http://ltmsnews.ir/

بروزترین سواالت رایگان ضمن خدمت فرهنگیان را سایت زیر دانلود کنید
کلیک کنید

http://ltmsnews.ir/
کانال تلگرام
https://t.me/joinchat/AAAAAEH-CJpxDHM0ozxDkg

1

http://ltmsnews.ir/

نمونه سواالت مصاحبه مدیران مدارس که در دوره های گذشته پرسیده شده است:


مختصری از بیوگرافی خودت رو بگو



واسه چی میخوای مدیر بشی



مهمترین چالش مدرسه ای که االن حضور داری چیه؟



چه نقاط قوت و ضعفی داری؟



دوست داری مدیر مقتدری باشی یا دلسوز؟



با هنجار شکنی های دانش آموزان چگونه برخورد می کنی؟



یک کار خیلی مهم و تاثیر گذار که در زندگیت انجام دادی رو بگو



چگونه بر استرس خود غالب میشوی؟



ارکان مدرسه چیه؟مهمترین وظایفش چیه( در پایین ذکر شدن)



اگر معلمی با تو بخواهد کارشکنی کند و یا وظیفه اش رو به خوبی انجام ندهد؛
چه کار می کنی؟



نظرت راجع به برنامه های قرآنی و دینی در مدرسه چیه؟



مهمترین ویژگی تو از نظر دیگران چی هست؟



وظایف مربی بهداشت در مدرسه چیه؟



کارت بهداشت دانش آموزان چه لزومی داره؟
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به نظر شما مهمترین چالش آموزش و پرورش منطقتون چیه؟؟؟



مدرسه شما امکانات منابع مالی کافی نداره  ،چه کار خواهید کرد  ،،،،به چه
شیوه ای و سواالتی دیگری بر اساس جواب های شما ؟



مدرسهتون در آغاز مهر با کمبود نیروی آموزشی مواجه شده و یکی دو تا از
کالس ها خالی شما به عنوان مدیر چه کاری انجام خواهید داد ؟



مدرسه معاون تعلق میگیرد ولی نیرو نیست واکنش شما به عنوان مدیر ؟



کسی پشت تلفن خود را به عنوان یکی از همکاران اداری معرفی میکند و آمار و
اطالعاتی را در مورد مدرسه  ،دانش آموزان و … می خواهد  .جواب شما چی
خواهد بود ؟



دانش آموزی غیبت مکرر دارد  ،پیگیری های شما شامل چه کارهایی خواهد بود
؟



اولین جلسه شورای معلمان کی تشکیل میشود  ،دستورات جلسه شما چه خواهد
بود؟



فعالیتهای پیشنهادی شما برای  ،،برنامه ویژه مدرسه  ،،چیست ؟



با توجه به متفاوت بودن همکارانتان در مدرسه از چه سبک رهبری استفاده می
کنید ؟



بوفه مدرسه را چگونه اداره می کنید و باید چه ویژگیهایی داشته باشد
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عالوه بر این موارد ممکن سواالت دیگری در رابطه با سامانه ها و نرم افزارهای
کاری آموزش و پرورش از شما پرسیده شود  .اطالعات مربوطه به مرور به این
پست اضافه خواهد شد .

*** مصاحبه گران ضمن پرهیز از سنجش صرفاً معلومات تئوریک متقاضیان ،بیشتر بر موضوعات
عملیاتی و کاربردی درون مدرسه بویژه  ،مسائل ایمنی مدارس  ،مسائل بهداشتی  ،آسیب های
اجتماعی  ،سازماندهی و سازمان عملی مدارس ،مسائل مالی ،تربیتی مشاوره ای ،هدایت
تحصیلی و کنکور و سایر موضوعات درون مدرسه ای تاکید کنند و مورد مصاحبه قرار دهند.

نمونه_سواالت_مصاحبه (جهت آشنایی)
. ۱مدیریت چیست؟
. ۲چهار ویژگی یک معلم خوب؟
. ۳در هر رشته ای مربی گری کردی ،یک مهارت را تدریس کن.
. ۴یک صفحه قران بخوان ،از معنی .و مفهوم ایه ها و قواعد به ندرت سوال می شود.
. ۵اگر یک دانش اموز صدمه دید چه کاری میکنی؟
. ۶اولین کاری که در جلسه اول یک سال تحصیلی پس از ورود به زمین ورزشی میکنی چیه؟
. ۷استانداردهای مورد نیاز یک زمین ورزشی؟
. ۸چه زمین ورزشی ایمن است؟
. ۹یک جلسه ساعت ورزش را بصورت خالصه شرح بده.
. ۱۰بهترین ویژگی اخالقیت؟
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. ۱۱از کدوم یکی از معلمات خوشت نمی اومد؟ چرا؟
. ۱۲اگر معلم شدی دوست داری ادامه تحصیل بدی؟ اگر اموزش و پرورش اجازه نده چی؟
. ۱۳دوست داری بعنوان معلم به خارج کشور اعزام بشی؟ چرا؟
. ۱۴اگر تعداد دانش اموزانت کم باشن زنگ ورزش رو چگونه میگذرونید؟
. ۱۵اگر دانش اموزات در حین تدریس سوال بپرسن جواب میدی یا نه؟ چرا؟

