
 

 

  
  تیریمد ندیفرآ در جالب نکات

  
  
 دوره، نیا یھا یژگیو براساس. است گرفته خود به کار و یزندگ که است یشتاب و سرعت معاصر، دوران یھا یژگیو از یکی

 یھا رمان از پس ،یسینو داستان حوزه در گرید عبارت به. است  کرده یراتييتغ زين یرسان اطالع و ینگار روزنامه ات،يادب یحت
 و ینگار روزنامه حوزه در م،يھست کوتاه و یستيمال ینيم یھا داستان ظھور شاھد ستم،يب قرن نخست یھا دھه یجلد چند
 نیا در. است معاصر روزگار یامدھايپ از اطالعات نیشتريب و حجم نیکمتر با اطالعات ارائه و یسیخبرنو ھم، یرسان اطالع
 انسانھا با ميمستق طور به که یافراد هيکل و سرپرستان ران،یمد مطالعه یبرا را تیریمد در ییاجرا و یکاربرد نکته ١۶٠ ارتباط،
  . باشد خصوص نیا در یتیریمد یعلم اثر و کتاب دھھا دهيچک تواند یم که میا کرده ارائه دارند، سروکار

  . برساند مقصد به را شما یبھتر و تر کوتاه ريمس از بتواند یکس دیشا. دينکن ديتأک خاص یا وهيش یرو کارھا انجام در -١
 آنھا از ینيمع بيترک از که دروژنيھ و ژنياکس مثل ستند،ين رھگشا ییتنھا به کدام چيھ تجربه، و دانش ديباش داشته توجه -٢

  . کرد خلق ییاستثنا و یاتيح یراھکارھا تجربه، و دانش ختنيآم با توان یم شود، یم نيتأم ما تنفس یھوا
  . ديکن استفاده برجسته افراد یريکارگ به و استخدام یبرا یفرصت ھر از -٣
  . است مؤثر کارمندان ییکارا در کار طيمح یاستانداردھا تیرعا ديباش داشته خاطر به -۴
  . دینبر نيب از را آنھا یکار زهيانگ گروه، افراد نيب ھودهيب گذاشتن فرق با -۵
  . ديباش نداشته ییابا جوان یروين با ینظرخواھ و مشورت از -۶
  . دينکن سلب خود از را ردستانیز اعتماد ض،ينق و ضد یرفتارھا با -٧
  . ديباش کوشا سالم، یرقابت یفضا آوردن وجود به در -٨
 بھره یآموزش کمک لوازم از و ديدھ بيترت یآموزش یکالسھا آنان، یور بھره شیافزا و کارمندان دانش سطح یارتقا یبرا -٩
  . دیريگ
  . شود نييتع اشتباھاتش با متناسب دیبا خطاکار، کارمند خيتوب که ديکن دقت -١٠
 مورد ،یابیبازار درست اصول تیرعا و یکاردان بر عالوه د،یا گرفته نظر در سازمان یبرا که یدیخر مأمور دیشو مطمئن -١١

  . دھد یم تياھم زين آنھا تيفيک و ییبایز بر دارد، توجه کاالھا متيق بر که گونه ھمان و ھست زين قهيسل خوش و زرنگ اعتماد،
  . دیيبگو نه تيقاطع با لزوم صورت در -١٢
  . دیشو آشنا یروانشناس ساده اصول با ديکن یسع -١٣
 مجسم شما تيشخص قالب در را خود دلخواه یکار ندهیآ و کنند انتخاب الگو عنوان به را شما گرانید که ديکن رفتار یطور -١۴
  . کنند
  . دينکن ییبدگو افراد سر پشت خود، نیمعاشر گرید با کارمندان حضور در ھرگز -١۵
  . ديکن گوشزد سرپرستان و نيمسئول به را یکار مراتب سلسله تیرعا -١۶
  . دینبر سؤال ریز را آنان تيشخص اساس، یب و ارزش فاقد یشھایآزما با کارمندانتان آزمودن یبرا -١٧
  . دیاموزيب نیحاضر به عمالً  را یشناس وقت جلسات، موقع به شروع با -١٨
 لزوم موقع در و ديباش داشته ذھن در برجسته افراد و بزرگان از یديکل عبارت چند شهيھم خود، سخنان شدن راتريگ یبرا -١٩
  . دیببر کار به را آنھا
  . نفس به اعتماد نفس، به اعتماد نفس، به اعتماد: ديکن توجه نکات هيبق از شيب نکته سه به کارھا انجام در -٢٠
  . ديباش ریپذ انتقاد -٢١
  . دينکن ارزش یب را ردستانیز زحمات و تالش ،یتوجھ یب با -٢٢
  . شود ینم متوقف شما یبرا زمان ديباش داشته خاطر به و ديندھ دست از را زمان انتخاب، در ھودهيب وسواس با -٢٣
 موارد در ھرگز ،یتخصص راھکار چند داشتن نظر در با ديباش مطمئن و ديباش شیدوراند ،یاحتمال مشکالت حل یبرا -٢۴

