چک لیغت هذیشاى
ساٌُوای علوی تشای تْععَ ی هِاست ُای هذیشیت

خواسته ها  ،محذودیت ها  ،و حق انتخاب های شغل شما
دس ایٌجا ساٍ دیگشی تشای ًگاٍ کشدى تَ ؽغل تاى رکش ؽذٍ کَ هوکي اعت دس افضایؼ کاس آیی ؽوا
هْثش تاؽذ  .آى سا اص ًظش ُای صیش تحلیل کٌیذ :


خْاعتَ ُا (کَ هیگْیذ ؽوا تایذ چَ کاسی اًجام دُیذ)



هحذّدیت ُا (کَ دس آًچَ هیتْاًیذ اًجام دُیذ هحذّدیت ایجاد هیکٌذ)



حق اًتخاب ُا (کَ هؾخث هیکٌذ تا چَ اًذاصٍ آصادی عول داسیذ).

خواسته های شغل شما
آسی

خیش

 .1آیا هی تْاًیذ تعضی فعالیت ُا سا ًذیذٍ تگیشیذ (یا تَ فشد دیگشی ّاگزاس کٌیذ) تذّى آًکَ تاصخْاعتی
دس پی آى تاؽذ؟
 .2آیا ُذفِای هؾخصی ّجْد داسد کَ تایذ تَ آًِا تشعیذ؟
 .3خْاعتاس ایي خْاعتَ ُا کیغت:


سئیغتاى



ُوکاساى ُوغطح ؽوا دس عاصهاى



خْدعاصهاى یا عیغتن



صیش دعتاى ؽوا



افشاد خاسج اص عاصهاى



خْد ؽوا (ًاؽی اص هعیاس ُا یا خْاعتَ ُای ؽخصی خْدتاى)

 .4آیا هی تْاًیذ ایي هٌاتع سا تش حغة اُویتی کَ تشای ؽوا داسًذ اص  1تا  6دسجَ تٌذی کٌیذ؟(ؽواسٍ
سا عوت چپ ُش هشتع تٌْیغیذ)
 .5آیا هیتْاًیذ آًِا سا تش اعاط هیضاى تْجِی کَ تَ آًِا هیذُیذ دسجَ تٌذی کٌیذ؟( ؽواسٍ سا عوت
ساعت ُش هشتع تٌْیغیذ)
 .6آیا دّ دسجَ تٌذی فْق تا ُن ّفق داسًذ  ،یعٌی آیا ؽوا تْجَ تیؾتشی تَ خْاعتَ ُای هِن تش ّ
تْجَ کوتشی تَ خْاعتَ ُای کن اُویت تش هی دُیذ؟
 .7اگش ّفق ًذاسًذ دستاسٍ ی آى ًیاص تَ اًجام چَ کاسی داسیذ؟
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چک لیغت هذیشاى
ساٌُوای علوی تشای تْععَ ی هِاست ُای هذیشیت

محذودیت ها
چَ عْاهلی دس اًجام آًچَ هایلیذ دس ؽغل تاى اًجام دُیذ هحذّدیت ایجاد هیکٌذ؟


طشص تلقیِا یا اًتظاسات:


سئیظ تاى



عایش هذیشاى



صیش دعتاى ؽوا



افشاد خاسج اص عاصهاى



عیاعت ُا ّ سّیَ ُای عاصهاى ؽوا



هْاًع قاًًْی



هقشسات اتحادیَ



کوثْد کاسکٌاى هاُش



کوثْد عایش هٌاتع



تکٌْلْژی ًاهٌاعة(هثل تجِیضات یا سّػ ُای اًجام کاس)



هْقعیت قغوت ؽوا



هِاستِا  ،داًؼ  ،یا طشص تلقی خْدتاى



عایش چیض ُا سا رکش کٌیذ

حق انتخاب ها
دس ًِایت توام هذیشاى دس هْسد کاسی کَ تایذ اًجام ؽْد ّ چگًْگی اًجام آى تا حذی حق اًتخاب داسًذ.
آیا حظ هیکٌیذ دس تصوین گیشی ُای صیش تَ آصادی عول تیؾتشی ًیاص داسیذ؟


چَ کاسی تایذ اًجام ؽْد؟



چَ هْقع تایذ اًجام ؽْد؟



چگًَْ تایذ اًجام ؽْد؟



اعتاًذاسدُایی کَ تایذ تش اعاط آًِا کاس اًجام ؽْد



ًتایجی کَ تایذ حاصل ؽْد



چَ کغی تایذ کاس سا اًجام دُذ؟



عایش هْاسد سا رکش کٌیذ

پیؾٌِاد  :اگش تحلیل فْق ًؾاى هیذُذ ؽغل ؽوا آى طْس کَ فکش هیکٌیذ تایذ تاؽذ ً ،یغت چشا دس
ایي هْسد تا سئیظ خْد صحثت ًویکٌیذ؟
هٌثع  :کتاب چک لیغت هذیشاى/ساٌُوای علوی تشای تْععَ ی هِاست ُای هذیشیت/

دسک سّى تشی

تشجوَ  :عثاط دُقاًی
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