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سانی  به  وانتمی هاآن ترینمهمخود زیر فرآیندهایی دارد  که از  نوبهبهفرآیند مدیریت منابع ان

 زیر اشاره کرد: فرآیندهای زیر

 طراحی شغل 

 نیروی انسانی  ریزیبرنامه 

  جذب و استخدام 

 آموزش 

 ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان 

 مشارکت کارکنان 

 حقوق و مزایا و نظام جبران خدمت 

 ارتقا و مسیرهای رشد شغلی 

 و جانشین پروری استعدادیابی 

 ایمنی، سالمت، بهداشت و رفاه کارکنان 

. شتتاید بتوان انتخاب دهدمیاتفاقاتی استتت که در زند ی هرکر روی  ترینمهماستتتخدام از 

انتخاب و ت تتمیم  3شتتغل و ستتازمان را در کنار انتخاب رشتتته تو تتیلی و انتخاب همستتر ، 

 برای هر فرد دانست . کنندهتعیینو  سازسرنوشت

 

 خالصه شده توسط مدیران ایران

www.modiriran.ir 
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 و مراحل مختلفی به شرح زیر دارد: ها امفرآیند استخدام  

 و واحدهای مختلف سازمان هابخشخالی شدن یک پست سازمانی یا اعالم نیاز از سوی  .1

و تعیین معیارهای  هاقابلیتمرور و تولیل شتتتغل، تدوین شتتترایز احراز یا فهرستتتت  .2

 استخدام

 طراحی برنامه جذب .3

 اجرای برنامه جذب .4

 درخواست کار هایرزومهدریافت و مدیریت  .5

 کار درخواست شدهتکمیل هایفرمو  هارزومهارزیابی اولیه  .6

 هادرخواستو  هارزومه تردقیقارزیابی  .7

 تهیه لیست کوتاه از داوطلبان واجد شرایز  .8

 طراحی فرآیند ارزیابی .9

 / انجام م احبه هاارزیابیانجام  .10

  شدهپذیرفتهدعوت به کار متقاضیان  .11

 انجام اقدامات بدو استخدام .12
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 کارفرمایی رندب

از ت تتویری نهنی که  استتت عبارتبرند 

یک مو تتو ، خدمت، ستتازمان در نهن 

شتریان  کنند انم رف، مخاطبان  و  م

ست . یک برند معتبر و  خود ایجاد کرده ا

 مترادف  معمو  نامخوش

 

وز و... ر فنّاوری، عملکرد ، قابلیت اطمینان ، پایداری و دوام، غرور و افتخار، پرستتتتی ،  باکیفیت

 است.

مان هان  هایستتتاز نهموفق ج یادی  هایهزی ندمیز ند خود و  کن هار بر تا بر آوازه و اشتتتت

مو تتوشتشتتان بیفزایند، هراکه برند باعب جلت اعتماد مشتتتریان، افزایش ستتهم بازار، تمایز 

 .شودمیمو و  در مقایسه با مو وشت رقبا و افزایش درآمد و سود 

ن بود اعتمادقابلکیفیت، مطلوبیت و تا مشتتتتری درباره  شتتتودمیباعب  نامخوشبرند خوب و 

 تسریع کند. موردنظرمو و  تردید نکند و در انتخاب و خرید مو و  

ت تتور کنیم که در رتتورت اعتماد به  ایبالقوها ر افراد جویای کار در بازار کار را هم مشتتتری 

ستخدام تمایل و  ر رورت درسازمان و  شتن ت ویر نهنی مثبتی از آن برای جذب و ا ایش دا
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مو و    ر برندا.بریممیبه نام برند کارفرمایی پی  ایسرمایهآنگاه به اهمیت  کندمیپیدا 

 ایطهراببدانیم، برند کارفرمایی  کنندهم تتترفروانی و عاطفی بین تولیدکننده و  ایرابطهرا 

 عاطفی و روانی بین کارفرما و داوطلبان استخدام است.

