
 آزمون نیازهای اساسی گالسر

 

www.alibagherpour.ir @mo6avereh   
 

 دسجِ بٌذی کٌیذ. ًیاصّای فْشست ضذُ سا اص بسیاس صیاد تا بسیاس کنلطفا سَاالت صیش سا بِ دقت بخَاًیذ ٍ هیضاى ٍجَد ّش یک اص 

 بسیاس کن کن هتَسط صیاد بسیاس صیاد
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      داسد؟ هی هطغَل خَد بِ سا ضوا رّي اًذاصُ چِ تا …ٍ  یضغل ٌذُیهسکي، آ ،یاًذاص، هخاسج صًذگ هثل پس یلیهسا 1

      ذ؟یکٌ یفکش ه یواسیبْذاضت ٍ احتوال ابتال بِ ب ،یتا چِ اًذاصُ بِ سالهت جسواً 2

      ذ؟یکٌ یتا چِ اًذاصُ هحتاطاًِ عول ه ضیآه دس اًجام کاسّا ٍ اقذاهات هخاطشُ 3

      ذ؟یکٌ یه یابیخَد سا چگًَِ اسص یجٌس لیضذت ه 4

      ؟ذیکٌ یًاضٌاختِ تا چِ اًذاصُ اجتٌاب ه یّا ٍ ضشٍع ساُ ذیبا تجاسب جذ ییاص سٍبشٍ 5

      ؟صُ ٍقت ضٌاس، با ًظن ٍ دقیق ّستیذخَد تا چِ اًذا اص ًظش دٍستاى ٍ ّوکاساى 6

      داسد؟ تیاّو تاىیٍ داضتي ضغل ٍ دسآهذ ثابت بشا یضغل تیتا چِ اًذاصُ اهٌ 7

      ذ؟یداس اصیً یٍ هْشٍسص تیویعطق، صو ضاىیبِ چِ ه ذیکٌ یاحساس ه 8

      هْن است؟ تاىیبشا گشید یّا تا چِ اًذاصُ سفاُ ٍ سعادت اًساى 9

      ٍ دٍستتاى بذاسًذ؟ شفتِیضوا سا پز گشاىیکِ د ذیداس اصیچِ هقذاس ً 10

      ؟ذیْا هحبت کٌبِ آً هتقابالً ضیدادُ ٍ ضوا ً ٍ هحبت قشاس ضوا سا هَسد لطف گشاىیکِ د ذیداس اصیچِ هقذاس ً 11

      ذ؟یفعاالًِ ضشکت کٌ یگشٍّ یّا تیٍ فعال هجالس ٍ دس ذیهشاٍدُ داضتِ باض گشاىیکِ با د ذیچِ اًذاصُ دٍست داس 12

      ذ؟یدلسَص ٍ هْشباى ّست ،یویاص ًظش دٍستاى ٍ ّوکاساى خَد تا چِ اًذاصُ گشم، صو 13

      ذ؟یگزاس یه یآى ٍقت ٍ اًشط یهْن است ٍ بشا تاىیتا چِ اًذاصُ بشا اىیٍ اطشاف ضاىیخَب با عض داضتي سٍابط 14

      ذ؟یخَدتاى اًتخاب کٌ ،ذیدّ یسا کِ اًجام ه ییضّایکِ توام چ ذیداس اصیتا چِ اًذاصُ ً 15

      (؟ذیٍ چِ ًکٌ ذیچِ بکٌ ذی)بگَ ذیخَد سا اداسُ کٌ یکِ چگًَِ صًذگ ذیبِ ضوا بگَ ذیکس ًبا چیکِ ّ ذیاعتقاد داس ضاىیتا چِ ه 16

      ذ؟یاًجام سساً بِ حتوا کتاىیّوسشتاى / ضش یّا ٍ فطاسّا بذٍى تَجِ بِ دخالت ،ذیخَاّ یآى چِ سا کِ ه ذیداس لیتوا ضاىیتا چِ ه 17

