تجربیات سال های اخیر داوطلبان معرفی شده به مصاحبه دانشگاه فرهنگیان
تجربه ها هر چند تعدادشون کم هست اما از زبان خود افراد درج شده ،و سعی شده بدون کم و کاسی و اضافه خدمت
شما عزیزان ارائه گردد ،برخی های با اسامی مستعار و در صورت تمایل با اسم خودشان درج شده است ،برای تمامی این
عزیزان دعای خیر داشته باشید که باعث انتشار این تجربیات شدند ،ما رو هم یادتون نره
غیر قابل فروش

تهیه کننده  :سایت پی سی کنکور
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سالم....خسته نباشید
تجربه مصاحبه
اول چند فرم که راجب اطالعات شخصیه
بعد معاینه بدنے که خیلے سادس.......قد وزن...چشم....همین......
بعد تست ورزشه که شامل دراز نشست و شنا تو یڪ دقیقه.....و یه محدوده اے رو مشخص میکنن که باید بدویین و
برگردین.....واسه اینکار زمان میگیرن هرچے کمتر بهتر
اما مصاحبه؛سه تا اتاق بود....اتاق یڪ فقط مدارکو بررسے میکنه گواهینامه ....گواهے دوره هاے ورزشی...حالل اهمر و اینا.....اتاق
دو رتبه و اینکه چرا اینو انتخاب کردی....کدوم شهرو اول زدی...اگه قبول نشے چیکار میکنی...برنامت واسه چند سال آینده...و
چند عکس چندش آور که میخواس ببینه میتونیم با اینا کنار بیاییم یا نه......اتاق سوم هم....تخصصے فقط راجب فور یت میپرسه
...از این رشته چے میدونی...با واحد هاے درسیش آشنایی....یجا میرے خانواده مصدوم بهت فحش میدن چیکار میکنی...اگه
چندتا مصدوم همزمان داشته باشے خانواده یکیش بهت پول بده که کار اونارو زودتر انجام بدے چیکار میکنی......همین.........در
کل خیلے راحت و آسون بود.....خیلے آسون تر از فرهنگیان
تجربه گر  :بدون درج اسم  -ناشناس
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سالم خسته نباشید
دیروز مصاحبه فور یت پزشکی در آمل برگزار شد
خوب اول قد و وزن منو گرفتن بعد مدارکمو تحویل دادم
بعدش هم رفتیم یه سالن برای تست ورزشی
تست ورزشی به این صورت بود که باید به صورت خوابیده یه توپ طبی رو  ۲۰بار باال پایین می کردیم بعدش سر یع یه
مسافتی رو طی می کردیم که کلن من توی  ۲۰ثانیه این حرکت رو انجام دادم.
خوب تست ورزشی تموم شد و رفتیم برای مصاحبه
تو مصاحبه  ۶نفر بودن که  ۳تا خانم و ۳تا مرد بودن که ۲تاشون لباس فور یت داشتن

خوب میرسیم به سواالت
پرسیدن که ز یستو چند درصد زدی
از فور یت های پزشکی چی می دونی
شغل پدر شغل مادر
و مهمتر ین سوالشون این بود که اگه توی یه مامور یت زنگ زدن گفتن همسرت دچار صدمه شده چیکار می کنی و کدوم رو
انتخاب می کنی همسرت یا شغلت
تجربه گر  :رضا
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سالم وققتون بخیر
امروز رفتم مصاحبه
رفتیم آزمون ورزش ابتدا یکم گرم کردیم و بعد بصورت خوابیده ی توپ  7کیلویی را باید  20بار پایین باال میکردیم
مرحله بعد پرش از روی موانع بود
مرحله بعد شناسوئدی
مرحله بعد دو
و باید کمتر ین زمان را ثبت میکردین
بعد رفتیم پیش ی روانشناس
گفت نقطعه ضعفت را بگو
و گفت اگر اضطراب بگیر ی چیکار میکنی
گفت از خون و آمپول زدن نمیترسی
گفت چه مهارتی دار ی
مرحله بعد معاینه پزشکی بود قد و وزن و فشار گرفتند پرسید عینک استفاده میکنی
مرحله بعد مصاحبه اختصاصی
اول گفتند خودت را معرفی کن
بعد گفتند ازفور یت پزشکی چی میدونی
بعد گفتند مزایا و معایب رشته فور یت چیه
تراز کنکور را پرسیدن
فقط گفتند گواهینامه دار ی یا ن
در ضمن معدل نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی هم تاثیر داشت

