
سمینار آموزشی



ـ دانشگاه صنعتي اميرکبير MBAمهندس صنايع و 
تحليل گر كسب و كار و مشاور مديريت

نويسنده و مترجم در حوزه هاي مديريت و كار حرفه اي
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کار مورد نیاز بازار  مهارت  و  دانش  از    من  را  
دست آوردم دانشگاه به 

کاري یک فرصت  ...  فقط 





!حرفه اي بودن

تفکر  
سيستماتيک

تخصص















































Proficiency, Skill;

زبردستي، چيرگي، مهارت



A person with a high level of 
knowledge or skill; a specialist

فردي که دانش يا مهارت بسيار عميقي  
دارد





مالي منابع انساني استراتژي
سازماندهي توليد بازاريابي

نمونه هاي دانش مديريت
ادبيات هنر مهندسي
مالي علوم اجتماعي پزشکي

نمونه هاي حوزه هاي تخصصي

ادراك و آگاه سازي ديگران

تمركز بر مشتري

ايجاد و نگهداري روابط

به كارگيري تخصص و دانش

دستيابي به نتايج پايدار

حرفه اي گري و اخالق

مسئوليت پذيري رشد فردي تفكر سيستمي و  
آينده نگر روابط بين فردي مهارت ارائه، 

نگارش و گفتگو

دانش و 
قابليت هاي 
مورد نياز 
بازار

شايستگي 
شغلي

رفتار 
حرفه اي



شایستگی تجربه، سابقه و 
رزومه

آشنایی با حوزه  
کاري خاص ۳۲۱





یک عالمت ضرب در 999 !!!هزارتومان براي 



اسمیت آدام 
1790-1723











گیتس بیل 
1975-1968

ها بیتل 
1964-1957

















مورد خودتان در  سوابق تحصیلیاطالعات عمومی 

آموزشی سوابق 

شغلی سوابق 
مقاالت و افتخارات ها،  کتاب 

ها مهارت 



مختصر و مفيد بنويسيد

در انتخاب واژه ها بسيار دقت کنيد

ظاهر رزومه تان را ساده اما زيبا نگه داريد

!حواس تان باشد رزومه تان را به چه کساني مي دهيد







مسئله

ناظر متخصص يک

ناظر متخصص دو

تحليل گر سيستم





























تصدي يک شغل

يک سبک رفتاري



انجام به ترين کاري که مي توانيد، وقتي که عالقه اي 
به کارتان نداريد و توليد به ترين و عالي ترين 

خروجي ها با وجود تمامي مشکالت 



خودشان را 
مديريت  
!مي کنند

هميشه در حال  
خودارزيابي  

!هستند

خودشان را 
به روز نگه  
!مي دارند

بلدند چطور  
کارها را ياد  

!بگيرند

به شکل  
پيش دستانه  
ريسک پذير  

!هستند

کارشان را 
مديريت  
!مي کنند



!موفقيت يعني رضايت از بودن

!موفقيت يعني حداکثر کردن شادي

!موفقيت يعني کشف کردن

!موفقيت يعني دائمي کردن لذت ماندن در قله



عادت ها رفتارها

ابزارها مهارت ها



.جوان باشيد اما كودك درون تان را كنترل كنيد

.تأييد ظاهري شما توسط ديگران، به معناي تأييد باطني نيست

.محترم و محبوب بودن شما بايد به دليل دانش و مهارت و رفتارتان باشد

.اولويت اصلي است نه دوستي» همكار بودن«در سازمان 

.تخريب اعتماد در سازمان، بدترين گناه سازماني است



مديريت زمان

مديريت وظايف

مديريت اشتباهات كاري

سازمان دهي كارها و محيط كاري

يك روز كاري اثربخش



حس مالكيت نسبت به كار خود

شبكه سازي حرفه اي در داخل و خارج سازمان

استانداردهاي كاري رعايت

مسئوليت پذيري







در رشته ي تخصصی ات موفق شده اي   وقتی 
واقعا کار است   که متوجه نباشی کاري که می کنی 

.یا بازي
وارن بيتي




