٌذ هصبحجَ ؽبهل چَ هْاسدی " دلیمبهب  ، یب حتی یک ّام ثبًکی آکبدهیک

داسد ثب یک احتوبل .  نآگبُی داؽتَ ثبؽی تحت تبثیش لشاس گشفتي افشاد دس اّلیي هاللبت دس یک ثبصٍ ی صهبًی کْتبٍ

غیش سعوی لجل اص هصبحجَ دػْت  ی، ثشای دیذى یک کبسفشهب ثَ ػٌْاى یک گفت ّ گْ صحجت کٌیذ کبسیبثیآژاًظ 

 . ؽْیذ یب اص طشیك تلفي یب ایٌتشًت اص ؽوب هصبحجَ گشفتَ ؽْد

 هصاحبَ چیست؟

، ایي یک گفت ّ  اص طشف دیگش . هصبحجَ سا هاللبت چِشٍ ثَ چِشٍ ثَ هٌظْس هؾبّسٍ تؼشیف هی کٌذ، ّاژٍ ًبهَ  

ُب ّ هْعغبت اص ایي سّػ  عبصهبى ُب . اعت ثب اُذاف هتفبّتیتشی اص افشاد  ثیي دّ یب تؼذاد ثیؼ گْ ، ؽشکت 

 .هاللبت ّ گفت ّ گْ ثشای اعتخذام ثِتشیي داّطلت کوک هی گیشًذ

صیبدی سا صشف هی کٌٌذ تب هطوئي ؽًْذ کَ فشد دسعتی سا ثشای ؽغل هْسد ًظش اًتخبة  کبسفشهبُب صهبى ّ ُضیٌَ

ب عبصهبى هی کٌذ ّ صهبى ّ کَ ثِتشیي کوک سا ثَ ؽشکت ی اعتکغی  ایذٍ آل هْسد،  دس ایي صهیٌَ.  کشدٍ اًذ

 .ججشاى هی کٌذ ّ ثِیٌَ دسعتکبسکشد ؽشکت ّ   دسهبًذى ثب عشهبیَ گزاسی ؽذٍ ثشای یک کبسهٌذ سا   ُضیٌَ

 اًْاع هصاحبَ

ُب ّ صْست ُبی هختلفیهصبحجَ  ُب ث . اجشا هی ؽْد ثَ ؽکل  ُذف اًتخبة ؽخصی اص  بثغیبسی اص هصبحجَ 

، اص آى ُب   هی کٌٌذ، هذیشاى اسؽذ یب هٌبثغ اًغبًی ثب داّطلجیي دیذاس  کبسفشهب . اعتخذام اعتهشاجؼیي ثشای 

توبهی هصبحجَ  . ّ عپظ تصوین هی گیشًذ کذام فشد ثشای ایي ؽغل هٌبعت اعت هی پشعٌذعْال یک تؼذاد 

داًؾگبٍ کَ داًؾجْی  ، هوکي اعت اص ؽوب ثشای ایي ثشای هثبل.  ُب ثشای الذام ثَ ؽبغل ؽذى ًیغتٌذ

 پیْعتي ثَ یک ثبؽگبٍ اجتوبػی ، ؽشّع یک کبس داّطلجبًَ یباهٌیتی دّسٍ ی آهْصؽیؽشکت دس   ، ؽْیذ خبصی

 : گًَْ هصبحجَ ُب هی تْاًٌذ اُذاف هتفبّتی داؽتَ ثبؽٌذ ایي . هصبحجَ گشفتَ ؽْد

  اسصیبثی یب ثبصًگشی ثشًبهَ ُب  -

 هب ػولکشدثش ًظبست   -

  پشّژٍ ُبی ّیژٍ ثشسعی  -

 آیٌذٍ کوک ثَ هب دس ثشًبهَ سیضی تْعؼَ   -

 هطبلؼَ ی هغبئل  حل ّ فصل کشدى کبس یب  -

  یب هغبئل اًضجبطی گشی هیبًجیاّلبت ثشای گبُی   -

-  ّ... 

