
 گـروه انفورماتیـک آرا

     Ara Informatics Group 
 
 

 

 09152451541:          ٕٞزاٜ 0511 8697940: تّفٗ 

 Info@arasoft.ir:    پست اِىتزٚ٘یه               www.AraSoft.ir: سبیت 

 کارآمد کارمند استخدام

یبفتٗ ٘یزٚی . ، وٕه شبیب٘ی ثٝ افشایش ثٟزٜ ٚری تیٓ وبری شٕب ٔی وٙسوبرآٔس ٚ ٔٙبست استرساْ ٘یزٚی وبر 

 .وبر ٔٙبست ٔی تٛا٘س چبِش اٍ٘یش ثبشس، ثٝ ٚیژٜ اٌز زر أٛر وبرٌشیٙی، ٔسیزی تبسٜ وبر ٚ ثی تجزثٝ ثبشیس

وبرٖ زیٟبٖ ٍ٘بٞی ا٘ساذتٝ است ثٝ چٍٍٛ٘ی ثٟجٛز ٟٔبرت ٞبی وبرٌشیٙی زر رٚ٘س ٔصبحجٝ ای وٝ زر آٖ ثزای 

حبَ شٕب زر طزف زیٍز ٔیش لزار ٌزفتٝ ٚ شرصی ٞستیس وٝ . اِٚیٗ ثبر ٘مش ٔسیزیتی ذٛز را ایفب ذٛاٞیس وزز

 .ٚظیفٝ ٚی اجزای پزٚسٝ استرساْ است

ػٛأُ سیبزی زر ٍٞٙبْ استرساْ وبرٔٙس جسیس زذیُ ٞستٙس،أب زر ٌبْ اَٚ ثبیس ٔطٕئٗ ثٛز وٝ شزح شغُ، 

اٌز شزح شغُ شٕب ثیش اس حس : ٚارٖ وٕپ، ٔسیز اجزایی شزوتی ثیٗ إِّّی ٔی ٌٛیس. رٚشٗ ٚ وبُٔ است

ٟٔبرت »زر ایٗ صٛرت، شزح شغُ را ثب ِیستی اس . ػٕٛٔی ثبشس، ثبػث جذة ثیش اس حس ٔتمبضیبٖ ٔی شٛز

تٟیٝ وززٜ ٚ رسٚٔٝ ٞبی افزاز را « ٞبیی وٝ زاشتٗ آٟ٘ب ضزٚری است ٚ ٟٔبرت ٞبیی وٝ ثٟتز است آٟ٘ب را زاشت

 .ثز ٕٞیٗ اسبس ثزرسی وٙیس

اٌز : وٕپ ػمیسٜ زارز. استفبزٜ اس ٔزاوش وبریبثی ٘یش ٔی تٛا٘س ثٝ شٕب زر ا٘تربة ثٟتزیٗ ٘بٔشزٞب وٕه وٙٙس

ذٛزتبٖ آٌٟی ایجبز وٙیس تٟٙب افزازی را پیسا ذٛاٞیس وزز وٝ اوٖٙٛ ثٝ ز٘جبَ وبر ٞستٙس، أب ٔبٔٛراٖ وبریبثی 

افزازی را جذة ٔی وٙٙس وٝ ثٝ ز٘جبَ ٔشبٚرٜ ثٛزٜ ٚ ٞٙٛس وبری پیسا ٘ىززٜ ا٘س، ثٝ طٛر ذالصٝ، آٟ٘ب ثٝ افزازی 

ٕٞچٙیٗ ثٟتز است اثتسا ثٝ زیسار ایٗ ٔزاوش ثزٚیس تب زرن ٔٙبسجی اس وست ٚوبر . زستزسی زار٘س وٝ شٕب ٘ساریس

اٌز ٔربِف وٕه اس یه ٔشبٚر ٞستیس، زرٔٛرز جبیی وٝ آٌٟی ٔی زٞیس ثٝ . شٕب ٚ فزًٞٙ آٖ زاشتٝ ثبشٙس

٘ظزسٙجی ٔٛسسٝ ٌزازفیٛچز ٘شبٖ ٔی زٞس وٝ ثیشتز وبرفزٔبیبٖ ٕٞبٖ ٔمسار ٞشیٙٝ را زر . زلت فىز وٙیس

زرصس فبرؽ اِتحصیالٖ اس ٚة  ۷۰زر حبِی وٝ . تجّیغبت سٙتی ا٘جبْ ٔی زٞٙس وٝ زر تجّیغبت ایٙتز٘تی ٔی وٙٙس

 .زرصس اس آٟ٘ب اس رٚس٘بٔٝ ٞب استفبزٜ ٔی وٙٙس۳سبیت ٞبی وبریبثی ثٝ ػٙٛاٖ اِٚٛیت ذٛز استفبزٜ وززٜ، تٟٙب 
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 مصاحبه اثربخش

ثٙبثزایٗ سبذتبر رٚشٙی . سٔبٖ وٛتبٞی ثزای ارسیبثی وب٘سیساٞب ٚجٛز زارز. حبَ آٔبزٜ شزٚع رٚ٘س ٔصبحجٝ شٛیس

