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 مالحظه کننده↔فکری↔حسی↔ رونگرا

 متقاعد کننده: بیایید مشغول شویم
 :ویژگی های شخصیتی شما

 شاد، فعال، سهل انگار، و خودجوش

 هرگز برای چیزی نگران نمی شوید

 از لحظه حال لذت می برید، عالقه ای به برنامه ریزی برای آینده ندارید

 عملگرا، عینی، واقع بین

 با در نظر گرفتن نتایج فوری، 

 قع بینانه را در پیش می گیریدایک روش عملی و و

 بر مبنای احساسات عمل می کنید

 کنجکاو، مشاهده گر و خودانگیخته

 شرایط را به شکلی که هست، می پذیرید

 در حل مسائل از توانمندی فراوانی برخوردارید

 تیک رفتار می کنیدرفتاری سیاستمدارانه دارید و در مذاکره دیپلما

 دوست دارید از روش های غیر متعارف استفاده کنید

 خوش برخورد، معاشرتی و دوست داشتنی

 رفتاری نشاط انگیز دارید، به راحتی لطیفه و جوک تعریف می کنید

 در برقراری میان افراد تبحر دارید

 می توانید شرایط دشوار و پیچیده را آرام کنید

 دارید رفتاری جذاب و همه گیر



 

 صریح، مستقیم و قاطع هستید

 ید و بیش از اندازه انرژی داریدا فعال

 یدا پیوسته در تب و تاب و تالش

 :شما نقاط ضعف

 گاهی بیش از حد توان خود مسئولیت می پذیرید

 یدا به احساسات دیگران بی توجه

 ممکن است صراحت و رک گویی بیش از اندازه بروز دهید

 پردازید زده به حل مسئله می گاهی شتاب

 :شما در ارتباط با دیگران

 مستقل و آزاد هستید و دوست ندارید کنترل شوید

 زیر فشار به سادگی احساس می کنید که گیر افتاده اید

 عالقمند به ماجرا ها و تجربه های جدید هستید

 آشنایان زیادی دارید،  بین هستید خوش

 عالقه ای چندانی به مسائل عاطفی ومیان فردی ندارید

 توانمندی خود قرار دهید ود را تحت تأثیر جاذبه ودوست دارید شرک زندگی خ

 در موارد مالی بسیار سخاوتمند هستید

 تان می آورید شادی و هیجان را به روابط

 بینی هستید گاهی غیر قابل پیش

 :شما در محل کارتان

 مبتکر، پر مایه و عملگرا

 در برخورد با مسائل منطقی

 خونسرد هستیدزیر فشار بسیار 

 موقعیت های پر فشار را نرم و مالیم می کنید



 

 رفتاری محکم دارید

 به دنبال موفقیت و شناخت هستید

 و متقاعد کننده رقابت جو

 همزمان و  از انجام چند پروژه به صورت

 لذت می برید مشاغل پر استرس 

 :نقاط قوت شما در محیط کار

 توانایی سازگاری با شرایط

 حافظه ی قوی

 لذت بردن از انجام پروژه های جدید

 توانایی خوشایند کردن کار و محیط کاری

 ریسک پذیری باال

 پذیرفتن تفاوت ها و توانایی هم جهت شدن با دیگران

 :شما در محیط کار نقاط ضعف

 عدم عالقه به جزئیات کار های اداری

 عدم عالقه و قوانین و چارچوب سازمانی

 توجه به فرصت های موجود آننداشتن آینده نگری و عدم 

 دشواری در بعضی از تصمیم گیری ها

 عدم عالقه به انفرادی کار کردن به خصوص برای زمان طوالنی

 دشواری در تمام کردن کار ها در وقت تعیین شده

 عدم عالقه به هدف گذاری بلند مدت

 عدم عالقه به تدارک و برنامه ریزی قبل از انجام کار

 :رضایت شغلی شما در

 بتوانید هر روز با موقعیت ها و افراد جدید رو به رو شوید



 

 بتواند برای مسائل و مشکالت راه حل پیدا کنید

 محیط کاری پویا

 نید وبتوانید از روش های غیر متعارف استفاده ک

 برسید به راه حل های مفید  

 همکارانی شاداب و فعال

 مجبور نباشید مطابق معیار های دیگران رفتار کنید

 بتوانید از توانایی استدالل خود استفاده کنید

 آزادانه با بحران ها رو به رو شوید

 با واقعیت ها سر و کار داشته باشید

 :مشاغل مناسب شما

 خدمات-فروش

افسر پلیس، آتش نشان، کارآگاه، بازرس، کارشناس و مدیر فروش، مهندس و 

 مدرس پرواز، افسر ارتش، ناخدای کشتی

 امور مالی

 برنامه ریزی مالی، بانکدار، سرمایه گذار، تحلیل گر بودجه

 ورزشی-سرگرمی

، مجری برنامه تلویزیونی،  گزارشگر ورزشی، مخبر، مربی و ورزشکار حرفه ای

 موسیقی دان، بازیگر

 کار های دستی-تجارت

 نجار، صنعتگر دستی، کشاورز، آشپز و سرآشپز، مهندس برق، نقشه بردار، عکاس

 ازرگانیتجارت و ب

 کارفرما، مشاور مدیریت، بازاریاب، عمده فروش، فروشنده اتومبیل

 



 

 چگونه شغل دلخواه خود را بیابید؟

 با جدیت و پر انرژی دنبال کار مورد نظرتان بگردید

 برای خودتان بازاریابی کنید

 خود برای کشف فاکتور های مهم محیطی استفاده کنید از قدرت مشاهده 

 مدارانه مذاکره کنید سیاستبه شکل مؤثر و 

 منابع موجود را ارزیابی کنید، سپس دست به انتخاب بزنید

 چگونه میزان موفقیت خود را باال ببرید؟

 تنها به مشاغلی که در حال حاضر وجود دارند توجه نکنید

 وقتی صرف کنید و برای خود یک برنامه شغلی بلند مدت تهیه کنید

 کنیدمعیاری برای انتخاب شغل تهیه 

 طوری وانمود نکنید که فکر کنند شما قابل اعتماد نیستید

 در مورد عالیق خود به طور جدی تمرکز کنید

 