  . شد دينخواھ ريغافلگ یاضطرار
  . دیرينگ دهیناد سازمان یسودآور در را غاتيتبل نقش -٢۵
 عھده به که یا فهيوظ اتيجزئ از یخوب به کارمندان که ديکن حاصل نانياطم و ديکن انيب روشن و واضح را خود یھا خواسته -٢۶
  . ھستند مطلع است، آنان
  . دیآور بدست را جهينت نیبھتر تا ديباش داشته توقع اش تجربه و دانش مطابق کس، ھر از -٢٧
  . ديکن نييتع آنان یا حرفه و یکیزيف یھا ییتوانا با متناسب را کارمندان فیوظا -٢٨
  . ديکن سؤال یدیترد چيھ بدون د،یدار یشتريب حاتيتوض به اجياحت ای د،یندار یاطالع یعلم یموضوع از اگر -٢٩
 و ینيب شيپ را خود یسازمان تيفعال با مناسب ییزدا بحران یاستراتژ چند و ديکن حفظ را خود یخونسرد ،یبحران موارد در -٣٠

  . ديکن استفاده آنھا از لزوم موارد در تا ديکن یطراح
  . ديکن زيپرھ کند، یم یمعرف یعصب سازمان در را شما که ییرفتارھا از -٣١
  . دينباش انتقامجو -٣٢
 در یتجار خوب نقشه کی یاجرا است ممکن چون. است مھم مات،يتصم اخذ اندازه به ھا، یريگ ميتصم یساز ادهيپ زمان -٣٣
  . شود رو روبه شکست با نامناسب زمان
  . ديباش نداشته یھراس دانم، ینم گفتن از و ديندھ اشتباه اطالعات یکس به د،يدان ینم که یزيچ مورد در -٣۴
  . ديکن فراھم را آنان تيخالق و رشد نهيزم خالق، و مستعد کارمندان به تيمسئول کردن محول با -٣۵
  . ديندھ پاسخ درنگ و تفکر بدون -٣۶
 و ھستند کارشان محل در نکنند فراموش افراد که ديکن انتخاب یطور را آنھا استقرار محل و کارمندان زيم دمانيچ نحوه -٣٧
  . بپردازند گو و گفت به ھم باز مجاز حد از شيب دینبا
  . ديکن استخدام را یحقوق مشاور و حسابدار نیبھتر و نیتر یا حرفه -٣٨
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  . دیندازين قیتعو به را آنان وام اخذ موجه یدرخواستھا و ديکن توجه افراد یمال مشکالت به -٣٩
  . دیافزا یم شما شکوه بر متانت و تواضع ديباش داشته خاطر به شهيھم -۴٠
 به را خود یجا ترس با یفرمانبر و داشت خواھد انياطراف بر یزيانگ شگفت ريتأث باشد، توأم یمھربان با ریمد تيقاطع اگر -۴١

  . دھد یم یریپذ تيمسئول حس با فهيوظ انجام
 مطرح یشنھادھايپ به یرازدار کمال در که ديدھ نانياطم کارمندان به و ديدھ اختصاص شنھاديپ اخذ جھت را یا سامانه -۴٢