مویز مستتاعدی برای کار کردن  موردنظربرند کارفرمایی خوب به آن معنی استتت که ستتازمان 

 خوب و من فانه است، برای رشد و یاد یری و پیشرفت کارکنانش  هایشپرداختدارد، 

، نیازهای متنوع کندمیستتتهیم  هاموفقیت، کارکنان را در  کندمیمناستتتبی اجرا  هایبرنامه

 .نمایدمی تأمین اشمکانحتیلقی کرده و کارکنان را ارزشمند ت

ضی  ایاندازهبهاهمیت برند کارفرمایی  ست که بع تالش برای ارتقا آوازه و اعتبار  نظرانراحتا

 .دانندمیاستخدام  هایاسترات ی ترینکنندهتعیینو  مؤثرترینکارفرمایی سازمان را 

 یم؟چگونه کارکنان سازمان را به سفیران استخدام تبدیل کن

در مورد اینکه ستتتازمان ما ستتتازمان مطلوب و کارفرمای  تواندمیبهترین منبع و مرجعی که 

 مناسبی است تبلیغ کند کارکنان موجود سازمان هستند.

آن و همچنین معرف و مبلغ  مو تتوشت و مامبلغ و مروج ستتازمان  توانندمیکارکنان راضتتی 

سته  هایفررت شای شند و دیگرانی را که  سازمان ما با ستخدام  ا

 هستند برای استخدام در 

 سازمان دعوت و تشویق کنند.
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ه ک یابدمیاین احتما  افزایش  شتتودمیفردی برای استتتخدام وقتی یکی از کارکنان ما معرف 

ستتت ، واستتطه این ارتباو و آشتتنایی شتتده ا شتتناستتدمی خوبیبههون فردی که هردو طرف را 

دارند و همکاری موفقی را آغاز کرده و ادامه  باهمطرفین این ارتباو تناستتتت خوبی  احتماشً

 خواهند داد.

 است ،  مؤثر هاسازمانعوامل زیادی بر رضایت کارکنان موجود 

که جا نان و  ازآن کارک یت  عب رضتتتا با مل  عب جلت و جذب  تبعبهفراهم کردن این عوا با آن 

 :کنیممیفهرستی از این عوامل را معرفی  شودمیمتقاضیان بیشتری 

 داشتن شغل هالشی، برانگیزاننده و متناست با روحیات فردی 

 داشتن سرپرست مستقیم شایسته و روابز مناسبات خوب و مطلوب با او 

 احساس غرور و افتخار نسبت به سازمان و اعتبار اجتماعی ان 

  برای رشد، یاد یری و ارتقا هاییفررتداشتن 

  و مزایای من فانه ، کافی و مبتنی بر عملکردحقوق 

  اعتمادقابلفضای همکاری رمیمانه و همکاران خوب و 
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 استخدامی هایمصاحبهبرای افزایش اعتبار  هاییتوصیه

 

از یتتک روش و رویکرد دارای ستتتتاختتتار برای  .1

ستفاده کنید . بدون هدف و  آوریجمع اطالعات ا

 استتاس برم تتاحبه نکنید . م تتاحبه را  برنامهبی

تعریف  قبالًکه  هاییوی  یو  هامهارت هاقابلیت

 انجام دهید. ایدکردهو تدوین 

و  پوشتتتیشتتتیکظاهری  هایجانبهاجازه ندهید  .2

 تأثیر شتتما بر ازحدبیشخوب رتتوبت کردن و... 

های  طا های ادراکی و خ طا قت خ  ذارد ، مرا

 ارزیابی باشید.

ز تعابیر کمترین ، بیشتتتترین، درستتتواشت خود ا .3

، رینتبزرگ، ترینستتخت، ترینشتتیرین،  ترینتلخ

عابیر کمک  ترینمهم و... استتتتفاده کنید . این ت

روی نقاو عطف عملکرد  شوندهم احبهتا  کندمی

برای شما  مثا  و  هاآن ازکند و  تأکیدو رفتارش 

 نمونه نکر کند.
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ست اطالعات کافی به  .4 ست ک کنندهم احبهبعدی نپردازید ،  سؤاشتقبل از ک ه ا

 قبلی شنیده است یا نه و اوست که سؤا باید ت میم بگیرد آیا اطالعات کافی از پاسخ 

 باید ت میم بگیرد 

 بعدی را هه وقت طرح کند. سؤا  .5

 توجه کنید. شوندهم احبه غیرکالمیبه رفتارهای  .6

 دقتبهرا  شتتوندهم تتاحبه ایمهزند یناو  ایشتتناستتنامهقبل از آغاز م تتاحبه اطالعات  .7

 باشد. سؤاشتمنبع خوبی برای طرح بعضی  تواندمیمطالعه کنید . این اطالعات 

طرح کند ا ر او در میان جلسه  سؤا  شوندهم احبهخود اجازه ندهید  سؤاشت پایان تا .8

 مطرح کرد موترمانه پاسخ به آن را به پایان جلسه م احبه ارجاع دهید. سؤالی

مطالت ارتتلی وارد  جایبه وقتی وی هبه شتتوندهم تتاحبهبه شتتکل موترمانه از پرحرفی  .9

شیه  سخیا از  شودمیحا شن طفره  هایپا جلو یری کنید و او را به  رودمیرریح و رو

 جریان ارلی م احبه بر ردانید.

