
 

 هستم "متهور"من یک 

 

 متهور: رقابتی، رهبری، متقاعد کردن

 آيری جمع ثٍ مبیل رَجز، اوزژی، ثب ثیه، خًش معبشزتی، طلت، َیجبن وگز، ثزين خًد، ثٍ مطمئه ثلىذپزياس، مبجزاجً، افزادی

 ثازای  را آوُاب  ي کابرکزدٌ  مزدم ثب داروذ ديست افزاد ایه. َستىذ مقتذر ي کىىذٌ ریسک ثبشًق، مختلف، مىبثع ثٍ آگبٌ دارایی،

 . کىىذ مذیزیت ي رَجزی اقتصبدی، مذآدر یب سبسمبوی اَذاف ثٍ رسیذن

 .ثبشاىذ  مای  اجتمابعی  مىبسات  مًقعیات  ي مابیی  دستبيردَبی کست دوجبل ثٍ ي َستىذ تًاومىذ دیگزان کزدن متقبعذ در آوُب

 متًُرَاب  دیگازان  دیاذ  اس. وذارواذ  پژيَشای  اماًر  ي پبیٍ علًم ثٍ ای عالقٍ ي داروذ فزيش ي ثبساریبثی در خًثی تًاوبیی متًُرَب

 .کىىذ می اوتخبة را پذیز ریسک َبی حل راٌ خًد، سوذگی مشکالت ثب ثزخًرد در ي اوذ پزاوزژی ي اجتمبعی افزادی

هورنااد  ااامم  ریاان مشااا م ماای  . ااوند هااا ماای رناادر ی ا رااارری هاارا    مشااا م متسا اا  بااا هوااا متهااور ر هاا   ااامم رر   

ا ر هاا  بااا   هااا گاااهی نوااا  بااک ریسااک کااردن در ااتک   گونااک کار ریاان .هااای بسااوار با ااد  گوااری رهبااری دیاااررن ا ه اا وم 

 .معامالت کاری  راکار دررند

  :برخی ر  مشا م مربوط بک رین هوا

 - قضااایی عهااو  ا حقااو  کار ااسا  -ماادیر هتاام ا ر ااتوررن - فاارا  ماادیر - رهبااری - با رریااا  -ماادیر با رگااانی 

 مااا ی مشاااار -رئااود درنشاااا   - فاارا  خاارد  -ماادیر رمااور اهاااناردی  - ماادیر مسااابس رنسااانی - قاضاای -درد ااتان 

  اارک  ماادیر -مشاااار ماادیری   - ن ایسااد  مسهااد -ماادیر رارریاای -  وا اات درر هاااار، -مشاااار رمااال   -  ااها  ا

ن ایساادگی -ماادیر بانااک -حسااابدرر ما واااهی  - آمااو    رهر اا  -رئااود رهااا  با رگااانی   - بو ااک ماادیر - خ وصاای

  وا ااای عهاااو  کار اااسا  - اکوااام -هاااا  مااادیر خااادمات مساااا د ا مه اااانی - باااا ر  بهدر ااا  مراااوظ کاااار - کبو ااا

 صسایس مهسد  ا فرادگا  مدیر -ر  هم  کار سا  راربظ بون


