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 راه هايي براي موفقیت در استخدام

. شوند یم آغاز ها مصاحبه یبعد گام در رزومه، ارسال و شغل یوجو جست مراحل نیتر ییابتدا از پس

 دعوت یمتقاض شرکت به مصاحبه یبرا ها تخصص و ها ییتوانا نوع به توجه با مختلف یها رشته در انیکارجو

 استفاده خود نیقوان و دستورالعمل برحسب خاص ییالگو از سازمان و شرکت هر مصاحبه انیجر در. شوند یم

 به انیکارجو یها یتوانمند و ها مهارت ییشناسا و یابیارز یبرا کنندگان ومصاحبه رانیمد از یبرخ. کند یم

 ستهیشا یانتخاب ضمن تا سنجند یم را انیکارجو عملکرد زین یعمل طور به و یشفاه مرحله در یکتب آزمون جز

 یدیکل یها پست احراز یبرا را فرد نیبهتر و بشناسند زین را انیکارجو فرد به منحصر یها یژگیو و ها تیخالق

 .نندیبرگز سازمان

 استخدام مقطع، نیا از عبور واقع در. شود یم محسوب اشتغال انیجر در مرحله نیتر مهم یابیارز منظر، نیا از

 انتخاب و مصاحبه یراهکارها با شتریب ییآشنا یبرا. داشت خواهد همراه به را آنان یهمکار تداوم و انیکارجو

 .دیشو همراه مقاله نیا در ما با شغل

 یزیر برنامه

 ادداشتی با را اشتغال یها طرح یاجرا یبرا الزم ماتیتصم. دیباش داشته برنامه و طرح دیبا مصاحبه آغاز یبرا

 با یور بهره شیافزا کارمندان، شیافزا د،یجد دیتول خطوط. دیکن شروع اهداف ستیل ارائه و دفترچه کی یبررو

 منظم برنامه کی بدون گرید یاقتصاد طرح هزاران و ها یندگینما گسترش صادرات، آغاز د،یجد ییاجرا تیریمد

 بهره ن،ینو محصوالت و ها طرح با مهــارت و دانـش قیتطب د،یجد ابداعات و افکار با پس. ـستیرنیپذ امکان

 و خطا و شیآزما مرحله نیچند یط که است ییالگو ،یبردار ادداشتی مهم خواص از یکی. دیده شیافزا را یور

 اهداف یبرا یعلم یا پشتوانه و شماست خود تالش حاصل طرح نیا. است آمده دست به مختـلف یهـا یتئور

 .شد خواهد یتلق مدت بلند
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 شغل انتخاب

 یانتخاب یمهندس و یفن یها دوره آموختگان دانش و یدانشگاه النیالتحص فارغ یها دغدغه نیتر مهم از یکی

 استفاده با و ستیچ شغل انتخاب یارهایمع نیتر مهم. است شده کسب مهارت و یلیتحص رشته هیپا بر آگاهانه

 یشغل دیبا نخست گام در واقع در افت؟ی دست آل ــدهیا شـــغل به تـوان یم ییراهــکارها چـه از ییراهنما و

 حرفه افراد انتخاب و ییگرا تخصص امروزه. باشد خودتان تخصص و یلیتحص رشته با متناسب که دینیبرگز را

 در. شود یم محقق یانسان منابع به سازمان و ها شرکت ازین به توجه با که است یهدف مختلف مشاغل در یا

 شیخو قیعال و ها یتوانمند به رایز. است شغل انتخاب یبرا ابیاستعداد و کارشناس نیبهتر یفرد هر واقع

 دهیا به تواند یم دارد که یا زهیانگ و مهارت به توجه با و شناسد یم را شیخو قدرت و ضعف نقاط است؛ واقف

 نوع ت،یفعال نحوه با ییآشنا مختلف، مشاغل نوع درباره یکاف اطالعات کسب. ابدی دست خود یشغل یها آل

 فارغ و انیکارجو یرو شیپ را یمناسب یراهکارها و هیاول یدهایکل تواند یم شغل هر یها یژگیو و مهارت

 .دهد قرار النیالتحص

 مختلف مشاغل به نسبت مهارت و یآگاه

 یراستا در حیصح انتخاب با که است یالنیالتحص فارغ دانش و ها تخصص حصار در امروزه کار و کسب عرصه

 در چقدر هر. اند آمده رونیب سربلند رقابت دانیم از تجربه کسب با و اند برداشته گام شیخو استعداد و مهارت

 واقع در. کرد دیخواه کسب را یتر مناسب و بهتر اشتغال یها فرصت د،یباش ماهرتر و تر کارآزموده عرصه نیا

 و یاندوز تجربه است، تیحائزاهم انیم نیا در آنچه اما داراست را خودش خاص مشکالت و مصائب یشغل هر

 را یمناسب یبسترها تواند یم کارشناسان با مشاوره و مطالعه ،یآگاه. بود خواهد ها فرصت به ها چالش لیتبد

 بازارکار ازین و دیکن یبررس را مختلف مشاغل ابتدا در دیبا واقع در. کند فراهم انیکارجو اشتغال و لیتحص یبرا

 .باشد زین تان یلیتحص رشته با متناسب که دینیبرگز را یشغل سپس. دیبشناس زین را

 یشغل یریگ میتصم و انتخاب

. دیهست مهم یریگ میتصم کی ازمندین که ییجا در خصوص به رود کار به تواند یم یتیموقع هر در ندیفرآ نیا