 یهاخپاسلفظی نشوید و نسبت به  هایجد مخالفت نکنید با او وارد  شوندهم احبهبا  .10

هیجانی فوری و شتتدید نداشتتته باشتتید . تنها استتتثنا در این موارد  هایالعملعکراو 

 ا بسنجید.ر آورموقعی است که بخواهید پایداری و مقاومت 

دارد .  شتتوندهم تتاحبهحستتن ختام م تتاحبه هم بستتیار مهم استتت و آثار زیادی روی  .11

رله سخ دهید و  شوندهم احبه سؤاشتبه  باحو و موترمانه م احبه را تمام  مؤدبانهپا

 کنید.
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ستخدام  هایمشابهتاجازه ندهید  .12 شخ ی و شخ یتی روی ت میم شما برای ا

 هایانتخاباما برای  اندمناستتتبرای انتخاب دوستتت  هامشتتابهت  ونهایناثر بگذارد. 

 استخدامی موضوعیت ندارند.

ستتتتخدام نکنید ، هنین بیش از نیاز شتتتغل را ا هایقابلیتو  هامهارت بادانشافرادی  .13

شکل پیدا  معموشًافرادی  شغل خود م شغل  کنندمیو دیر یا زود با  شخص و  ست  . تنا

 و حفظ شود. تأمینبرای هر دو طرف مهم است و باید 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 اجتماعی شدن کارکنان جدید االستخدام

طرفین اغلت مدتی را با تنش مالیم و احتیاو همراه  شتتودمیوقتی فرد جدیدی وارد یک  روه 

 .کنندمیافکار و اطالعات ررف موک زدن یکدیگر  کارانهموافظهو  شدهحساببا تباد  
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ت شناسندممکن اس ارالنمیو یکدیگر را  کنندمیافرادی که برای اولین بار باهم برخورد 

در کارکنان  وی هبهایند. این حالت او  احستتتاس ناراحتی و مودودیت نم هایهفتهدر روزها و 

ستند تا مطمئن  دقتبهو  کنندمیعمل  بااحتیاو هاآنجدید م داق دارد.  شان ه مراقت رفتار

 نکند. دارخدشهرا در حا  و آینده تهدید و  هاآنشوند که هیچ لغزش یا اشتباهی موقعیت 

کاهش یابد و اعضتتای  ندتوامیهم  هاتنشاین  شتتودمیکه یخ آب  طورهمان زمان با ذشتتت

سازمان  شتر با هنجارها و رفتارهای مورد انتظار  روه و  شنایی بی ضو عنوانبهجدید پر از آ  ع

 جدید پذیرفته شوند.

و استتتتانداردها و هنجارهای آن  پیونددمیبه ستتتازمان  ترعمیقزودتر و  جدید کارمندوقتی 

، مشارکت بیشتری در شودمیو تقویت احساس ما بودن و   روه بودن در ا پذیردمیسازمان را 

 اشنگرانی، از ستتطح اضتتطراب و  کندمیامور ستتازمان خواهد داشتتت . امنیت شزم را احستتاس 

 ،  پذیردمی، اهداف سازمان و ت میمات مدیران سازمان را بیشتر  شودمیکاسته 

 

،  ترهمد با ستتازمان  طورکلیبهو  کندمیو جزئی را بیشتتتر تومل  ایستتلیقه نظرهایاختالف

 .شودمی نواترهمهمفکرتر و 

ستخدام   هایسازمان همه  تقریباًاست که  ایاندازهبهاهمیت فرآیند اجتماعی شدن در فرآیند ا

ستخدام کارمند  جهانخوب و موفق  رله بعد از جذب و ا ز ارا برای این کار آغ هاییفعالیتبالفا

 این کارهاست. ترینمهمی از ازی او یکسکه توجیه و روانه  کنندمی
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تا کارکنان جدید خود را با  کنندمیتالش  هاسازمانروانه سازی فرآیند است که طی آن 

شتری به حداکثر  شغل و نقش  وریبهرهسرعت بی شامل جذب  موردنظردر  سانند . این کار  بر

و فراهم کردن   روهبا  هاآنافراد مناستتت ، فراهم آوردن ابزارها و ملزومات کاری ، آشتتنا کردن 

ضو جدید در  شدن ع ضای همدلی ، همکاری و پذیرفته  شزم در بدو  هایآموزشو ارائه   روهف

 کار است.

