
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1395 -ان شکدۀ زبان ها وادبیات خارجی  تهرصاحبه با کارمند نمونه دانم
 

 



انم لیال حیدری کارمند منتخب نمونه و شایسته تقدیر دانشکدۀ زبان ها و خ

 الملل بین وامور عمومی روابط خبری واحد با ایمصاحبه  ادبیات خارجی در

ودر آستانه معرفی به دانشگاه تهران در این گفتگو شرکت کرد ضمن  دانشکده

تشکر از ایشان متن گفتگوی انجام شده به شرح ذیل به آگاهی شما مخاطبین 

 .ارجمند می رسد

 لیال حیدری  :خانوادگی نام و نام

 تهران - 1355شهریور    :تولد محل و سال
از طریق معرفی یکی از  1382سال   :خارجی وادبیات زبانها دانشکده و تهران دانشگاه به ورود نحوه و سال

 دوستان
 زبان وادبیات روســی –کارشناسی   :تحصیالت

 مشغول بودمقبل از حضور در دانشکدۀ زبان ها وادبیات خارجی مدتی را در بخش برون مرزی سازمان صدا وسیما   :کاری سوابق

 مسئول امور حق التدریس وحق التحقیق اساتید –کارشناس خدمات آموزشی -ول دفتر گروه زبان وادبیات روسیکارشناس مسئ: فعلی مسئولیت

 مؤثر خود انتخاب در را عملکردی ویا مهارتی چه اید، شده برگزیده خارجی وادبیات ها زبان دانشکده نمونه کارمند عنوان به شما اینکه به توجه با

به نظر بنده نظم وانضباط، سرعت عمل ودقت وآرامش در محیط شغلی، استفاده از تجربه همکاران باسابقه وباتجربه و احترام  کنید؟ می ارزیابی

 به ارباب رجوع شاید مهمترین عواملی بوده اند که در این انتخاب موثر واقع شده اند.
در بحث افزایش  شود؟ می تهران دانشگاه مثل هایی مجموعه و ها سازمان در وری بهره افزایش و یکار انگیزه موجب عواملی چه شما، دیدگاه از

وری وباالرفتن میزان مشارکت کارکنان همانا اهمیت دادن واحترام گذاشتن به کارمند، تشویق وترغیب به موقع کارکنان کوشا،ایجاد  بهره

 می باشد. وپیشرفت در سلسله مراتب اداری و در دسترس بودن امکانات الزم برای همه کارکنانرقابت سالم بین کارمندان جهت ارتقاء شغلی 



 سال نمونه کارمند عنوان به که داشتید هایی ویژگی چه شما کنید می فکر

خدمت صادقانه وبدون هیچگونه چشمداشتی در حیطه شرح  شدید؟ برگزیده

افزایش رضایتمندی ارباب وظایف و مسئولیت های محوله ، تالش در جهت 

، سرعت عمل و دقت  رجوع اعم از اساتید محترم ودانشجویان گرامی و همکاران

 در کار، نظم وانضباط

 تواند می مثبتی نقش چه سایرکارمندان ارتقاء جهت نمونه کارمند یک شما نظر به

همکاری وهمیاری صادقانه ، گوشزد نمودن نقاظ ضعف وکمک ویاری  کند؟ ایفا

جهت کاهش نقاط ضعف همکار، تقدیر از نقاط قوت ومزایای همکاران وبه در 

 طور خالصه انتقاد سازنده که الزمه ارتقای سطح عملکرد افراد می گردد

 نماد مظهرو خارجی وادبیات ها زبان دانشکده در نمونه کارمند یک عنوان به

 و سیستمی نگرش ، در ایران خارجی های زبان آموزش والبته عالی آموزش

به نظر من به   دانید؟ می ضروری اندازه چه تا را فرآیندها در سازی یکپارچه

اندازه زیادی در پیشبرد اهداف و موقعیت های سازمان نقش دارد ویکی از 

وری در حوزه کارکنان یکپارچه سازی امور    مهمترین مولفه های افزایش بهره

 می باشد.
 مشارکت روحیه آیا باشید می مشغول که واحدی در ها مسئولیت تفکیک علیرغم

 مؤثر امور پیشرفت در حد چه تا را  آیتم این و دارد وجود کارگروهی و پذیری

بنده خودم که در شرایطی قرارگرفتم که در ابتدا ملزم به انجام  دانید؟ می

دادن چندین کار متفاوت مثل: امور اداری وآموزشی گروه روسی، امور 



دانشجویان روسی، امور حق التدریس کلیه استادان دانشکده خدمات آموزشی 

وهمچنین جمع آوری مستندات وامور حق التحقیق استادان گردیدم ولی پس از 

گذشت مدتی توانستم با بهره گیری از راهنمایی های استادان محترم و همکارانم 

سرعت در بر این امور فایق آمده ودر کار خود پیشرفت نموده وعالوه بر دقت به 

 .انجام امور محوله نیز برسم
این بستگی به  دهید؟ می انتقال همکاران دیگر به را خود دانش و تجربیات چگونه

