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38سن1391/08/11تاریخ گزارششماره شناسایی
مردجنسيتنام و نام خانوادگی

تحصيالتوضعيت تاھل
تستشرکت / سازمانشماره موبایل
١۴سابقه در شغل (سال)وضعيت شغل

واحد سازمانیشغل

عددپارامتر
70تعداد کل سواالت

70تعداد سواالت تکميل شده
0تعداد سواالت بدون پاسخ

تعداد سوال تکميل شده در زیر 
22مقياس ماھيت شغل

تعداد سوال تکميل شده در زیر 
14مقياس مسئول مستقيم

تعداد سوال تکميل شده در زیر 
11مقياس ھمکار

تعداد سوال تکميل شده در زیر 
7مقياس ارتقا

تعداد سوال تکميل شده در زیر 
9مقياس حقوق و مزایا

تعداد سوال تکميل شده در زیر 
7مقياس شرایط محيطی کار

نمره خامالتيننمرهمقياس / زیر مقياس
2.50Work itself55ماھيت شغل

2.43Supervisor34مسئول مستقيم
3.64Coworkers40ھمکار

1.86Promotion13ارتقا

1.00Pay9حقوق و مزایا

4.86Workplace34شرایط محيطی کار

2.64TOTAL185نمره کل

تصویب کننده نھاییتایيد کننده تھيه کننده
مھر و امضامھر و امضامھر و امضا

             جھت تفسير نتایج خود، با در دست داشتن این برگه به یک نيروی متخصص HSE مراجعه نمایيد و یا با مراجعه به وب سایت ما اطالعات بيشتری را کسب نمایيد

www.faraimen.com            توصيه ما ھمواره این است که یک متخصص امر این نتایج را تحليل نماید. از انتخاب شما سپاسگزاریم.

خفيف
کمترین

بھترین شرایط
متوسط

نمودارھا

متوسط
متوسط
شدید

وضعيت نمره ھا

به تمامی سواالت در این زیر مقياس پاسخ داده شده است.

به تمامی سواالت در این زیر مقياس پاسخ داده شده است.

به تمامی سواالت در این زیر مقياس پاسخ داده شده است.

پيام نرم افزار در خصوص وضعيت نمره

به تمامی سواالت در این زیر مقياس پاسخ داده شده است.

به تمامی سواالت در این زیر مقياس پاسخ داده شده است.

به تمامی سواالت در این زیر مقياس پاسخ داده شده است.

پيام نرم افزار
تعداد کل سواالت در این آزمون ٧٠ سوال می باشد.

کاربر به ٧٠ سوال پاسخ داده است
کاربر به تمامی سواالت پاسخ داده است

24533552

کنترل پاسخنامه

اطالعات آزمودنی

شاغل است.
HSEایمنی

علی حسينی
ليسانسمجرد

0917123456789

JDI - رضایت شغلی نرم افزار تحليل نتایج آزمون
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صفحه ١ از ١ ق.ظ 05:29 نرم  افزار FaraJDI یک نرم افزار فارسی است. تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به شرکت فرا ایمن است.


