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  تقدیم به:
 همـه پدر و مـادر و همسـر عزیـزم و همچنـین بـه      

الخصوص همکاران محتـرم   علی ،کارمندان این مرز و بوم
  در بانک قوامین استان آذربایجان شرقی.

دانم از آقایان دکتر مجیـد   همچنین بر خود الزم می
نحوي، نصیر روشن قیاس، علیرضا الفت، علی مجتبـوي،  
محمد افضلی نسب و آقـاي محمـد رازجـو از همکـاران     
محترم اداره حسابرسی داخلـی و مـدیریت ریسـک کـه     

، کمـال تشـکر و   اند کردهب را قبول زحمت بازخوانی کتا
 .کنمقدردانی 

   



 

 

  
  
  
  

  پیشگفتار

عوامـــل  در جایگـــاهکارکنـــان هـــر ســـازمان 
آن نقش مهمی در موفقیت و کامیابی  ،کننده تعیین

. کتـابی کـه   کننـد  مـی ایفا   آنیا اضمحالل سازمان 
پیش رو دارید، در پی آن است تا نکات و موضوعات 

هـاي شـغلی مناسـب و کارسـاز را در      مهم و توصیه
و از ایــن طریــق خــأل  دهــداختیــار کارکنــان قــرار 

ــازمان  ــان سـ ــوجیهی کارکنـ ــا و  آموزشـــی و تـ هـ
  ایرانی را مرتفع سازد. وکارهاي کسب
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 از کارشناسـان  ،شـهبازي راد  امیرحسین جانب، این
سـابقه   بـا اداره حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک 

در شـعبه مرکـزي شـهید قنـدي      هسال چهار اًحدود
طی مدت خدمت با تعامل و مشـاهده   ،بانک قوامین

ایـن   مالزم دانسـت  خـود  بـر کـاري   کسب تجاربو 
 آمـده  پـیش کتابچه را با توجه به مسائل و مشکالت 

امیـدوارم توانسـته    کنم.براي عموم کارمندان تألیف 
امـا هدفمنـد در ایـن     ،باشم گامی هرچنـد کوچـک  

  زمینه برداشته باشم.
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 نشـانی خـود را بـه    هـاي  پیشـنهاد  مخواهشمند
  فرمایید:ارسال  زیر پست الکترونیکی

Rad_Shahbazi@yahoo.com 

  امیرحسین شهبازي راد
  فرهمندمدرس دانشگاه غیرانتفاعی 

  کارشناس اداره حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک
  عضو انجمن مدیریت ایران

mailto:Rad_Shahbazi@yahoo.com


 

 

1  
 و مسـتمر  برخـورد  مشـتریان بانـک   همـه با 

  .داشته باشید شایسته
2  

در محیط  بانکداري وکار کسبکه  آنجاییاز 
به یاد  اي تجربهبانکداران  ،رقابتی وجود دارد

ماندنی از خـدمات خـود در ذهـن مشـتري     
  .نندکثبت 
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3  
ن یـ در ا .کنیـد  پرسی احوالمشتریان  همهبا 
  .دیریبگ یشیپ ها آناز ار، ک

4  
تحریک  آستانهبه خودتان اجازه ندهید تا به 

  .گرسنگی برسید
5  

فعال و مستقیم  صورت بهپشت میز کار خود 
  .بنشینید
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6  
از محـل کـار خـود     مرتبـه  یکحداقل روزي 

  خارج شوید.
7  

 راحتـی  به .را بدانید چیز همهقرار نیست شما 
  را بگویید. »دانم نمی«کلمه 

8  
 دومرتبهمشتریان را با نام کوچکشان حداقل 

  صدا بزنید.
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9  
 .بریـد  لذت می از کارتان واقعاًمطمئن شوید 

و  خیزیـد  برمـی یا شما هر روز زود از خواب آ
از  زحمـت  بهروید یا  کار می با اشتیاق به سرِ

و بـه محـل کـار خـود      شوید میخواب بیدار 
دهیـد   از کاري کـه انجـام مـی    رایز ،روید می

  ؟برید نمیلذت 
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10  
 .در محل کار خود شـاد و خوشـحال باشـید   

کند نگرش مثبتـی   این امر به شما کمک می
  به کار داشته باشید.

11  
طوالنی منتظر  زمان مدتبراي  انیمشتراگر 

از حتی شده با یک تمـاس تلفنـی    ،اند مانده
ــذرخواهی  ــان ع ــنکآن ــد ی ــت ای ــم دس از  ک

  .ندکهمکارتان بخواهید مشتري را همراهی 
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12  
بـاالتر و برتـر از    در مقـامی گاه خـود را   هیچ

له هم به شـما  ئچون این مس ،مشتري ندانید
  .سازد به بانک شما لطمه وارد می همو 

13  
کارمندان بانک باید شنوندگان خوبی باشـند  

  .تشخیص دهند خوبی بهو نیاز مشتریان را 
   