  . ديکن یم یدگيرس شده
  . شود یم تیرعا سازمان سرپرستان و نيمسئول توسط گرانید حقوق و حق که دیشو مطمئن -۴٣
  .ديدھ اختصاص کارمندان با رودررو یوگو گفت و سازمان مختلف سطوح از دیبازد به را ماه در مشخص روز کی از ساعت چند -۴۴
  . ديکن شرکت خود تيفعال با مرتبط ینارھايسم در -۴۵
  . ديباش شقدميپ هیريخ مراسم یھا یرسان کمک در -۴۶
  . ديباش ییطال یفرصتھا شکار نيکم در شهيھم یرکیز و تیدرا با -۴٧
  . ديکن یتلق تيموفق ارکان نیمھمتر از را حوصله و صبر -۴٨
  . ديباش ریپذ تيمسئول -۴٩
  . دیشو عضو مرتبط ینترنتیا تیسا چند در ،یعلم دیجد مطالب از کردن حاصل اطالع منظور به -۵٠
  . ديکن انتخاب خود یبرا جالب و یاختصاص کالم تکه چند -۵١
  . باشد یم شده عنوان آنچه رييتغ یبرا یا چاره کردن دايپ از تر راحت ییپاسخگو از قبل تعمق و تفکر -۵٢
 افراد تيمسئول حس تا ديکن انتخاب کردنش عنوان یبرا را یروش د،يکن محول یکس به را یکار ديخواھ یم یوقت -۵٣
  . شود ختهيبرانگ
  . ديکن یريجلوگ آن تکرار از نادرست، ريمس صيتشخ ضمن تا ديکن ليتحل و هیتجز را یسازمان یھا شکست علت -۵۴
  . دينکن ارزش یب را آنان زحمات کارمندان، یکارھا دادن جلوه تياھم یب با -۵۵
  . ديکن تیتقو را خود یذھن یھا تيقابل ،یفکر یورزشھا انجام با -۵۶
 را گروه ستهیشا افراد حرکت ،یمساو یپاداشھا گرفتن نظر در با و ديدھ پاداش اش یکار بازده و تيفعال فراخور کس ھر به -۵٧
  . دينکن کند
 از گام کی شهيھم که دیريبگ کار به یاستراتژ و ديکن ليتحل را کار بازار تيموقع متعھد، و کارآزموده نیمشاور یريکارگ به با -۵٨
 رایز شود ليتحم یساع و خبره کارمندان دوش بر کند و تیکفا یب کارمندان تيمسئول بار ديندھ اجازه - ۵٩.  ديباش جلوتر رقبا
  . دھند یم دست از را خود زهيانگ یعدالت یب نیا درک با افراد
  . ديباش جواب حاضر یا حرفه سؤاالت هيکل مقابل در لزوم موارد در که دیببر باال یحد تا را خود یا حرفه دانش -۶٠
 کار به که را یکس دیشو مطمئن که ديدھ انجام ییھا تست شده، مقرر یھا تست بر عالوه افراد استخدام، زمان -۶١
  . کنند یم شتريب را گرانید یکار فشار تنبل افراد رایز! ستين تنبل د،یگمار یم
  . دیبفشار مانهيصم و محکم را افراد دست دادن، دست ھنگام -۶٢
  . دينکن یريگ ميتصم گرانید درباره د،يھست یعصبان یوقت -۶٣
  . ديکن استفاده ساعت دنيکش جلو قهيدق ۵ یمیقد ترفند از ديتوان یم موقع، به حضور یبرا. ديباش شناس وقت شهيھم -۶۴
  . رود یم نيب از تالش یبرا آنھا زهيانگ ن،يقی طور به رایز د،یرينگ ردستانیز از را ارتقا ديام ھرگز -۶۵
 با دیشا صورت نیا در. ديبدھ سازمان سطوح ھمه به را زدن حرف شانس و ديباش دسترس در لزوم صورت در ديکن یسع -۶۶
  . دیشو رو روبه یدرخشان یھا دهیا

