
 

 IN T P 
 مالحظه کننده↔فکری↔شمی↔ درونگرا

 مهندس: نبوغ در حل مسئله
 :ویژگی های شخصیتی شما

 نمندی حل مسئله ی باالمتفکر، منعطف و خالق و دارای توا

 کامال  روشنفکر و منطقی

 ظاهری آرام، ساکت، در خود فرو رفته

 در درون درگیر حل مسائل

 دقیق و گاه انتقادگر

 حل مسئلهتحلیل گر و عاشق 

 هدفمند و منطقی

 اندیشمندی بکر و بی ریا

 عالقمند به رشد و پیشرفت خود و دیگران

 برای هوش و ذکاوت خود ارزش بسیاری قائلید

 دوست دارید الگو هایی برای بهبود جریان امور و حل مسائل دشوار بدهید

 است  تفکر از تعامل با دیگران برای شما جالب تر و لذت بخش تر

 متکی به خود و به شدت مستقل و کنجکاومحتاط، 

 انعطاف پذیر و دارای ذهنی باز و در حل مسائل مورد عالقه دارای تمرکز فوق العاده

 :نقاط ضعف شما

 گاهی فراموش می کنید نظر دیگران را بپرسید

 در بیان نظر خود مشکل دارید



 

 ممکن است به خاطر اشکاالت جزئی، جلوی اجرای یک پروژه را بگیرید

 گاهی انتقاد صریح و صادقانه شما، دیگران را جریحه دار می کند

 از جزئیات روزمره بی قرار می شوید

 کنید می ناتوانی و گاهی به علت کمال طلبی های خود احساس بی کفایتی

 :شما در ارتباط با دیگران

 کنیدآنقدر در اندیشه ها، عالیق و کار خود فرو می روید که روابط خود را فراموش می 

 ند، صمیمی و وفاداریدا با کسانی که برایتان مهم

 روابط به دور از تضاد و آرام را دوست دارید

 یدا خوش خلق

 با افراد نا آشنا غالبا  رسمی و با حفظ فاصله رفتار می کنید

 از صمیمیت بیش از حد خوشتان نمی آید

 گاهی خودبین و خودخواه هستید

 به ظاهر جسمانی خود توجه ندارید

 برایتان مهم نیست که دیگران چگونه راجع به شما فکر می کنند

 :شما در محل کارتان

 سیستم های پیچیده و مفهومی را بهبود می بخشید

 از صالحیت حرفه ای باالیی برخوردارید

 همهی انتخاب ها را به دقت وارسی می کنید

 د و دیگران هستیدمنطقی در اندیشه های خومتوجه تضاد ها، نا سازگاری 

 وقتی موضوعی را به درستی درک کنید به حرکت در می آیید

 دوست دارید هدف ها و استاندارد های خود را 

 در محیطی انعطاف پذیر و بی ساختار تعیین کنید

 اگر نتوانید از توانمندی های خود استفاده کنید، بدبین و افسرده می شوید



 

 د، اما تکمیل کارها برایتان دشوار استطور مستقل کار کنی به دوست دارید که 

 تمایلی به سرپرستی از دیگران ندارید

 :نقاط قوت شما در محیط کار

 بررسی تمام امکانات و احتماالت موجود

 توانایی باال در درک مفاهیم پیچیده

 توان حل خالقانه مسایل

 داشتن دید جامع و کلی نسبت به امور

 شخصی برخورد نکردن با مسائل

 استقالل، ریسک پذیری و توان غلبه بر موانع باال

 کنجکاوی، اعتماد به نفس و انعطاف پذیری باال

 عالقمند به افزایش به اطالعات

 توان تحلیل منطقی حتی در شرایط استرس زا

 :نقاط ضعف شما در محیط کار

 عدم توجه به جزئیات

 عالقه نداشتن به روش های سنتی و تکراری

 ساختار ها و افراد غیر منعطف، غیر خالق و بی صالحیتعدم عالقه به 

 اعتماد به نفس بی از اندازه

 تمایل نداشتن به مسائل ساده

 عدم توانایی در انتقال ساده مفاهیم پیچیده به دیگران

 توجه زیاد به موضوعات نظری و در نظر نگرفتن واقعیات

 :رضایت شغلی شما در

 نقد و تحلیل آن هاتوانایی ارائه ی ایده های جدید و 

 صرف انرژی خود برای کار های خالق و بدون توجه صرف به نتیجه کار



 

 انجام کار های چالشی و دارای مسائل پیچیده به روشی غیر متعارف

 فرصت کار کردن به صورت مستقل

 لحاظ کردن استاندارد ها و معیار های خودش در کار ها

 انجام کار ها با انعطاف کافی

 ا گروهی کوچک اما واجد شرایط مناسبانجام کار ب

 احتیاجی به سازمان دهی مستقیم اوقات خود نداشته باشید

 :مشاغل مناسب شما

 تکنولوژی-کامپیوتر

 برنامه نویس کامپیوتر، برنامه ریز استراتژیک، متخصص شبکه، برنامه ریز مالی،

 تجارت مشاور مدیریت، برنامه نویس، مدیر شبکه، تحلیل گر، تحلیل گر شغل و

 فنی-مراقبت های بهداشتی

 متخصص اعصاب، فیزیکدان، جراح پالستیک، داروساز،

 دانشمند شیمی، پژوهشگر داروسازی، میکروبیولوژیست

 تجاری-حرفه ای

 وکیل و حقوقدان، اقتصاددان، روانشناس، روان تحلیل گر، تحلیل گر مالی،

حرفه، فیزیکدان، محقق، کارفرما، سرمایه دار کسب و کار، تحلیل گر شغل و 

 متخصص بیوفیزیک

 آکادمیک

 ریاضی دان، باستان شناس، مورخ، فیلسوف، مفسر، مترجم، پژوهشگر، منجم

 کارهای خالق

عکاس، نویسنده خالق، نقاش، موسیقی دان، مخترع، طراح گرافیک، روزنامه نگار، 

 منتقد، مفسر، کارگردان، طراح صحنه، مدیر هنری

 



 

 بیابید؟چگونه شغل دلخواه خود را 

 به امکانات و احتماالتی توجه کنید که در حال حاضر وجود ندارند

 برای خود فرصت های شغلی مناسب خلق کنید

 نتایج منطقی کار را پیش بینی کنید

 روشی ابتکاری برای جست و جوی شغل تدارک ببینید

 تا حد ممکن اطالعات مهم و مناسب را جمع آوری کنید

 ا باال ببرید؟چگونه میزان موفقیت خود ر

 نامه هایتان را به مرحله اجرا و عمل برسانیدسعی کنید بر

 با توجه به آنچه عملی و شدنی است در نظر بگیریدرا هدف های واقع بینانه 

 مراقب باشید کارفرمای بالقوه، شما را متکبر و خود بین ارزیابی نکند

 به جزئیات مهم موجود در فرایند کار توجه داشته باشید

 گیری را به تعویق نیندازید تصمیم

 