سانی  هایشیوه مؤثرترینیکی از  توانمیاین کار را  ستخدام و مدیران منابع ان مداخله فرآیند ا

 در موفقیت سازمان متبوعشان دانست. هاسازمان

افراد تازه استتتتخدام با ستتتازمان استتتت  هایتالشدر زمره اولین برخوردها و  ازآنجاکهاین کار 

سازمانی  تواندمی سازمان دارد روی روحیه ، انرژی و نگرش  عالوه بر پیامدهای مثبتی که برای 

 مثبتی داشته باشد و بر نرخ نگهداری و حفظ کارکنان شایسته بیفزاید. آثارکارکنان جدید هم 

 

 منتورینگ

ست که در  مؤثریساده اما  هایشیوهگ یکی از منتورین برتر جهان در  هایسازمانو موفقی ا

او  استتتتخدام کارکنان جدید برای افزایش احتما  موفقیت این کارکنان به  هایماهو  هاهفته

 . شودمیکار  رفته 

http://www.modiriran/
http://telegram.me/modiriran


 

 

  www.modiriran                                                                                  http://telegram.me/modiriran 12 

 

 شرکت های موفق جهان چگونه استخدام می کنند؟

 

شبختانه در  ضی اخیر  هایسا خو شرو ایرانی هم از این روش جالت و  هایسازمانبع پی

 .کنندمیید برای آموزش کارکنان جدید خود استفاده جد

منتور در ادبیات مدیریت منابع انستتتانی فردی استتتت موفق ، مجرب، آ اه از اهداف و م تتتالح 

یابدتا کارکنان جدید را هدایت  مأموریت میاعتماد که از سوی سازمان  مورد وسازمان ، وفادار 

را در  هاآنباشتتتد  و  هاآنرفتار و عملکرد الگوی  ازنظرآموزش دهد،  هاآنو حمایت کند ، به 

 پایان دوره منتورینگ به فردی موفق و شایسته مثل خودش تبدیل کند.

ستهموفق منتورهای خود را از میان کارکنان  هایسازمان ری  هایوی  یکه دارای  ایشای خا

جدید معرفی کرده و را به کارکنان  هاآنشزم  هایآموزشو پر از  کنندمیانتخاب هستتتتند 

 خود را آغاز کنند. سازسرنوشتحساس و  مأموریتتا  دهندمیتخ یص 

 یک  منتور شایسته عبارت است از : هایوی  یو  هاتوانایی ترینمهم

 به یاد یری و یاددادن باشد. مندعالقه .1

به دیگران و هم در  وش دادن دارای  .2 فاهیم  قا  م هارتهم در انت باطی  هایم ارت

 باشد. قبو قابل

 از ارتباو با دیگران و رشد و موفقیت دیگران استقبا  کند و لذت ببرد. .3

 پرحورله باشد. .4

 معلمی داشته باشد. هایمهارت .5

 سازمان باشد. موردنظریات و اخالق هاارزشرفتار الگوی عملی  ازنظر .6
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 هالشگر باشد. .7

 د.کن تشویق جدیدو خالقیت را در کارمند  پذیریریسکهالشگری ،  .8

شغلی برای کارمند  .9 شرفت  ست پی سیر منا ستعدادیابی  و یافتن م شاور خوبی برای ا م

 جدید باشد.

