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 د یسالم....خسته نباش

 مصاحبه  تجربه 

 ه یچند فرم که راجب اطالعات شخص اول

 ......نیسادس.......قد وزن...چشم....هم  لےیبدنے که خ   نهیمعا بعد 

تو    بعد  شنا  و  نشست  دراز  شامل  که  ورزشه  م  ه ی.....و  قهیدق  یڪتست  مشخص  رو  اے  با   کننیمحدوده  و    نییبدو  د یکه 
 هرچے کمتر بهتر  رنی گیزمان م  نکاری.....واسه ا نیبرگرد

.....اتاق  نای...حالل اهمر و ای....گواهے دوره هاے ورزش   نامهیگواه  کنهی فقط مدارکو بررسے م   یڪمصاحبه؛سه تا اتاق بود....اتاق    اما
...و  ندهی...برنامت واسه چند سال آیکنیم   کاری...اگه قبول نشے چ ی....کدوم شهرو اول زدیانتخاب کرد   نویچرا ا  نکه یدو رتبه و ا

  پرسه ی م   تی نه......اتاق سوم هم....تخصصے فقط راجب فور   ای  مییا یکنار ب  نایبا ا  میتون یم   نهیبب  خواسی که م  رکس چندش آوچند ع
...اگه  یکنی م  کار ی چ   دنیخانواده مصدوم بهت فحش م  رےیم  جای ....ییآشنا  شی ...با واحد هاے درسیدون یرشته چے م  نی...از ا

.........در  نی......همیکنی م  کاریبهت پول بده که کار اونارو زودتر انجام بدے چ   شی کی چندتا مصدوم همزمان داشته باشے خانواده  
 ان یآسون تر از فرهنگ لےیراحت و آسون بود.....خ   لےیکل خ 

 ناشناس   -  بدون درج اسمتجربه گر :  
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 د یسالم  خسته نباش

 در آمل برگزار شد  یپزشک   تی مصاحبه فور  روزید

 دادم  لیاول قد و وزن منو گرفتن بعد مدارکمو تحو خوب

 ی تست ورزش  یسالن برا هی   م یهم رفت بعدش 

  هی عی بعدش سر  می کرد یم  نییبار باال پا  ۲۰رو  ی توپ طب ه ی دهی به صورت  خواب  د یصورت بود که با نیبه ا ی ورزش تست 
 حرکت رو انجام دادم.   نیا هی ثان  ۲۰ ی که کلن من تو می کرد یم  ی رو ط ی مسافت

 مصاحبه   یبرا م یتموم شد و رفت ی تست ورزش  خوب

 داشتن تی تاشون لباس فور ۲تا مرد بودن که ۳تا خانم و    ۳نفر بودن که   ۶مصاحبه   تو

خدمت  و اضافه    از زبان خود افراد درج شده، و سعی شده بدون کم و کاسی   هر چند تعدادشون کم هست اما   تجربه ها 
، برخی های با اسامی مستعار و در صورت تمایل با اسم خودشان درج شده است، برای تمامی این  گرددشما عزیزان ارائه  

      ، ما رو هم یادتون نره داشته باشید که باعث انتشار این تجربیات شدند  دعای خیرعزیزان 

   غیر قابل فروش                 تهیه کننده : سایت پی سی کنکور      



 به سواالت  م یرسی م  خوب

 ی چند درصد زد ستویکه ز  دنیپرس

 ی دون یم   یچ  یپزشک یها  تی فور  از

 پدر شغل مادر  شغل

و کدوم رو   یکن  یم   کاریزنگ زدن گفتن همسرت دچار صدمه شده چ  ت یمامور  هی  ی بود که اگه تو  نیسوالشون ا نیمهمتر  و
   شغلت  ایهمسرت   یکن  یانتخاب م 

 رضا تجربه گر :  
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 ر یسالم وققتون بخ

 رفتم مصاحبه  ز امرو

 م یکرد ی باال م  نییبار پا   20 د ی را با   ییلویک 7توپ    ی دهیو بعد بصورت خواب می گرم کرد کم ی آزمون ورزش ابتدا  میرفت

