
 

 

 ینامزاس یروآون رد یناسنا عبانم شقن
 همدقم
 کی رد لنسرپ مادختسا و باختنا لوئسمً اتدمع )HR (یناسنا عبانم ناریدم ،رخاوا نیمه ات

 .دندوب نامزاس
 تافیرشت تیریدم رد یمهم رایسب شقن اما دندرکن تکرش ینامزاس یروآون ردً اعقاو زگره اهنآ
 دوخ یلعف لغش تاصخشم یارب اهنآ هب شزومآ هئارا و هدش بوصنم هزات لنسرپ یارب یرادا

 .دنتشاد
 زا جورخ یژتارتسا یزیر همانرب و ناگدش مادختسا دمآرد تیریدم هب دودحم یناسنا عبانم شقن
 .دوب نارگراک
 هک دنکیم صخشم اریز تسا یناسنا عبانم یلغش تاصخشم زا یمهم شخب جورخ یژتارتسا

 .دنک کرت ار احنآ هک دهاوخیم دنمراک کی زا یناسنا عبانم ریدم کی هنوگچ

 
 یناسنا عبانم هتفای لماکت شقن
 عبانم ناصصختم اریز ،تسا هدرک رییغت تعرس هب هتشذگ لاس دنچ رد یناسنا عبانم شقن
 .دنوشیم تکرش تیریدم ریگرد کیژتارتسا راکمه کی ناونع هب یناسنا
 یاهتیلاعف بیکرت یگنوگچ ات دننک یراکمه تکرش دشرا ناریدم یراکمه اب دیاب اهنآ ،هزورما

 .دننک نییعت ار رظن دروم ینامزاس درکیور اب یناسنا عبانم
 هب یبایتسد تهج ینامزاس دشر تالخادم و نانکراک تیریدم تاراکتبا هب نونکا HR شقن
 .تسا هدش زکرمتم نامزاس و نامزاس بسانت
 اب دنناوتب ات میهد هعسوت و شزومآ یلک روط هب ار نانکراک هک تسا نیا فدهً اساسا •

 .دننک تفرشیپ نامزاس
 نیا زا یناسنا عبانم هک تسا یتعاس هب زاین ،اهتکرش رد یگنهرف تارییغت رتشیب عویش اب
 ادج دوخ یرادا یاهشیلک تاصخشم زا ار اهنآ و دنکیم زاغآ ار یروآون و هدرک تیامح تارییغت
 .دنکیم



 

 

 ؟دنکیم کمک ینامزاس یروآون هب هنوگچ یناسنا عبانم
 هدمآ اجک زا اهدنیارف نیا یاههدیا اما دنتسه ینامزاس ره یلصا هتسه اهتسایس و اهدنیارف
 ؟تسا

 دروآیم دوجو هب یاهناروآون یاههدیا اهناسنا نایم یعامتجا تالماعت هک تسا راکنا لباقریغ
 ارجا ار اهنآ دناوتیم تیریدم هک دوشیم دیدج یتاراکتبا و اهدنیارف داجیا ثعاب دوخ هبون هب هک
 هدش هتفرگ هجیتن دوب هدش ماحنا ییاراک شیازفا فده اب هک هسلج نیدنچ زا رما نیمه .دنک
 .تسا

 تکرش کی یاهشورف ،اهکینکت ،کرام ،لوصحم .دنتسه تکرش ره یلصا ییاراد نادنمراک
 .درادن ییانعم ،دشاب هتشادن نآ ظفح و یزاس هدایپ یارب یبسانم راک یورین رگا

 .تسا یرورض هتسیاش و دمآراک روط هب صاخ ییاراد نیا تیریدم ،مییوگب تسا یفاک

 
 زا یرایسب .تسا تاطابترا دنکیم مهم رایسب نامزاس یروآون رد ار یناسنا عبانم شقن هچنآ
 .تسا سرتسد رد هریغ و یلام روما دننام دوهشم یاهییاراد تیریدم یارب اهباتک و اهکینکت

 ،دوب دهاوخ هعجاف کی دنوش هتفرگ راک هب یناسنا عبانم تیریدم یارب اهکینکت نیا رگا ًاتعیبط
 .دراد زاین فلتخم یاهیگدامآ و اهتراهم هب یعامتجا یاهییاراد نیا اب هلباقم یارب اریز
 روط هب دیاب یناسنا عبانم .دراد دوجو ناسنا اب هک تسا یاهفرط ود طابترا لیلد هب رتشیب نیا

 ار تکرش نادنمراک ،یلخاد یعامتجا هکبش کی تیریدم اب دناوتب ات دهد هعسوت ار دوخ موادم
 .دراد هگن دوخ زغم رد ار اهنآ هکنیا هن و دراذگب کارتشا هب ار نایرج و دنک تیریدم
 .دوش یروآون هب رجنم دناوتیم اههدیا نایرج نیا

 ؟مینک زاغآ نامزاس رد ار یروآون هنوگچ
 :دنهد ماحنا یروآون عورش یارب دنناوتیم یناسنا عبانم ناریدم هک دراد دوجو راک دنچ اجنیا رد



 

 

 نآ رد هک دیهدب یتیریدم یاهتیعقوم اهنآ هب و دینک ییاسانش میت رد ار ارگ فده دارفا )١
 .دنراد یریگ میمصت مهم یاهشقن

 .دیهد ماهلا هژورپ رب ینتبم یزومآرنه هب ار مدرم ،اهینادردق ای اهقوشم زا یخرب اب )٢
 ات دننک کمک نادنمراک هب ات دنکیم قیوشت ار ناریدم هک دینک داجیا نامزاس رد ار ییاضف )٣

 ناوت یم ار نیا.دننک هبلغ هریغ و ندوب رثا یب ،یعامتجا یاهراشف دننام دوخ تاساسحا رب
 هشیر یارب شخب شمارآ یاهکینکت و تانیرمت هب طوبرم تاسلج ای اههاگراک یخرب عورش اب
 .داد ماحنا اهینارگن نینچ یبای

 نایرج دوبهب یارب ار نادنمراک یاهتیلوئسم و لغش ،کیژتارتسا رازبا دنچ زا هدافتسا اب )٤
 .دینک یروآون و یحارط ،میت زا جراخ رد هچ و میت رد هچ ،یاهتشر نیب تاعالطا

 .تسا هریدم تئیه رسارس رد نامزاس رد هدش هبرجت یاهشلاچ اب هلباقم یارب فده )٥
 .دننک هدافتسا اهنآ زا دنناوت یم یناسنا عبانم ناریدم هک تسا یلک هتکن دنچ اهنیا
 .دننک افتکا اهشور نیا هب طقف دیابن اهنآ ،دوجو نیا اب
 دیفم اهنآ رظن زا هک ار رگید یاهکینکت زا یخرب و دننک هدافتسا دوخ یروآون زا دنناوتیم اهنآ
 .نامزاس نینچمه و نادنمراک هب کمک رظن زا هژیو هب ،دننک هفاضا ،تسا

 رییغت ار دوخ یاهتسایس لک یناسنا عبانم هک دهاوخ یمن سک چیه .تسا شالت ،هلئسم
 .دنهد
 یاهشالت هنوگچ هك دننك هدهاشم و هدرك ذاختا ار یكچوك تاراکتبا دنناوتیم اهنآ ،ضوع رد
 .دراذگیم ریثأت نامزاس یلك دشر رب اهنآ


