
Kết quả Lời tư vấn cơ bản dưới đây thể hiện chi tiết một ca tư vấn đầy đủ, do máy tính sinh ra làm cơ sở cho Chuyên 
viên tư vấn kết luận tổng hợp. Khi in ra có thể chỉ cần in kết luận ngắn gọn cuối cùng. 
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                                                       Kết quả tư vấn 
 
Họ tên:               Lê Mai Linh 
Trường:              Phan Bội Châu 
Lớp:                   12T 
Ngày làm:          01/01/2004 
 
A. Kết quả lời tư vấn cơ bản: 
 
I. Tư vấn hướng nghiệp: 
 
1. Xu hướng nghề: 
    - Nhóm 2: Hoạt động giao tiếp trí tuệ 
    - Nhóm 3: Hoạt động giao tiếp sự vụ 
 
Nghề đã chọn: 
    - Quản lý nhà nước và chính quyền các cấp, lãnh đạo các ngành, đoàn thể, chính trị - xã hội 
    - Hoạt động kinh doanh: tiếp thị, quảng cáo, bán hàng, môi giới mua bán,.. 
 
2. Khí chất: 
Khí chất linh hoạt - hướng ngoại . 
Khí chất phù hợp với các nhóm nghề:  
    - Nhóm  2: Hoạt động giao tiếp trí tuệ 
    - Nhóm  3: Hoạt động giao tiếp sự vụ 
    - Nhóm  6: Hoạt động thực hành kỹ thuật 
    - Nhóm  8: Hoạt động thực hành nghệ thuật 
    - Nhóm  10: Hoạt động thể thao 
    - Nhóm  11: Lao động giản đơn 
    - Nhóm  12: Hoạt động trong điều kiện đặc biệt 
 
3. Năng lực nghề: 
Thử năng lực với miền nghề phù hợp xu hướng, kết quả các trắc nghiệm đã làm: 
    - Trí tuệ (Raven)                            Tốt 
    - Tưởng tượng không gian            Trung bình 
    - Tập trung chú ý                            Kém 
    - Phân phối chú ý                           Tốt 
    - Trí nhớ                                         Trung bình 
    - Xét đoán tâm lý                            Kém 
    - Lĩnh hội ngôn từ                           Tốt 
    - Sức bền cơ tĩnh                           Trung bình 
    - Phản ứng cảm giác vận động      Kém 
 
4. Kết luận đối với từng nhóm nghề: 
    * Nhóm  2: Hoạt động giao tiếp trí tuệ:  
    Xu hướng, khí chất bạn phù hợp với nhau nhưng năng lực thì chưa phát triển đầy đủ (đừng ngại 
vì đó là điều đương nhiên), vì vậy bạn phù hợp có mức độ với nhóm nghề này. Bạn cần rèn luyện 
thêm một số năng lực như: 
    - Tập trung chú ý                             
    - Trí nhớ                                          
    - Xét đoán tâm lý                             
    - Phản ứng cảm giác vận động       
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    * Nhóm  3: Hoạt động giao tiếp sự vụ:  
    Xu hướng, khí chất bạn phù hợp với nhau nhưng năng lực thì chưa phát triển đầy đủ (đừng ngại 
vì đó là điều đương nhiên), vì vậy bạn phù hợp có mức độ với nhóm nghề này. Bạn cần rèn luyện 
thêm một số năng lực như: 
    - Xét đoán tâm lý                             
    - Phản ứng cảm giác vận động       
 
5. Kết luận tổng hợp:  
Sự phù hợp của hai nhóm nghề trên đối với bạn là như nhau và đây là những nhóm phù hợp với 
bạn hơn cả. 
 
II. Tư vấn hướng học: 
 
1. Xu hướng học tập: 
   + Ngành 1: Sư phạm toán 
    - Nhóm nghề: 2 
    - Trường: ĐH Vinh 
    - Khoa :  
    - Cấp bậc: Đại học 
    - Khối thi: A 
    - Địa điểm: Vinh - Nghệ An 
 
   + Ngành 2: Sư phạm sinh 
    - Nhóm nghề: 2 
    - Trường: ĐH Hồng Đức 
    - Khoa :  
    - Cấp bậc: Đại học 
    - Khối thi: B 
    - Địa điểm: Thanh Hoá 
 
2. Năng lực học tập: 
    - Toán                       Khá 
    - Lý                           Khá 
    - Hoá                        Khá 
    - Sinh                       Trung bình 
 
3. Kết luận đối với từng ngành học: 
    * Ngành 1: Xu hướng, năng lực học tập của bạn phù hợp nhau vì vậy bạn có thể theo ngành học 
này. 
 
    * Ngành 2: Xu hướng, năng lực học tập của bạn chưa phù hợp nhau vì vậy bạn có thể theo hai 
lựa chọn: 
    + Với khả năng học tập của bạn trong khối thi này, bạn nên thi vào các trường thuộc bậc học 
Trung học chuyên nghiệp hoặc Công nhân kỹ thuật của ngành này (Xem Thông tin trường ngành 
để biết thêm chi tiết). 
    + Nếu bạn muốn thi vào Đại học thì cần cố gắng nhiều trong học tập nhất là các môn sau: 
        - Sinh              
 
4. Kết luận tổng hợp:  
Các ngành học phù hợp với bạn theo thứ tự ưu tiên là: Ngành 1, Ngành 2 
                    
B. ý kiến chuyên viên: 
                           
 
                               
C. Theo dõi đánh giá, ghi chú: 
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    Cảm ơn sự hợp tác của bạn và chúc thành công!  
 
                                                                         Ngày:                    01 / 1 / 2004 
 
                                                                         Chuyên viên:        Hoàng Anh 
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