چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت

اداره کردن گروه تان
ثیؾتش هْفمیت ؽوب ثَ ػٌْاى یک هذیشثغتگی ثَ کیفیت افشادی داسد کَ هغئْل آًِب ُغتیذ.هوکي اعت ایي اهش کبهال دس
اختیبس ؽوب ًجبؽذ صیشا اغلت افشاد ٌُگبم ؽشّع کبس هذیشیت دس یک هحل هغئْل افشادی هی ؽًْذ کَ لجال دس آًدب ثْدٍ اًذ.
اهب دیش یب صّد افشادی گشٍّ سا تشک هیکٌٌذ ّ ؽوب ؽبًظ اًتخبة خبیگضیي ثشای آًِب سا داسیذ،دسضوي ثبیذ سّحیَ ّ کبسآیی گشٍّ
تبى ثب ؽٌبخت تْاًبییِب ّ ًمبط ضؼف آًِب،تشتیت دادى ثشًبهَ ُبی آهْصؽی ضوي خذهت ّ دّسٍ ُبی آهْصؽی ّ،اگزاسی کبس ،
ثِغبصی ؽغل افشاد ،هؾبّسٍ ثب آًِب ،اسصیبثی ػولکشد  ّ ،تمذیش اص کْؽؼ ُبی آًِب ،اخشای همشسات اًضجبطی ّ دس خبیی کَ
الصم ثبؽذ تبثیش ثگزاسیذ .خالصَ هْفمیت ؽوب ثغتگی ثَ ًتبیح حبصل اصکبس گشٍّ تبى ّ ایي ًتبیح ثَ ًْثَ ی خْدثغتگی ثَ
هِبست ؽوب دس سُجشی ّ هذیشیت داسد .ثٌبثشایي چک لیغتِبی ایي لغوت دسثبسٍ ی اًتخبة افشادخذیذثشای گشٍّ ّثبال ثشدى
سّحیَ ّکبسآیی ُشفشد دسگشٍّ اعت.

شناخت گروه تان
چَ کغبًی ثب ؽوب کبس هیکٌٌذ؟تْاًبییِب ّ ًمبط ضؼف ،ػالیك ّ ثی هیلی ُبی آًِب چَ ُغتٌذّ کذاهیک ثب گشٍّ ُوغبصًذ ّ
کذاهیک اص دیگشاى ثذؽبى هی آیذ؟خالصَ تب چَ اًذاصٍ گشٍّ تبى سا هی ؽٌبعیذ؟ ُش چَ ثیؾتش آًِب سا ثؾٌبعیذ اصتْاى آًبى
ثشای کبس ثِتش هیتْاًیذ اعتفبدٍ کٌیذ.اگش خْدتبى ػضْی اص گشٍّ ثْدٍ ایذ ثبیذ آًبى سا ثَ خْثی ثؾٌبعیذ .اگش توبم اػضب
ساخْدتبى اًتخبة کشدٍ ایذ ثبیذ دسثبسٍ ی ُشکذام اطالػبت صیبدی داؽتَ ثبؽیذ اهبٌُْص ًویذاًیذ تبچَ حذ دستؾکیل یک گشٍّ
هٌغدن ثب ُن ُوبٌُگ خْاٌُذ ثْد.اغلت هذیشاى ثب هیل خْدهغئْلیت گشٍّ اصلجل اهبدٍ ؽذٍ ای ساهیپزیشًذ.اگشؽوبدسچٌیي
هْلؼیتی ُغتیذ ثبیذ اػضبی گشٍّ ساُن اص لحبظ فشدی ّ ُن اص لحبظ سفتبس گشُّی ثؾٌبعیذ.چک لیغتِبی صیشدسایي هْسد ثَ
ؽوب کوک خْاٌُذ کشد.