 باشد. اعتمادقابلرادق و  .10

 توانا باشد. هاآندر ایجاد و انتقا  انرژی در کارکنان جدید و نفون در  .11

 در ارزیابی رفتار و عملکرد و ارائه بازخوردهای سازنده ، توانا و ماهر باشد. .12

 سنجش اثربخشی استخدام

ی اثربخش ترتیتاینبه. اندکردهتعریف  شدهتعییناثربخشی را میزان توقق اهداف از پیش 

استخدام یا استخدام اثربخش به معنی توقق یافتن اهداف از قبل 

  برای فرآیند استخدام است. شدهتعیین

 هدف ارلی داشته باشد. 3 تواندمیاستخدام 

 هایتواناییو  هاوی  یفرد یا افرادی با  استتتتخدام تأمیناو  ؛ 

 )کیفیت( موردنظر

 دوم؛ استخدام با حداقل هزینه ممکن )اقت ادی بودن استخدام(

 در زمان مناست)سرعت( شدهاستخدامسوم؛ آغاز به کار افراد 
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 هاستخدام باید میزان توقق این سه هدف ارلی را انداز فرآیندلذات در سنجش اثربخشی 

نه مناست و هزی زمانکه توانسته باشد فرد موردنظر را  در  فرآیندی را اثربخش دانست رفت و 

 معقو  استخدام کند.

که در دنیای   ونههمانتعیین شتتتود.  کنندهدرخواستتتتکیفیت استتتتخدام باید توستتتز واحد 

 .کندمیبازاریابی و فروش نیز کیفیت و ارزش را مشتری تعیین و تعریف 

س سنجش کیفیت ا عملکرد و رفتار خود را در کاری  واردتازهتخدام باید منتظر ماند تا فرد برای 

که به او موو  شده نشان دهد و سپر مورد ارزیابی قرار  یرد. لذا بهتر است این کار به پایان 

 دوره استخدام آزمایشی موکو  شود.

 وانعنبهنتایج حارتتتل  از توانمی  یردمیکه کارمندی مورد ارزیابی عملکرد قرار  بار هربعالوه 

 استفاده کرد. هااستخداماطالعات مفید و مهمی برای سنجش اثربخشی 

 فرآیند نینفعمشتتتری یا  توانمیهم  شتتدهاستتتخدام، کارمند تازه  ترمدرنو  تروستتیعدر نگاه 

استتتخدام تلقی کرد . لذا خوب استتت برای ح تتو  اطمینان بیشتتتر از کیفیت استتتخدام از او 

شود تا  نظرهم ستخدامپیدا کنیم که هر دو طرف  اطمینانسنجی  شونده از  کنندها ستخدام  و ا

 .کنندمی تأییدکیفیت فرآیند راضی هستند و آن را 
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 صنعت استخدام در انگلیس

ستخدام در  سیاریا از کشورهای پیشرفته  ب

 درآمدهیک رتتنعت د  رتتورتبهو رتتنعتی 

شرکت ،  ست.هزاران  ستا  برخود را  وکارک

عت برقرار و استتتتوار  استتتتاس این رتتتن

 هاستتازمانبه ستتایر  هاشتترکت.این اندکرده

جذب و استتتخدام ارائه  ی درزمینهخدماتی 

 .کنندمی

ساله بین یک تا دو میلیون  ستان هر در انگل

شرایز اقت ادی راکد  نفر با توجه به اینکه 

 20و بین  شوندمیاست یا پررونق استخدام 

ررف این کار  30تا   . شودمیمیلیارد پوند 

رنعت  دیگرعبارتبه ستخدام یک  رنعت ا

 میلیارد پوندی است. 30تا  20پررونق 

 کامالًاستتتخدام در انگلستتتان یک رتتنعت 

ست . در این کشور    هاییشرکتتخ  ی ا
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تعریف  هازمانساخود را کشف شکار و استخدام مدیر برای سایر  مأموریتوجود دارند که 

 یا  اندکرده

اطالعات  فنّاوریو یا در استتتخدام در حوزه  کنندمیکه فقز فروشتتنده استتتخدام  هاییشتترکت

 تخ ص و تمرکز دارند.

در حوزه استخدام است  ایحرفهیک انجمن رنفی و    (REC)کنفدراسیون استخدام و اشتغا  

شر  اوشًکه  ستخدام و روندهای آن منت رنعت ا شات جالت و جامعی را در مرود  ساله  زار هر

 .کندمیجایزه اهدا  هاکنندهاستخدامحوزه مختلف به بهترین  19هرساله در  ثانیاًو  کندمی

ستخدامشرکت  ترینبزرگ سا  درآمد دارد. این  کنندها سی بیش از یک میلیارد دشر در  انگلی

 که شودمیمهم و جدی تلقی  قدرآنانگلیسی  هایشرکت بین درن و در انگلستارنعت 

استتتفاده  کنندهاستتتخدام هایبنگاهاز خدمات  هاآندررتتد  80حدود   هانظرستتنجی استتاس بر

