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 .میزادرپب یتیصخش یاھ پیت نیا یسررب ھب میھاوخیم ھمادا رد

  



  

 یتواضق-یساسحا-یدوھش-ارگنورب:ENFJیتیصخش پیت
 .دنتسھ دنمقالع و نابرھم

 .دننکیم ھجوت رایسب نارگید زیگنارب نیسحت یاھ یگژیو ھب 

 .دننک رارقرب ھطبار یدایز دارفا اب دنناوتیم و دنتسھ رھام رایسب طابترا یرارقرب رد

 .دسرب شفادھا و اھ ھتساوخ ھب و دشاب قفوم شراک لحم رد دراد تسود 

 .دنشاب ھنوگ نیمھ زین نارگید دنراد راظتنا و دنتسھ ارگ فدھ و عطاق مظنم اھنآ عقاو رد

 نارگید اب طابترا
 .دنتسھ یمیمص و مرگ نارگید اب طابترا رد

 .دننک رارقرب یگنھامھ و لداعت طباور رد دنراد تسود 

 .دننکن ھجوت اھ یراگزاسان ھب و دنشاب یمیمص یتسود دنناوتیم

 .دراد یدایز یاھ دیابن و اھ دیاب شدوخ یارب

 .دننادیم نارگید تاساسحا لوئسم ار دوخ بلغا.دیایب رانک شتاساسحا و شدوخ نورد یایند اب دناوتن تسا نکمم 

 

 راک لحم
 .دنتسھ بلط هاج

 .دننک شالت ناشفادھا ھب ندیسر یارب دنراد تسود

 .دنیوگب ناشدوخ هرابرد دنناوت یم یبوخ ھب و دنتسھ تحار ندرک تبحص رد



 . دراذگ یم مارتحا نارگید تارظن ھب

 .تسا قفوم یعمج ھیحور تیوقت رد

 .دننک ھبرجت ار توافتم یاھراک و دننک راک تبثم و یژرنا رپ دارفا اب دنراد تسود 

 .دربیم نیب زا ار وا ربص دنک دنور .دراد ھلجع و باتش راک ماجنا رد

 :ENFJکی یدرف دشر
 .دینک شوگ مھ ار نارگید یاھ تحیصن و اھ ھیصوت .دینکن تحیصن طقف ھک دیریگب دای_

 .دیشابن ھتسباو نارگید دییات ھب_

 .دینک ھجوت دیراد لوبق ناتدوخ ھچ رھ ھب

 .دینک ھجوت دیھدیم ناشن ھک یتاساسحا اب یعقاو و ینورد تاساسحا توافت ھب_

 .دیھاکب دوخ سرتسا زا ات دیزومایب ار شمارآ_

 .دیھد تیاضر دیا هدیسر نونکات ھچنآرھ ھب دینک یعس 

 .دینکن یسولپاچ ندرک تبحص ماگنھ ھک دیشاب بقارم_

  

  

 یکاردا-یساسحا-یدوھش-ارگنورب:ENFPیتیصخش پیت
 .دنتسھ بوخ یوخ و قلخ اب یترشاعم و طاشن اب

 .تسا الاب رایسب ناشلیخت هوق و دنراد لاعف ینھذ

  .دنشاب بسانم یربھر دنناوتیم

 .دنھد یم ھیحور نارگید ھب دوخ یژرنا و راکتشپ اب

 نارگید اب طابترا
 .دنتسھ یطیارش ھچ رد نارگید ھک تسا مھم ناشیارب

 .دننک رارقرب طابترا نارگید اب یتحار ھب دنناوت یم



 .تسا ینتشاد تسود طرش و دیق یب دنک ساسحا لباقم فرط ھک دننک یراک دناوت یم

 .دنکیم بلج شدوخ ھب ار نارگید ھجوت و دشاب باذج دناوتیم 

 .دشاب صاخ دھاوخیم 

 .دراد تیمھا شیارب نارگید دییات

 راک لحم
 .دشاب نکمم لقادح رد تراظن نیا ای دشاب ھتشاد تراظن وا یور راک لحم رد یسک درادن تسود

 .دنک راک قالخ و یژرنا رپ دارفا اب دراد تسود

 .دھدب هزیگنا نارگید ھب دناوتیم 

 .تسا رت مھم نآ ندرک مامت زا راک عورش

 .دزادرپب تایئزج ھب ات دنک تساوخرد یرگید زا دنکیم یعس و هدش ھفالک دوشیم تایئزج ریگرد ھک ینامز وا

