
 

IST P 
↔حسی↔درون گرا کننده مالحظه↔فکری  

دهمبهترین کار را انجام می ات موجودصنعت گر: با امکان  

 :ویژگی های شخصیتی شما

 رک، صریح، صادق و اهل عمل هستید

 مهارت های مکانیکی و ابزاری خوبی دارید

 منطقی و تحلیل گر هستید

 مسائل را به خوبی و بدون وارد کردن موضوعات شخصی

 آن ها تحلیل می کنیددر  

 ائل برداشت شخصی نمی کنیدساز م

 ساکت و کنجکاویدو  منطقی، انعطاف پذیر و سازگار هستید

 موضوعات عینی و واقعی را می پذیرید

 تنها در معرض واقعیت های کامال  مسلم متقاعد می شوید

 گاهی آدم سردی به نظر می رسیدو  برای همه اسرار آمیز هستید

 شور و شاد می شویدرخوب و نزدیک، پ تا در معرض دوستان

 افرادی مستقل هستید

 براساس انتظارات دیگران عمل نمی کنید

 از ورزش و محیط های بیرون از خانه لذت می برید

 عالقند به ورزش و فعالیت های اجتماعی هستید

 به استقبال چالش ها می رویدو  گرا و ریسک پذیر هستید بیشتر عمل

 



 

 :شما نقاط ضعف

 اشخاصی که در زندگیتان هستند نمی دانند که چه در ذهنتان می گذردحتی 

در میان گذاشتن احساسات، واکنش ها و نگرانی هایتان با دیگران برایتان کار 

 دشواری است

 به قدری واقع بین هستید که گاهی باعث می شود تالشتان را به حداقل برسانید

 :شما در ارتباط با دیگران

 حبت کردن و اجتماعی شدن نمی بینیدنیاز چندانی به ص

 با عمل کردن و نه صحبت ارتباط برقرار می کنید

 عشق خود را در عمل اثبات می کنید

 در برابر الزامات، وظایف و چارچوب ها مقاومت نشان می دهید

 ذرانید که با شما عالیق مشترکی دارندگدوست دارید با افرادی وقت ب

 بینی هستید غیر قابل پیش ،اغلب تنها هستید

 معموال  در زمینه ی مهارت های میان فردی با مشکل رو به رو می شوید

 رسید می نظر  اننتقاد کننده به

 :شما در محل کارتان

 به واقعیت ها بها می دهید

 زمانتان را صرف چیز های غیر ضروری نمی کنید

 دای از ابهام گریزان

 نظم و ترتیب را در حل مسائل ترجیح می دهید

 ی به قرار گرفتن در چارچوب نداریدتمایل

 در برابر مقامات سازمانی مقاومت می کنید

 نه دوست دارید سرپرستی کنید و نه سرپرستی شوید

 کار کردن به تنهایی را ترجیح می دهید



 

 یدا در بحران آرام

 کار هایی که از ابزار استفاده می کنند را ترجیح می دهید

 ن توجه می کنیدجزئیات آاگر به چیزی عالقه داشته باشید به 

 کار هایی را ترجیح می دهید که پیوسته با چالش رو به رو هستند

 :نقاط قوت شما در محیط کار

 قدرت مشاهده فراوان و حافظه ی بسیار قوی

 توانایی حفظ آرامش در شرایط بحرانی

 توانا در انجام کار با دست

 د احترامتانتوانایی انجام کار به تنهایی یا در کنار افراد مور

 توانایی نظم دادن به اطالعات

 انعطاف پذیری و ریسک پذیری

 توجه و واقعیت ها تصمیم گیری منطقی

 توانایی استفاده درست از امکانات موجود

 :شما در محیط کار نقاط ضعف

 نداشتن آینده نگری

 دشواری در تصمیم گیری صحیح

 عدم عالقه به مقررات و قوانین و چارچوب ها

 ه شدن سریعبی حوصل

 بی عالقگی در سازمان دهی و آمادگی قبلی در کار ها

 عالقه نداشتن به نظریه های پیچیده و انتزاعی

 بی توجه به احساسات دیگران

 بی عالقه به ارتباطات کالمی

 انجام کارها در موعد مقرر به سختی



 

 :رضایت شغلی شما در

 آن ها بهره برداری نماییدترین شکل ممکن از  منابعی را شناسایی کرده و به کارا

  آموختن مهارت هایی که بتوانید در آن ها به استادی برسید

 فرصت داشته باشید از علم و آگاهی که به دست آورده اید استفاده کنید

 کارتان تفریحی و پویا باشدو  کارتان روشن و واضح باشد

 پا گیر باشدمحیط کارتان عاری از مقررات زیاد دست و 

 در کارتان نیاز به سرپرستی یا نظارت دیگران نباشد

 فرصت کافی برای رسیدن به عالیق و سرگرمی هایتان داشته باشید

 کاری را انجام دهید که به شما شادی و لذت دهد

 کار تکراری و روزمره نباشد

 :مشاغل مناسب شما

 خدمات-فروش

 انتظامات، خلبان، آتش نشان، نقشه بردار،پلیس، افسر 

 فروشنده دارو، عکاس، متخصص جنایی، فروشنده لوازم ورزشی

 تکنولوژی

 مهندس برق، مهندس مکانیک، متخصص الکترونیک، مدرس فنی، تهیه کننده 

 تهیه کننده نرم افزار، برنامه نوی کامپیوتر، مهندس کامپوتر، تحلیلگر سیستم

 ت بهداشتی و درمانیخدما

 تکنسین رادیولوژی، فیزیولوژیست ورزشی، دستیار دندانپزشک،

 تکنسین عمل جراحی، پزشک اورژانس

 تجارت-امور مالی

 تحلیل گر امنیتی، مأمور خرید، مدیر اداره، بانکدار،

 اقتصاد دان، منشی قضایی، مشاور مدیریت، مهندس شهری



 

 کارهای دستی-تجارت

 کشاورز، نجار، مربی ورزش، فروشنده لوازم اتومبیل، تعمیرکار کامپیوتر،

 ، طالساز، طراح، جنگل بانهنرمند امور تجاری، مهندس طراحی نما

 چگونه شغل دلخواه خود را بیابید؟

 اطالعات موجود را جمع آوری کنید و آن ها را به خاطر بسپارید

 از منابع موجود بهره برداری کنید

 ود نشان دهید که می توانید با مسائل برخورد منطقی داشته باشیدبه کارفرمای خ

 فرصت ها را به طور عینی تحلیل کنید

 ریسک های منطقی را بپذیرید

 چگونه میزان موفقیت خود را باال ببرید؟

 سعی کنید از قبل برنامه ریزی کنید و برای پیدا کردن شغل، 

 جست و جوی سازمان یافته ای داشته باشید

 امکاناتی فراتر از آنچه در لحظه وجود دارد توجه کنیدبه 

 سعی کنید به اندازه کافی تالش کنید و زود هنگام از کار جست و جو دست نکشید

 


