
 ی برای موفقیت شما در آزمون های علمی استخدامی:یتوصیه ها

 .میشود پیشنهاد دروس عمومی دبیرستانیآزمون های استخدامی، مطالعه  دروس عمومیجهت مطالعه  -۱

 د.میشو توصیه دانشگاهی آموزشی جزوات و مباحث و کتب مطالعه استخدامی، های آزمون تخصصی دروس مطالعه جهت -۲

 توصیه میشود.  سواالت تستی سالهای قبل آزمون های استخدامیجهت تست زنی، نمونه  -۳

 نیز توصیه می شود. سواالت کنکوری مقطع ارشدجهت تست زنی، نمونه  -۴

 در حل سواالت درس کامپیوتر، تست زنی نمونه سواالت استخدامی سالهای قبل آزمون های استخدامی موثرتر می باشد.  -۵

های ار شما از نمونه سواالت استخدامی باید در حد معقول باشد. اکتفای بدون مطالعه منابع به نمونه سواالت استخدامی جهت موفقیت در آزمون انتظ -۶

 همراه به که را ریکنکو پشت فرد یک قبولی درصد و مطالعه کیفی سطح نمیتوان هیچگاه مثال عنوان به استخدامی در اکثر موارد با شکست مواجه خواهد شد.

 .گرفت نظر در یکسان میکند اکتفا کنکوری قبل سالهای سواالت نمونه مطالعه به تنها که فردی با میکند منابع مطالعه به اقدام سواالت نمونه

 .بیاموزید را ها آن کلی مباحث که کنید سعی بلکه کنید، حفظ را آنها پاسخ که نکنید سعی استخدامی سواالت نمونه مطالعه هنگام در -۷

 ی پاسخنامه اختصاصی سواالت بخش تصحیح برای شرط عمومی دروس آزمون نمره درصدی ۶۰ الی ۵۰ حدنصاب کسب استخدامی های آزمون اکثر در-۸

 .نگیرید کم دست را خود استخدامی آزمون عمومی دروس تأثیر بنابراین شماست،

برای پاسخ های غلط است؟ این اولین و یکی از مهمترین سواالتی است که میبایست از یک منبع  منفی نمره دارای شما روی پیش استخدامی آزمون آیا -۹

 از ما نباید به سواالت،معتبر پاسخ آن را بیابید. اگر آزمون دارای نمره منفی است، باید در نوع تست زنی خود در سر جلسه امتحان مراقب باشید. در این حاالت ش

 . دهید پاسخ محض شانس روی

ف کنید سعی کنید وضعیت دانش و اطالعات خود را در مقایسه با دیگران بسنجید تا متوجه میزان تالش و همتی که الزم است جهت ارتقاء علمی خود صر -۱۰

 بشوید. 

ادگی ذهنی شما دارد اما سواالت بخش هوش آزمون های استخدامی نیاز به مطالعه منبع خاصی ندارد، پاسخ به سواالت این بخش بستگی به هوش و آم -۱۱

واالت استخدامی بسیار مهم است که قبل از آزمون تعداد مناسبی از نمونه سواالت این بخش را مطالعه نمایید تا ذهن شما آمادگی و آشنایی با سبک طراحی س

 هوش و استعداد تحصیلی را پیدا کند. 

عالم شده در آگهی استخدامی جدید است. ممکن است شما به تصور آزمون های سالهای قبل یکی از اشتباهات رایج کارجویان عدم توجه به مواد آزمون ا -۱۲

است شما نمونه  موارد ارائه شده در سالهای قبل را مورد مطالعه قرار دهید، در حالی که مواد آزمون در آگهی استخدامی جدید تغییر پیدا کرده است. ممکن

های قبل یک سازمان و یا بانک را خریداری نمایید اما قبل از هر چیزی باید با رجوع به آگهی استخدامی جدید سواالت استخدامی آزمون های استخدامی سال

 متوجه شوید که چه مواد آزمونی را باید مطالعه و چه مواد آزمونی را مطالعه نفرمایید.

 ذکر آزمون مواد از برخی یا تمام مطالعاتی اعالم مواد آزمون، جزوه یا منابعبه این نکته توجه داشته باشید که در برخی از آزمون های استخدامی همراه با  -۱۳

 طالعه داوطلبان نیز درج و یا ضمیمه آگهی استخدامی میشود.م جهت شده

 آزمون چند یا یک در اگر بنابراین. آینده در بهتر عملکرد برای شود ای تجربه و درس شکست آنکه شرط به میرسد، راه از موفقیت شکستی هر بعد از -۱۴

عملکرد بهتر در آزمون های دیگر استخدامی استفاده کنید. هر آزمون استخدامی  برای اید کرده کسب که تجربیاتی از کنید سعی اید خورده شکست استخدامی

 ه است.تجربه ی مفیدی برای شما است که ممکن است رقیبان کم تجربه شما از آن بهره مند نباشند. هرچند که تجربه اصلی در کیفیت خواندن و مطالع



 

احتمال تقلب در آزمون است! برگزاری یک آزمون استخدامی  داوطلبانمشغله های فکری برخی از  فکر و وسواس تقلب را از ذهن خود دور کنید. یکی از -۱۵

وه بر آن اجرای آزمون نیاز به تأییدیه ها و مجوز های مختلفی دارد. قوانین زیادی بر نحوه برگزاری آزمون های استخدامی و اعالم نتایج آنها حاکم است. و عال

تبری از جمله سازمان سنجش محول می شود. خواستن توانستن است، بنابراین توصیه ما به شما این است که تمامی افکار منفی را های استخدامی به مجریان مع

 از ذهن خود دور کنید.

 

 منبع: سایت ایران استخدام

 

 معرفی منابع برای سواالت آزمون های استخدامی

 

 وبسایت جامع رادیولوژی -1

 جزوات و سواالت عمومی و اختصاصی رادیولوژی و سواالت مصاحبه -فوق العاده نکات CDدانلود 

http://radiologyha.com/esthekhda.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون های استخدامی رادیولوژی)عمومی و تخصصی( اثر نژادقنبریکتاب  -2

اساس مواد امتحانی آزمون های استخدامی شکل گرفته است و در برگیرنده سواالت کتاب حاضر بر 
. آزمون های برگزارشده سال های قبل به همراه سواالت تالیفی و جواب های کامال تشریحی می باشد  
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