 ENFP کی یدرف دشر
 .دیزادرپب مھم تاعوضوم ھب رتمک ھک دوش عنام امش ھقالعدروم یعامتجا یاھ ھمانرب دیھدن هزاجا_

 .دینک لمع نآ ھب دیناوتب ھک دیھدب یدھعت ھشیمھ_

 .دراذگیم نارگید یور یریثات ھچ کچوک دنچرھ ناتیاھ فرح ھک دینک ھجوت_

 .دیناسرب رخآ ھب ار اھنآ ات دینک میسقت کچوک یاھ شخب ھب ار گرزب یاھ هژورپ_

 .دیھدن کمک داھنشیپ دنا هدرکن کمک تساوخرد امش زا ھک ینامز ات_

  

  

 یتواضق-یساسحا-یسح-ارگنورب:ESFJیتیصخش پیت
 .دنتسھ مرگنوخ و یعامتجا رایسب یتیصخش یاھ پیت نایم اھنآ

 .دنوشیم رارق یب دنریگ یم ھلصاف نارگید زا ھک ینامز

 .دھدیم تیمھا شدوخ یاھزاین زا رتشیب نارگید یاھزاین ھب 



 .دریگب رارق رکشت و ینادردق دروم دھدیم ماجنا ھک یراک یارب دراد تسود

 .دوش ماجنا صقن نودب زیچ ھمھ دراد تسود .دنکیم ھجوت تایئزج ھب شراک رد

 .دنتسھ نارگید ھب ندرک کمک لھا 

 .دنھدیم ماجنا ار نآ نکمم لکش نیرتھب ھب دوش هداد اھنآ ھب تیلوئسم نیا رگا اما درادن یتیریدم لغش ھب یا ھقالع 

 نارگید اب طابترا
 .دنتسھ راک ھظحالم و زوسلد نابرھم نارگید اب ناشتطباور رد دنتسھ تیصخش نیا یاراد ھک یدارفا

 .دشاب نارگید نیسحت و دییات دروم دراد تسود

 .دریگیم رارق راشف تحت نارگید زا ندرک تبقارم رد اما دنتسھزاب لد و تسد نارگید ھب ندرک کمک رد 

 .دنک ادیپ شھاک رایسب ناشراک دنور و دنوش هدرسفا تسا نکمم دنک داقتنا ناشراک ھب تبسن یسک رگا

 راک لحم
 .دننکیم یزیر ھمانرب اھراک نداد ماجنا یارب

 .دروخب مقر دوخ تیفیک نیرت الاب رد زیچ ھمھ دراد تسود لاح نیع رد دھدیم تیمھا تایئزج ھب

 ا.تسا نواعت و کمک لھا ھکلب دھد یمن ماجنا ار راک نیا ییاھنت ھب شدوخ اما دوش ھتفرگ عیرس تامیمصت دھاوخیم

 .دننک تکرح کرتشم یفدھ تمس ھب یگمھ ات دنک کمک ھمھ ھب دراد تسود 

 .دنکیم یرود دراد شنت و داضت ھک یطیحم رد ندرکراک زا

 ESFJ کی یدرف دشر
 .دینک لح ار لئاسم اعیرس دینکن یعس_

 .دینک یراددوخ نارگید ندرک شنزرس زا دوشیمن نکمم ناترظن دروم فدھ ای ھتساوخ یتقو_

 .دینک یراددوخ درادن یناوخ مھ امش ھیحور اب ھک ییاھراک نداد ماجنا زا_

 .دینک یرود اھ ھتساوخ ھب ندیسر یارب ییوج ھطلس زا_

 .تسین یدب زیچ اموزل رظن فالتخا و ضراعت ھک دینک کرد_

  

  



 یکاردا-یساسحا-یسح-ارگنورب:ESFPیتیصخش پیت
 .دنتسھ ندرک تبحص لھا و کمن اب

 .دنتسھ جیھم و یژرنارپ یاھاضف ھب دنمقالع 

 .دننک راک طاشن اب دارفا اب دنراد تسود

 نارگید اب طابترا
  .دنریذپ یم تحار ار نارگید و ناشدوخ

 .دنوشب ناشندیدنخ ثعاب و دننک رود دب لاح زا ار نارگید دننکیم یعس

 .دنھدیم رارق دوخ یاھ ینابرھم عاعشلا تحت ار اھنآ .دنوش یم تحاران نارگید جنر و درد زا