 .کنندمی

 ؟ابندییممدیران پیشرو و مدیران بزرگ چگونه افراد هوشمند را 

. وقتی فردی در  هاستسازمانبر موفقیت افراد و  مؤثروجوه  نیترمهماز  شغل و تناست شخص

ساز ار  یهای  یوکه با روحیات عالئق و  ردی یمشغل یا نقشی قرار  شخ ی و شخ یتی او 

در طبیعت و نهاد  هاانسانمدیران بزرگ دنیا معتقدند همه .شودیماست دنیای از موفقیت آغاز 

 .  ماندیمدارند که همواره با آنان  ییهای  یوخود 
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 یا هیو، روش شتتودیمبرانگیخته  یا هیوروش  که هرکر به دانندیممدیران برجستتته 

 .دارد و شیوه خاری هم برای برقراری ارتباو با دیگران دارد دنیشیاندبرای 

دود مو هاانستتتانکه امکان تغییر دادن طبیعت  اندافتهیدرمدیران بزرگ و موفق دنیا به تجربه 

ست، لذا روی این  هرکر را در شغل ، نقش  کنندیمو تالش  کنندیم ی ذارهیسرما هاتفاوتا

 .رندیکار به شیهای  یو، موقعیت و مسئولیت مناست با 

و ررف منابع برای برطرف کردن نقاو  ی ذارهیسرما یجابهاین رویکرد به این معنی است که 

 .کرد ی ذارهیسرما هاآننقاو قوت  یریکار بهت و ضعف افراد باید روی شناخت ، تقوی

ست که به درون  نیتربزرگامروز، یکی از  یهاسازمانپررقابت  یایدر دن وظایف هر مدیر آن ا

ستعدادهاکارکنانش نفون کند،  شمندو  ا شف کند و  یهایهو را به عملکرد تبدیل  هاآناو را ک

 نماید . 

 : از عبارت استهر مدیر  یهاتیفعال نیترمهمامروزه  گریدعبارتبه

 زینش درست فرد یا  زینش فرد درست  

 مشخص نمودن انتظاراتی که از افراد دارد 

 انگیزش کارکنان 

 فراهم نمودن امکان و فررت رشد افراد 
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ستگی اجرا کند  شای سئولیت را به   یاتهبرجسمدیر   اهچیها ر مدیری نتواند این ههار م

یک مستتتئولیت کلیدی و بستتتیار  هاآناین ههار مستتتئولیت اولین   انیدر منخواهد شتتتد و 

استتتت.به همین دلیل نخستتتتین خدمتی که مدیران برجستتتته به  ر ذاریتأثو  کنندهنییتع

و سپر کارکنان را  کنندیماین است که استعدادهای نهفته آنان را کشف  کنندیمکارکنانشان 

 .به کار آید و بروز کند مؤثرترو  یستدربه استعدادهاکه این  دهندیمقرار  یدر نقش

ستعداد(  شمندی) ا ست که دانش و مهارت را  بادانشتفاوت مهم هو یاد  توانیمو مهارت این ا

فت هارت   ر قا  داد. دانش و م به دیگران انت یک نقش  یهاراههگونگی و  درواقعو  اجرای 

شمندی را  ستند اما هو سنین   هیوبهه سهولت آموخت و  سرعتبه توانینم یسالبزرگدر  و 

 . هوشمندی و استعداد خود را به دیگران منتقل کند تواندینم کرچیه

ستخدام کارکنان جدید از  سته در فرآیند ا ست که مدیران برج  ییهام احبهبه همین دلیل ا

 .نامندیم هایهوشمندرا م احبه شناسایی  هاآنکه  کنندیماستفاده 

ک فرد ی یعملکرد آتکننده رفتارها و  ینیبشیپموفق بهترین عامل  ودر دید اه مدیران بزرگ 

 . اخیر اوست  هیوبه، رفتارها و عملکرد  ذشته 
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باشگاه مدیران ایران یک فضای حرفه ای و فرصتی عالی برای یافتن افراد حرفه 

 ای است .

 افرادی که شاید شریک شما یا عضوی از تیم کاری شما باشند . 

 در تمام دنیا یکی از بهترین راههای شکار افراد نخبه در تیم هاست .شبکه سازی 

Modiriran.ir/club 
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