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 داوری کننده↔فکری↔حسی↔ درون گرا

 آزمایشگر: عجله نکنید، ولی درست انجام دهید
 :ویژگی های شخصیتی شما

 به شدت با ثبات، متعهد، مسئول و قابل اعتماد

 کم حرف، عملگرا و واقع بین

 دقیق، منظم و با قدرت تمرکز باال

 بر مبنای اصول خود عمل می کنید

 به موقع انجام دهیدمی خواهید کارتان را 

 آرام، جدی، سختکوش و با پشتکار هستید

 جزئیات را به ذهن خود می سپارید

 برای نقطه نظر هایتان دلیل و مدرک دقیق ارایه می دهید

 تان استفاده می کنید از تجربیات گذشته ی خود در تصمیم گیری اکنون

 هیدبسیار منطقی بوده و به منطق و تحلیل های غیر شخصی بها می د

 وقتی به موضوعی باور پیدا کنید، تغییر دادن آن دشوار است

 محتاط، سنتی و بسیار وظیفه مند هستید

 برای سنن و آداب و رسوم ارزش قائلید

 بر رعایت اصول و قوانین تأکید زیادی دارید

 :نقاط ضعف شما

 توجه بیش از اندازه به جزئیات



 

 که گرفته اید، عوض کرد به سختی می توان نظر شما را را جع به تصمیمی

 نقطه نظرات جدید را به سختی می پذیرید

 اگر ایده ای بالفاصله قابل اجرا نباشد به سختی آن را می پذیرید

 نیاز های دیگران را به سختی درک می کنید

 گاهی افرادی سرد و نچسب به نظر می آیید

 ود را به دیگران تحمیل می کنیدخگاهی نظرات 

 :دیگرانشما در ارتباط با 

 همسرانی به شدت وفادار و پایبند به تعهدات خود هستید

 مطمئن و قابل اتکا هستید

 عشقتان را در عمل نشان می دهید

 ابراز احساس صمیمیت برایتان دشوار است

 در برابر تغییر مقاومت می کنیدو  متواضع و فروتن هستید

 یدا گاهی به احساسات خود و دیگران بی توجه

 دیگران انتقاد می کنیدگاهی به سرعت از 

 دوست ندارید پولی را که با سختی به دست آوردید، راحت از دست بدهید

 به شدت عملگرا هستید

 :شما در محل کارتان

 به خوبی حقایق و واقعیات را به یاد می آورید

 یدا برای دقت اهمیت فراوانی قائل

 سختکوش هستیدو  به شدت به جزئیات توجه دارید

 کنید می کار دیگران از  اد و ارقام بهتربا ماشین ها و اعد

 از کار کردن در تنهایی خودتان لذت می برید

 تمایل دارید قوانین رعایت شوند



 

 افرادی که قوانین را زیر سوال می برند، تحمل نمی کنید

 یر و خشک باشیددوست دارید سختگ

 یدا از بی حالی و نا به سامانی گریزان

 هایی که لباس،تمایل به کار کردن در محیط 

 .محیط اطراف و ظواهر امر مهم نیستند، ندارید 

 م کار سخت، به دست آوردند با انجایتالش می کن

 مدارک تخصصی و احترام به سازمان پیشرفت کنید 

 :نقاط قوت شما در محیط کار

 دقت باال و انجام به موقع کار ها توجه به واقعیت ها و جزئیات

 مقرراتآمادگی برای اجرای قوانین و 

 مهارت های سازمانی قوی

 توانمند بودن در انجام کار به صورت فردی

 مسئولیت پذیر و دارای اخالق کاری

 اعتقاد به ساختار های سنتی و کار در آن ها

 تالش مستمر و جدی تا رسید به هدف

 داشتن دیدگاهی واقع بینانه

 :نقاط ضعف شما در محیط کار

 یدا در برابر تغییر مقاوم

 ایده و نظر خود را مورد بازیابی قرار می دهیدبه سختی 

 آینده نگر نیستید، انعطاف کافی ندارید،   دید کلی نگر و جامع ندارید

 تمایلی به پذیرفتن ایده ها و نظرات جدید ندارید

 ریسک پذیری پایینی دارید

 :رضایت شغلی شما در



 

 بدهدمشاغلی که به شما امکان استفاده از مهارت و توانمندی هایتان را 

 بتوانید یک محصول استاندارد تحویل بدهید

 محیطی با ثبات داشته باشد،  بتوانید استقالل داشته باشید

 نتایج ملموس و قابل اندازه گیری داشته باشید

 :مشاغل مناسب شما

 تجارت وبازرگانی

 حسابرس، رییس اداره، حسابدار، مدیر، افسر انتظامات، بازرس ساختمان،

 ساختمان سازی، متخصص آمار، نویسنده فنیبازرس دولتی، مدیر 

 فروش و خدمات

 افسر پلیس، کارآگاه، افسر ارتش، متخصص مالیات، 

 افسر اصالحات، کارمند دولت،

 مهندس ایمنی و بهداشت صنعتی، مأمور ناظر، مهندس پرواز،

 کارشناس اداره پست 

 امور مالی

 یبازرس بانک، تحلیل گر بودجه و اعتبارات، رئیس ارشد مال

 تحصیالت و آموزش

 رییس مدرسه، آموزگار ریاضی، مدیر، کتابدار

 تکنولوژی-حقوقی

پژوهشگر حقوقی، متخصص برق، مهندس، مکانیک، برنامه نویس کامپیوتر، 

منشی حقوقی، زمین شناس، تحلیل گر سیستم ها، مهندس نویسنده فنی،

 کامپیوتر، قاضی دادگاه، منشی دادگاه، متخصص جنایی

 بهداشتیت های بمراق

 دامپزشک، جراح عمومی، دندان پزشک، رئیس بخش پرستاری، داروساز،



 

 تکنسین داروخانه، بینایی سنج 

 چگونه شغل دلخواه خود را بیابید؟

 درباره ی انتخاب شغل کامال  بررسی کنید و اطالعات کافی بدست آورید

 مطالب بازاریابی خود را به دقت تهیه کنید

 دامی شرکتی را که طالب کار در آن هستید مرور کنیدصبورانه رویه مقررات استخ

 به همه جزئیات توجه داشته باشید

 تصمیمات عملی فکورانه بگیرید

 چگونه میزان موفقیت خود را باال ببرید؟

 به امکانات شغلی که کمتر به نظر مسلم می رسند توجه کنید

 کاربرد های تصمیمات خود را فراموش نکنید

 کاری بیش از اندازه اجتناب کنید از تمایل به احتیاط

 به جنبه انسانی جست و جوی شغل توجه کنید

 یدی کنبه کار مورد عالقه تان توجه نشان دهید و خود را به شکلی کوبنده به بازار معرف
 