 .تسا تخس رایسب ندادن ماجنا یراک ای ندنام اھنت اھنآ یارب

 راک لحم
 .دنک راک ھناتسود و جیھم ییاضف رد دراد تسود

 .دنکیم ضوع ار شلغش مادم و تسا عونت قشاع

 ھظحل نیرخآ ات عقاوم رتشیب رد .دنک تیوقت ار هورگ یاضعا یژرنا بوخ رایسب دناوتیم .دراد یدایز ھقالع یھورگ راک ھب
 .دناسرب نایاپ ھب ار یراک ات دنکیم ربص

 ESFPکی یدرف دشر
 .دینکن اھر ھفصن ار دوخ یلصا راک هداتفا یرت بلاج قافتا ھکنیا لیلد ھب_

 .دینک شومارف ار دوخ یلصا تیلوئسم ھک دینکن تالکشم و لئاسم ریگرد ار ناتدوخ یردق ھب_

 .دینک یرود دوشیم ناتدوخ ینامیشپ ثعاب ادعب ھک ھنالوجع تامیمصت_

 .دیزیھرپب نامز مھ فیاظو ندرک لوبق زا_

  

  

 یتواضق-یساسحا-یدوھش-ارگنورد:INFJیتیصخش پیت
 .دنتسھ نابرھم و تکاس مارآ الومعم



 .دوشیم نارگید یتفگش ثعاب اھنآ هدیچیپ تیصخش 

 .دنراد یبوخ لیخت و روصت تردق

 .دنھدیم تیمھا نارگید تاساسحا و اھ هزیگنا ھب

 .دنتسھ ارگ لامک

 .تسا بان یاھ هدیا یاراد و قالخ

 
 نارگید اب طابترا
 .دنتسھ مارآ و کزان لد

 .دھدب یزیچ رھ ھب نت شا یگدنز کیرش یاھ زاین رطاخب تسا نکمم

 .دنک تیاعر ار عوضوم نیا زرم و دح دناوتیمن و دنادیم نارگید تاساسحا لوئسم ار دوخ تاقوا بلغا

 .دوش هدیجنر رایسب دریگن رارق کرد دروم و دوش داقتنا وا زا رگا دراد ناکما .دراد یساسح ھیحور

 راک لحم
 .دنراد قالخ و رکتبم یتیصخش

 .دننکیم شالت رایسب دوخ تدم دنلب فادھا ھب ندیسر یارب 

 .دنکیم تیامح شدوخ فادھا و اھ هدیا زا

 .دنتسھ مدرم ھب ندرک کمک رکف ھب بلغا

 .تشگ لح هار لابند ھب اھنآ یارب دیاب و تسا ندش لح لباق ھک دننادیم یلئاسم ار اھ یماکان

 .دیآ یمن ششوخ الصا ساوح ندش ترپ زا .دشاب راک ھب لوغشم مارآ و ھتفای نامزاس یناکم رد دراد تسود

 .تسا رازیب دنک بلج دوخ ھب ار نارگید ھجوت ھکنیا زا اما دریگب رارق نارگید مارتحا دروم دراد تسود

 INFJ کی یدرف دشر
 .دیھدن رارق راشف تحت یلیخ ار ناتدوخ_

 .دیربب تذل ناتیگدنز زا رتشیب _

 .دھدب ماجنا ار شراک شدوخ یتسھ ملاع دیھد هزاجا .دیریگب ناتناتسد رد ار یگدنز لرتنک ھک دینکن یعس_



 .دینکن غیرد ندرک کمک زا دنراد جایتحا امش ھب نارگید ھک یتقو_

 .دشاب امش لیم قباطم زیچ ھمھ دیشاب ھتشادن راظتنا .دینک لوبق تسھ ھک یروط رھ ار روما_

 .دینک یرود هدوھیب یاھراک ھب نتخادرپ زا .دینک صخشم دوخ یارب ار دیفم یاھراک_

 .دینکن تایئزج ھب نتخادرپ فرص ار دوخ تقو لیلد یب_

  

 یکاردا-یساسحا-یدوھش-ارگنورد:INFPیتیصخش پیت
 .تسا تحار و مارآ

 .دنکیم لمع دوخ ینورد یاھ شزرا ساسا رب 

 .دوشیم تحاران دوشن تیاعر شیاھ شزرا رگا اما تسا قاتشم دیدج یاھ هدیا ھب تبسن

  .تسا هدیچیپ و تخس رایسب دارفا نیا ندرک کرد اھاگ

 .دنراذگیم نایم رد یدودحم دارفا اب ار نآ و دنھدیمن زورب ار دوخ ینورد تاساسحا

 
 نارگید اب طابترا
 .تسا رادافو و دھعتم دوخ هداوناخ یاضعا و ناتسود ھب تبسن

 .دراد تیمھا وا یارب ھطبار قمع

 .تسا رت تحار کچوک یاھ هورگ رد

 .تسا راک ھظحالم و طاتحم یدرف

 .دسریم رظن ھب ھجوت یب یھاگ اما دراد تسود ار نارگید

 .دروآ یم دوجوب ار یتاضراعت تسا عمج رد تکرش ھب دنمقالع مھ و دشاب اھنت دراد تسود مھ ھک عوضوم نیا