 موانع بود    یبعد پرش از رو  مرحله 

 ی بعد شناسوئد  مرحله 

 بعد دو   مرحله 

 ن یکردیزمان را ثبت م نیکمتر   د یبا و

 روانشناس    ی ش ی پ می رفت بعد 

 نقطعه ضعفت را بگو    گفت

 ی کنی م  کاریچ   یر یگفت اگر اضطراب بگ  و

 ی ترسیاز خون  و آمپول زدن نم گفت

 ی دار  یچه مهارت  گفت

   ی کنی استفاده م نکیع د یبود قد و وزن  و فشار گرفتند پرس  یپزشک  نهیبعد معا مرحله 

   یبعد مصاحبه اختصاص  مرحله 

 کن یگفتند خودت را معرف  اول

 ی دون یم یچ   یپزشک  تی گفتند  ازفور  بعد 

 ه ی چ  تی رشته فور   بی و معا ا یگفتند مزا بعد 

 دنیکنکور را پرس  تراز

 ن   ای   یدار  نامهیگفتند گواه فقط

 تجربه گر : ناشناس  -------       داشت  ری هم تاث  یدانشگاه  شی و پ  پلمید  ییضمن معدل نها در



 .  د یخسته نباش سالم  -4

 آسون بود.  ی لیخ  یل یرفتم مصاحبه. خ  روز ی د من

  م ی . بعدش وزن رو گرفتن.  بعدش هم رفتکننیباشه رد م  ۱۸۰  ری تست ورزش گرفتن)اول قد رو گرفتن که اگه ز   یکه رفت   اولش
 یبعد از ا-۲ماراتن.(.     ایمتر    ۵۴۰دو  بعدش هم پرش درجا بعدش هم    کسیهمون سرعت. بعدش هم بارف  ای۴×۹تست دو  
بود بعدش هم فشار    ی سنج   یی . بعدش شنواکننیدهم نباشه رد م  ه که اگه د   ی سنج   یی نا ی)اول بیتست پزشک   م یمرحله رفت

جور    یو از ا  یکن ی چه کار م  یبش   یگفت اگه عصبان  یاز مون گرفتم)مثال م  یبعدش هم تست روان-۳و ضربان قلب(.   یسنج
که    ی گفتی م  و   ی کردیم یخودتو معرف   د یمرحله اولش با نیمرحله، مرحله مصاحبه بود)در ا  ن یتر   یاصل   -۴(یسنج  یسواالت روان 

پاکت ها رو انتخاب کن و هر   نیاز ا  یک یبعدش ده تا پاکت گذاشتن جلوم گفتن که به دلخواه   یرشته رو انتخاب کرد   نیچرا ا
 داره(.   ازیامت  شتر ی ب  ی .   اگه با مصاحبه گرا گرم صحبت کنیبد   ی حی توض  ه یدر موردش    د یباپاکت نوشته بود    یکه در ا  ی موضوع

 من انجام دادم.  روزیبود که د یی کار ها  نا یا خالصه

 .دنینپرس  یاحکام هم که اصال سوال از

 . یکه قبول ش  کنهی کمک م  یلیخ  مینه

 ی ابواسحاق ید یرضا سعتجربه گر :  
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 سالم 

 ر یوقتتون بخ

 امروز رفتم مصاحبه 

 گرفتن  لیاول دوتا خانم بودن که مدارکمو تحو 

 بعدش رفتم قد و وزنمو گرفتن

 خانم دکتر  هی  شی بعدش رفتم پ

 ؟ یداشت  یافسردگ  د یپرس ازم 

 ؟ یمار یب  سابقه

 ؟ ییشنوا مشکل 

 ؟ یینا یب مشکل 

 یی مصاحبه نها  ی اقا برا هی  شی بعدش گفتن برو پ

 م ینشست زی م ه یمن و اون اقا پشت  

 که  د یپرس ازم 

 ؟ یانتخاب کرد  تویفور  چرا

 د؟ یکه کمکش کن د ینیبیدر خودتون م  تویاون حس مسئول  وفتهیب نجایاالن ا نیهم رزن ی پ هی  اگر