 

 

 



   دربارٍ ی هصاحبَ 

صهبًی کَ ثَ یک هصبحجَ دػْت هی  .ثبؽذغشیجَ ثبیذ هی گیشد ؽغلی  فشدی کَ اص ؽوب  هصبحجَثَ طْس هؼوْل 

یؼٌی هکبًی کَ دس گفت ّ گْی ؽوب ّلفَ  ، ثَ طْس هؼوْل دس یک فضبی خصْصی ثشگضاس هی ؽْددیذاس ،  ؽْیذ

 ًْع ؽغلی کَ ثشای آى الذام ًوْدٍ ایذ خْاُذ ثْد حغتدلیك ثش  صْستفیضیکی ثَ  اهکبًبت .ًیفتذ یب لطغ ًؾْد

دس هکبًی ثَ صْست ًؾغتَ اًجبم هی ؽْد ّ هی تْاًذ هحذّدٍ ای اص یک صحجت  هصبحجَ ُب ثَ طْس هؼوْل .

تش  ثیؼ .ُبی سعوی دس اتبق ُیئت هذیشٍ سا ؽبهل ؽْد گشٍّغیش سعوی دّس یک هیض لٍِْ تب یک هصبحجَ ثب 

عت یش خظ یب عشپشثب کبسفشهب، هذ داسًذ کَ هؼوْلا ّ سّ دس سّ سا هصبحجَ ی یک ثَ یک  اًجبمافشاد تبصٍ کبس توبیل ثَ 

 . اًجبم هی ؽْد

 چرا هصاحبَ گرفتَ هی شْد؟

کبسفشهب  ، ی ؽغلیدس یک هصبحجَ  . هصبحجَ ثشای ثَ دعت آّسدى اطالػبت ّ اسصیبثی ؽخصیت ثشگضاس هی ؽْد

لذم ثؼذی پیذا کشدى هٌبعت تشیي فشد  . ؽتَ ثبؽٌذاثتذا افشادی سا اًتخبة هی کٌذ کَ ثَ ًظش اسصػ هصبحجَ سا دا

   .اعت( افشاد اًتخبة ؽذٍ ثشای هصبحجَ) تِیَ ؽذٍ اص هتمبضیبى  فِشعتى ؽغل اص آثشای 

حضْسی ثب  گفتگْیؽوب  کٌیذ احتوبلا  اسصیبثییذ یذٍ ااگش هي اص ؽوب دسخْاعت کٌن ؽخصی سا کَ تب ثَ حبل ًذ

، ؽٌبختي یکذیگش ّ پشعیذى عْال  ساٍ ػبلالًَ ثشای هاللبت افشادهصبحجَ تٌِب .  آى ؽخص سا اًتخبة هی کٌیذ

 تصوین گیشی دسثبسٍ  فشصتثیٌذ ؽوب ًیض  ُوبى گًَْ کَ کبسفشهب ؽوب سا هی ، ثٌبثشایي.  ُبی دیگش اعت

  . ّ ًْع عبصهبى یب ؽشکت هْسد ًظش سا داسیذ ی، ؽغل پیؾٌِبد کبسفشهبی خْد

کبسفشهب چیضُبیی .  ثَ دعت آّسدى آى ؽغل سا داسیذاهکبى ثٌبثشایي   ، ٍ ایذاًتخبة ؽذای اگش ؽوب ثشای هصبحجَ 

 . تش دسثبسٍ ی ؽوب ثذاًذ خْدتبى تب کٌْى گفتَ ایذ پغٌذیذٍ اعت ّ هی خْاُذ ثیؼ  هْسدکَ ؽوب دس سا 

 هی دُد؟ ّیرچَ در  هصاحبَ 

دس یک هکبى ّ صهبى هؾخص  ؽوبثب پظ اص تمبضب ثشای یک کبس، اطالع دادٍ هی ؽْد کَ کبسفشهب تمبضبی هاللبت 

