پکیج تازُ ٍارد
کویتِ تزجوِ کندرآهذاى گوٌام
آیا شوا فکر هیکٌیذ یک کن درآهذ اجباری ّستیذ؟
اغلة کن درآهذاى اجثاری تِ حذالل ّطت سَال اس سَاالت سیز پاسخ «تلِ» هیدٌّذ.
 -1آیا در اًتْای ّز هاُ تی پَل یا کن پَل ّستیذ؟
-2آیا چیشّایی کِ تخَتی کار ًویکٌٌذ ٍ یا لثاسّای کٌِْ را ٌَّس ًگِ هیداریذ؟
 -3آیا در چزخِای اس کنکاری ٍ کارِ تیص اس اًذاسُ ّستیذ؟
-4آیا اس کارتاى تذتاى هیآیذ ٍ ّیچ ػولی تزای تْثَدش اًجام ًویدّیذ؟
 -5آیا درآهذّا ٍ یا ایذُّای کاری جذیذ را ّذر هیدّیذ؟
 -6آیا فمظ درآهذ ًاخالص را هیتیٌیذ ٍ درآهذ خالص را در ًظز ًویگیزیذ؟
 -7آیا احساس هیکٌیذ کِ ّوَارُ ًاچار تِ اًجام ضغلی ّستیذ کِ آًزا دٍست ًذاریذ؟
 -8آیا اٍلات فزاغت خَد را تا کارّای تکزاری ٍ تیپایاى پز هیکٌیذ؟
 -9آیا اس درخَاست افشایص حمَق هیتزسیذ؟
 -11آیا اس ایٌکِ ّشیٌِ ٍالؼی هحصَالت ٍ یا خذهاتی کِ ارائِ هیدّیذ را علة کٌیذّ ،زاس داریذ؟
 -11آیا اس خزج کزدى پَل ٍاّوِ داریذ اها گاّی ٍلخزجی هیکٌیذ؟
 -12آیا هیتزسیذ کِ اگز پَل خزج کٌیذ؛ پَل تیطتزی تذست ًیاٍریذ؟
 -13آیا احساس هیکٌیذ کِ ّیچگاُ تِ اًذاسُ کافی ًخَاّیذ داضت؟
 -14آیا تز ایي تاٍر ّستیذ کِ پَل توام هطکالت ضوا را حل هیکٌذ؟
 -15آیا توایل تِ اًشٍا داریذ؟
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ًورُ شوا چگًَِ بَد؟
اگز ضوا تِ ّطت سَال یا تیطتز جَاب «تلِ» دادُایذ تِ احتوال سیاد هطکل کندرآهذی اجثاری داریذ یا در آیٌذُ
خَاّیذ داضت .اگز ایٌگًَِ است اهزٍس هیتَاًذ ًمغِ ػغفی در سًذگیتاى تاضذ .راُ تیسحوتی ٍجَد دارد کِ تِ
تذتختی؛ افسزدگی ،اضغزاب ٍ در تؼضی هَارد تِ هَسسات رٍاىدرهاًی ،سًذاى یا خَدکطی هٌجز هیضَد ٍ راُ
دیگز ،راّی چالص تزاًگیشتش است کِ تِ کاهیاتی ،احتزام تِ خَد ٍ رضایت ضخصی هٌتْی هیگزدد .ها تِ ضوا
پیطٌْاد هیکٌین اکٌَى گام هطکل اٍل را تِ سَی جادُ سختتز تزداریذ.
بستِ جَابگَیی تازُ ٍارداى بِ اًجوي کن درآهذاى گوٌام
سالم .تِ کندرآهذاى گوٌام خَش آهذیذ .ایي چیشی است کِ ها پیطٌْاد هیدّین .اس آًجایی کِ ایي تیواری تز
هثٌای سغَح هختلفی اس سَءاستفادُ اس خَد ،تی تفاٍتی ٍ ّذر دادىِ تیحساب سهاى است ،ػولکزدّای  UAدرٍالغ
درتارُ سغَح هختلفی اس هزالثت اس خَد هیتاضٌذ .ایي درتارُ رضذ سغح جذیذی اس سالهت ػمل تِ صَرت ّفتگی
است کِ در آى تْثَد تصوینّای ػولکزدی ،کیفیت تفکز ٍ تصویوات کاهیاتی جذیذ ضزٍع هیضَد
 )1با آراهش ًَشتي برگِ زهاًبٌذی ( )time sheetرا شرٍع کٌیذّ .وَارُ اس ٍسَاس در هَرد
اًجام تیػیة ٍ ًمص آى خَدداری کٌیذ ،سیزا ایي تزًاهِ در هَرد تْثَد ٍ رضذ است ًِ کاهل ضذى .ضوا
هیتَاًیذ اس تزگِ سهاًثٌذی پیطٌْادی ( UAتاین ضیت) استفادُ کٌیذ ٍ یا تزگِ سهاًثٌذی ضخصی خَد را
درست کٌیذ .یک ًوًَِ اس تزگِ سهاًثٌذی در آخزیي صفحِ آٍردُ ضذُ است.
