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1  

 اعتمادکننده و مشتاق هستم

 بردبار  و مودب هستم 

 دلیر و  ماجراجو هستم

  سازگار و  موافق هستم 

     

13  

 خونگرم و مهربان هستم

 فروتن و موافق هستم

 مصمم و خواستار نتیجه هستم

  قانع و راضی هستم

    

 

2  

 نوآور و داراي چشم انداز هستم 

 خوددار و محتاط هستم

 اجتماعی و هم خو هستم

  صلح طلب و مذاکره کننده هستم

     

14  

 بدون ترس و مستقل هستم

 خوددار و محتاط هستم

 بی خیالم و محتاط نیستم

  مهربان و صمیمی هستم

    

  

3  

 دقیق هستم

 متمرکز و هدف گرا هستم

 عضو تیم و منطبق با تیم هستم

  تشویق کننده و محرك دیگران هستم

     

15  

  وظیفه شناس هستم و براي آینده برنامه دارم

  به دنبال شناخت و پیشرفت هستم .

 خطرکننده و بی باك هستم

  قابل اعتماد و شنونده خوبی هستم

    

  

4  

  حساس هستم و نا امید می شوم

  جانب حق را می گیرم

  خشنود و راحت هستم، احساساتم را درون خود نگه می دارم

  دوست دارم مطالبی را که باید بدانم  به من بگویند

      

16  

 قوانین خسته کننده هستند .

 قوانین را به چالش می کشم .

 قوانین آرامش خاطر و امنیت ایجاد می کنند

  قوانین بی طرفی و نظم به ارمغان می آورد 

    

  

5  

  به دنبال تعادل و آرامش هستم

  خوش صحبت و  جذاب  هستم

  منظم و  پیروي کننده از قوانین هستم

  . سریع و جسور هستم

      

17  

 پاداش ها و  دستاوردها را دوست دارم

 از گردهمایی هاي گروهی و اجتماعی لذت می برم

 ادامه تحصیل و رشد علمی را دوست دارم 

  تهدید باشممی خواهم در امنیت و بدون 

    

  

6  

  سیستمی ( بانظم ) و داري مدیریت زمان هستم 

  مشتاق  و شتاب زده  هستم

  قابل اعتماد و  وفادار هستم

  احساساتی و بدون تامل عمل می کنم

      

18  

 حسابگر هستم محتاط و

 ثابت قدم و دقیق هستم

 برون گرا و مشتاق هستم .

  صریح و مسوولیت پذیرم .
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7  

  کناره گیر و بسیار محتاط هستم

  رویا پرداز و اغراق کننده هستم .

  آرامش طلب و دنبال حفظ وضعیت موجود هستم

  رك و قاطع هستم .

      

19  

  بشاش هستمتحریک پذیر و 

  حامی و مدافع هستم

  منظم و دقیق هستم

  رقابتی و اهل بحث هستم

    

  

8  

  یک تحلیل گر خوب هستم

  یک شنونده خوب هستم 

  یک تشویق کننده خوب هستم

  یک تفویض اختیارکننده خوب هستم

      

20  

 را به دست می آورم حقایق

 کرد . تا آخر دنبال خواهم

 آنها را هدایت و راهنمایی می کنم.

  آنها را قانع می کنم

    

  

9  

  نیرومند و پیشرو هستم 

  خوش بین و پرجاذبه هستم

  اهل مشارکت و همکاري با دیگران هستم .

  .نکته سنج هستم بسیار دقیق و

      

21  

 وفادار و اهل فکر هستم

 چالش را دوست دارم و پیشرو هستم

 تحلیلی و بانزاکت هستم

  محبوب و متقاعدکننده هستم

    

  

10  

  در خرید کردن  صبور هستم

  سریع و قاطعانه خرید می کنم

  از هرچیزي که خوشم بیاید  می خرم.

  در خرید دقیق هستم و خودم را کنترل می کنم. 

     

22  

  سازگار و صمیمی هستم

  سرزنده و با روحیه هستم

  بی پروا و جسور هستم

  منظم و انطباقی هستم

    

  

11  

  سرسختم و چیزها را دقیق می خواهم

  از کارهاي روتین و یکنواخت  خسته می شوم .

  به دنبال تغییرات هستم و آنرا ایجاد می کنم.

  .دلنشین هستم و با مهربانی رفتار می کنم

      

23  

  مقتدر و بانفوذ هستم
  از مورد توجه قرار گرفتن و فرصت هاي جدید لذت می برم

  از کشمکش پرهیز می کنم و آرام هستم
  و داراي سیاست هستم. طبق آیین نامه عمل میکنم

    

  

12  

  بدون تامل و احساساتی هستم

  حسابگر و اهل جزئیات هستم

  خواهان و مقتدر هستم

  اهل مقابله جویی نیستم و قابل پیش بینی هستم

      

24  

  خالق و منحصر به فرد هستم
  سازماندهی می کنم و نتیجه گرا هستمفعالیتها را 

  قابل اعتماد و معتبر هستم

  داراي معیارها و استانداردهاي باالیی هستم

    

 