ثٟتز است ٔصبحجٝ را ثب سٛاالت وٛتبٜ آغبس وٙیس تب ٔصبحجٝ شٛ٘سٜ احسبس آرأش وٙس، لجُ اس . زاشتٝ ثبشیس

ایٙىٝ ٚارز ثرش ترصصی سٛاالت ٚ ٟٔبرت ٞبی فززی آٟ٘ب شٛیس سٛاالتی زرثبرٜ سبثمٝ وبری فزز وبریبة 

حتٕب اطالػبت وبفی زر ٔٛرز شغُ ٔٛرز ٘ظز ثٝ آٟ٘ب زٞیس ٚ زر پبیبٖ ٔصبحجٝ ایشبٖ را تزغیت ثٝ . ثپزسیس

ٞسف شٕب ایجبز راثطٝ ای ٔٙبست ٚ ٌزفتٗ ثٟتزیٗ ویفیت ثبشس، ٘ٝ ایٙىٝ آٟ٘ب را تٟسیس .پزسیسٖ سٛاَ وٙیس

پزسش . پزسش سٛاالت ٔتفبٚت ثٝ شٕب وٕه ذٛاٞس وزز تب تصٛیز وبُٔ تزی اس وبریبة ثٝ زست ثیبٚریس. وٙیس

ٞبی ثبس ثبػث ٔی شٛز آٟ٘ب ثٝ حزف ثیبیٙس زر حبِی وٝ سٛاالت ثّٝ یب ذیز، تٟٙب ثٝ زرز ثزرسی ٚالؼیت ٔی 

جٙی ٔٛرای، ٔسیز شزوت اسپىتٛراْ اچ آر، پیشٟٙبز ٔی وٙس وٝ پزسش سٛاالتی ٔب٘ٙس چٍٍٛ٘ی رفتبر . ذٛر٘س

 .وبریبة زر ٔٛلؼیت ٞبی وبری ٌذشتٝ ذٛز ٔی تٛا٘س ثٝ پیش ثیٙی رفتبر آیٙسٜ ٚی وٕه وٙس

ثبیس سٛاالتی پزسیسٜ شٛز وٝ شرص را زر ٔٛلؼیت ذبصی لزار ثسٞس، سٛاالتی ٔب٘ٙس آیب تب ثٝ حبَ : ثٝ ٘ظز ٔٛرای

فالٖ تجزثٝ را زاشتٝ ایس ٚ چٍٛ٘ٝ آٖ را ٔسیزیت وززٜ ایس؟ اٌز پبسد آٟ٘ب ٔثجت ثبشس، سٛاالت زیٍزی ٔطزح 

 .وززٜ ٚ اس آٟ٘ب شٛاٞس ٚ ٔسارن ثرٛاٞیس

ثٝ . ثٝ ػالٜٚ پبسد ٞبی شفبٞی، تغییزات جشئی زر سثبٖ ثسٖ ٘یش ٔی تٛا٘س ٘شب٘ٝ ای اس احسبسبت وبریبة ثبشس

ٚاوٙش افزاز زر ٍٞٙبْ پبسد زازٖ تٛجٝ وززٜ ٚ زلت وٙیس ٚلتی وٝ فزز تحت فشبر لزار ٔی ٌیزز چٝ تغییزاتی 

وٕپ تٛصیٝ ٔی وٙس؛ اٌز فزز ٔصبحجٝ شٛ٘سٜ ٚضؼیتی زفبػی ثٝ ذٛز ثٍیزز یب ایٙىٝ . زر ظبٞز اٚ رخ ٔی زٞس

تٕبس چشٕی ایشبٖ ٔب٘ٙس لجُ ٔستمیٓ ٘جبشس، ٘شب٘ٝ ایٗ است وٝ آٟ٘ب ثٝ حزفی وٝ ٔی س٘ٙس یب ٔطٕئٗ ٘یستٙس 

أب اس وجب ٔی تٛاٖ فٟٕیس وٝ یه ٔصبحجٝ شٛ٘سٜ زر حبَ زاستبٖ پززاسی است؟ . یب زر حبَ زرٚؽ ٌفتٗ ٞستٙس

ػمیسٜ زارز وٝ تٕبس ثب ٕٞىبراٖ سبثك ٚ  MyWorkSearch ریچبرز آِجزي، ٔٛسس ٚ ٔسیز اجزایی شزوت

٘ٛشتٗ ٔٙبثغ ٔؼزف ٘یش ٔی تٛا٘س وٕه وٙس، ٌزچٝ ثسیبری اس شزوت ٞب تٟٙب تبرید استرساْ ٚ ٘ٛع شغُ افزاز را 

 .تبییس ٔی وٙٙس
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آِجزي ٞشسار ٔی زٞس وٝ اٌز ٔشىّی پیش آٔس ثٝ فزز اجبسٜ زٞیس تب پبسرٍٛ ثبشس؛ أب ثبیس ٘سجت ثٝ اطالػبتی 