 -------تجربه گر  :ناشناس

 -4سالم خسته نباشید.
من دیروز رفتم مصاحبه .خیلی خیلی آسون بود.
اولش که رفتی تست ورزش گرفتن(اول قد رو گرفتن که اگه ز یر  ۱۸۰باشه رد میکنن .بعدش وزن رو گرفتن .بعدش هم رفتیم
تست دو ۴×۹یا همون سرعت .بعدش هم بارفیکس بعدش هم پرش درجا بعدش هم دو  ۵۴۰متر یا ماراتن-۲ .).بعد از ای
مرحله رفتیم تست پزشکی(اول بینایی سنجی که اگه ده دهم نباشه رد میکنن .بعدش شنوایی سنجی بود بعدش هم فشار
سنجی و ضربان قلب)-۳.بعدش هم تست روانی از مون گرفتم(مثال می گفت اگه عصبانی بشی چه کار میکنی و از ای جور
سواالت روانی سنجی) -۴اصلی تر ین مرحله ،مرحله مصاحبه بود(در این مرحله اولش باید خودتو معرفی میکردی و میگفتی که
چرا این رشته رو انتخاب کردی بعدش ده تا پاکت گذاشتن جلوم گفتن که به دلخواه یکی از این پاکت ها رو انتخاب کن و هر
موضوعی که در ای پاکت نوشته بود باید در موردش یه توضیحی بدی .اگه با مصاحبه گرا گرم صحبت کنی بیشتر امتیاز داره).
خالصه اینا کار هایی بود که دیروز من انجام دادم.
از احکام هم که اصال سوالی نپرسیدن.
همین خیلی کمک میکنه که قبول شی.
تجربه گر  :رضا سعیدی ابواسحاقی
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سالم
وقتتون بخیر
امروز رفتم مصاحبه
اول دوتا خانم بودن که مدارکمو تحویل گرفتن
بعدش رفتم قد و وزنمو گرفتن
بعدش رفتم پیش یه خانم دکتر
ازم پرسید افسردگی داشتی؟
سابقه بیمار ی؟
مشکل شنوایی؟
مشکل بینایی؟
بعدش گفتن برو پیش یه اقا برای مصاحبه نهایی
من و اون اقا پشت یه میز نشستیم
ازم پرسید که
چرا فور یتو انتخاب کردی؟
اگر یه پیرزن همین االن اینجا بیوفته اون حس مسئولیتو در خودتون میبینید که کمکش کنید؟

توی این سالن(مصاحبه توی سالن فوتسال بود)چندتاتوپ فوتبال جامیشه؟
تموم شد این مصاحبم بود
بعدش رفتم تست ورزش
یه تایم کلی میگرفت
و باید یسر ی ورزش رو انجام میدادیم پشت سر هم
بدون وقفه
اول بارفیکس بود
که گفتن باید ۲۰تا بر ی
بعد دوتا دمبل برداشتیم از بین مانع ها رد کردیم دوباره گذاشتیم سر جاش
بعدش درازونشست بود
به این صورت که باید یه توپ میگرفتیم دستمون و در حین درازونشست
از پشت سر و جلو میخورد به زمین
بعدش
باید دوتا کال هک رو دونه دونه برمیداشتیم
باهم جا بجا میکردیم با سرعت
یعنی مثال کالهک ابی رو از اینطرف برمیداشتیم باسرعت میبردیم اونطرف کالهک ابی رو میذاشتیم قرمز رو بر میداشتیم
این کار رو دوبار باید تکرار میکردیم
بعدش دوتا توپ۵کیلویی رو باید ازسمت قفسه سینه دودستی پرتاب میکردیم
یه فاصله تعیین کرده بودن
که باید به اون میرسید
بعدشم دوی استقامت بود
که باید طول زمین چمن رو سه بار میرفتیم و میومدیم
من شنیدم۵۴۰متر هست
هیچ استراحتی بین این ورزشا نبود
همش پشت سر هم بود
و خیییلی فشار روی ادم میومد
اینم تجربه من
امیدوارم مورد استفادتون قرار بگیره.

 ---------------تجربه گر  :محمدرضا جهانی
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بابت جزوه واقا ممنونم خیلی عالی بدد
خیلی ازش استفاده کردم و فوق العاده بودش
ار من یه سر ی سوال های جدید پرسیدن
ک تو جزوه نبود
یکی اش این بود ک
اگ کنار یه استخر ی وایساده بودی و به نفر داشت غرق میشد چی کار می کردی
در شرایطی ک خودت شنا بلد نیستی و هیچ وسیله ای ندار ی ک نجاتش بدی
باهاش هم نمیتونی ارتباط بر قرار کنی به صورت کالمی
عمق اب هم تو همه جای استخر یکیه
جوابش این بود ک از لباس های خودم برای نجاتش استفاده میکنم
در مورد فور یت
پرسیدن ک قدت بلنده میتونی بیمارو بلند کنی
بعد..
گفتن ک اگ کسی جلو چشمت از ساختمون بیوفته پایین چی کار میکنی
جا و کار اندام های مختلف بدن رو پرسید
مثال پرسید قلب کجاس و کارش چیه
فک کنم برای روانشناسی نمره می زاشتن
ولی من ندیدم ک چند شدم
برای ورزش هم امتیاز کلی میدادن
در مورد معاینات هم
تست چشم به وسیله ی تابلوی اشاره برگزار شد
اونایی ک عینکی بودن و نمیتونستن بدون عینک تشخیص بدن این تشت با عینک ازشون گرفته میشد
فشار خوت
و تست شنوایی ازموت گرفته شد
برای لکنت نداشتن هم ازمون خواستن ک یه قسمتی از یه متن رو بخونیم
فشار خون رو هم ازمون گرفتن
اهاا یه سوال بود توی روانشناسی ک ازم پرسیدن

تجربه گر  :بدون درج اسم  -ناشناس

تهیه کننده و گرد آوری شده  :سایت پی سی کنکور

 -غیر قابل فروش

شما نیز تجربیات خود را ارسال کنید
چنانچه شما نیز بعد از شرکت در مصاحبه تمایل داشتید در انتشار تجربیاتتون به داوطلبان مشارکت داشته باشید ،تجربه خود
را به آیدی تلگرام  @p30konkor1ارسال کنید

