چطَرکسةٍکارکَچکخَدهاىراهذیریتکٌین؟

هذیزیت ّز کست ٍ کبری چِ کَچک ٍ چِ ثشرگ هطکالت خبظ خَدش را دارد .هذیزیت کزدى فمظ پطت هیش
ًطستي ٍ دستَر دادى ًیست .هذیزیت رػبیت یک سزی دستَرالؼولّبیی است کِ هیتَاًذ پیطزفت کبری ضوب
را رلن ثشًذ.
هذیز ،در کست ٍ کبرّبی کَچک ػالٍُ ثز ایٌکِ کبرکٌبى خَدش را هذیزیت هیکٌذ اهکبى دارد در ثؼضی هَالغ
خَدش لجبس کبرگزی ثپَضذ ٍ گبم ثِ گبم در کٌبر کبرکٌبًص ،کبر کٌذ .ثِ ّیچ ػٌَاى ًجبیذ ثِ ایي تَجِ داضتِ
ثبضیذ کِ ضوب یک هذیز ّستیذ .کوب ایٌکِ خیلی اس هذیزّبیی کِ در ثیي کبرکٌبًص دٍست داضتٌی ّستٌذ اس
ّویي رٍش استفبدُ کزدُاًذ.
استفبدُ اس تکٌیکّبی هذیزیتی هیتَاًذ رضذ ٍ پیطزفت کست ٍ کبر ضوب را رلن ثشًذ ٍ اس کست ٍ کبرّبی
کَچک ثِ یک کست ٍ کبر ثشرگ ٍ ثیي الوللی تجذیل کٌذ .کبری کِ خیلی اس کست ٍ کبرّبی کَچک در کل
دًیب اًجبم دادُاًذ.
تین "کبفِ ًیبس" در ایي همبلِ ثِ ضوب خَاّذ آهَخت کِ چغَر هیتَاًیذ کست ٍ کبر کَچک خَد را هذیزیت
کٌیذ ٍ رضذ ٍ پیطزفت را ثزای خَد ثِ ػول ثیبٍریذ.
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هیتَاًیذ تا رکر هٌثع ایي کتابیاهقالِ را در سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطر ًواییذ.
ضوا 

تاهاّوراُتاضیذ....

 .1قثلازّراقذاهیفکرکٌیذٍتعذتصوینتگیریذ

در ثزخی کست ٍ کبرّب هطبّذُ ضذُ است کِ هذیز ثِ غَرت کبهالً ًبگْبًی تػویوبتی هیگیزد کِ ثِ ّیچ
ػٌَاى غزفِی التػبدی ًذارد ٍ در ثلٌذ هذت ثِ ضزر ایي کست ٍ کبر کَچک ثب ثَدجِی هؼیي است.
ثِ عَر هثبل فزؼ کٌیذ یک تَلیذی آة همغز ثزای خَدرٍّب در ّوبى اثتذای کبر ثذٍى ایٌکِ جستجَ کٌذ،
ثذٍى ایٌکِ تحلیل رلجب را اًجبم دّذ ٍ ثذٍى ایٌکِ ثبسار خَدش را هطخع کٌذ ،الذام ثِ استخذام ً 01فز ًیزٍ
کٌذ .کبری را کِ هیتَاى ثب  2الی ً 3فز اًجبم داد ثب ً 01یزٍ جلَ ثجزد ٍ حمَق ً 01فز را پزداخت کٌذ.
آیاتًِظرضواایيتِصرفِاست؟
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هیتَاًیذ تا رکر هٌثع ایي کتابیاهقالِ را در سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطر ًواییذ.
ضوا 

هسلوبً خیز .ایي کست ٍ کبر ثذٍى ایٌکِ فکز کٌذ ٍ ثبسار ّذف خَد را هطخع کٌذ ٍ ثتَاًذ لجل اس ارائِ
هحػَالت ثِ ثبسار هطتزیّبی خَد را ثذست ثیبٍرد ،الذام ثِ استخذام هیکٌذ.
در ثلٌذ هذت ایي کبر ثِ ضزر ایي هذیز خَاّذ ثَد .ثبیذ سؼی کٌیذ لجل اس ّز الذام ٍ تػویوی ،هطبٍرُ ثگیزیذ ٍ
ثؼذ اضخبظ هَرد ًظز خَدتبى را آى ّن در ثلٌذ هذت کِ کست ٍ کبرتبى رًٍك گزفت ٍ ثشرگتز ضذ ،استخذام
کٌیذ.

