 ۲۰ﻧﮑﺘﻪ و ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ

 ۲۰ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﯾﮏ رزوﻣۀ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ

اﺳﺘﺨﺪامﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﻣﯿﺎن ﺻﺪﻫﺎ رزوﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ رزوﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ رﻗﻢ را ﺑﻪ
ﺷﺶ ﺛﺎﻧﯿﻪ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ از ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﯾﮏ اﺳﺘﺨﺪامﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﯿﺪ؟ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ رزوﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
 20ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد راهﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﻫﻢ اراﯾﻪ ﺷﻮد.

 .1ﻗﺼﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را ردﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ
اﺳﺘﺨﺪامﮐﻨﻨﺪه را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ رزوﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و
ﺗﺨﺼﺺﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺨﺪامﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای آن ﺷﻐﻞ ﺑﻪﺧﺼﻮص اﺳﺖ.

 .2درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻢ ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ رزوﻣﻪ درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻢ و ﺑﯽﻧﻈﻢ
و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ .روش ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽﺗﺎن اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .اﮔﺮ ﻗﺒﻼ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﯿﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺎر
را ﺣﺘﻤﺎ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﻠﻮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎیﺗﺎن داﯾﺮه ﺳﯿﺎه ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

 .3ﻋﮑﺲ ﻧﮕﺬارﯾﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﺘﺨﺪامﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﮑﺲ دﯾﮕﺮی را در رزوﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از آن
ﺷﺶ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﻪ دﯾﺪن ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻫﻨﺪ؟ در دﻧﯿﺎی ﺑﺼﺮی اﻣﺮوز ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﺟﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد و
اﮔﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را روی ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

 .4ﻣﺒﻬﻢ و ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﻧﻨﻮﺳﯿﺪ

ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﻣﻮرد اﻫﺪاف ﻣﺒﻬﻢ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎروﺷﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪامﺗﺎن را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ! ﯾﮑﯽ از ﺟﻤﻼت ﻣﺸﻬﻮر در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ
ﺣﺮﻓﻪای را ﻣﯽدﻫﺪ «.ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ ،ﺗﻤﺮﮐﺰﺗﺎن را روی ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ درد ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﻐﻞ ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺷﺮح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻐﻞ را دوﺑﺎره و دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ
آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﯿﺪ اﻧﻄﺒﺎق دارد.

 .5ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ را ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ورزش را دوﺳﺖ دارﯾﺪ و ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﯾﺪ و ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﺮد و  ...ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ
ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ دارد؟ ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺨﺪامﮐﻨﻨﺪه در ﻃﻮل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﻢ ﺣﻖ ﻧﺪارد از ﺷﻤﺎ
ﺑﭙﺮﺳﺪ؛ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻤﯿﻦ اول ﮐﺎر ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی آن اﮔﺮ ﻣﺜﻼ ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﻮد،
ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

 .6ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ذﮐﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺨﺪامﮐﻨﻨﺪه در رزوﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ آﻓﯿﺲ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﻤﯿﺎزه
ﻣﯽاﻓﺘﺪ .در دﻓﺘﺮﻫﺎی ﮐﺎر اﻣﺮوزی ،ﮐﺎر ﺑﺎ آﻓﯿﺲ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ در
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﺎر ﮐﺮدهاﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

 .7ﮔﺴﺴﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺒﺎﯾﺪ در رزوﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ
دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺗﻌﻠﯿﻖ و اﺧﺮاج ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎفﻫﺎﯾﯽ را در رزوﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﺪﺗﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ؛ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ آنﻫﺎ در
ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺷﮑﺎف ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ .اﮔﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺴﺖﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ .دورهﻫﺎی درﺳﯽ و ﮐﺎر از راه دور ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﯿﺪ.

 .8از ﻗﻠﻢﻫﺎی ﺗﻔﻨﻨﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﯿﺮﻋﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻮﻧﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر رزوﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را
ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺳﺎده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﻤﻼ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮی آنﻫﺎ را روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﻮآوریﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ او ﺑﺸﻮد .ﭘﺲ راهﺣﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺳﺎده ،ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﯿﺪ.

 .9ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﯾﺎﺷﺪ

ﺑﻠﻪ ،ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﺨﺪام دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم
اﺳﺘﺨﺪامﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن رﺟﻮع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ  92درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ
اﺳﺘﺨﺪام از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ در ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد
در ارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﻐﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ رزوﻣﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﻮد ﺑﻪروز
ﻫﺴﺘﯿﺪ و و ﺗﺤﻮﻻت آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

 .10از دﯾﺪ اول ﺷﺨﺺ ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رزوﻣﻪ را ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﮐﻠﻤﻪ »ﻣﻦ«
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ» .ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ «...ﻫﻤﺎن »ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ  ...ﺑﻮدم« اﺳﺖ .راه
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺒﺎراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ در وﻫﻠﻪ اول ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه «...و
»ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه .«...

 .11وﻇﺎﯾﻒ روزاﻧﻪ را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ
اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ روز ﺑﻪ روز ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ و ﮐﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺨﺪام.
آنﻫﺎ ﻓﺮض را ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ! در ﻋﻮض ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﺳﺖآوردﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﯾﺪ؛ ﭼﻄﻮر ﺷﻤﺎ درآﻣﺪﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ
داده و ﺑﻬﺮهوری را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدهاﯾﺪ.

 .12از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎﻧﺶ ﺑﺪﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
ﻓﻼن ﭘﺮوژه را در ﻣﺪت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻌﺒﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻼن ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻼن ﺟﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ  33درﺻﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺬب ﮐﻨﯿﺪ.