 شه؟ یسالن فوتسال بود(چندتاتوپ فوتبال جام  یسالن)مصاحبه تو  نیا ی تو

 مصاحبم بود  نیشد ا تموم 

 بعدش رفتم تست ورزش 

 گرفت یم  یکل  می تا  هی

 پشت سر هم   میدادیورزش رو انجام م یسر ی  د یاب و

 وقفه  بدون

 بود  کس ی اول بارف

 ی تا بر ۲۰ د یگفتن با  که

 سر جاش  میدوباره گذاشت می مانع ها رد کرد نی از ب میدوتا دمبل برداشت بعد 

 بعدش درازونشست بود 

 درازونشست  نیدستمون و در ح  میگرفتیتوپ م  هی  د یصورت که با  نیا به

 ن یبه زم  خوردی پشت سر و جلو م از

 بعدش 

 م یداشتیدوتا کال هک رو دونه دونه برم د یبا

 با سرعت   می کردیجا بجا م باهم 

 میداشتیقرمز رو بر م میذاشتیرو م  ی اونطرف کالهک اب می بردیباسرعت م میداشتیبرم  نطرفیرو از ا  یمثال کالهک اب  ی عنی

 م یکرد ی تکرار م د یکار رو دوبار با  نیا

 م یکرد ی پرتاب م یدودست نه یازسمت قفسه س د یرو با  ییلوی ک۵بعدش دوتا توپ

 کرده بودن  نییفاصله تع  هی

 د یرسیبه اون م  د یبا  که

 استقامت بود  یبعدشم دو 

 م یومد یو م می رفتیچمن رو سه بار م نیطول زم د یبا  که

 متر هست ۵۴۰دم یشن من

 ورزشا نبود  نیا نیب  یاستراحت چیه

 همش پشت سر هم بود 

 ومد یادم م ی فشار رو یلیییخ  و

 تجربه من   نمیا

 تجربه گر : محمدرضا جهانی    ---------------        .رهیمورد استفادتون قرار بگ دوارم یام
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 بدد   یعال  ی ل یبابت جزوه واقا ممنونم خ 

 ودش ازش استفاده کردم و فوق العاده ب یلیخ 

 دن یپرس د یجد  یسوال ها  ی سر  هیار من  

 ک تو جزوه نبود 

 بود ک  نیاش ا یک ی

 ی کرد   یکار م یچ  شد ی ه نفر داشت غرق مو ب یبود   ساده ی وا یاستخر  هی اگ کنار 

 ی ک نجاتش بد  یندار   یا له یوس چی و ه ی ستیک خودت شنا بلد ن  یط یدر شرا

 ی به صورت کالم   یارتباط بر قرار کن  ی تونیباهاش هم نم

 ه ی کیاستخر   یعمق اب هم تو همه جا 

 کنم ینجاتش استفاده م یخودم برا  یبود ک از لباس ها ن یجوابش ا

 ت ی در مورد فور 

 ی بلند کن   مارویب یتون یک قدت بلنده م  دنیپرس

 بعد.. 

 ی کن یکار م یچ  ن ییپا  وفته یجلو چشمت از ساختمون ب  ی گفتن ک اگ کس

 د یمختلف بدن رو پرس  یجا و کار اندام ها

 ه یقلب کجاس و کارش چ  د یمثال پرس

 زاشتن  ینمره م  ی روانشناس یفک کنم برا 

 ک چند شدم  دم یمن ند   یول

 دادن ی م  یکل  از یورزش هم امت یبرا

 هم   ناتیدر مورد معا

 اشاره برگزار شد  یتابلو  ی  لهیتست چشم به وس

 شد یازشون گرفته م نکیتشت با ع ن یبدن ا صی تشخ   نکیبدون ع  تونستنی بودن و نم ینک یک ع یی اونا

 فشار خوت 

 ازموت گرفته شد  ییو تست شنوا

 م یمتن رو بخون  هیاز   ی قسمت هیلکنت نداشتن هم ازمون خواستن ک    یبرا

 فشار خون رو هم ازمون گرفتن

 ناشناس  -  به گر : بدون درج اسم تجر          دنیک ازم پرس    یروانشناس  یسوال بود تو  هیاهاا 



 

 

 غیر قابل فروش    -     تهیه کننده و گرد آوری شده : سایت پی سی کنکور

 

 شما نیز تجربیات خود را ارسال کنید 
به داوطلبان مشارکت داشته باشید، تجربه خود  نتشار تجربیاتتون  مصاحبه تمایل داشتید در ا در  نیز بعد از شرکت    شماچنانچه  

 ال کنید ارس @p30konkor1 تلگرام آیدی  ه را ب

 

 


