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 ؟ًورُ شوا چگًَِ بَد

یٌذُ آداریذ یا در  اجثاریهذی آدرکن هطکلایذ تِ احتوال سیاد دادُ« تلِ»اگز ضوا تِ ّطت سَال یا تیطتز جَاب 

تِ  ٍجَد دارد کِ سحوتیتی. راُ تاى تاضذتَاًذ ًمغِ ػغفی در سًذگیاست اهزٍس هی اگز ایٌگًَِ خَاّیذ داضت.

ٍ راُ  ضَددرهاًی، سًذاى یا خَدکطی هٌجز هیهَسسات رٍاىتذتختی؛ افسزدگی، اضغزاب ٍ در تؼضی هَارد تِ 

ها تِ ضوا  گزدد.ْی هیتتِ کاهیاتی، احتزام تِ خَد ٍ رضایت ضخصی هٌکِ  استتزاًگیشتش چالص  یراّ ،گزید

 تز تزداریذ.گام هطکل اٍل را تِ سَی جادُ سختاکٌَى کٌین هی پیطٌْاد

 هذاى گوٌامبِ اًجوي کن درآ  تازُ ٍارداى جَابگَییبستِ 

تیواری تز ایي  اس آًجایی کِدّین. هذیذ. ایي چیشی است کِ ها پیطٌْاد هیخَش آ هذاى گوٌامدرآکنتِ  .مسال

ٍالغ در UAّای ، ػولکزدسهاى استحساب تی ّذر دادىٍِ  تی تفاٍتی، استفادُ اس خَدسَءهثٌای سغَح هختلفی اس 

تارُ رضذ سغح جذیذی اس سالهت ػمل تِ صَرت ّفتگی ایي در. ذٌتاضسغَح هختلفی اس هزالثت اس خَد هی تارُدر

 ضَدهیّای ػولکزدی، کیفیت تفکز ٍ تصویوات کاهیاتی جذیذ ضزٍع تْثَد تصویندر آى است کِ 

َارُ اس ٍسَاس در هَرد وّشرٍع کٌیذ. را  (time sheet)زهاًبٌذی  برگًَِشتي  با آراهش (1

ضوا  .کاهل ضذىرضذ است ًِ  سیزا ایي تزًاهِ در هَرد تْثَد ٍ ،کٌیذ خَدداریػیة ٍ ًمص آى اًجام تی

 ٌذی ضخصی خَد راسهاًثتزگِ کٌیذ ٍ یا استفادُ  )تاین ضیت( UA پیطٌْادیسهاًثٌذی تزگِ ذ اس یتَاًهی

 ٍردُ ضذُ است.آدر آخزیي صفحِ سهاًثٌذی  تزگِاس یک ًوًَِ  .درست کٌیذ

 ّای رٍزاًِّایی از فعالیتهثال

B: ػصز 5صثح تا  9اس  :دٍم یا شغل کار   

S: :صثح 8تا  6:31اس  ، جلسات تلفٌی.یدٍاسدُ لذه تا تواس خذهت 

R ::تا  6اس   .کٌََّردی، ضٌا، هْواًی(هَسیمی، رلص،  )کٌسزتپاًتَهین، رلص، توزیي تیزاًذاسی تا کواى،  تفریح

 ػصز 8
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V :دفتز ّایی تزای سز، ضزکت در دٍرُاًذاسّای هزتَط تِ چطنضزکت در کالسًَضتي ًوایطٌاهِ،  اًذاز:چشن

 ضة. 11تا  8 ،ضذى

SC ::استخز یا سالي ٍرسضی،  ، تشریك تَتاکس،دًذاًپشضک هزاجؼِ تِگِلِ صَرت، هاساص،  هراقبت از خَد

 .ػصز 6:31تا  5:31 ،ٍ غیزُ چزت سدى، فزیاد سدى تِ هٌظَر تخلیِ ّیجاًی ٍ رٍاًی

  تثزیک تگَییذ.تِ خَدتاى داضتي توایل  ٍ تاتت تشًیذساػات رٍساًِ را جوغ  امگی توسپس تِ ساد

-یا برای شوا کار ًویرساًذ بِ شوا خذهتی ًویبصَرت ّفتگی یا هاّاًِ ّرچیسی را کِ  (2

 کٌذ.اس ًاى را تزضتِ هی دستگاُ تَستز کِ فمظ ًیویپز ضذُ یا یک ّای لةهاًٌذ فٌجاى دٍر بریسیذ کٌذ

 ٍ چِ تصَرت حضَری آًالیيچِ تصَرت هذاى گوٌام درآکنتَاًیذ در جلسات کِ هیتا جایی (3

 شرکت ًواییذ.

عولی را در ّر ّفتِ اًتخاب تگیزیذ ٍ تذّکاراى گوٌام یا هذاى گوٌام آدرکناس  یار عولکردییک  (4

کزدى رٍس یک تواس تلفٌی یا تِ ذًاتَهیایي ػول  ،کٌیذ کِ با اًجام آى اًذکی هشکل داریذ

. تِ اًجام حذالل تٌَیسیذ اّذاف ّفتگی برگِ. ُ تاضذٍ غیزکاری  اًجام دادى یک هصاحثۀرسٍهِ یا 

ًچِ کِ ایي ّفتِ اًجام آاًجام دّیذ. را کِ هوکي است  دّفتِ هتؼْذ ضَیذ ٍ ّز تؼذایک تا چْار ػول در 

. کٌیذتزای یار ػولکزدیتاى ایویل  ٍردُ ٍ الثتِآًْا را تز رٍی کاغذ آ دّیذ در تزًاهِ ّفتِ تؼذ لزار دّیذًوی

 در حمیمت دٍ یار ػولکزدی تْتز اس یکی است.

 هذاى گوٌامدرآاًجوي کنّایی از اّذاف ّفتگی هثال

 ّفتِ هزتَط تِ ّفتن هارچ

 سویٌار  کٌٌذٍُرتواس تا رس -

 تزای فایل ٍیذیَ جذیذ تزای سایت هي هاللات تا عزاح ٍب -

 رفتي تِ یک رٍیذاد تاساریاتی -

 سهاًی ّفتگی  تٌذیدستِ جوغ تٌذیِ -
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-کن ،ٍ تِ جای الکلی ٍ لذم اٍل را تخَاًیذکٌیذ ّای گوٌام را تْیِ الکلیٍ دٍاسدُ سٌت  کتاب دٍاسدُ لذم -5

جایگشیي کٌیذ. اس کسی کِ دٍاسدُ لذم را در ّز تزًاهِ دٍاسدُ لذهی کار  را ، کاهیاتیپاکیدراهذ ٍ تِ جای 

 کزدُ است تخَاّیذ کِ راٌّوای ضوا تاضذ.

 هذاى گوٌامدرآکنثبت زهاى ٍ هراقبت از خَد برگِ 

B :یا ضغل دٍم ضغل : 

V:چطن اًذاس : 

R : :تفزیح 

Sخذهت :: 

SC : :هزالثت اس خَد 

Bضغل یا ضغل دٍم : : 

V:چطن اًذاس :  

R :تفزیح : 

Sخذهت :: 

SC :هزالثت اس خَد : 

Bیا ضغل دٍم : ضغل : 

V:چطن اًذاس : 

R :تفزیح : 

S:خذهت : 

SC :هزالثت اس خَد : 


