
 هفت نکته دانستنی بزای کارکنان

اولویت های رئیس خود را اولویت خود بدانید- 1  

. تطبیق دَیذ ي آوُب را در تمبم کبرَبی خًد مذ وظز داضتٍ ببضیذسبسمبنخًد را بب اَذاف ي ارسش َبی کبرفزمب ي   

 

مالک های ارسیابی را شناسایی کنید- 2  

َب، رفتبرَب ي فضبئل ضمب مًرد قضبيت قزار گزفتٍ ي تطًیق خًاَذ ضذ،  ضمب ببیذ بذاویذ کٍ اس دیذ مذیزیت دقیقب کذام مُبرت

.سپس ريی آوُب متمزکش ضًیذ  

 

قابل اطمینان باشید- 3  

اگز کمتز قًل بذَیذ ي بیطتز عمل کىیذ خیلی بُتز است تب ایىکٍ قًل ! حتی بٍ وحًی بُتز اس آن. آوچٍ را کٍ گفتٍ ایذ، اوجبم دَیذ

.َبی سیبدی بذَیذ امب بٍ آوُب عمل وکىیذ  

 

پز اس انزژی مثبت باشید- 4  

ضمب ببیذ تطًیق کىىذٌ ي الُبم بخص .  را سیز سًال ببزیذسبسمبن یب مذیزي ي وبالن بًدٌ ي راَکبرَبی  ضمب وببیذ ضخص غزغز

.بگذاریذ َمٍ بب دیذن ضمب اوزصی مثبت بگیزوذ. ببضیذ، کسی کٍ َمٍ مبیلىذ در کىبر يی کبر کىىذ  

 

کارفزمای خود را بهتز اس آنچه هست نشان دهید- 5  

 خًد را کٍ می تًاوىذ بٍ اي ي بخص مذیزآن دستٍ اس ایذٌ َبی . را بٍ مًقع ي بٍ حزفٍ ای تزیه ريش ممکه اوجبم دَیذ کبر خًد

!تبن ایىُب را خیلی خًة می بیىذمذیزمزتبط بب يی کمک کىىذ عملی سبختٍ، مسئًل بٍ کبر گزفتٍ ضذن آوُب ببضیذ،   

 

صزاحتا اشتباه خود را بپذیزید- 6  

َىگبم بزيس اضتببٌ ي تًضیح دادن درببرٌ آن بٍ جبی پزداخته بٍ آوچٍ غلط اوجبم دادٌ ایذ، بز آوچٍ آمًختٍ ایذ تمزکش کزدٌ ي 

بٍ رئیس خًد « .وببیذ وسبت بٍ وظزات کبربزان بی تًجٍ می مبوذم»بزای مثبل بٍ جبی گفته ایىکٍ . مسئًلیت خطبی خًد را بپذیزیذ

.«بٍ وظزم اگز مستقیمب بب کبربزان صحبت می کزدم بُتز بًد»: بگًییذ  

 

نشان دهید که ساسمان یافته عمل می کنید- 7  

يظبیف خًد را بٍ وسبت فًریت ي اَمیت دستٍ بىذی کىیذ ي بب خًد . قبل اس تزک محل کبر خًد، بزای ريس بعذ بزوبمٍ ریشی کىیذ

.قزار بگذاریذ کٍ حذاقل دي مًرد ايل فُزست خًد را حتمب اوجبم دَیذ  


