
داشتید عالقه به آن و چنانچه را بخوانید زیر عبارات هر یک از لطفا  ....................................................پاسخ دهنده گرامی    (RIASECهالند ) رشته ای-تست عالقه های شغلی

 داشته باشید که هیچ پاسخ درست و غلطی در این تست وجود ندارد.توجه . پایین هر ستون تعداد آنها را جمع بزنید رو سپس د در دایره جلوی آن عالمت بزنید

       برم و ساختن چیزهای مختلف با آنها لذت می ءاشیاآوری از جمع       خودرو خوشم میاید ی، مثل مکانیکاز کار کردن بر روی اتومبیل

       ی هستمو متفاوت آدم خالق       از درست کردن پازل و حل کردن معما خوشم میاید

       کنمتوجه می شبه جزئیاتهر چیزی مورد  در       دوست دارم به تنهایی و مستقل برای خودم کار کنم

       برمها لذت میو پر کردن فرمها از تایپ کردن متن       از کارهای گروهی و تیمی خوشم میاید

       ها خوشم میایدتیعمشکالت یا موق للیاز تجزیه و تح       چینمهای مختلف میی هستم و همیشه برای خودم برنامهآدم هدفمند

       برملذت میخواندن آواز از نواختن سازهای موسیقی یا        خوشم میایدها و میز و دفتر کار فایلو طبقه بندی از مرتب کردن 

       میاید خوشمهای مختلف فرهنگآداب و رسوم  فهمیدنتن و سداناز        بسازم را خودم  یدوست دارم چیزهای مختلف

       دوست دارم تجارت شخصی برای خودم راه اندازی کنم       برماز مطالعه درباره هنر و موسیقی لذت می

       میاید خوشمآشپزی یا  وسایل سادهدرست کردن از        دنبال کنمرا واضح و مشخص  هایدوست دارم برای هرچیزی دستورالعمل

       میاید خوشمنمایش تئاتر و در  گریاز بازی       نها را به کاری تشویق کنمخوشم میاید روی دیگران تاثیر بذارم یا آ

       میاید خوشم یچوبیا  برقیوسایل تعمیر مثل ی عملی کارهااز        عالقه دارمگیری دقت و اندازهو کردن آزمایش به 

       برمها لذت میاعداد و رقم ها و از کار کردن با نمودار       دیگران خوشم میایدبه دادن  یادآموزش و از 

       از بحث کردن درباره موضوعات مختلف خوشم میاید       دوست دارم به دیگران کمک کنم تا مشکالتشان را حل کنند

       میاید رشیو از روی کارهایم خوشماز درست کردن گزارش یا آ       از نگهداری از حیوانات خوشم میاید

       دارم دیگران را رهبری کنمدوست        مشغول کار باشم جای اداریروز در اگرکل نیست مشکلی م یابر

       خوشم میایدبیشتر شود ی که در فضای باز انجام میاز کارهای       از فروش و عرضه کاال به دیگران خوشم میاید

       باشد یادارمان زسایا یک دفتر کارم در دوست دارم        های خالقانه خوشم میایدنوشتهنویسندگی و از 

       خوب استریاضی ام        برملذت می( زیست و فیزیک، شیمیعلوم ریاضی و )های علمی رشتهاز 

       خوشم میایدو تالش برای بهتر کردن حالشان  از کمک به دیگران       پذیرم را میمختلف کارهای مسئولیت سریع خیلی 

       میاد خوشمکردن از نقاشی و طراحی        خوشم میایدر سنی ه درجدید  افراداز ارتباط برقرار کردن با 

       خوشم میایدکردن از سخنرانی        بیاورمسر در  هر چیزیدوست دارم از شیوه کار کردن 
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