اطالعات پایو ای
ثَ پشعؼ ُبی صیش ثبدلت پبعخ دُیذ
.1

هغئْلیت چٌذ ًفش ثش ػِذٍ ی ؽوبعت؟

.2

ُشکذام اص کبسکٌبى چٌذ عبل داسًذ؟

.3

چٌذ ًفش صى ّ چٌذ ًفش هشد ُغتٌذ؟

.4

ُش کذام اص آًِب چَ هذت:

أ.

دسعبصهبى ثْدٍ اًذ؟

ة .دسایي لغوت ثْدٍ اًذ؟
.5

کذاهیک تدشثَ ی (ّ چَ اًذاصٍ ) هشتجظ ثبکبس دس عبیش عبصهبًِب  /لغوتِب داسًذ؟
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کار ىرفرد چیست؟
آسی
.1

آیب توبم اػضبی گشٍّ تبى ؽشذ ّظبیف داسًذ؟

.2

اگش ًذاسًذ آیب الصم اعت ثبُش یک اصآًِب ثشای تِیَ ی ؽشذ ّظبیف کبس کٌیذ؟

.3

آیبثذّى ؽشذ ّظبیف تذّیي ؽذٍ ّظبیف ُ /ذف کبس ُش یک اصاػضبی گشٍّ حظ هیکٌذ کَ اص ّی کبس خیلی صیبد یب

خیش

خیلی کن خْاعتَ هی ؽْد؟
.4

آیب ػضْی اص اػضبی گشٍّ اص ًظش هِبست ّ تخصص کوجْدی ثشای کبسی کَ اًدبم هیذُذ داسد؟

.5

آیبدسحبل حبضش ػضْی اص گشٍّ کوتش اص حذ لبثل لجْل کبسآیی داسد؟

.6

آیب تغییش ّظبیف ثؼضی اص اػضبی گشٍّ ثشایؾبى هفیذ خْاُذ ثْد؟

.7

آیب آهْصػ ثیؾتش ثَ ُش یک اص اػضبی گشٍّ ثشای همبصذ صیش هفیذ خْاُذ ثْد؟
أ.

ثِغبصی کبس فؼلی اًِب

ة .آهبدٍ عبصی آًِب ثشای هغئْلیت ُبی خذیذ
(ثَ چک لیغتِبی هشثْط ثَ آهْصػ ضوي کبسّدّسٍ ُبی آهْصؽی ،ثِغبصی ؽغل افشاد ّ اًگیضػ کبسکٌبى سخْع کٌیذ.

ارتباطات
آسی
.1

آیب کبس کشدى اػضبی گشٍّ ثبیکذیگش هِن اعت؟

.2

اگش هِن اعت لبدس ثَ ایي کبس ُغتٌذ؟

.3

آیب سّحیَ ی ػوْهی گشٍّ ثَ صْست یکی اص اؽکبل صیش اعت؟

.4



کوک هتمبثل ّ ُوکبسی



سلبثت ّ خْدپغٌذی

خیش

آیب اگش ثؼضی اص اػضبی گشٍّ ثَ تٌِبیی ّ ثذّى ُوکبسی هذاّم ثب عبیش اػضب کبس کٌٌذ ،کبسآیی خْثی خْاٌُذ
داؽت؟

.5

آیب افشادی ُغتٌذ کَ دّعت داؽتَ ثبؽٌذ تٌِب کبس کٌٌذ ّلی کبسآیی خْثی ًذاسًذ کَ ثبیذ ثَ آًِب کوک ؽْد تب
ثتْاًٌذ ثب دیگشاى کبس کٌٌذ؟

.6

آیب افشادی ُغتٌذ کَ ثشای داؽتي اعتمالل ثیؾتش دس کبس ثبیذ تؾْیك ؽًْذ؟

.7

آیب هیتْاًیذ افشادی سا کَ کوتش اص ثمیَ دس گشٍّ همجْلیت داسًذ هؾخص کٌیذ؟

.8

اگش ایي طْس اعت دلیل آى چیغت ّ چَ تبثیشی ثش سّی سّحیَ ّ کبسایی گشٍّ داسد؟

.9

آیب دس گشٍّ افشادی ُغتٌذ کَ دیگشاى کْتبُیِبی خْد سا ثَ گشدى اًِب ثیٌذاصًذ (دیْاسُبی کْتبٍ) یب ًبساحتی ُبی خْد
سا عش آًِب خبلی کٌٌذ؟