. ۱سند تحول بنیادین چیست؟
. ۲اگه کسی بهت دروغ بگه عکس العملت چیه؟
. ۳یک انتقاد از گروه ما داشته باش
. ۴نماز جمعه میری؟ اسم امام جمعه شهرتون؟ معموال امام جمعه شهرتون در رکعت اول بعد حمد
چه سوره ای میخونه؟
. ۵اگر دانش اموزی با شدت توپ رو به سمت شما پرتاب کنه چه عکس العملی داری؟
. ۶حیاط پویا میدونی چیه؟ برای اینکار چه مواردی رو باید مد نظر داشته باشیم؟
. ۷به نظر شما چرا خانم ها نسبت به اقایون کمتر دنبال ورزش هستند؟ پیشنهادی داری در این
رابطه؟
. ۸چندتا قهرمان های شهرتون رو بگو
. ۹اگر دانش اموزانت از تدریس شما خسته شده باشن چه کاری باید انجام داد؟
. ۱۰اگر دانش اموزت بگه یکی از دانش اموزان کالس اون رو اذیت میکنه شما چه کاری میکنید؟
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. ۱برای استعداد یابی در یک کالس برای رشته والیبال چه مواردی رو مد نظر داری؟
. ۲مهم ترین وظیفه یک معلم از نظر شما چیه؟
. ۳اختالالت نوشتاری چه مواردی هستن؟
. ۴اگر دانش اموزی در کشیدن خط راست مشکل داشته باشه چه راهکاری برای بهتر شدن این
مورد داری؟
. ۵دانش اموز  ADHDداری تو کالست و توجه به درس نداره ،پیشنهاد شما؟
. ۶اگر اکثر دانش آموزانت نمره زیر میانگین بگیرن ،چه کاری انجام میدین؟
. ۷خبر ورزشی رو از کجا دنبال میکنی؟ (تلویزیون)چه ساعت هایی خبر ورزشی؟(سایت) اسم
سایت؟
. ۸اوغات فراغت چه کارهایی میکنی؟ چرا؟
. ۹به کدوم استان ها سفر کردی؟ مراکز تفریحی و دیدنی و زیارتی؟
. ۱۰اگر سر کالس دانش اموزت خواب باشه عکس العمل شما؟