تاَّشترازخَدتاىاستخذامکٌیذ

 .2اضخاصی

هْنتزیي ثخص ثؼذ اس راُ اًذاسی یک کست ٍ کبر کَچک استخذام افزاد است .الجتِ ًِ استخذام افزاد هؼوَلی
ثلکِ اضخبغی کِ اس ضوب ثبَّشتز ثبضٌذ .اضخبغی کِ ثب یک راٌّوبیی کَچک توبم سیز ٍ ثن کبر را ثِ دست
ثگیزًذ.
ضوب ثِ ػٌَاى یک هذیز اهکبى دارد کِ فمظ در ثزخی هَارد تجزثِی کبفی داضتِ ثبضیذ اهب در هَاردی کِ تجزثِ
ًذاریذ هیتَاًیذ اضخبغی ثبَّش را استخذام کٌیذ کِ ایي هسئَلیت را ثز ػْذُ داضتِ ثبضٌذ.
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هیتَاًیذ تا رکر هٌثع ایي کتابیاهقالِ را در سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطر ًواییذ.
ضوا 

ثِ عَر هثبل فزؼ کٌیذ ضوب در لسوت هذیزیت کست ٍ کبر هْبرت ٍ تجزثِ کبفی داریذ اهب در لسوتّبی دیگز
هبًٌذ ثبساریبثی ،فزٍش ،لزارداد ٍ هذاکزُ ٍ  ...هْبرت کبفی ًذاضتِ ثبضیذ .ثزای ایي کبر احتیبجی ًیست کِ
خَدتبى توبم هْبرتّب را کست کٌیذ .چَى ایي کبر ًیبس ثِ سهبى سیبدی دارد ٍ ضوب ٍلت ایي کبرّب را ًذاریذ.
در ایي عَر هَالغ فمظ کبفی است افزادی کِ در ایي کبر سز رضتِ دارًذ ٍ ثبَّش ّستٌذ ،استخذام کٌیذ.
افزادی کِ در کبر خَد خجزُ ثبضٌذ .ثِ آًْب هسئَلیت ثذّیذ ٍ ثِ اسای کبری کِ اس آىّب هیخَاّیذ ،ثِ آًْب
حمَق پزداخت کٌیذ.

 .3ازتٌذ"ج"ترایاستخذاماستفادًُکٌیذ

پبرتی ثبسی کزدى در استخذام ػَارؼ ججزاى ًبپذیزی ثزای کست ٍ کبر ضوب ثِ ّوزاُ خَاّذ داضتً .حَُی
رفتبر ثب دٍستبى ،خبًَادُ ٍ آضٌبیبى در کست ٍ کبر کبهالً فزق هیکٌذ.
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هیتَاًیذ تا رکر هٌثع ایي کتابیاهقالِ را در سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطر ًواییذ.
ضوا 

در کست ٍ کبر ضوب ثبیذ هحکن ػول کٌیذ اگز ایي کبر را ًکٌیذ ثِ عَر یمیي ضزر خَاّیذ کزد .اگز ّوبى
ضَخیّبیی کِ در ػبلن دٍستی داریذ در کست ٍ کبر خَد ّن داضتِ ثبضیذ دیگز ایي اضخبظ ثزای ضوب کبر
ًخَاٌّذ کزد.
ایي خیلی خَة است کِ ثخَاّیذ آضٌبیبى خَد را ثِ سز کبر ثجزیذ ٍ ثِ جبی ایٌکِ ثِ غزیجِّب پَل ثذّیذ ثِ آًْب
حمَق ثذّیذ .اهب کست ٍ کبر ،رفبلت ٍ خبًَادُ ٍ آضٌب ٍ غیز آضٌب ًویضٌبسذ ٍ اهکبى دارد ایي رفبلتّب را اس ثیي
ثجزد .پس سؼی کٌیذ در استخذام کبرهٌذاى خَد دلت فزاٍاى کٌیذ ٍ پبرتی ثبسی ًکٌیذ.

