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 فهرست مطالب
 

 7 ............................................................................................................................... پیشگفتار

 .Error! Bookmark not defined ................... آغاز کار: گفتار اول
 .Error! Bookmark not defined ........ خوب ریتاث تیاهم: گفتار دوم
 !Error ...... یتیریو مد شغلي شرفتیپ یبرا یعال یراهبردها: گفتار سوم

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........ اشتباهات مهلك: گفتار چهارم

 Error! Bookmark not.......... احترام گذاشتن به همكاران: گفتار پنجم
defined. 
 .Error! Bookmark not defined و نفوذ یابیاصول دوست: گفتار ششم
 .Error! Bookmark not defined .................... کار دوم: گفتار هفتم
 .Error! Bookmark not defined . باالتر رانیانتقاد از مد: گفتار هشتم

 .Error! Bookmark not defined ............. رنگ دفتر کار: گفتارنهم
 Error! Bookmark not...... یشغل تیریدر مد تیموفق دیكل: گفتار دهم

defined. 
 Error! Bookmark not.......... اشتباهات رزومه نویسي: ازدهمیگفتار 

defined. 
 Error! Bookmark not........... مناسب یگذار هیسرما: گفتار دوازدهم

defined. 
 Error! Bookmark not............ مدیریت مالي در منزل: زدهمیگفتارس

defined. 
 .Error! Bookmark not defined . ایمهمان دن نیبهتر: گفتار چهاردهم
 .Error! Bookmark not definedنكات مهم در مهماني: گفتار پانزدهم

 .Error! Bookmark not defined . کت و شلوار دیخر: گفتار شانزدهم
 .Error! Bookmark not defined ......... تكنیكهاي جذب: گفتار هفدهم



 !Error ....... یشوق به زندگ تیتقو یساده برا یراهکارها: گفتار هجدهم
Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........ عادات مناسب: گفتار نوزدهم
 .Error! Bookmark not defined بر خانواده یرگذاریتاث: ستمیگفتار ب
 .Error! Bookmark not defined ........ آغازتعامل: کمیو  ستیگفتارب

 !Error ... یدر همه ابعاد زندگ تیبه موفق لین یگامها: و دوم ستیگفتار ب
Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notرانیمد یبرا یینکات طال: و سوم ستیگفتار ب
defined. 

 Error! Bookmark not......... باور و کالم رییتغ: وچهارم ستیگفتار ب
defined. 

 Error! Bookmark not.. انتخاب یك عطر مناسب: و پنجم ستیگفتار ب
defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...................................... منابع

 



 

 پیشگفتار

 

ور و ااا با توجه به نقش الگویی مدیران در سازماندهی اخالق و رفتاار شاهروندان هار کش   

نمایناد و از طرفای باتوجاه باه     که مردم به سابک و سایاق رهباران خاود عما  مای      این

حساسیت حضور مدیران کالن و میانی کشور در مجامع جهانی و لزوم به نمایش گذاشتن 

سازی مقدمات و اساباب  ای این کتاب تألیف شده است. امروزه فراهماخالق و رفتار حرفه

 عبارتیای نیست بهالمللی کار سادهو بین داخلیهای مدیریت در عرصه

 مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی               تكیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف  

های مدیریتی نیازمند تبحر استادی و تسلط بر دانش مدیریت از بزرگی کردن در عرصه

باشد. در ای از سوی دیگر مییكسو و همچنین داشتن اخالق و رفتار و شخصیت حرفه

ا مدیری با اخالق و این کتاب قسمتی از مطالب و مهارتهای مورد نیاز مدیران که از آنه

 شود.سازد، ارائه میای میرفتار حرفه

 
 دكتر اكبر فرجی ارمكی

 1397بهار 
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  9گفتار اول: آغاز کار 

 

 


