به نام خدا

پروژه و تمرینات درسی اصول مدیریت
شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی :

عالیق شغلی
تست عالیق شغلی HIT
میزان عالقه خود به هر یک از زمینه های شغلی  HITرا در طیف تعیین شده مشخص نمایید.
محیط کاری

زمینه های شغلی HIT

بیمارستانها،

کارشناس یا مدیر واحد فناور ی اطالعات

کلینیکها ،مراکز

کارشناس یا مدیر واحد فناور ی اطالعات سالمت

خیلی
زیاد

بهداشت و مراکز
تشخیصی

کارشناس یا مدیر واحد بیمه
کارشناس یا مدیر واحد پذیرش و ترخیص
کارشناس یا مدیر واحدهای ادار ی

شرکتهای

مدیر عامل

تولیدکننده و

مدیر پروژه

عرضه کننده
سامانهها،
سایتها،
اپلیکیشنها و
تجهیزات فناور ی

کارشناس یا مدیر واحد دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا
برنامه نویس  Backend ،Full Stackیا Frontend
گرافیست یا موشن گرافیست یا تدوینگر
طراح تجربه کاربری
کارشناس یا مدیر واحد بازاریابی و فروش

اطالعات

کارشناس یا مدیر واحد تحقیق و توسعه

دانشگاههای

مدیریت گروه یا سایر بخش های دانشگاه

علوم پزشکی و
مراکز تحقیقاتی

عضو هیات علمی
پژوهشگر
کارشناس یا مدیر واحد  ITیا آموزش مجاز ی
کارشناس یا مدیر واحدهای ادار ی

زمینه های غیر
استخدامی HIT

فریلنسر Freelancer
کارآفرین Entrepreneur

پنج عالقه برتر
پنج زمینه شغلی که در آن بیشترین امتیاز را کسب کردید به ترتیب بنویسید:
1
2
3
4
5

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

امتیاز

اولویت های شغلی
تست اولویت های شغلی
چه چیزی در یک شغل برای شما اهمیت بیشتری دارد؟
توضیح

زیاد

خیلی

متوسط

خیلی

کم

زیاد

امتیاز

کم

امنیت شغلی و داشتن آب باریکه
درآمد بال
داشتن آزادی و مستقل بودن در کار
مرتبط بودن با رشته تحصیلی
داشتن مقبولیت و جایگاه اجتماعی بال
داشتن تنوع در وظایف و کارها و یکنواخت نبودن
داشتن محیط کاری و دفتر کاری آرام و شیک

سه اولویت برتر
سه اولویت شغلی که در آن بیشترین امتیاز را کسب کردید به ترتیب بنویسید:
1
2
3

خودآگاهی شغلی
تست مهارت های نرم ()Soft Skill
سطح شما در هر یک از مهارت های نرم زیر چقدر است؟
مهارت

توضیح

کاریابی

آشنایی و توانایی کار با سایتها و پیجهای کاریابی ،ایجاد

خیلی
زیاد

اکانت و ارسال رزومه در آنها
رزومه نویسی

نگارش یک رزومه کامل ،حرفه ای و مرتب

مصاحبه شغلی

پاسخ صادقانه ،سریع ،حرفه ای ،خالصه و در عین حال کامل
به پرسشهای مصاحبه کننده با بیان واضح و بدون تپق

آینده پژوهی

رصد و چک کردن مستمر تغییرات اقتصادی ،اجتماعی و
فناوری در آینده و برنامه ریزی بر اساس آن ،داشتن تصویری
در ذهنم از اینکه در آینده می خواهم چه کار کنم

فریلنسری

توانایی دریافت پروژه از کارفرماها از راه دور و انجام کار در
منزل

مدیریت زمان

کم بودن تعداد کارهای به تعویق افتاده ،کم بودن تعداد
کارهای فراموش شده ،استفاده بهینه از زمان ،نداشتن حواس
پرتی در حین انجام کار ،سرعت عمل بال

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

امتیاز

تصمیم گیری

توانایی تصمیم گیری سریع و به موقع ،میزان پشیمانی کم از
تصمیم های گرفته شده ،استقالل در تصمیم گیری و در عین
حال مشورت کردن ،اجرای تصمیم

حل مساله

ناراحت نشدن و استرس نداشتن از مشکالت و چالشها به
تبدیل آنها به مسائل قابل حل ،شناسایی گزینه های مختلف
برای حل یک مساله ،انتخاب مناسبترین گزینه از بین گزینه
های موجود

خالقیت

داشتن چندین ایده برای راه اندازی استارتاپ ،داشتن چندین
ایده زمانی که با مسائل و مشکالت دشوار مواجه می شوم

تفکر سیستمی

وقتی با مشکل یا چالشی مواجه می شوم سعی می کنم علت
های اصلی وقوع آن مشکل را پیدا کنم و آنها را برطرف کنم

مدیریت افراد

توانایی مدیریت تعدادی از افراد در یک کار تیمی یا یک
پروژه و برنامه

کار تیمی

وقتی کار تیمی انجام می دهم ،نسبت به زمانی که کار فردی
انجام می دهم عملکرد بهتری دارم .داشتن انعطاف برای کار
تیمی ،همی تیمی ها از کار من رضایت دارند

مدیریت

توانایی مدیریت و کاهش استرس در زمان مواجهه با

استرس و

موقعیت های استرس زا ،توانایی کنترل خشم و عصبانیت

هیجانات
سخنرانی ،فن

توانایی ارائه یک موضوع علمی یا ارائه یک گزارش کار یا

بیان و ارائه

معرفی یک محصول با بیان واضح ،روان ،بدون تپق .ادای

موثر

کلمات به طور واضح .توانایی جذب مخاطب به صحبتهایم

شبکه سازی

در دانشگاه ،جمع دوستان ،مهمانیها ،رویدادها ،همایشها و
غیره سریع ارتباط برقرار می کنم و خودم و توانمندیهایم را
معرفی کنم.

گوش دادن

وقتی مخاطب صحبت می کنم با دقت به او گوش می دهم،

فعال

ذهنم دچار حواس پرتی نمی شود و وسط صحبتهای
مخاطب نمی پرم

مذاکره و اقناع

وقتی خواسته ای را با دیگران مطرح می کنم می توانم آنها را

مخاطب

قانع کنم .در حین مذاکره در شرایط یکه مذاکره پیش نمی
رود می توانم گزینه ای را مطرح کنم تا قفل مذاکره شکسته
شود

جستجوی

درباره هر موضوعی که نیاز به اطالعات دارم یا مرا کنجکاو

پیشرفته در

کرده است می توانم اطالعات لزم را با جستجو در اینترنت

اینترنت

پیدا کنم .برای پیدا کردن اطالعات موردنظر می دانم از چه
کلیدواژه هایی استفاده کنم .غیر از گوگل برای پیدا کردن
اطالعات سایت های دیگری را نیز می شناسم

پنج مهارت نرم برتر ()Soft Skill
پنج مهارت نرم که در آن بیشترین امتیاز را کسب کردید به ترتیب بنویسید:
1
2
3
4
5