ثیشتز اٚلبت فزز ٔصبحجٝ شٛ٘سٜ ثٝ ز٘جبَ ثبسذٛرز پبسد ٞبی . وٝ اس ٚی وست ٔی وٙیس ثسیبر ٔحتبط ثبشیس

أب اٌز ٕ٘بیش ذٛثی ٘ساشتٝ ثبشس، ٔیشاٖ صسالت شٕب چٝ ٔمسار ذٛاٞس ثٛز؟ . ذٛز زر چٟزٜ ٔصبحجٝ وٙٙسٜ است

آِجزي تٛصیٝ ٔی وٙس وٝ زازٖ ثبسذٛرز ثٝ وبریبة تٟٙب ٔحسٚز ثٝ ٔٛارز ػٕٛٔی ٔب٘ٙس ایٙىٝ پبسد آٟ٘ب زرست 

 .ثٛزٜ یب ذیز یب ایٙىٝ جشئیبت وبفی را زر آٖ ٌٙجب٘سٜ ثٛز٘س یب ٘ٝ ٔحسٚز شٛز

اس آ٘جب وٝ لزار ٘یست زٚثبرٜ . ایٍٙٛ٘ٝ ثبسذٛرزٞب ثٝ وبریبة وٕه ٔی وٙس اس تجزثٝ ٔصبحجٝ چیشی یبز ثٍیز٘س

اس طزف زیٍز ٌبٞی اٚلبت ثب زٚ وبریبة ٔٙبست . ٔصبحجٝ را ا٘جبْ زٞیس پس ٚارز ٔسبئُ ذصٛصی افزاز ٘شٛیس

ثجیٙیس . زٚثبرٜ ٍ٘بٞی ثٝ ِیست اِشأبت ثیٙساسیس. رٚثٝ رٚ ٔی شٛیس وٝ زر ا٘تربة یىی اس ایٗ زٚ ٔززز ٞستیس

 .ٟٔبرت ٞبی ٔٛرز ٘ظز زر وساْ یه اس ایٗ زٚ یبفت ٔی شٛز

أب ٌبٞی اٚلبت ٔی تٛاٖ شرصیت افزاز را ٘یش ٔالن لزار زاز، ثبیس زیس وٝ آیب شرص وبریبة ثب فزًٞٙ ٚ تیٓ 

اٌز ایٗ ٞٓ ثٝ وبر ٘یبٔس، ٕٔىٗ است شرصی تٛا٘بیی یب ثّٙسپزٚاسی ٞبیی زاشتٝ . شٕب جٛر زر ٔی آیس یب ذیز

تصٕیٓ سرتی . ثبشس وٝ ثیشتز ثٝ زرز وست ٚ وبر شٕب ثرٛرز یب حتی ا٘تظبر ٘ٛع حمٛق، تفبٚت ایجبز ٔی وٙس

 .است أب تمزیجب ٕٞیشٝ چیشی ٚجٛز زارز وٝ یه ٘فز را اس زیٍزی ٔتٕبیش ٔی وٙس

 گزینش های نامناسب

ٚلتی وٝ ثٝ پبیبٖ وبر ٘شزیه ٔی شٛیس ٚ اس وبریبثبٖ ٔصبحجٝ ٌزفتٝ ایس، اٌز ٞیچ وساْ ا٘تظبرات شٕب را ثز آٚرزٜ 

٘ىٙٙس چٝ؟ اٌز اس یه ٔزوش ٔشبٚرٜ وٕه ٌزفتٝ ایس، ٔی تٛاٖ ٞشیٙٝ ٔزوش را پس ٌزفت؛ اِجتٝ ثٝ سٔب٘ی وٝ 

لٛا٘یٗ وست ٚ وبر ٔزاوش وبریبثی ٔرتّف است، أب ٔؼٕٛال لزارزاز : فالٚرزی ٔی ٌٛیس. ٌذشتٝ است ثستٍی زارز

تب سٝ ٔبٜ ثٛزٜ ٚ اٌز زر ایٗ ٔست ثٝ ٘تیجٝ ٘زسیسیس، ٔزوش ٔشبٚرٜ ثب وبٞش ٔجّغی ا٘سن ٞشیٙٝ شٕب را ثزٔی 

اٌز ثٝ شرصٝ فزز را ٔصبحجٝ وززٜ ایس، ثٙبثزایٗ زٚرٜ سٝ ٔبٞٝ ثبیس ثٝ شٕب . ٌززا٘س یب ٔی تٛاٖ جبیٍشیٙی لزار زاز

. ٔبٜ افشایش ٔی زٞٙس ۵سٔب٘ی وبفی ثزای ارسیبثی شرص ثسٞس، ثب ایٗ ٚجٛز ثسیبری اس شزوت ٞب ایٗ ٔست را ثٝ 

ثٝ ٞز حبَ، اٌز تصٛیزی شفبف اس شغُ ٔٛرز ٘ظز ٚ فزآیٙس ٔصبحجٝ زاشتٝ ثبشیس، یه شرص ٔٙبست ثٝ تیٓ 

 .ذٛزذٛاٞیس افشٚز