 .11آیب افشادی ُغتٌذ کَ ثب ؽکٍْ ّ آؽْة ثَ پب کشدى ّ ایدبد صحوت ثشای ؽوب ّ (دیگشاى) ثبػث اّلبت تلخی ؽذٍ ّ
اصایي کبس لزت ثجشًذ؟
 .11افشاد گشٍّ اص ػمبیذ چَ کغبًی تجؼیت هیکٌٌذ -آًِبیی کَ افشاد گشٍّ آًِب سا ثَ ػٌْاى سُجش غیش سعوی (خصْصب دس
غیبة ؽوب) لجْل داسًذ؟
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 .12هذیش لجل اص ؽوب (اگش ثْدٍ اعت) چَ ًظشی دسثبسٍ ی گشٍّ داسد؟
 .13گشٍّ اص ؽوب چَ اًتظبساتی داسد؟

خصوصیات افراد
عؼی کٌیذ پبعخ پشعؾِبی صیش سا خبیی ًٌْیغیذ  ،صیشا هوکي اعت اثشاص ػمیذٍ ی هختصشی آؽْة ثَ پب کٌذ
.1

هی تْاًیذ دس دّ کلوَ خصْصیبت ُش یک اص اػضبی گشٍّ سا تْصیف کٌیذ؟

.2

دسصهبى ثحشاى یب ّلتی کَ کبس ثیؾتشی هْسد ًیبص اعت سّی کذاهیک اص اػضبی گشٍّ هیتْاًیذ تکیَ کٌیذ؟

.3

ثَ کذاهیک اص اػضبی گشٍّ حذالل تکیَ سا هیتْاى کشد؟

.4

فکش هیکٌیذ چَ افشادی داسای ًظشات اسصًذٍ ای ُغتٌذ یب هیتْاًٌذ ًظشات خْػ ثیٌبًَ ی ؽوب سا تؼمیت کٌٌذ؟

.5

کذاهیک اص افشاد دس همبثل تغییش سّػ کبسؽبى ثیؾتشیي /کوتشیي همبّهت سا داسًذ؟

.6

اّلیي افشاد گشٍّ کَ هیذاًٌذ دس داخل گشٍّ چَ هیگزسد ّ احغبط هشدم ًغجت ثَ کبسُب چیغت چَ کغبًی
ُغتٌذ؟

.7

ثَ ُش یک اص اػضبی گشٍّ فکش کٌیذ .کذاهیک دس دسخَ ی اّل ّفبداس ثَ :
أ.

عبصهبى اعت؟

ة .لغوت اعت؟ یب
ت .صٌف یب حشفَ اػ اعت،اػن اص ایٌکَ آخش چیي ثبؽذ یب حغبثذاس؟
.8

دّثبسٍ ثَ ُش کذام اص اػضبی گشٍّ فکش کٌیذ .ثَ ًظش ؽوب ُش یک اص اػضب ثَ کذاهیک اص ػْاهل صیش ثَ ػٌْاى ؽبخص
اصلی سضبیت اص کبس تْخَ داسًذ؟