  . دیدار اعتماد و عالقه آنھا به شما و ھستند ديمف سازمان یبرا چقدر که دیيبگو متعھد و یساع کارمندان به -۶٧
  . نديبب را شما یديناام و یافسردگ حالت یکس ديندھ اجازه چگاهيھ -۶٨
  . دينکن قضاوت ینيب دھن یرو از ردستانیز مورد در و ديباش توجه یب اساس یب عاتیشا به -۶٩
  . ديکن تحمل قابل یطبع شوخ با را یطوالن جلسات یخشک -٧٠
  . ديکن یخوددار جمع در گرانید کردن سرزنش از -٧١
  . دیشو قائل احترام رسانھا نامه و خدمه یحت سازمان سطوح ھمه یبرا -٧٢
  . کند ارسال شانیبرا است، شده امضا شما توسط که را یکیتبر کارت کارمندان، تولد روز ديبخواھ خود یمنش از -٧٣
 دیندار تمرکز و حوصله که یزمان آنھا، کردن امضا از و ديکن مطالعه دقت به را آنھا مکتوبات و ھا  نامه کردن امضا موقع در -٧۴
  . ديکن زيپرھ
  . دیشو حاضر اقياشت و یانرژ با جمع در و ديباش انيب خوش و ژست  خوش -٧۵
  . ديکن تیتقو آنان در را تيخالق حسن و ديدھ شیافزا را آنان یکار یانرژ کارمندان، از موقع به یقدردان با -٧۶
  . ديباش متبسم شهيھم و ديکن نگاه افراد چشمان به نفس به اعتماد با زدن حرف موقع -٧٧
  . ديندھ بیفر اساس یب یھا وعده با را گرانید خود، یکار اھداف شبرديپ یبرا ھرگز -٧٨
  . دیاوريب زبان به را اسمشان آنان، با کردن صحبت نيح در و دیبسپار خاطر به را کارمندان یاسام ديکن یسع -٧٩
  . کاھد ینم شما اقتدار از مؤدبانه الفاظ بردن کار به ديباش داشته خاطر به ھمواره -٨٠
  . دينکن گوشزد آنھا به الزم حد از شيب را ردستانیز اشتباھات -٨١
  . ديباش افراد رازدار و نيام -٨٢
  . دیریبپذ را خود یخطاھا تعصب یب و دينکن یپافشار خود اشتباھات یرو -٨٣
  . ديندھ عبرت درس گرانید به شدارين و زيآم هیکنا عبارات با -٨۴
  . دينکن قطع را آنان حرف مرتباً  زمان در ییجو صرفه یبرا و ديکن گوش گرانید یحرفھا به یخونسرد و آرامش با -٨۵
  . ديباش سازمان یمال گزارشات یھا ليتحل و هیتجز به قادر تا دیريبگ ادی یحد تا را یمال محاسبات روش -٨۶
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  . دينکن نگاه خود ساعت به دائماً  جلسات در -٨٧
  . ديکن توجه خود ظاھر و پوشش نحوه به -٨٨
  . دينکن مؤاخذه را یکس نشده، روشن یا مسأله سقم و صحت تا -٨٩
  . دیرينگ یجد را خود چاپلوس نیمعاشر -٩٠
  . دیببر کار به را آنھا مناسب موارد در و ديکن ادداشتی یدفتر در د،يخوان یم که را ییکتابھا پندآموز و جالب نکات -٩١
  . ديباش ریپذ انعطاف -٩٢
  . ديکن مخالفت آنھا با گران،ید دیعقا به نيتوھ بدون -٩٣
  . ديباش بندیپا خود قول به نسبت -٩۴
  . شوند آگاه شما اضطراب از ردستانیز دینگذار و ديباش مسلط خود بر یبحران یھا تيموقع در -٩۵
  . ديکن انتخاب را الفاظ نیتر آھنگ خوش و نیباتریز زدن حرف یبرا -٩۶
  . ديباش ریپذ  سکیر -٩٧
  . دیاموزيب را خود کار با مرتبط یافزارھا نرم از استفاده نحوه -٩٨
  . ديباش داشته ھمراه به کاغذ و قلم کی شهيھم رسند، یم ذھن به ناگھان که یدرخشان یھا دهیا ثبت یبرا -٩٩
 کارمندان ارياخت در شده منتشر ستيل صورت به شود یم اضافه که را ییکتابھا یاسام و ديکن روز به را سازمان کتابخانه - ١٠٠
  . ديدھ قرار
  . ستين سرپرستان و نيمسئول خيتوب از ترس سبب به افراد یشغل تیرضا ابراز دیشو مطمئن - ١٠١
  . ديباش نداشته جايب توقع گرانید از خود، بودن ریمد واسطه به - ١٠٢
 صلح کننده برقرار و ديکن تيحکم د،یآ یم شيپ کارمندان نيب که ییکدورتھا و مشاجرات به دادن خاتمه در فرصت نياول در - ١٠٣
  . ديباش یآشت و

