
 
   

                                                                                                   
                                                                                                                            

 

 

 RT_07_001 :   کارگاهکد                            ( فنون مصاحبه )                    کارگاه آموزشي:          

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 کارگاه محتواي 

 ( سوالهاي جزء )هدف از طرح هر هاي کل )هدف تحقق و بررسي( و هدفدفه 

 انواع مصاحبه  

آزاد، مصاحبة تفسيري، مصاحبة خبري، مصاحبة باز،  شده، مصاحبةمصاحبه شفاهي، کتبي، گسترده )درسطح(، عمقي، مصاحبة هدايت

 و.... مصاحبة بسته

 فرايند مصاحبه  

 اصلي است. هالف( مقدمه يا گشايش مصاحبه در حقيقت راهگشاي ورود به مرحل

 طرفين است. هوگوهاي دو جانببيشترين بحث انجام شده و شامل گفت هب( بخش اصلي مصاحبه در برگيرند

 وگوگفت هاز خالص گيري کليج( نتيجه

  انواع سواالت مصاحبه و تنظيم يا انتخاب برنامه مصاحبه 

 عوامل تعيين کننده کنش متقابل بين پرسشگر و پاسخگو  

 مدت مصاحبه و زمان و مکان   

 و نتيجه  گيري اداره مصاحبه 

 مقدمه 

هاي کاربردي، روش مصاحبه است. ر و همچنين در بخشهاي مجاور ديگشناسي و بسياري از رشتهترين وسيله بررسي تجربي در جامعهمتداول

شود و به نظر مي رسد با به سواالت سنجيده مي العمل آنهازيرا گرچه با اين وسيله، رفتار اجتماعي افراد فقط به طور غير مستقيم، بر مبناي عکس

تر بررسي کرد، هايي چون مشاهده و يا آزمايش ممکن است بتوان رفتار اجتماعي افراد را در گروههاي کوچک به طور مستقيم و واقعيتکنيک

شکلي هاي دقيق، قابل اطمينان و يکبايد مقياس هاي بزرگتر، هنگامي که مقايسه نسبتاً دقيق رفتار گروه ها با يکديگر مطرح مي شوداما در گروه

تر است. انجام مصاحبه آل نزديکدر بيشتر موارد به اين هدف ايده "مصاحبه"براي مقايسه و سنجش افراد با يکديگر يافت که در مجموع 

شونده چنين چيزهايي که مصاحبهمگويد و هشونده ميدادن به آنچه که مصاحبههاي درست و به دقت گوشعبارتست از هنر پرسيدن پرسش

 .گويدنمي

  مديران ارشد و کادر اداري شرکتها،صنايع و کارخانه هاي کشور شرايط شرکت کنندگان:
 

 (در صورت درخواست جهت گواهی نامه بین المللی معتبر هزینه جداگانه محاسبه می گرددداخلي)  رايه گواهي نامه  آموزشيا 

 (  ارزشيابي از فراگيران استادانمیان وعدهپذيرايي از شرکت کنندگان  / ) 

 استادان ارايه مشاوره به شرکتها  در حوزه هاي مختلف با شرايط ويژه توسط 

 استفاده فراگيران از سميتئاترهاي شرکت با شرايط ويژه 

  عضويت در باشگاه مشتريان و ارايه خدمات ويژه 

  یژه محاسبه می گردد.تخفیف و %01نفر در هر دوره  3در صورت معرفی بیش از 

  تخفیف ویژه محاسبه می گردد. %01در صورت ثبت نام هر فرد جهت حضور در سه کارگاه  آموزشی 
 

 

 

  تماس حاصل فرماييد. 88588088و  88888888 مرجانيخانم  آموزشبراي هماهنگي ثبت نام با واحد  


