* چٌذی اس ثبیذ ّب ٍ ًجبیذ ّبی رفتبری در ّتل :
- 1در ٌّگبم هکبلوِ ثب هیْوبى ارتجبط چطوی را حفؼ ًوبئیذ
- 2توبم کسبًی کِ هالقبت هی کٌیذ را ثب لجخٌذ پذیزا ثبضیذ
- 3در ّز فزصت هیْوبًبى ّتل ٍ ّوزاّیبى آًبى را ثب ًبم ایطبى ( ًبم خبًَادگی) خغبة کٌیذ
- 4سهبًی کِ هیْوبًی اس ضوب هسیزی را هی پزسذ ّویطِ ثِ درستی ایطبى را راٌّوبیی یب ثِ ضخصی
هقزفی ًوبئیذ تب ثِ عَر دقیق ٍی را راٌّوبیی کٌذ
ّ- 5زگش ثِ هیْوبى ًگَییذ خستِ ّستیذ  ،درصَرت خستگی سیبد ثِ سزپزست خَد اعالؿ دّیذ
- 6اس هحیظ کبر خَد ًگْذاری ٍ آى را ًؾبفت کٌیذ
- 7حس اس اتوبم ضیفت حذاالهکبى هحیظ خَد را هزتت ًوبییذ
- 8درصَرتی کِ کبری را ثزای هیْوبى اًجبم هیذّیذ صَرت گزفتي آى را ضخصب پیگیزی ًوبئیذ
ة درخَاست ّب یب ضکبیبت هیْوبى ثِ دقت گَش فزا دّیذ  ،در صَرت ًیبس یبدداضت ثزداری
ُ- 9
ًوبیئذ ٍلی ّیچگبُ صحجت ّبی هیْوبى را قغـ یب رد ًکٌیذ
- 10در قجبل ّیچ ضخصی تجقیض قبئل ًطَیذ  ،صزف ًؾز اس هلیتً ،ژاد ،هذّت ،رًگ ،جٌسیت ٍ
ؽبّز ثب ّوِ رفتبر یکسبًی داضتِ ثبضیذ
- 11ثِ هیْوبى تَّیي ًکٌیذ
ٍ-12فذُ دٍر اس فول کِ ًتَاًیذ اًجبم دّیذ ثِ هیْوبى ًذّیذ
-13ثب هیْوبى هخبلفت ًکٌیذ

ّ-14ویطِ آراهص خَد را حفػ ًوبئیذ ٍ ثِ آراهی رفتبر کٌیذ
-15اس پبسخ دادى ثِ حبلت دفبؿ یب خصَهت ثپزّیشیذ
ٍ-16فذُ ّبی غیزهوکي ًذّیذ ثِ جبی آى اًتخبة ّبی ضذًی را در اختیبر هیْوبى ثگذاریذ
-17هسبئل هْن ٍ رٍادیذ را در دفتز گذارش ثجت ًوبئیذ  ،ایي کبر سجت خَاّذ ضذ هسئَلیي ثتَاًٌذ
در صَرت ًیبس هطکالت را رفـ ًوبیٌذ
 -18رفتبر هَدثبًِ ًسجت ثِ کلیِ ی ّوکبراى ،فضب ی کبر هثجت ٍدلپذیزی را ایجبد هی کٌذ.
 -19رٍاثظ دٍستبًِ خبرج اس کبر ثب هیْوبًبى هَجِ ًیست
ً -20سجت ثِ افتوبد ٍاعالفبت هحزهبًِ ی هیْوبًبى ثبیذ ٍفبدار ثَد.
 -21هسئَلیت پذیزی ،یك ضزٍرت است.
ً -22قل قَل هَجت تغییزات در پیبم خَاّذ ضذ.
 -23تالش ثزای پَضبًذى اضتجبُ;فبجقِ آهیش است.
 -24کلوبت تخصصی ّتل ثِ عَر کلی فقظ ثزای دست اًذرکبراى ّتل ّب قبثل فْن است ًِ ،ثزای
دیگزاى.
 -25تي صذا فبهل ثسیار هْوی در ثزخَرد ثب دیگزاى است ،
 -26پذیزضگزاى هی ثبیذ ثِ آراستگی خَیص ثِ ٍیژُ ثِ دستْبی خَد ًٍؾبفت آًْب ثسیبر دقت
ٍتَجِ داضتِ ثبضٌذ.
 -27پذیزضگزاى ثبیذدر توبم هذت رٍی خَد راثِ سوت هیش پیطخَاى ًگِ دارًذ.
 -28ثبیذ ثب هیْوبًبى آضٌب ,گزم ٍهطتبقبًِ ٍثب هیْوبًبى جذیذثِ عَررسوی احَالپزسی ضَد.
 -29صحجت کزدى ثِ سثبى فبهیبًِ ثب هیْوبى تَّیي آهیش است
 -30تالش در ثزٍس رسبًی اعالفبت خَد ًوبیئذ ٍ ثِ خَثی هحیظ کبری ٍ قَاًیي کبر خَد را ثطٌبسیذ
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