 ھمراه به پربار یا کارنامه موفق کارمند ديباش داشته خاطر به و توجه آنان یکار سوابق به افراد یاستخدام  مصاحبه در - ١٠۴
  . دارد
  . شوند مند بھره خدمات نیا از سطوح ھمه ديدھ اجازه و ديکن زيپرھ سازمان یرفاھ خدمات کردن یانحصار از - ١٠۵
 با نامناسب زمان در خوب، نقشه کی یاجرا است ممکن چون د،يکن دايپ را شده اخذ ماتيتصم یساز ادهيپ قيدق زمان - ١٠۶

  . شود رو روبه شکست
  . ديکن استفاده یحفاظت ستميس نیتر شرفتهيپ و نیبھتر از ،یسازمان اطالعات حفظ یبرا - ١٠٧
 ديبخواھ آنان از دارد، قرار یمناسب وضع در سازمان یسوددھ که یزمان یحت و ديکن یگردآور را یابیبازار کادر نیتر زبده - ١٠٨
  . دھند ادامه یجد صورت به ھمچنان و نکرده کند را خود یھا تيفعال تمیر

  . ديکن تیتقو را سازمان در یگروھ کار انجام هيروح ناسالم، یھا رقابت و یرو تک از یريجلوگ منظور به - ١٠٩
 یامديپ شما یا حرفه تيشخص کردن دار خدشه جز رایز د،یيجو احتراز یرمنطقيغ و اجرا رقابليغ نيفرام کردن عنوان از - ١١٠
  . ندارد
 در یکار اضافه عنوان به که ستیناشا افراد استفاده سوء از لهينوسیبد تا ديکن کنترل یکار اضافه زمان در را افراد عملکرد - ١١١

  . شود یريجلوگ پردازند، یم وقت اتالف ای یشخص یکارھا انجام به سازمان
 که یلغات حيصح نگارش از نانياطم حصول یبرا و ديکن زيپرھ د،یندار نانياطم آن یامال صحت از که یا واژه نگارش از - ١١٢

  . ديباش داشته دسترس در لغت فرھنگ کی شهيھم د،یا کرده فراموش
  . ديباش گرانید سمع استراق مراقب د،يکن یم صحبت محرمانه یموضوع مورد در یوقت - ١١٣
  . ديکن مهيب را سازمان مھم اموال - ١١۴
  . ديباش شقدميپ دوستانه ارتباط جادیا و کردن سالم در - ١١۵
  . است سالم بدن در سالم عقل دیمبر ادی از ھرگز و ديباش خود یسالمت مراقب - ١١۶
 به رموجه،يغ لیدال به بنا پرداختھا و کنند یم اقدام ھا حساب صورت پرداخت در موقع به شما یمال کادر دیشو مطمئن - ١١٧
  . کند یم وارد یریناپذ جبران لطمه شما یمال اعتبار به ھا پرداخت در ريتأخ چون. افتد ینم قیتعو
  . شود مبدل عادت به شما در خصلت دو نیا ديندھ اجازه و دينباش ريگ بھانه و جو بيع - ١١٨
 دايپ یمناسب حل راه ،یمشکل ھر یبرا تواند یم پشتکار و تیدرا با و است مخلوقات اشرف انسان، دینبر خاطر از ھرگز - ١١٩
  . کند
 داشته توجه دیريبگ کار به را افراد نیا ديخواھ یم اگر دارند، کار ادامه به لیتما یبازنشستگ از پس بازنشستگان از یبرخ - ١٢٠
 صرفاً  آنھا کار درخواست و باشد داشته وجود افراد نیا در یسازمان اھداف به لين جھت یکاف  زهيانگ ای و یانرژ و ییتوانا ديباش
  . نباشد یمال ازين رفع ليدل به