 .تسا ساسح دوخ فارطا طیحم یور

 .دنکیم ترپ ار شساوح اریز هدوب رازیب دنلب یادص زا

 راک لحم
 .دیآ یمن ششوخ  مظن و یدنم موناق زا



 .دوشیم مھ قفوم و دربیم ولج ار شدوخ یاھ ھمانرب شمارآ رد .تسا ممصم و مارآ بلغا

  .دوشیم هورگ نآ ربھر دریگب رارق یھورگ رد رگا

 .دش دھاوخ یتالکشم راچد دوشیم تباقر دراو ھک ینامز

 .دریگب رارق نیسحت و دییات دروم و دھد ماجنا تنسحا وحن ھب ار یراک رھ دراد تسود

 .دوشیم هدروخرس دسرن دوخ فادھا ھب رگا

 INFP کی یدرف دشر
 .دینک شومارف ار ناتدوخ یاھ ھتساوخ ھک دینکن ھجوت نارگید یاھ ھتساوخ و یاھ زاین ھب ردقنآ_

 .دینک کمک تساوخرد دیراد نانیمطا اھنآ ھب ھک یناسک زا_

 .دییوگب ھن اھ ھتساوخ یخرب ربارب رد ھک دیریگب دای و دینک صخشم یزرم و دح ناتدوخ یارب_

 .دینک کسیر_

 .دینک ھضرع ایند ھب ار ناتتراھم و ناتدوخ  _

  

  

 یتواضق-یقطنم-یدوھش-ارگنورد:INTJیتیصخش پیت
 .دنتسھ فارطا طیحم و نارگید ناشدوخ دوبھب یارب ندرک شالت لاح رد هراومھ دارفا نیا

 .دھد ماجنا شدوخ ار اھراک دراد تسود و تسا لقتسم یدرف

 .تسا مظنم

 .دنک عادبا ھنارکتبم یاھ لح هار ات دنکیم راک شدوخ دعاوق قبط 

 .دھدیم رارق راشف تحت مھ ار نارگید دروآ یم راشف شدوخ ھب ھک ردق نامھ شدوصقم و فدھ ھب ندیسر یارب

 
 نارگید اب طابترا
  .هدوب طاتحم رایسب

 . تسا رادافو یدرف



 .دھدیم اھب یتنس طباور ھب

 .دیآ یمن ششوخ ینامدوخ یاھ تبحص زا

 .دزومایب یزیچ دھدیم ماجنا ھک یراک رھ زا دراد تسود 

 .دنکیم جرخ شا یگدنز کیدزن و مھم دارفا یارب طقف ار دوخ تبحم

 .دوش علطم نآ زا یسک درادن تسود دوش بیسآ راچد رگا

 .دھدن ار مزال یاھب دوخ طباور ھب تسا نکمم و دوشیم راک بذج

 راک لحم
 .دنوشیم ییاھ تکرش ای و ھسسوم ربھر ای ریدم دارفا نیا رثکا

 .دننکیم راک مظنم

 .دننکیم هدافتسا ھناروآون و ھنارکتبم یاھ لح هار زا 

 .تسا رازیب شیاھراک رد ھیقب تلاخد زا و دراد تسود ار ندرک راک لقتسم

 .دوب دھاوخ دیفم و بلاج رایسب دراد تسد رد ھک یراک یارب ھک دنیب یم کرادت ار ییاھ ھمانرب و اھ متسیس اھ هدیا

 INTJکی دشر
 .دیزادرپب نارگید یاھ تراھم ای دیجمت و فیرعت ھب_

 .دینک یراددوخ یگدنز روما ھمھ ندرک لرتنک زا_

 .دیریگب دای ار فلتخم  طیارش رد ار ندوب فطعنم_

 .دینک مک دوخ ندوب بناج ھب قح نازیم زا_

 .دیشاب لئاق مارتحا نارگید یاھ هدیا و تارظن یارب _

 .دینک ھجوت دراد رارق ناتھار رس رب ھک یعناوم ھب و دینک مک دوخ تکرح تعرس زا_



 