      ذ؟یٍ بش ٍفق هشاد خَد عول کٌ ذیداضتِ باض یاستقالل سا یبضسگ ٍ کَچک صًذگ یّا یشیگ نیدس تصو ذیاصشاس داس ضاىیتا چِ ه 18

       ذ؟یاستفادُ کٌخَاّذ اص آى  یکِ ّش گًَِ دلتاى ه ذیداضتِ باض اسیخَدتاى دس اخت یسا بشا ییّا کِ صهاى ذیداس اصیتا چِ اًذاصُ ً 19

      ؟ذیسفش کٌ ذیجذ یّا کِ بِ هکاى ذیداس لیتا چِ اًذاصُ توا 20

      ذ؟یکٌ یاحساس کسالت ه ،کٌٌذ یًو شییکِ تغ کساىیثابت ٍ  یکاس یّا طیٍ اص هح ذیًَ ّست یضّایٍ چ شییبِ دًبال تغ ضاىیتا چِ ه 21

      ذ؟یخَد سا ًطاى دادُ ٍ ضٌاختِ ضَ اقتیفشد تَاًوٌذ ٍ با ل کیکاس خَد بِ عٌَاى  ٌِیدس صه ذیکٌ یتا چِ اًذاصُ تالش ه 22

      (ذیکِ فشهاى ببش يیتا ا ذی) فشهاى بذّ ذ؟یدستَس بذّ گشاىیکِ بِ د ذیتا چِ اًذاصُ دٍست داس 23

      ذ؟یٍ سقابت ّست طشفتیتا چِ اًذاصُ اّل پ ذیکٌ یفکش ه 24

      کٌٌذ؟ یشٍیدٍستاًتاى( بِ حشف ضوا گَش دٌّذ ٍ اص آى پ ای)اعن اص فشصًذ، ّوسش  گشاىیکِ د ذیدٍست داستا چِ اًذاصُ  25

      کِ آى سا قبَل کٌٌذ؟ ذیسا هتقاعذ کٌ گشاىیکِ د ذیساُ ضوا دسست است ٍ اصشاس داس ایفکش  ذُ،یا ذیتا ثابت کٌ ذیکٌ یتا چِ اًذاصُ تالش ه 26

      ذ؟یخَد ّست یّا یتَاًوٌذ ییتاى بِ دًبال ضکَفا یٍ حشفِ ا یضخص یٍ دس صًذگ ذیداس طشفتیدغذغِ سضذ ٍ پتا چِ اًذاصُ  27

      ذ؟یکٌ یهختلف ه یّا ٌِیدس صه ذیجذ یضّایچ یشیادگیتاى سا صشف  تا چِ اًذاصُ صهاى 28

      ذ؟یاصهٌذیً ییگَ فِیهضاح ٍ لط ،یچقذس بِ ضَخ 29

      ؟ذیداس اصیهخصَظ بِ خَدتاى ً یّا یبِ اٍقات فشاغت ٍ سشگشه ضاىیتا چِ ه 30

      ذ؟یکٌ یه یابیخَد سا چگًَِ اسص یٍ خَش هطشب یضَخ طبع ضاىیه 31

 گشیٍ د لنیف یتواضا ،یشیگ یهاّ ،یسَاس دٍچشخِ لیاص قب یسسوشیغ ی غیشجذی ٍبِ کاسّا ذیداس اصیکِ ً ذیکٌ یاحساس ه ضاىیتا چِ ه 32

 ذ؟یلزت بخص بپشداص یّا یسشگشه

     

      ذ؟ّستی …ٍ ّا یٍ باص ّا یّا، هْواً جطي لیبخص اص قب یضاد یّا تیکٌٌذُ ٍ هَقع چِ اًذاصُ بِ دًبال اٍقات سشگشم تا 33

      ضوا هْن است؟ یدس صًذگ ضاىیٍ خٌذاًذى تا چِ ه ذىیخٌذ 34

      ضَد؟ یهحسَب ه یاص صًذگ یکشدى تا چِ اًذاصُ جضء هْو یٍ ضاد یباص ح،یاص ًظش ضوا تفش 35
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