 .اًذاًتخبثی ثشای هصبحجَ  فِشعتگشُّی ُغتیذ کَ دس هیبى  یک ًفش اصؽوب ّ ایي یؼٌی سا داسد 

ؽغلی کَ ثشای آى الذام  دس هْسدعْال ُبیی  َالی یک عبػتای کبسفشهب دس یک ثبصٍ ی صهبًی ثیغت دلیمَ 

 . ثکؾذ ثَ دساصاتش  هوکي اعت ثیؼ عشپشعتیهصبحجَ ثشای کبسُبی  .دٍ ایذ ّ عطح تجبسة ؽوب هی پشعذکش

ثَ طْس هؼوْل  . هْلؼیت ؽغل هْسد ًظش اص کبسفشهب ثپشعیذ سٍعْال ُبیی دسثبثتْاًیذ ؽوب   اهکبى داسد  ، دس آخش

 . ایي ًؾبى دٌُذٍ ی پبیبى هصبحجَ اعت

کَ ًکبت اصلی  ثشای ایيهؼوْل اعت  ایي هْضْع کَ هصبحجَ گیشًذٍ اص صحجت ُبی ؽوب یبدداؽت ثشداسد کبهالا 

 هْسددس پشًّذٍ ًوبیؾی ثشای ثشخی هؾبغل اص ؽوب خْاعتَ خْاُذ ؽذ کَ یک  . گفت ّ گْ سا فشاهْػ ًکٌذ

ثَ ؽوب گفتَ خْاُذ لجل اص هصبحجَ  هؼوْلا ،  دس ایي صْست . آهبدٍ کٌیذ آى عوت ؽغلی ایذٍ ُبی خْد ثشای 

 یب ؽشکت اسصػ ثبؽذ تب ایذٍ ُبیی کَ فکش هی کٌیذ هی تْاًٌذ ثَ عبصهبى پشفشصت ایي هی تْاًذ یک  .  ؽذ

 . کوک کٌٌذ سا ثیبى کٌیذ

 بَ یک هصاحبَ ی هْفق هی شْد؟ هٌجرچَ چیسی 

سًّذ هصبحجَ کٌتشل هٌصفبًَ ای ، ایي ثذاى هؼٌبعت کَ دس  اص عْی ؽوبعتتش صحجت ُب دس هصبحجَ  ثیؼ

 ثبسٍدلیمی دس ذ اهب هی تْاًیذ هحبعجبتیًیغت پشعؼ ُبؽوب لبدس ثَ تؼییي توبهی  . ثشای تصوین گیشی داسیذ

 . ّ ثش طجك آى ُب ثشای پبعخ ُبی خْد ثشًبهَ سیضی کٌیذ داؽتَ ثبؽیذ  کَ اص عْی ؽوب ثیبى هی ؽْدچَ  آى

ثِتشیي ؽشایظ هوکي دس یذ هٌجش ثَ هْفمیت ؽوب ًخْاُذ ؽذ ّ حتی الجتَ ُش هصبحجَ ای کَ ؽشکت هی کٌ

ُب ًتیجَ یاعت  هب کوتش هی تْاًین ثَ ػٌْاى یک هزاکشٍ کٌٌذٍ غیش حشفِبی ّ  ًجبؽذ هثجت ثغیبسی اص هصبحجَ 

حذط ثضًین چَ چیضی دس عش کبسفشهب گزؽتَ اعت ّ یب آیب هْسدی ثِتش اص هي ثَ آى ؽغل یب هْلؼیت دعت یبفتَ 

 . یب خیش اعت 

ثشای  بحجَ جذیذ سا ثَ ػٌْاى یک تجشثَآهبدٍ کٌیذ ّ ُش هص ؽیٍْثِتشیي سّیکشد ایي اعت کَ خْدتبى سا ثَ ثِتشیي 

 .ّ اهیذّاس ثبؽیذ تْاًبیی ُب ّ اًؼطبف پزیشی دس کٌتشل هغیش هزاکشٍ تلمی کٌیذ  هزاکشٍ ، اسائَیبدگیشی 