 یم یشخص یزندگ و حرفه در کارا رندهیگ میتصم کی را خود د،یکن تیتبع یریگ میتصمـ یاصل مراحل از اگر
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 آل دهیا و یذهن یباورها براساس میتصم واقعا ایآ. دیکن فیتعر را خود یریگ میتصم مفاد امکان حد تا. دیابی

 ندهیآ در را میتصم نیا حد چه تا د؟یا دهیشیاند ها میتصم ضرورت و تیاهم به ایآ است؟ خودتان یشغل یها

 د؟یدان یم لیدخ شیخو یشغل

 یها انتخاب با اگر. دیآور دست به را یشتریب دیمف اطالعات دیتوان یم یقیطر چه به که دیکن یم تصور

 به منجر دیجد اطالعات. دیکن کسب زین را یادتریز اطالعات دیبخواه است ممکن دیشو مواجه یشتریب

 یبرا را مشابه یاطالعات منابع. دیکن یبررس را خود یها انتخاب. شوند یم زین یشتریب یها انتخاب و راهکارها

 به یشتریب اطالعات چه هر. دیکن مشخص را یخاص اریمع انتخاب هر یبرا. دیریگ کار به خاص یها دهیا کسب

 .شد خواهد تر فعال یریگ میتصم یبرا ذهنتان د،یآور دست

 ییاجرا تیریمد و تجربه

 ـازمندین برنامـه، هر و است همزمان یا برنامه با یریدرمس اماهدفمند کوچک، یعملکردها بازتاب تیموفق

 انیپا تا کــار به آغــــاز یروزهـــا نینخسـت از یا پروژه هر آل، دهیا ییاجرا به دنیرس یبرا خاص ییالگو

 و رینظ یب ینظم با یساختار عناصر هیکل. دینما یم یط شده نییتع شیپ از یاریمع واسطه به را یروند

 کینزد از را طرح ارکان یتمام وقت تمام یناظر همچون ریمد و حرکتند در مشخص یمحور حول هماهنگ

 .کند یم مشاهده

 زین یشــغل یها مصاحبه انیجر در. کند ینم یسپر را شیخو یشگیهم و یعاد روال کار شهیهم اما

 روند ییاجرا عوامل یریناپذ تطابق ه،یاول یالگوها و ها یزیر برنامه یتمام رغمیعل که دارد وجود یلحــظاتـ

 زمام یا حرفه کامال یا گونه به دیبا متبحر ریمد یطیشرا نیچن در. کنند یم مواجه یا دهیعد موانع با را طرح

 کارآزموده رانیمد یها یژگیو نیتر یاساس ،ییاجرا مهارت و میت یرهبر بحران، تیریمد ردیگ دست در را امور

 رایگ یسخنان با و کند آرام را میت یاعضا بخش آرامش یگاه هیتک همچون حساس طیشرا در وجودشان که اند

 دارد وجود یروانشناس و تیریمد انیم کینزد العاده فوق یا رابطه قطعا. ابدیباز را کارکنان رفته دست از اتحاد

 و نکته نیا رشیپذ با کارشناسان امروزه. کرد نفوذ فکرشان و ها انسان درون به دیبا یور بهره شیافزا یبرا رایز

 .کنند جادیا موفق یارتباط تا کنند یم یسع کارمندان و رانیمد انیم متقابل روابط به نسبت قیعم یدرک
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 هیتوص کی

 و تجربه دگاه،ید دهنده نشان د؛یا گرفته درنظر خود اهداف تک تک یبرا که ی ا یزیر برنامه نوع و نحوه

 نیبهتر و دییازمایب را دیجد یراهکارها وستهیپ دانش و مهارت قیتلف با دیکن یسع نیبنابرا. بود خواهد دتانیعقا

 .دینیبرگز خودتان مهارت یارتقا با را یشغل یها نهیگز

 آخر کالم

 در قایدق. است گرانید از تر جذاب و تر متنوع زین شانیها برنامه و کارها و شندیاند یم زیمتما متفاوت، افراد

 شهیهم ها، ینوآور از استفاده و مهارت در تفاوت. است حکمفرما اصل نیهم زین استخدام و مصاحبه شبکه

 .آورند یم فراهم اشتغال یبرا را یدیجد یبسترها

 هرگز. است یآگاه و تجربه مهارت، دانش، داشتن اشتغال عرصه به ورود یبرا اول شرط دیدان یم که همانطور

 یها انتخاب. دیبپرداز دیهست عالقمند که یکار همان به قایدق. دینده انجام یکار عرصه نیا در مشورت بدون

 یها طرح مبتکر دانش، و تجربه قیتلف با و دیکن استفاده موفق افراد یها تجربه از. دیده انجام آگاهانه را شیخو

 .دینکن فراموش هرگز را خودتان یایرو و دیباش داشته نفس به اعتماد. دیشـو نینو

 تجــــارت ریمســــ ها بحـران و موانع شناخت و کامل یآمادگ با زین ریمد و برنامه طرح، دیبا رابطه نیهم در

 نیتر یعــال در را شرکت موقع به یها ینیب شیپ و هـــا یشیدوراند با شـهیهم و سازد هموار شیاعضا یبرا را

 نفع به یاقتصاد یها نوسانان از نقص یب یمانورها با و باشد داشته یریخطرپذ قدرت. کند تیهدا ســـطح

 .دیجو بهره شرکت و شیخو

 

 

 