 و فعال یروھاين یبرا ترمز عنوان به خود تيموقع و یشغل عنوان حفظ جھت سازمان در یکس ديباش اريھوش ھمواره - ١٢١
  . نکند عمل یپرانرژ
  . ديبدھ درس زين گرانید به را آن و دیريبگ درس خود اشتباھات از - ١٢٢
  . شوند مطلع شما حس نیا از انياطراف ديندھ اجازه د،یا  دهيترس شدت به که آمده شيپ یمورد یوقت یحت - ١٢٣
  . ديکن آبونه یتخصص یھا هینشر اخذ یبرا را سازمان متخصص افراد - ١٢۴
  . دیرينگ کم دست را چکسيھ - ١٢۵
  . شود عیضا یکس حق ديندھ اجازه و ديباش فانيضع یحام - ١٢۶
 زد، خواھد لطمه شما یعلم اعتبار به امر نیا شدن روشن و ديدان ینم را بحث مورد موضوع که ديھست یجمع در اگر - ١٢٧
 ليتکم به فرصت نياول در تا ديکن سکوت ديتوان یم. دیساز انيع را خود یآگاھ عدم آن، مورد در نظر اظھار با ستين الزم

  . دیبپرداز خود اطالعات
  . ديکن صحبت شمرده و آرام - ١٢٨
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  . ناسزا و نيتوھ با نه د،يکن شرمنده را او یمنطق و حيصح رفتار با زند، یم سر یاشتباھ یکس از که یزمان - ١٢٩
  . کند وارد لطمه شما یروح سالمت به استرس و یخستگ ديندھ اجازه و ديکن استراحت یکاف اندازه به - ١٣٠
 یھا برنامه و عملکرد صحبت از تا ديدھ بيترت سرپرستان حضور با پاسخ و پرسش منظور به یا جلسه یگاھ چند از ھر - ١٣١
  . دیشو مطمئن آنان
 گام محابا یب دیا نشده مطمئن پل نیا استحکام از تا ھستند، کارمندان و تیریمد یارتباط پل ن،يمسئول و سرپرستان - ١٣٢
  . ديکن سقوط است ممکن صورت نیا ريغ در چون د،یبرندار
  . کنند دايپ ھا نهیھز آوردن نیيپا و ییجو صرفه یبرا ییراھھا شانیکارھا انجام در ابتکار با تا ديکن قیتشو را کارمندان - ١٣٣
  . ديباش داشته دسترس در را تجارت قانون کتاب - ١٣۴
  . دينکن ختهيبرانگ را گرانید حسادت خاص، افراد به حد از شيب توجه با - ١٣۵
  . ديبدھ را اشتباھاتشان جبران فرصت گرانید به - ١٣۶
  . ديکن کشف را خود قوت و ضعف نقاط - ١٣٧
 و چراغھا بودن خاموش از تا ديکن موظف را یکس مثال یبرا. رود ینم ھدر به ھودهيب ،یانرژ منبع چيھ دیشو مطمئن - ١٣٨
  . کند حاصل نانياطم روھاين خروج و یادار ساعات اتمام از پس آب یرھايش بودن بسته
  . دينکن قضاوت یکس مورد در برخورد، نياول با - ١٣٩
  . دیرينگ دهیناد را خود ششم حس - ١۴٠
  . گرانید نه د،يکن سهیمقا خودش با فقط را یکس ھر - ١۴١
  . ديکن هيتھ هياول یھا کمک جعبه کی بخش، ھر یبرا - ١۴٢
  . دیرينگ دهیناد را مثبت و یديتأک عبارات اعجاز - ١۴٣
 از طيمح ییبایز و فضا از نهيبھ استفاده یبرا و ديکن هيتھ خود اتاق یبرا را لیوسا نینوازتر چشم و مبلمان نیتر راحت - ١۴۴