روحیه همکاران دارد که چقدر روحیه نقد پذیری داشته باشند. در صورت امکان ودر 

شرایطی که همکاران ناراحت نشوند سعی خواهم کرد عالوه بر انتقال تجربیات 

 نقاط ضعف ونیازمند به توجه بیشتر ایشان را یادآوری نمایم.برخی 
در دانشکده زبانها که  1382از بهمن ماه  ؟ کارتان سابقه و بگویید برایمان خودتان از

جایی که محل تحصیلم بود کارم را شروع نمودم ابتدا در دفتر اساتید گروه روسی 

مشغول به همکاری شدم االن  افتخار همکاری را داشتم بعد از آن در اداره آموزش

 هم درخدمت شما هستم

تشویق وانگیزه، احترام متقابل،  شود؟ بیشتر تان فعالیت شود می باعث چیز چه

 کمک به حل مشکالت ومسائل دانشجویان

حسی کامالً  ؟  دارید انتظاراتی چه همکاران وسایر مدیران وکالً اداری سیستم از

غرض ورزی وجود داشته باشد. احترام متقابل بین دوستانه با رقابت سالم وبدون 

مدیران وهمکاران وجود داشته باشد. در محیط کار شرایطی ایجاد شود که انگیزه 

 کارکنان برای ارائه بهترخدمت ورضایتمندی بیشتر ارباب رجوع افزایش یابد.



به همکاری وکار گروهی دارم چرا که احساس می کنم در من به شخصه عالقه زیادی  ؟  عالقمندید تیمی کار و هماهنگی و همکاری به آیا

 کارهای گروهی بیشتر به نقاط ضعف وقوتم پی خواهم برد. وبا کمک همکاران دانا وبا تجربه عملکردم مفید تر خواهد شد.

 سرعت عمل و روابط اجتماعی مناسب وقوی –آرامش  ؟ چیست در شما قوت نقطه مهمترین

 ) خنده(ونقاظ ضعف؟ 

درصورتیکه همکارم روحیه انتقاد پذیری  کنید؟ می چه ببینید دارید حضور آن در که واحدی  همکاران بین در را ای ونقیصه مشکل صورتیکه در

 داشته باشد مشکل ویا نقطه ضعف ایشان را یادآوری نموده ودر بهبود مشکل حتماً به یاری ایشان خواهم شتافت

در واحدی که هم اکنون مشغول هستم سعی  چیست؟ کردن کار از هدفتان بگوییم است بهتر ویا کنید می دنبال کارتان برای را اهدافی چه

خواهم نمود در بررسی مشکالت دانشجویان وانتقال به مسئولین ذیربط و کمک به حل مشکالت کوشا باشم. ایجاد یک محیط کامالض صمیمی 

بهتر ومفید تر، سعی در مفید بالفایده بودن و کمک به پیشبرد واهداف یک سیستم ودوستانه همراه با رقابت سالم در ارتقاء شغلی واینده 

 ومجموع دانشکده

بهترین خاطره این بوده در محلی که   ؟ بگید رو اید بوده مواجه آن با ورود بدو از کاری محیط در که ای خاطره بدترین و خاطره بهترین

تحصیلم رو شروع وبه پایان رساندم مشغول بکار شدم وافتخار همکاری با اساتید محترم گروه را داشته ام. بدترین خاطره هم 

 دانشکده رو ترک کردند ویا بازنشسته شدند برای من خیلی سخت وتاثر بار استمیشه گفته هرکدام از همکاران با سابقه 

عالقه زیادی دارم به خاطر اینکه در یک محیط فرهنگی آکادمیک که سرشار از انرژی  خیر؟ یا هستید کار این به مند عالقه آیا

دانشجویان وفضائل استادان می باشد مشغول بکار هستم واز اینکه بتوانم مشکل دانشجویان را برطرف کنم با توجه به اینکه 

 ها بوده ام احساس رضایت می کنمدوره ای نه چندان دور خودم یکی از آن



خوب ومناسبه البته هر کدام از اعضای دانشکده چه استادان محترم وچه کارکنان  ؟ بینید می چطور رو دانشکده فرهنگی وضعیت

 .ودانشجویان می توانند جهت بهتر شدن وضعیت کنونی همکاری بیشتر وبهتری نمایند

همیشه اداره آموزش دانشکده زبان ها   :بگید رو دارید حضور اونجا در که آموزشی معاونت ویا آموزش اداره یت مدیر مورد در نظرتون 

همکاری دقیق وبدون مشکلی داشته و خطاهای سیستمی اداره آموزش نسبت به سایر دانشکده ها خیلی کم بوده است. ولیکن 

 طی سالم وبدور از استرس ایجاد خواهد کرد.وجود داشته باشد محی اگر جوی دوستانه با رقابت مسئوالنه در نزد همکاران

 وکالم پایانی:

سایر مدیران وهمچنین جناب آقای دکتر زینالی از ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر ولی پور ، معاونت محترم آموزشی 

فرصت را برای بنده ایجاد محترم سپاسگذارم واز واحد روابط عمومی که بنظرم برای اولین بار در طول این سالهای گذشته این 

 . نمود تشکر می نمایم. موفق وموید باشید

 

                                          

 

 