هضدیب حمْق خْة



اهیذ استمب



هضایبی خبًجی سعوی



هضایبی خبًجی غیش سعوی



داؽتي ّلت آصاد



سضبیت اص اًدبم کبس ثب کیفیت ثبال



اهیذّاسی ثَ کغت تخصص خذیذ



ساحتی یب داؽتي کبس ػبدی ّ یکٌْاخت



تٌْع کبس



ثَ دعت آّسدى لذست یب پبیگبٍ ؽخصی



ؽشایظ کبسی هْسد تْافك



ثَ ّی گفتَ ؽْد کَ دلیمب چَ کٌذ



تب حذی ثشای تصوین گیشی دسثبسٍ ی ًحٍْ ی اًدبم کبس آصادی داؽتَ ثبؽذ



احغبط ایٌکَ هْسدًیبص اعت



استجبط اختوبػی ثب ُوکبساى



داؽتي احتشام داخل عبصهبى



داؽتي احتشام خبسج اص عبصهبى



عبیش هْاسد سا رکش کٌیذ
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.9

هیتْاًیذ اص خْدتبى ًیض ثپشعیذ کَ کذاهیک اص ػْاهل رکش ؽذٍ دس  8اًگیضٍ ی ثیؾتشی ثَ ؽوب هیذُذ.

احترام گروه شما
آری
.1

آیب گشٍّ ؽوب هْسد احتشام عبیش لغوتِبی عبصهبى ُغت؟

.2

آیب گشٍّ ؽوب سلیت یب دؽوٌی داسد؟

.3

آیب ؽیٍْ ی لجبط پْؽیذى ،صحجت کشدى ً،ظن  ،سّػ ُبی اًدبم کبس  ّ،غیشٍ دس گشٍّ ؽوب ؽجیَ عبیش گشٍّ

خیر

ُبعت؟
.4

آیب گشٍّ ؽوب استجبطبت سعوی کبسی ثب عبیش گشٍّ ُب داسد؟

.5

آیب افشاد گشٍّ ؽوب ثب افشاد عبیش گشٍّ ُب سّاثظ غیش سعوی ّ ًضدیکی داسًذ؟

.6

آیب افشاد هیتْاًٌذ ثَ عشػت اص ًظش دیگشاى ًغجت ثَ گشٍّ اگبٍ ؽًْذ؟

.7

آیب هذیش لجل اص ؽوب (اگش ثْدٍ اعت) هْسد احتشام اکثش افشاد عبصهبى ثْدٍ اعت؟

.8

چَ افشادی دس عبصهبى ثیؾتشیي تبثیش سا سّی ًگشػ ثمیَ ی افشاد عبصهبى ًغجت ثَ گشٍّ ؽوب داسًذ؟

ًیبصی ثَ گفتي ًیغت کَ اطالػبت رکش ؽذٍ ی فْق سا اص طشیك اسعبل پشعؾٌبهَ ثَ اطشاف یب یک ؽجَ ثَ دعت ًخْاُیذ
آّسد.ؽٌبخت کبسکٌبى کبسی پبیبى ًبپزیش اعت ،صیشا آًبى هشتت تغییش هیکٌٌذ(تب اًذاصٍ ای ثَ ػلت تبثیش ؽوب سّی آًِب ّ تدبسثی
کَ ثب ُن کغت هیکٌٌذ) .ػوذتب آًِب سا ثب صحجت کشدى ثب خْدؽبى ،تْخَ ثَ ػکظ الؼول ُبیؾبى دس هْلؼیتِبی کبسی ّ
ؽٌیذى آًچَ افشاد خبسج اص گشٍّ دسثبسٍ ی آًِب هیگْیٌذ هیؾٌبعیذُ .ش چَ ثیؾتش دسثبسٍ ی آًِب ثذاًیذ ثِتش ثب ُن کبس خْاُیذ
کشد.
پیؾٌِبد :اگش هیخْاُیذ ّالؼب کبسکٌبى خْد سا ثؾٌبعیذ ثیؾتش ثَ آًچَ اًدبم هیذٌُذ تْخَ کٌیذ تب گفتَ ُبی آًبى -اهب آًچَ سا
کَ عبیش افشاد دسثبسٍ ی اًِب هیگْیٌذ ًذیذٍ ًگیشیذ.

هٌجغ  :کتبة چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت
دسک سّى تشی
تشخوَ ی ػجبط دُمبًی
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