طرح «حیاط پویا» با هدف آشنایی دانش آموزان با انواع روشهای صحیح ورزشی و بازی های ورزش
سالم متناسب با سن آنها و بمنظور غنی سازی اوقات فراغت برای متناسب سازی فضاهای تربیتی با
ویژگیها و نیازهای دانش آموزان در مدارس اجرا میشود
حیاط پویا در واقع همان بازیهای محلی است که در گذشته انجام میگرفت همچنین اجرای این
طرح موجب ایجاد نشاط و پویایی در بین دانشآموزان در حین تحصیل است .برای حیاط پویا با
استفاده از فضای موجود و نوع مدرسه از نظر سنی باید طرح های مختلف را انتخاب کرد.
چهل سؤال کلیدی برای مصاحبه هوشمندانه با افراد متقاضی پست های مدیریتی
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در زیر  ۴۰سوال آورده شده که در موقعیت های مدیریتی و رهبری پرسیده می شود .این سوال ها
پایانی باز دارند ،از این رو متقاضی را مجبور به صحبت می کند و هر چه بیشتر حرف بزند ،بیشتر
خودش را نشان می دهد.
 -۱چه کار مثبتی می توانید برای این شرکت کنید؟
 -۲اگر می توانستید دوباره به این شغل تان بپردازید ،چه تغییراتی در آن ایجاد می کردید؟
 -۳بهترین رئیسی که تا به حال داشته اید را توصیف کنید و دلیل های خود را نیز بگویید.
-۴بدترین رئیسی که تا به حال داشته اید را توصیف کنید و دلیل های خود را نیز بگویید.
-۵بزرگ ترین شکست تان چه بوده و چه درسی از آن گرفتید؟
-۶نقش تان را در این سازمان توصیف کنید و اهمیت آن را شرح دهید.
 -۷در مورد پروژه ای که با کمترین امکانات انجام داده و به بهترین نتایج دست یافتید ،توضیح دهید
و بگویید نتیجه چه شد؟
 -۸از نظر شما مسئولیت پذیری یعنی چه؟
-۹زمانی که یک کارمند را اخراج کردید به یاد آورید .آیا او بدون مشکل شرکت را ترک کرد؟
-۱۰زمانی که افراد تیم ،کار را در حد استاندارد انجام نمی دهند ،چگونه نظرتان را به آنها می گویید؟
-۱۱سه ویژگی رئیس دلخواه تان چیست؟
-۱۲بهترین نظری که تا به حال در مورد شما داده شده چیست و چرا؟
-۱۳بدترین نظری که تا به حال در مورد شما داده شده چیست و چرا؟
-۱۴اگر از شما کار غیر ممکنی را درخواست کنند که انجام دهید ،چه می کنید؟
-۱۵ما نظر رئیس های قبلی را در مورد شما پرسیده ایم .فکر می کنید چه گفته اند؟
-۱۶دوست دارید با چه چالش هایی هرگز روبه رو نشوید؟
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-۱۷بزرگ ترین ترس تان در زندگی چیست؟
-۱۸اگر پول زیادی برنده شوید چه می کنید؟
 -۱۹اگر می توانستید به دانشگاه برگردید و دوباره رشته ی تحصیلی تان را انتخاب کنید ،چه می
کردید و چرا؟
-۲۰اگر از همکاران تان در مورد شما سوال کنیم ،چه خواهند گفت؟
-۲۱آیا همیشه حق با مشتری است؟ نظرتان در این مورد چیست؟
 -۲۲چه کار تخصصی انجام دادید که در آن موفق نیز شده اید ،اما دوست ندارید دوباره آن را تجربه
کنید؟
-۲۳آیا بهتر است کمی دیر اما کامال آماده سر کار برسید ،یا اینکه نیمه آماده و به موقع؟
 -۲۴لطفا در کمتر از  ۵دقیقه مسئله ای را برای من توضیح دهید که پیچیده باشد ،اما شما به خوبی
آن را متوجه می شوید.
-۲۵چه چیزی وجود دارد که هر روز در کارتان از انجام دادنش لذت می برید و می خواهید همیشه
بخشی از کارتان باشد؟
-۲۶اگر  ۱،۰۰۰،۰۰۰دالر داشته باشید چه کسب و کاری برای خود به راه می اندازید؟
-۲۷بزرگ ترین تصمیمی که تا به حال گرفته اید چه بوده است؟
-۲۸سخت ترین سوالی که تا به حال در مصاحبه های کاری از شما شده چیست و چرا برای
تان سخت بوده است؟
-۲۹برای ترفیع دادن یکی از کارمندان به چه مهارت هایی در او توجه می کنید؟
-۳۰ترسناک ترین سوال مصاحبه ی کاری برای شما چه بوده است؟
-۳۱آیا تا به حال به کسی کمک کرده اید که چالشی را با موفقیت پشت سر بگذارد؟ توضیح دهید.
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-۳۲چه خصوصیاتی از همکاران تان باعث آزرده شدن شما شده است؟
-۳۳چه خصوصیاتی از همکاران تان را تحسین می کنید؟
 -۳۴در مورد بحران کاری صحبت کنید که علی رغم ریسکی که برای شما داشته ،حقیقت را بیان
کردید؟
-۳۵کتاب رهبری و مدیریت دلخواه شما چیست و چرا؟
-۳۶زمانی که همکاران یا کارمندان تان تصمیمات شما را به نقد می کشند ،چگونه رفتار می کنید؟
 -۳۷درباره ی زمانی توضیح دهید که از شما کاری را خواسته اند که تا به حال تجربه نکرده و یا علم
الزم آن را نداشته اید.
-۳۸زمانی که یکی از کارمندان وظیفه اش را به خوبی انجام نمی دهد ،چه رفتاری می کنید؟
-۳۹در صورت باقی ماندن شما در اینجا تا دو سال آینده ،برای کدام پیروزی تان باید جشن بگیریم؟
 -۴۰چه سوال هایی درباره ی کار و شرکت وجود دارد که دوست داشته اید جواب دهید و ما نپرسیده
ایم؟
ارکان و شوراهای مدرسه
 .1مدیر مدرسه.
 .2شورای مدرسه.
 .3انجمن اولیا و مربیان.
 .4شورای معلمان.
 .5شورای دانش آموزان.
 .1مدیر مدرسه
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