 .4ازداًصکارهٌذاىجذیذاستفادُکٌیذ

ثبال ثزدى اًگیشُ در کبرکٌبى خیلی خَة استّ .ز چِ رٍحیِ ٍ اًگیشُ کبرکٌبى ضوب ثبالتز ثبضذ ،پیطزفت کبری
در کست ٍ کبرتبى ثْتز خَاّذ ثَد .ایي کبر هیتَاًذ ثِ دٍ غَرت اًجبم گیزد:
الف)ارتقایضغلی
ب)استخذامکارکٌاىجذیذ
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هیتَاًیذ تا رکر هٌثع ایي کتابیاهقالِ را در سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطر ًواییذ.
ضوا 

ایي خیلی خَة است کِ کبرکٌبى خَد را اس جبیی کِ کبر هیکٌٌذ ارتمب ضغلی ثذّیذ ٍ ثِ لسوت دیگزی ثجزیذ
تب اًگیشُی کبفی داضتِ ثبضٌذ .اهب ایي کبر هستلشم ایي است کِ حمَق ثیطتزی پزداخت کٌیذ.
اهب در ایي عَر هَالغ احتیبجی ثِ ارتمب ضغلی ًیست ٍ ثِ راحتی هیتَاًیذ کبرکٌبًی جذیذ ثب داًص ٍ اعالػبتی
جذیذ ٍ ّوچٌیي ثب حمَق پبییيتزی استخذام کٌیذ .ثب تَجِ ثِ ایٌکِ کست ٍ کبر ضوب کَچک ٍ ثَدجِ کبریتبى
هحذٍد ٍ هطخع است ایي رٍش یک هشیت ثِ حسبة هیآیذ.

هیآیٌذ
 .5هردمتِخاطرضواتِسوتکسةٍکارتاى 

یک تػَر اضتجبُ در ثیي هذیزیت ثؼضی کست ٍ کبرّب ٍجَد دارد ٍ ایي است کِ تػَر هیکٌٌذ کِ پیطزفت
کبری آًْب ثِ خبعز داًص ،اعالػبت ٍ تجزثِ کبری آًْب است اهب در غَرتی کِ ایي گًَِ ًیست .در کٌبر ایي
تخػع ٍ تجزثِ ،هزدم ٍ هطتزیبى ضوب ثِ چیشّبی دیگزی ّن احتیبج دارًذ ٍ آى ّن ارتجبط ثب هطتزیبى است.
ّز چِ لذر ضوب در ارتجبط ثب هطتزیبى خَد لَیتز ػول کٌیذ ،جذة هطتزی ثزایتبى راحتتز خَاّذ ثَد .ثزای
ایٌکِ ثتَاًیذ جذة هطتزی را راحتتز کٌیذ ثبیذ تخػع کبفی در ایي سهیٌِ داضتِ ثبضیذ .پیطزفت کبری ضوب
ثب جذة هطتزیبى جذیذ رلن خَاّذ خَرد.
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هیتَاًیذ تا رکر هٌثع ایي کتابیاهقالِ را در سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطر ًواییذ.
ضوا 

ارتجبط ثب هطتزیبى ثِ ًَػی یک هْبرت ٍ یک ًَع هذیزیت است .کست هْبرت در ارتجبط ثب هطتزیبى ثبػث جذة
هطتزی جذیذ ٍ پیطزفت کبری هیضَد.

سخيآخر
هذیزیت ثخطی جذایی ًبپذیز در ّز کست ٍ کبری است .اگز ًتَاًیذ هذیز خَثی ثبضیذ پیطزفت چٌذاًی ًخَاّیذ
کزد .ارتجبط ثب هطتزیبى ّن ثخطی اس هذیزیت است .کست تجزثِ در ایي لسوت پیطزفت کبری ضوب را تضویي
خَاّذ کزد.

هارادرضثکِّایاجتواعیدًثالکٌیذ
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هیتَاًیذ تا رکر هٌثع ایي کتابیاهقالِ را در سایت یا ٍتالگ خَد هٌتطر ًواییذ.
ضوا 

