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 .کارمىدان خًب را استخدام کىید

بب در ًظز گزفتي ًَع کبر ٍ ضغلی کِ داریذ ببیذ ًسبت بِ افزادی کِ هیخَاّیذ آى ّب را استخذام کٌیذ هالین تز 

ػول کٌیذ ایي بذیي هؼٌبست کِ کبرهٌذاى خَة ّویطِ خَد را بب هحیط ٍفق هیذٌّذ چَى کبر را هیطٌبسٌذ ٍ 

بزای خَدضبى یک چبرت سبسهبًی داضتِ  هذیزاى ببیذ ّویطِ. اس هبّیت کبر کزدى در هحیط اداری ببخبزًذ

ببضٌذ کِ در ایي چبرت ػالٍُ بز اهَر هبلی، تَلیذ، خذهبت هطتزی، ببساریببی، فزٍش جبیی ّن بزای کبرهٌذاى ٍ 

 .استخذام آًْب ٍجَد دارد

  

 

  

 
کبرهٌذاى خَة ًطبًِ ّبیی دارًذ ٍ ایي ًطبًِ ّب را هیتَاى اس بزخَرد بب آًْب ٍ بزرسی  a.sبِ گشارش گزٍُ خبزی 

هْوتزیي ًطبًِ یک کبرهٌذ خَة ایي است کِ بتَاًذ هسئَلیتْبی خَد را در هحیط . تجزبیبت کبری ضبى فْویذ

چِ ًزم افشاری را داضتِ ببضذ قببلیت استفبدُ اس کبهپیَتز،   هْبرتْبیی چِ سخت افشاری. یی کٌذکبر ضٌبسب

ًطبى اس یک کبرهٌذ خَة است حتی اگز سببقِ ی ... ، ًظبرت بز کبر ٍ(ًَضتي، صحبت کزدى)بزقزاری ارتببط 

 .کبری سیبدی ّن ًذاضتِ ببضذ

 
. سبسهبى یبفتِ ػول کزدُ ٍ قبدر بِ اًجبم هٌظن کبرّب ّستٌذ کبرهٌذاى خَة بِ جشییبت کبری تَجِ هیکٌٌذ آًْب

ّز کبری یک حَسُ ی هسئَلیتی هطخص دارد ٍ کبرهٌذ خَة در ّوبى ابتذا هیتَاًذ ایي هسئَلیتْب را بب 

 یک هذیز خَة کبرهٌذ خَة هیخَاّذ . کبرهٌذاى خَة ّویطِ جذة هذیزاى خَة هیطًَذ. هَفقیت اًجبم دّذ
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دادُ ٍ پیطزفت کٌذ چَى بخص اػظن کبر بزػْذُ ی کبرهٌذاى است بٌببزایي ضٌبخت آًْب  تب کبرش را تَسؼِ

 .خیلی سخت ًیست

 
یک هذیز خَة ببیذ بِ صَرت جبهغ کبر را بزای کبرهٌذ ضزح دّذ هثال ّذف کبر ٍ هسئَلیتْبی آى در هقببل 

ایي کبر را بب اًجبم درست یک کبرهٌذ خَة توبم تالش خَد را هیکٌذ کِ هجوَػِ بِ ایي اّذاف بزسذ ٍ 

تجزبِ، داًص ٍ هْبرت ًطبى یک کبرهٌذ خَة است بٌببزایي اگز ایي ٍیژگی ّب را در . ٍظبیفص اًجبم هیذّذ

 .کبرجَیبى دیذیذ آًْب را استخذام کٌیذ

 
رای بٌببزایي ضوب ة. آًْب اّل رقببت سبلن ٍ پیطزفت ّستٌذ. کبرهٌذاى خَة بِ اًذاسُ ی کبفی بِ کبر ػالقوٌذًذ

ایٌکِ ایي گًَِ کبرهٌذاى را جذة کٌیذ ببیذ بِ ّوبى ًسبتی کِ کبرهٌذ بزای ضوب ٍ کبرتبى ارسش ٍ اّویت قبئل 

کبرهٌذاى خَة ّویطِ یک هحیط ایذُ آل را . هیطَد ضوب ّن در هقببل اٍ را اس هشایبی کبری خَة بْزهٌذ کٌیذ

را چٌبى طزاحی کٌیذ کِ در ایي کبرهٌذاى خَة در  تزجیح هیذٌّذ ٍ ضوب بِ ػٌَاى کبرفزهب ببیذ تین کبری خَد

 .آى سیبدتز ببضٌذ

 
کبرهٌذاى خَة هیتَاًٌذ بِ افشایص رًٍذ کبری ضوب کوک کٌٌذ بٌببزایي ایي کبرهٌذاى را استخذام کٌیذ ایي گًَِ 

ًْب در هذت اس کبرهٌذاى ببسخَرد هثبت ٍ ببالیی دارًذ بِ گًَِ ای کِ ضوب خَدتبى هیتَاًیذ بب ارسیببی کبر آ

 .کَتبّی ایي ببسخَرد ببال را هطبّذُ کٌیذ
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