
 

 

EN FP 
 مالحظه کننده احساسی↔شمی ↔برونگرا 

هرچیزی امکان پذیر است،فعال اجتماعی  
 ویژگی های شخصیتی شما:

و ایده های جدید خوشبین، خالق، پر از شور و اشتیاق  

و کنجکاوخاطر  مستقل و با اطمینان  

معاشرتی شاداب و خود انگیخته پویا و  

به سرعت بین اطالعات و وقایع ارتباط  برقرار می کنید  

 زندگی برایتان یک درام هیجان انگیز است

 به امکانات و احتماالت توجه دارید

یرو انعطاف پذسازگار و خالق   

.پیدا می کنید راه های جدیدی برای اندیشه و عمل  

 است در حال تغییر ی شما پیوسته روحیه

 عالقمندیدایده های جدید به حل مسئله و پیاده کردن

 خوبی برخوردارید قدرت کالم از

 عالقمندید رشد و پیشرفت دیگران به

 به راحتی از دیگران قدردانی می کنید

 .اختالف و تعارض به دوستی و هماهنگی عالقمند از بیش

 :نقاط ضعف شما

 ندیشیداموضوع بی به یک به سختی می توانید در هر مقطع زمانی

 و در اولویت قرار دهید دشوارتر است انتخاب به سختی میتوانید مسئله ای که



 

 

 سازمان یافته نیستید به اندازه ی کافی

 جزئیات توجه نمی کنید به

 از قبل برنامه ریزی نمی کنید

 هستید بی قرار

 دارید واقع بینی کمی

 :شما در ارتباط با دیگران

 هستید دوستیدنبال  با محبت و به

 شرایط دیگران برایتان مهم است

 برقرار می کنند با دیگران روابط مؤثر بالفاصله

 قائلید آزادی و استقالل ارزش زیادی برای

 کنید بیان را احساساتتان دوست دارید

 :شما در محل کارتان

 عالقه ای به توجه به جزئیات کار ندارید

 و چالش هستید دنبال تنوع به

 و تأثیر گذار باشید رهبری الهام بخش می توانید

 به شروع کردن یک کار بیش از به پایان رساندنش اهمیت می دهید

 زمانی که درگیر کار می شوید، خودشان را فراموش می کنید

 .و فکر کنید روی پای خود بایستید می توانند

 :نقاط قوت شما در محیط کار

 عالقه و توان یاد گیری سریع کار مورد عالقه زیاد

 ، آزمایش چیز های جدیدریسک پذیری باال

 و جامع نسبت به مسائل و امور دید کلی داشتن

 های تعریف شده اندیشیدن خارج از چارچوب تمایل به



 

 

 و توانایی ترغیب وتشویق دیگران ارتباطی عالی مهارت های

 اطالع یافتن سریع از خواسته ها و نیاز های دیگران

 انعطاف پذیر سازگار و

 :شما در محیط کار نقاط ضعف

 عدم عالقه به کار های تکراری

 و بی عالقه شدن، مخصوصا  در شرایطی که خالقانه نباشد به سرعت کسل

 و ساختار قرار نگرفتن در چارچوب

 عالقمند نبودن به افراد ساختارمند

 و ترتیب کافی در انجام مسئولیت ها  نداشتن نظم

 :رضایت شغلی شما در

 با گروه های مختلف روی موضوعات مختلفکار کردن 

 ، محصوالت، خدمات یا راه حل های جدیدیپیدا کردن ایده ها

 که به دیگران کمک می کند یبرای مسائل 

 کار چالش برانگیز

 کاری که نیاز به بررسی و درگیر شدن در جزئیات نداشته باشد

 با سرعت خودتان روی موضوعات کار کنید

 شویدبا اشخاص جدید آشنا 

 بودن کارها با ارزش هایتان سازگار

 و صمیمانه و خوشایند باشد محیط کاری آرام

بتوانید از الهامات و عالیق خود پیروی کنید و در کار های جالب و هیجان بخش 

 مشارکت نمایید

 قدرت تخیلتان را برانگیزد کارتان شور و شوق و

 



 

 

 :مشاغل مناسب شما

 کارهای خالق

 بازیگری، آهگساز و موسیقی دان،خبرنگار، طراح داخلی،روزنامه نگاری، 

 نقاش، ناشر، مدیر هنری، کارگردان تئاتر، فیلمساز مستند،تهیه کننده، 

 طراح لباس،

 نویسی برنامه–بازاریابی 

 روابط عمومی، مشاور بازاریابی، مدیر تبلیغات، دستیار پژوهش، 

 کیبرنامه ریز استراتژ 

 آموزش، مشاوره

 ابتدایی و هنر، مشاور، مددکار اجتماعی، مشاور شغلی،آموزگار دوره 

 مدیر خانه های مسکونی، دانشمند امور اجتماعی، روانشناس تحصیلی، 

 روانشناس اجتماعی

 خدمات اجتماعی-مراقبت های بهداشتی

 گفتار، فزیوتراپ،-متخصص برنامه های غذایی و رژیمی، آسیب شناس زبان

 بهداشت عمومیبرنامه ریز شهری، آموزش دهنده 

 کار فرمایی، تجارت

 مشاور، مخترع، فروش ایده، مدیرمنابع انسانی، برنامه ریز کنفرانس ها و همایش 

 رستوران دار، مشاور مدیریت، مدیر تبلیغات و بازاریابی، متخصص روابط اجتماعی

 تکنولوژی

 همدیر روابط مشتریان، مشاور تکنولوژی، مربی و راهنما، مدیر پروژ

 شغل دلخواه خود را بیابید؟چگونه 

 فرصت های شغلی مناسب ایجاد کنید

 درست کنید شبکه های تماس برای خود



 

 

 مصاحبه کننده را تحت تأثیر شور و اشتیاق خود قرار دهید

 انتخاب ها گزینه های مختلفی برای خود در نظر بگیرید

 شوید مبتکر ظاهر در مصاحبه،

 ببرید؟چگونه میزان موفقیت خود را باال 

 مربوط به یک شغل توجه کنید واقعیت های به

 تمایلتان را کنترل کنید

 و ترتیب شخصی ایجاد کنید نظم

 تصمیم گیری را به بعد موکول نکنید

 .تمام مراحل جست و جوی شغل را دنبال کنید

 