هثالّایی از فعالیتّای رٍزاًِ
 :Bکار یا شغل دٍم :اس  9صثح تا  5ػصز
 :Sخذهت :تواس تا دٍاسدُ لذهی ،جلسات تلفٌی .اس  6:31تا  8صثح
 :Rتفریح :پاًتَهین ،رلص ،توزیي تیزاًذاسی تا کواى( ،کٌسزت هَسیمی ،رلص ،کٌََّردی ،ضٌا ،هْواًی) .اس  6تا
 8ػصز
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 :Vچشناًذازًَ :ضتي ًوایطٌاهِ ،ضزکت در کالسّای هزتَط تِ چطناًذاس ،ضزکت در دٍرُّایی تزای سزدفتز
ضذى 8 ،تا  11ضة.
 :SCهراقبت از خَد :گِلِ صَرت ،هاساص ،هزاجؼِ تِ دًذاًپشضک ،تشریك تَتاکس ،استخز یا سالي ٍرسضی،
چزت سدى ،فزیاد سدى تِ هٌظَر تخلیِ ّیجاًی ٍ رٍاًی ٍ غیزُ 5:31 ،تا  6:31ػصز.
سپس تِ سادگی توام ساػات رٍساًِ را جوغ تشًیذ ٍ تاتت داضتي توایل تِ خَدتاى تثزیک تگَییذ.
 )2بصَرت ّفتگی یا هاّاًِ ّرچیسی را کِ بِ شوا خذهتی ًویرساًذ یا برای شوا کار ًوی-
کٌذ دٍر بریسیذ هاًٌذ فٌجاىّای لةپز ضذُ یا یک دستگاُ تَستز کِ فمظ ًیوی اس ًاى را تزضتِ هیکٌذ.
 )3تا جاییکِ هیتَاًیذ در جلسات کندرآهذاى گوٌام چِ تصَرت آًالیي ٍ چِ تصَرت حضَری
شرکت ًواییذ.
 )4یک یار عولکردی اس کندرآهذاى گوٌام یا تذّکاراى گوٌام تگیزیذ ٍ عولی را در ّر ّفتِ اًتخاب
کٌیذ کِ با اًجام آى اًذکی هشکل داریذ ،ایي ػول هیتَاًذ یک تواس تلفٌی یا تِ رٍسکزدى
رسٍهِ یا اًجام دادى یک هصاحثۀ کاری ٍ غیزُ تاضذ .برگِ اّذاف ّفتگی تٌَیسیذ .تِ اًجام حذالل
یک تا چْار ػول در ّفتِ هتؼْذ ضَیذ ٍ ّز تؼذاد کِ هوکي است را اًجام دّیذ .آًچِ کِ ایي ّفتِ اًجام
ًویدّیذ در تزًاهِ ّفتِ تؼذ لزار دّیذ آًْا را تز رٍی کاغذ آٍردُ ٍ الثتِ تزای یار ػولکزدیتاى ایویل کٌیذ.
در حمیمت دٍ یار ػولکزدی تْتز اس یکی است.
هثالّایی از اّذاف ّفتگی اًجوي کندرآهذاى گوٌام
ّفتِ هزتَط تِ ّفتن هارچ
 تواس تا رسرٍکٌٌذُ سویٌار هاللات تا عزاح ٍب تزای فایل ٍیذیَ جذیذ تزای سایت هي رفتي تِ یک رٍیذاد تاساریاتی -جوغ تٌذیِ دستِتٌذی سهاًی ّفتگی
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 -5کتاب دٍاسدُ لذم ٍ دٍاسدُ سٌت الکلیّای گوٌام را تْیِ کٌیذ ٍ لذم اٍل را تخَاًیذ ٍ تِ جای الکلی ،کن-
دراهذ ٍ تِ جای پاکی ،کاهیاتی را جایگشیي کٌیذ .اس کسی کِ دٍاسدُ لذم را در ّز تزًاهِ دٍاسدُ لذهی کار
کزدُ است تخَاّیذ کِ راٌّوای ضوا تاضذ.
برگِ ثبت زهاى ٍ هراقبت از خَد کندرآهذاى گوٌام
 :Bضغل یا ضغل دٍم:
 :Vچطن اًذاس:
 :Rتفزیح:
 :Sخذهت:
 :SCهزالثت اس خَد:
 :Bضغل یا ضغل دٍم:
 :Vچطن اًذاس:
 :Rتفزیح:
 :Sخذهت:
 :SCهزالثت اس خَد:
 :Bضغل یا ضغل دٍم:
 :Vچطن اًذاس:
 :Rتفزیح:
 :Sخذهت:
 :SCهزالثت اس خَد:
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