 یکاردا-یقطنم-یدوھش-ارگنورد:INTPیتیصخش پیت
 .دنتسھ طاتحم و تکاس اھنآ

 .تسا مھم ناشیارب ندوب قیقد و لقتسم تدش ھب

 .دنراد یدایز یواکجنک

 
 نارگید اب طابترا
 .دنک شومارف ار دوخ مھم طباور ھک دوش دوخ یاھراک قرغ ردقنآ تسا نکمم

 .تسا رادافو دراد تسود ھک یناسک ھب تبسن

 .دنکیم یرود نارگید اب یناسآ ھب سامت یرارقرب زا

  .تسا یمسر اھ ھبیرغ اب

 .دھدیمن یتیمھا نادنچ دوخ رھاظ ھب

 .دننکیم یرکف ھچ شا هرابرد نارگید تسین مھم شیارب 

 راک لحم
 .تسا نارگید اب شدوخ نایم یاھ یراگزاسان و اھ تواقت اھ داضت ھجوتم وا

 .دنکیم تکرح ھب عورش دنکیم کرد یبوخ ھب ار عوضوم ھک ینامز

 .دنکیم راختفا شدوخ ھب لیلد نیمھ ھب دراد ییالاب حطس و یا ھفرح تیحالص

 .دنک نییعت ریذپ فاطعنا یطیحم رد ار دوخ فادھا و اھ هدیا دراد تسود

 .تسا راوشد شیارب اھراک ندرک مامت اما دنک راک لقتسم تروصب دراد تسود



 .دوشیم هدرسفا دنک هدافتسا شیاھ یدنمناوت زا دناوتن رگا

 INTP کی یدرف دشر
 .دننک کرد ار امش و دنوشب امش ھجوتم زین نارگید ات دینک یزاس هداس ار دییوگب دیھاوخ یم ھک ھچنآ دیزومایب_

 .لئاسم نیرت کچوک یتح دینک نیسحت ار نارگید یاھ شالت و اھ تیقفوم_

 .دینکن داقتنا نارگید زا دح زا شیب_

 .دیھدن ناشن ناتدوخ زا یعفادت یاھراتفر تسا فلاخم ناترظن اب یسک یتقو_

 .دینک ھجوت نارگید یاھ تیساسح و اھ زاین ھب تبسن_

  

  

 یتواضق-یساسحا-یسح-ارگنورد:ISFJیتیصخش پیت
 .دنتسھ طاتحم و تکاس یدارفا

 .دنتسھ دامتعا لباق اریز دینک ھیکت اھنآ ھب دیناوتیم

 .دنوش عقاو دیفم و دننک کمک نارگید ھب ھک دنراد تسود

 .دنتسھ هاگآ و ارگ عقاو 

 
 
 نارگید اب طابترا
 .تسا راک ھظحالم و نابرھم

 .دھدیم جرخ ھب تیاساسح نارگید تاساسحا ھب تبسن 

 .دنک داجیا شنت نودب و مارا یطیحم شا هداوناخ و شدوخ یارب دراد تسود

 .دوشن یسک یتحاران ثعاب ات دنکیمن نایب ار دراد ھک یتاداقتنا و تاساسحا

 .دنامب ھطبار رد دنک یمن لوبق ار شیاھ تیلوئسم ھک یسک اب ھفیظو ماجنا ساسحا لیلد ھب دناوت یم 

 راک لحم



 .دوش ماجنا نکمم لکش نیرتھب ھب اھراک مامت ھک دراد تسود.دربیم ولج قیقد رایسب ار شیاھراک

 .دراد لکشم نارگید زا کمک تساوخرد و ندوب کر نداد روتسد رد

 .دھدیم ماجنا ار مزال تامادقا و دنکیم یزیر ھمانرب دیدج راک عورش زا لبق

 .دریگب رارق دایز ھجوت دروم و دشاب ھنحص رد درادن یا ھقالع

 .تسا رازیب موادم تارییغت زا و دوشب وا ندرک راک محازم یسک درادن تسود

 ISFJ کی یدرف دشر
 .دینک یزیر ھمانرب نآ یارب و دینک ھجوت ناتحیرفت ھب_

 .دنکیم کمک امش ھب راک نیا یلو دینک هانگ ساسحا ادتبا رد تسا نکمم .دیوش ینابصع اھ تقو یضعب_

