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وزارت راه و شهرسا ی ۹۷
شنبه رفتیم مصاحبه وزارت راه ،سعی کنید راس ساعت هشت اونجا باشید.
اول یک نفر میاد یک توضیح مختصر در مورد پروسه مصاحبه میده.
بعد از ما پرسیدن ایده تون رو در مورد کاهش استفاده از خودرو بنویسید این تمرین انفرادی بود.
بعد گروهی شدیم و ازمون خواستند باید با یه مقدار هزینه مشخص یک جاده رو احداث کنید و امکانات
براش بذارید مثﻼ پلیس راه و رستوران و مترو .اینا کنار هم باشند بعضیاشون امتیاز مثبت داشت و بعضی
منفی ،خﻼصه باید طوری می خریدی و میچیدی که امتیازات مثبت می شد و از سقف پول در اختیارات
نمیزد باﻻ.
بعد همین ها رو باید با خمیر بازی درست می کردی.
بعد یه تمرین انفرادی تست هوش بود مثﻼ پرسیده بودند بازماندگان سقوط هواپیما کجا دفن می شوند!
بعد گفتند چهل دقیقه وقت دارید از بین سه تا پروژه ساخت ازاد راه شمال یا راه عراق با دو بانده کردن
راه شمال یکی رو انتخاب کنید و با دلیل بگید اول کدوم بعد باید دفاع می کردی یعنی بلند می شدی
صحبت می کردی.
بعد رفتیم نماز و ناهار
بعد از ظهر هم مصاحبه تک تک بود.
چیز خاصی نپرسیدن از ورد و اکسل و زبان پرسیدند و اگر روی رشته ات تخصص داشته باشند از رشته
ات می پرسند.
بعدش از پایان نامه و ربط شغل کنونی با شغلی که قبول شدی.
تا چهار بعد از ظهر این مصاحبه طول کشید.
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