  . دیريبگ کمک یداخل طراحان
. شوند مند بھره ھستند، یالھ یموھبتھا نیارزانتر که تازه یھوا و نور از ھمگان ديدھ اجازه د،ينکن مسدود را ھا پنجره - ١۴۵
  . اورديب ارمغان به طيمح یبرا یريچشمگ آرامش تواند یم مينس کی وزش یگاھ
 اگر. نمود حاصل را یشغل گردش مطلوب جهينت توان ینم کار، طيمح در یانسان یروين یبرا ییجا جابه ھر انجام از- ١۴۶
  . شود  یم کارشان از آنان یدلزدگ و یکار راندمان افت باعث نباشد، شده حساب و یاصول کارمندان ییجا جابه
 خودسرانه خود، نيفرام یاجرا و یشخص نظرات یساز ادهيپ یبرا مسئوالن و سرپرستان ديندھ اجازه و ديباش مراقب - ١۴٧

 تيمحبوب و شھرت حسن از نباشد، اجرا قابل و حيصح دستورات نیا اگر صورت نیا در رایز کنند، اعالم شما اسم به را یدستور
  . شد خواھد کاسته شما
 را یآموزش یکس ھر یبرا. ديندھ ھدر به یرضروريغ یآموزشھا با را یانسان یروين یانرژ و وقت ،یمال یھا هیسرما - ١۴٨
 نیا از استفاده یبرا یفرصت یوقت صورت نیا ريغ در. کند استفاده شیکارھا دنيبخش بھبود در آن از بتواند تا دينيبب تدارک
  . شود ینم مھارت کی به لیتبد ھرگز و شود یم سپرده یفراموش ورطه به زود یليخ ندھد، دست ھا آموخته
  . کند دايپ وسعت شما دید هیزاو تا ديکن یريگ ميتصم مسائل به راجع طرفانه یب - ١۴٩
  . ديکن مبارزه یانضباط یب نوع ھر با - ١۵٠
  . ديکن آغاز یمقو یا صبحانه خوردن با را خود روز - ١۵١
 وقت فوت بدون دارند، رييتغ ای ريتعب به اجياحت اگر و ديکن حاصل نانياطم مھم لیوسا ریسا و آسانسورھا بودن منیا از - ١۵٢
  . ديکن اقدام
 کسب را “سازمان پدر” لقب تا ديکن برخورد مسائلشان با دلسوزانه آنچنان است، کمتر کارمندان از شما سن اگر یحت - ١۵٣
  . ديکن

  . ديکن نرمش قهيدق ١۵ حداقل روز ھر یچاالک و یسالمت حفظ جھت - ١۵۴
 تیریمد نيب یشتريب تيميصم مشارکت نیا با تا ديکن ینظرخواھ زين کارکنان از ماتيتصم اخذ و ھا یزیر برنامه از یبرخ در - ١۵۵
  . ابدی شیافزا افراد یریپذ تيمسئول حس و گردد برقرار کارکنان و

  . دھند ارائه زين مناسب حل راه چند مشکل آن اعالم ضمن شوند یم رو روبه یمشکل با اگر ديبخواھ کارکنان از - ١۵۶
  . دیبپرداز وگو گفت به آنان با شخصاً  و دیشو کارکنان اتاق وارد یقبل اطالع بدون اوقات یگاھ - ١۵٧
  . ديببخش بھبود را افراد یکار هيروح طيمح در یشغل تيامن یبرقرار با - ١۵٨
 و کنند یم عمل اھرم مثابه به آنان دينکن مالیپا را آنان نفس عزت نادرست یبرخوردھا با و ديبدھ تيشخص افراد به اگر - ١۵٩
  . برسانند انجام به یبھتر تيفيک با و یروح فشار و استرس بدون است آنان عھده به که ییھا تيمسئول بود خواھند قادر
  . شود ناسالم یھا رقابت نیگزیجا کارکنان ییھمسو و یھماھنگ تا ديباش یميت کار دھنده جیترو و مشوق - ١۶٠
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