 .دینک یراددوخ هزادنا زا شیب یاھراک نداد ماجنا و ندرک لوبق زا .دیریگب دای ار نتفگ ھن_

 .دیشاب نابرھم ناتدوخ اب_

 .دینک ھجوت ناتدوخ ھب  _

 نارگید اب طابترا
 .تسا نابرھم و دنمتواخس

 .هدوب یبوخ هدنونش 

 .دنکیم یگدیسر نارگید یاھزاین ھب

 .دھدیم ناشن لمع رد ار دوخ تبحم تاملک اب ندرک یزاب یاج ھب

 .دنکیم ناسآ ار اھ یراوشد 

 .دنکیم شنزرس نارگید راتفر رطاخب ار شدوخ بلغا

 .دریگیم لد ھب و دنکیم یصخش ار تاداقتنا 

 راک لحم
 .دھدب ماجنا شخب تیاضر یاھراک دراد تسود .تسا ارگنامرآ اھراک رد

 .تسا راگزاس و فطعنم

 .دشاب ھتشاد یراکمھ نارگید اب دراد تسود 



 .دنکیم تیدودحم ساسحا دشاب ھتشاد دوجو یرایسب نیناوق ھک ییاھ طیحم رد 

 .دنکیمن ساسحا ار ندرک لرتنک ھب زاین و تسا بلط لامک

 .دشاب ھتشاد روضح ھنحص تشپ رد دھدیم حیجرت 

 ISFP کی یدرف دشر
 .دینکن اھر ھفصن ار ناتیاھراک_

 .دیھد ناشن ناتدوخ زا یرتشیب تیعطاق دراد تیمھا ناتیارب ھک ییاھ ھنیمز رد_

 .دینک راتفر میالم زین ناتدوخ اب دیتسھ مارآ نارگید اب ھک ردقنامھ_

 .دیشاب ناتیاھ تیقفوم نادردق  _

 .دنکیمن یقرف ای منادیمن  دییوگن دینک زاربا ار تاساسحا و دیاقع_

 .دینک نایب تاملک اب ار دوخ تبحم یھاگ_

  

  

 یتواضق-یقطنم-یسح-ارگنورد:ISTJیتیصخش پیت
 .دنتسھ ریذپ تیلوئسم و تابث اب تدش ھب

 .دننکیم ھجوت رایسب قیاقح و اھ تیعقاو ھب

 .درک ترپ ار اھنآ ساوح ناوتیم یتخس ھب دننکیم زکرمت یبوخ ھب

 .دنتسھ قیقد و مظنم و هدوب ناشدوخ رد رتشیب 

 نارگید اب طابترا
 .تسا تخس شیارب تبحم و ھقالع زاربا بلغا یلو دراد دوخ هداوناخ و رسمھ ھب یعقاو قیمع ھقالع

 .دنک کرد ار نارگید و شدوخ یاھ زاین دناوتن تسرد دیاش ای تسا ھجوت یب نارگید و شدوخ تاساسحا ھب

 راک لحم
 .تسا هرفن ود ای یکت تروصب اھراک ماجنا ھب دنمقالع

 .دنک یسررب ار تایئزج ھمھ دوشیم ثعاب ھک دراد یرایسب تقد



 .دنک فذح ار دنتسین نیناوق وریپ ھک یدارفا دراد تسود و دھدیم تیمھا شراک ھب .دنک راک نیناوق ساسا رب دراد تسود

 .دشاب ھتشاد یراکمھ زیمت و بترم ییاھمدآ اب و یطیحم رد دراد تسود

 ISTJ کی یدرف دشر
 .دیشاب فطعنم یمک _

 .دیشابن طاتحم هزادنا زا شیب_

 .دینک یرتشیب ھجوت نارگید یاھ زاین و تاساسحا ھب _

 .دینک زاربا ناتنایفارطا ھب ار دوخ تبحم رابکی یا ھتفھ لقادح_

 .کچوک تاعوضوم تباب یتح دینک رکشت نارگید زا_

 .دیراذگب تقو ندرک حیرفت یارب_

  

  

  

 یکاردا-یقطنم-یسح-ارگنورد:ISTPیتیصخش پیت
 .هدوب واکجنک بلغا

 .دننکیم ھجوت زیچ ھمھ ھب رود زا

 .تسا لقتسم 

 .دنکیمن راتفر نارگید تاراظتنا ساسا رب

 .تسا ریذپ کسیر

 .دنکیم تکرح اھ شلاچ تمس ھب

  