 

 بایدُا ّ ًبایدُا

ٌذ ؽوب کوک هی کاسائَ چِشٍ ای تْاًوٌذ اص کَ ثَ پیؾجشد تخصصی  طْس ثَثبیذ ثشای اًجبم ثشخی کبسُب  -

 . آهبدٍ ؽْیذ

ّ حظ هی کٌیذ دس ًظش  فکش بىدسهْسد کبسفشهبیثبیذ ُش هصبحجَ سا ثَ ػٌْاى فشصتی ثشای دیذى آًچَ کَ  -

 .ثگیشیذ

هوکي اعت ایي فشصتی ثشای حشکت ثَ عوت هشحلَ ای  ، کشد ُش هصبحجَ سا هثجت لحبظ کٌیذثبیذ سّی -

 . تش ثبؽذجذی 

 . ثبؽذلغوت ؽوب هوکي اعت آى کبس  ، اسیذزًجبیذ ثَ دلیل تشط هصبحجَ ای سا کٌبس ثگ -

کبفی ثشای اًتمبل ایي دگی آهب ،ذسا اًجبم دُیهْسد ًظش کبس ؽوب هی تْاًیذ تٌِب ًجبیذ فکش کٌیذ دس ضوي ،  -

 .ثغیبس حیبتی اعتتفکش ثَ هصبحجَ کٌٌذٍ 

احتوبل اگش آساهؼ خْد سا حفع کٌیذ  ، چیشٍ ؽْدؽوب ثش ًجبیذ اجبصٍ دُیذ تشط ّ ّحؾت ُوچٌیي  -

 .تش خْاُذ ثْد هْفمیت ؽوب ثیؼ

 : باشیدًکاتی کَ باید بَ یاد داشتَ 

تش  ثیؼ. ثبصی داؽتَ ثبؽیذ ی هثلچَ کَ هوکي اعت دس هصبحجَ ثب آى هْاجَ ؽْیذ دیذ آى هْسددس  -1

 هْاسد هتٌْػی کَ ثب آًِب آؽٌب هی ؽْیذ سا ثَ خبطش داؽتَ ثبؽیذ

ًجبیذ سّی اًگیضٍ ّ احغبط لجلی هْفك ًجْدیذ  دس هصبحجَایي کَ  . عؼی ًکٌیذ دس گزؽتَ صًذگی کٌیذ -2

 .تبثیش ثگزاسر ثلکَ عؼی کٌیذ اص تجشثیبت گزؽتَ ًیض اعتفبدٍ کٌیذدس هصبحجَ ثؼذی ؽوب 

اکثش آصهْى ُب آى لذس پیچیذٍ ُغتٌذ کَ  ُش گًَْ .  دس آصهْى اجتٌبة کٌیذ غیش ّالؼیاص پبعخ ُبی  -3

 . ؽْدهی هؾخص  داؽتَ ثبؽیذتٌبلضی کَ 

 . اطشاف ثشای ؽوب ّجْد داسد اگش هْفك ًؾذیذ احتوبل کبس ثِتشی ُوبى:  خْدتبى ثبؽیذ -4

ا  -5   ًمطَُوَ ی افشادی کَ تب کٌْى صبحت کبس ؽذٍ اًذ یک هصبحجَ ی ؽغلی سا گزساًذٍ اًذ تب ثَ  تمشیجب

 . فؼلی سعیذٍ اًذ

ثبیذ تْجَ داؽتَ ثبؽیذ کَ کبسفشهب یب هصبحجَ کٌٌذٍ هؼوْل تجشثَ ّ هِبست ثیؾتشی دس هصبحجَ ّ  -6

ت ُبی خْدتبى سا ًؾبى دُیذ ًَ ایي کَ ثب کبسفشهب ثَ سلبثت دس هِبست هزاکشٍ داسد ّ عؼی کٌیذ هِبس

 ُبی هزاکشٍ ثپشداصیذ
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