 .13ﮔﻠﻮﻟﻪﺑﺎران ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮﻟﺖﻫﺎ )داﯾﺮهﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ( ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺘﺨﺪام
ﻓﻘﻂ داﯾﺮه ﺳﯿﺎه ﺑﺒﯿﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ از اداﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رزوﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از
ﺑﻮﻟﺖﻫﺎ و ﺟﻤﻼت آراﺳﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس ،ﺑﺎ داﯾﺮهﻫﺎی ﺳﯿﺎه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

 .14اﻏﺮاق ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﯿﻘﺖ را درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از آن را ﻧﻪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﯾﮏ دروغ و ﯾﺎ اﻏﺮاق ،اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .اﻣﺎ دُم ﺧﺮوس ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ زد.

 .15از ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ ﮐﺎری ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ ،ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞآدرس ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در آﻧﺠﺎ
ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﻣﻦﺗﺮ و ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ آدرس
ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ واﻗﻌﯽ ﺷﻤﺎ در آن ﻫﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 .16در ﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ  99درﺻﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در رزوﻣﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ» :در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اراﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ« .اﯾﻦ
ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺧﻂ از ﻓﻀﺎی ﺑﺎارزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دو ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اراﯾﻪ دﻫﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ
آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

 .17ﯾﮏ رزوﻣﻪ آﻣﺎده ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻧﻔﺮﺳﺘﯿﺪ
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﯾﮏ رزوﻣﻪ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻤﺎن را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ
ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮدش را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
اﺳﺘﺨﺪامﮐﻨﻨﺪهای در ﺟﺴﺘﺠﻮی رزوﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮﮐﺘﺶ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺲ رزوﻣﻪای
ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ،ارزش ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.

 .18ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ ) (Cover Lettersﻧﻔﺮﺳﺘﯿﺪ
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ رزوﻣﻪ ،ﺑﺮﮔﻪ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد و دﻻﯾﻞ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯽﻓﺎﯾﺪ و ﺗﻠﻒ
ﮐﺮدن زﻣﺎن و ﻓﻀﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ آن را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ .اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻘﺎﺿﺎ دادهاﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی از ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 .19ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی رزوﻣﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورد در ﻗﺴﻤﺖ ﻫِﺪِر ﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺎزی ﺑﺎ اﺳﻢ ﺧﻮد
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ روی ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﺪرﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺳﭙﺮده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﯾﺮاﯾﻦ از روشﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺳﺎده ﺑﺮای ذﮐﺮ ﻧﺎﻣﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 .20ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﺶ از  15ﺳﺎل اﺷﺎره ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮدن ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از اول ،زﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ زﻣﺎن دﻗﯿﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﭙﻠﻢ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ دارﯾﺪ ﺧﻮدش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و دﺑﺴﺘﺎن ﻫﻢ رﻓﺘﻪاﯾﺪ! ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ و ﺣﺴﺎس اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ .ذﮐﺮ وﻗﺎﯾﻊ و ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻗﺒﻞ از  15ﺳﺎل،
رزوﻣﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ
در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎریام ،ﺑﺎرﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪن رزوﻣﻪ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮم و ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ
اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎﺷﻢ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ  20ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﻻ ،ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ
دو ﻣﻮرد از ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ از ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﮑﺲﺗﺎن را در رزوﻣﻪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻠﻤﻪ
 Resumeرا در ﺑﺨﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﻮﮔﻞ وارد ﮐﺮدم در ﺻﻔﺤﻪ اول از ﺑﯿﻦ ﺳﯽ رزوﻣﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ دو رزوﻣﻪ ﻋﮑﺲ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را داﺷﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻠﻤﻪ رزوﻣﻪ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدم ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻣﻮرد از ﺳﯽ ﻣﻮرد ﻋﮑﺲ ﻧﺪاﺷﺖ!
اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﮑﺎت ﺑﯿﺴﺖﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮدازش ﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد) .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ( .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدم دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ دو ﺳﻪ
ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ.
اﻏﻠﺐ در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاﻧﺪن رزوﻣﻪ و ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﮐﺎر و
ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﻌﺪی ﺣﺴﺎس ﺑﻮدم )ﻣﻮرد  ،(7اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻊ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺟﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن آن ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﻮرد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮدم ﻫﯿﭻوﻗﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدم ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ
اﺳﺘﺨﺪام ،در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪام ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در واﻗﻊ ﭼﮑﯿﺪهای از ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ :ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭼﻪ در رزوﻣﻪ و ﭼﻪ در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،اﮔﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ،دﯾﺮ ﯾﺎ
زود ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪﮐﺎرهاﯾﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﮐﻢﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن ﺷﻐﻞ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورﯾﺪ» .ﺧﻮد« ﺷﻤﺎ ،زﯾﺒﺎﺗﺮ و اﺛﺮﮔﺬار از ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﺰﻧﯿﺪ.

====================
از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:
 اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ  ۲۵وﯾﮋﮔﯽ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻗﺒﻞ از  ۳۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ  ۳ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ۸ -اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮک ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺪ

  ۱۰ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ و  ۴راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن  ۱۴ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ راﯾﮕﺎن و آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ،اﯾﻦ  ۴ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮا ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺷﺪن ﺷﺎدﺗﺮ ﺑﻮد -ﻧﻮر آﺑﯽ ،ﺧﻮاب ﺳﯿﺎه :ﭼﺮا ﻧﻮر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب آﺳﯿﺐ زاﺳﺖ؟
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