 نارگید اب طابترا
 .درادن نارگید اب ندرک تبحص ھب یدایز ھقالع



 .دنھدب لمع یدازآ وا ھب ای دنشاب ھتشاد کرتشم قیالع مھاب ھک دنارذگب تقو یدارفا اب دھدیم حیجرت 

 .تسا رادافو اھنآ ھب اما دراد یمک ناتسود

 .دنکیم داقتنا تحارص اب یھاگ

 .دنکیم یگداتسیا درادن اھنآ ھب یا ھقالع ھک یفیاظو ربارب رد

  

  

 ISTP کی یدرف دشر
 .دییوگب ار اھ نآو دینک ھجوت نارگید بوخ یاھ یگژیو ھب_

 .دیشاب هدننک حالصا طقف ھک دینکن یعس_

 .دیراذگب نایم رد نارگید اب ار دوخ تاساسحا_

 .دیشاب ھتشاد یرت هدرتسگ طباور _

 .دیھدب اھب مھ تدم دنلب  فادھا ھب ھکلب دینکن رکف یدرف جیاتن ھب طقف_

 .دینک ھجوت ناشتاساسحا ھب و دنتسھ مھم امش یارب ھک دننک ساسحا نارگید ات دیراذگب_

  

  

  

 یتواضق-یقطنم-یسح-ارگنورد:ESTJیتیصخش پیت
 .دراد تسود ار تیلوئسم

 .دنک هدافتسا تاملک زا روطچ دنادیم و دراد یا هدیقع یعوضوم رھ هرابرد

 .دنکیم لمع نکمم لکش نیرتھب ھب اھ متسیس و اھ شور یریگ راک ھب رد

 نارگید اب طابترا
 .دنامب شتادھعت دنبیاپ ات درذگب شدوخ زا تسا رضاح



 .دربیم تذل شناتسود ای هداوناخ اب ندنارذگ تقو زا

 .تسا حیرفت و یزاب لھا

 .تسا قداص یدرف

 .دشاب ور ھب ور یراوشد اب نارگید داقتنا ندینش زا تسا نکمم

 .تسا میالم یدرف نورد زا اما دراد یتخس رھاظ

 راک لحم
 .دنکیم هدافتسا نکمم تلاح نیرتھب ھب سرتسد رد عبانم ای نامز زا

 .تسا فطعنم و مکحم ریگ تخس یدرف 

 .دراد دایتعا ندرک راک ھب وا

 .دراذگب اپ ریز مھ ار نارگید دوخ فادھا ھب ندیسر یارب تسا نکمم

 .دنکیم کرد ار یقطنم ریغ لئاسم

 .دراد هدش باسح یاھ کسیر ھب یدایز ھقالع

 ESTJ کی یدرف دشر
 .دینک شوگ نارگید تارظن ھب_

 .دینک ادیپ درب-درب یاھ لح هار_

 .دننکن یراک ھچ ای دننک یراک ھچ دییوگن نارگید ھب_

 .دیشاب مارآ_

 .دیرادرب تسد طیحم و نارگید ندرک لرتنک زا_

 .دیشکب راک زین نارگید زا دیشکیم راک ناتدوخ زا ھک ردقنامھ_

  

  

 یتواضق-یقطنم-یدوھش-ارگنورب:ENTJیتیصخش پیت



 .تسا یژرنا رپ

 .دشاب ھتشاد تیلوئسم اجنآ دناوتب ھک دوریم ییاھاج ھب الومعم 

 .تسا نئمطک شدوخ زا

  .دراد یدایز تاعالطا

 .دنک تبحص ھنارکفنشور یاھ عمج رد دراد تسود

 .دشاب یبوخ ریدم دناوتیم

 .دریگب رظن رد تدم هاتوک و تدم دنلب یاھ لح هار اھنآ یارب ای دراد ار نامزاس تالکشم یسررب ییاناوت

 نارگید اب طابترا
 .دنوشیم یدج زین یدراوم رد اما دنتسھ وخوقلخ شوخ یتیصخش پیت نیا دارفا

 .دننکیم هدافتسا یریگدای یارب یتصرف ناونع ھب طباور زا

 .دشاب راتخم دوخ و الاب سفن تزع یاراد ھک دراد جایتحا یرسمھ ھب

 .دوش شتفرشیپ ثعاب ای دنک شتیامح شا یگدنز کیرش دراد تسود

 .دنکیم دروخرب یدنت ھب نارگید اب دراد سرتسا و تسا راشف تحت ھک ینامز

 راک لحم
 .دشاب لوئسم دراد تسود

 .دراد یتیریدم لغاشم بلغا

  .دراد یتباقر ھیحور

 .تسا شراک ھب داتعم

 .دنک راک لقتسم و یوق دارفا اب دراد تسود  

 .دشاب رادروخرب یرتشیب تاعالطا و شناد زا لباقم فرط ھکنآ رگم دنریگب ییامنھار ای کمک نارگید زا دنرادن یا ھقالع

