
 

 

 در سازمان مدگویی به عضو جدیدآخوش
 مقدمه

وجود به تواند باعث اولین روز حضور یک نیرو در شرکت زمانی حیاتی است. استفاده درست از این فرصت می

 سازمانی شرکت شود.آمدن احساس تعلق، انگیزش و هماهنگی با فرهنگ 

با شیوع  مدگویی حضوری است.آهای خوشاهدای یک ماگ شخصی از روالاستقبال از بدو ورود، آماده کردن میز، 

 حذف کاری مدل این در نباید  مدگوییآم اما مراسم خوشیکرونا ممکن است اغلب دورکاری را انتخاب کرده باش

 .شود

 راهکار اول
تواند شامل لباسی با طرح شرکت، یک لیوان با اسم نیروی کنید. این بسته می مد گویی ارسالآی خوشبسته

  جدید، یک گلدان یا هر چیز دیگری باشد.

هر چیزی که نشان دهد  اگر این راهکار خارج از توان مالی شماست، یک کارت پستال شخصی شده ایمیل کنید.

 باشد.تواند راه حل حضور اعضای تیم برای شما مهم است، می

 راهکاردوم
های ارتباط با بخش ارسال کنید و در آن راه های ارتباطی را باز کنید. اولین ایمیل کاری برای عضو جدید راراه

IT.امور پشتیبانی، مالی یا هر بخش ضروری دیگر را اعالم کنید ، 

انید تومختصر معرفی کنید. میهمچنین ایمیلی برای سایر اعضای تیم بفرستید و در آن عضو تازه وارد را به طور 

 مد بگویند.آم خوشها هاز بقیه اعضا بخواهید تا آن

 

 



 

 

 راهکارسوم
تواند باعث سردرگمی تقویم کاری نیروی تازه واردتان را پر کنید. شروع کردن با یک میزکار خالی و بدون برنامه می

قبل چندین وظیفه اجرایی و تاریخ تحویل آن را در تقویم کاری نیروی جدیدتان وارد  چند روز شود. بنابراین از

 کنید.

 راهکارچهارم
ها حال جمع آوری اطالعات هستند. آن در کاری کارمندتان را از مزایای شرکت آگاه کنید. کارمندان در اولین روز

 ها مطلع کنید.بیمه، امکان اضافه کاری و پاداش را از قرارداد

 راهکارپنجم 
بنابراین  اهمیت پیدا کرده.نیروی جدید را زیر چتر امنیتی شرکت بیاورید. امنیت سایبری بیش از هر زمان دیگر 

، یک پروتکل روشن و ایمن را در های خود را بدهیدجدیدتان اجازه دسترسی به فناوری که به نیروی یناقبل از 

 کنید.هنگام متصل شدن به اینترنت داشته وضع 

 های جدیدآمد گویی برای استخدامهای خوشعلل مفید بودن پیام
 ژست کی نیا. کند یم یقدردان دیجد استخدام در حضور از که است دوستانه سالم کی ییمدگوآخوش امیپ

 آنها یبرا هیهد ای کارت ادداشت،ی ل،یمیا ارسال ای آنها با یحضور مالقات با دیتوانیم را کار نیا. هست یا حرفه

 از مثبت دگاهید کی جادیا به تواندیم و باشد یکس برداشت نیاول تواندیم ییگو آمدخوش امیپ کی. دیده انجام

 .کند کمک کار طیمح

 

 زین یواقع جانیه کننده انیب خط چند یحت. باشد زا استرس تواندیم دیجد کار شروع افراد، از یاریبس یبرا

 .دهند انتقال خود دیجد تیموقع به به راحتی را آنها و دهد نانیاطم واردان تازه به تواندیم



 

 

 زهیانگبا ادیز احتمال به شود،یم داده یارزش زحماتشان به و شده یقدردان آنها از که کنند احساس یوقت

 به و کنند جادیا شرکت به لیتما کی است ممکن آنها ن،یا بر عالوه. کار کنند خوب و سخت شوند کهمی

 .بمانند یباق یطوالن مدت یبرا ادیز احتمال

  ییخوشامدگو امیپ نوشتن نحوه

 :دیکن استفاده دیجد کارمند کی یبرا زیتشکرآم و گرم ییمدگوآخوش امیپ کی هیته یبرا مراحل نیا از

 دیکن روشن را خود هدف  (1

 دیکن استفاده مثبت لحن از (2

 دیده اطالع آنها به سازمان مورد در (3

 چه انتظاری از آنها دارید.که  دییبگو آنها به اول روز در (4

 

 

 سخن آخر 

های شود که سیگنالسازمان از کارمند جدید خود استقبال کند و خوشآمد گویی کند باعث میهنگامی که 

 شود.اطمینان بخشی در مورد فرهنگ سازمانی شما ارسال می

 