 .دھدیم ھئارا یقطنم یاھ لح هار نوگانوگ لئاسم یارب 

 ENTJ کی یدرف دشر
 .دینک لرتنک ار ناتیرگشاخرپ_



 .دینک ھجوت ناشیاھ دادعتسا دیاب دراد یدادعتسا سک رھ _

 .دنسرب ناشیاھ ھتساوخ زا یشخب ھب ھمھ ات دینک هرکاذم_

 .دیراذگب نامز حیرفت و تحارتسا یارب زور رھ_

 .دننک لرتنک ار امش دنھاوخیم ھک دیراذگن نیا باسح ھب ار نارگید ندرک داقتنا_

  

  

 
 
 یکاردا-یقطنم-یدوھش-ارگنورب:ENTPیتیصخش پیت
 .تسا نئمطم و یژرنا رپ یدرف

 .دنکیم ادیپ یزیچرھ یارب یدیدج یاھ هار و هدوب روآ ون 

 .تسا رادروخرب یلیلحت یدنمناوت زا

 .دنک لح ار فلتخم لئاسم دناوتیم

 .دھدب ماجنا مھاب ار اھراک دراد تسود

 .دشاب طابترا رد یدایز دارفا اب دراد تسود

 نارگید اب طابترا
 .دنتسھ نیبشوخ

 .دنسانشب ار اھنآ دارفا ندرک تواضق ای یرواد یاج ھب دننکیم یعس

 .دنربب تذل دیدج تاعوضوم و تایبرجت زا مھاب دشاب بلاج شا یگدنز کیرش دراد تسود

 .دنکن ھجوت شتاساسحا ھب ھک درادیم ھگن غولش ردقنآ ار دوخ شرس یھاگ

 .دراد ھگن یحطس تلاح رد ار دوخ ھطبار ای دریگب ھلصاف نارگید زا ھک دراد ار نیا تیلباق

 راک لحم
 .دنک دعاقتم ار نارگید دناوت یم



 .دراد یبوخ و رکب راکفا 

 .دھدب ماجنا مھاب ار راک ات دنچ دراد تسود 

 .دراد لئاسم لح رد یا هداعلا قوف یلیلحت تردق

 ENTP کی یدرف دشر
 .دینکن شزرا یب تاعوضوم فرص ار دوخ ساوح و تصرف_

 .دینک ھجوت  نارگید یاھ یزیر ھمانرب ای نامز ھب_

 .دربب تذل امش رظن دروم هژورپ زا ھک دیوش دھعتم و تسود یسک اب_

 .دشاب ناتتیولارد یرگید راک رھ زا ناتیارب ھک دینک باختنا ار ییاھ تیلاعف-

  

  

  

 یکاردا-یقطنم-یسح-ارگنورب:ESTPیتیصخش پیت
 .دنراذگیم نایم رد وا اب ار دوخ بلاج ای شخب تذل یاھارجام ای قیالع ھک دشاب یناسک اب دراد تسود

 .تسا ندرک شالت لاح رد ھتسویپ 

 .تسا رکتبم و ارگلمع یدرف

 .دنکیم لمع رسنوخ رایسب راشف ریز وا

 .دربیم تذل یژرنا رپ ای سرتسا رپ یاھراک نداد ماجنا زا

 نارگید اب طابترا
 .تسا نیبشوخ یدرف

 .دنکیمن یدیماان فرص ار یدایز نامز

 .دھد رارق شیاھ ییاناوت و تیقفوم ریثات تحت ار دوخ یگدنز یاھ کیرش دراد تسود 

 .دننک یم شکیرحت تاضراعت و اھداضت



ESTP Type راظتنا ھک ار ھچنآ سکع ای دننک هدز تفگش ار امش ھک تسا نکمم .دنتسھ ینیب شیپ لباق ریغ الومعم اھ 
 .دنھد ماجنا دیراد

 راک لحم
 .دوش ور ھب ور قیاقح اب دراد تسود

 .دنکیم هدافتسا قطنم زا لئاسم اب دروخرب رد 

 .دنک کرد ار قیاقح دراد تسود

 .دربیم تذل رایسب دھدب ماجنا ھظحل نیرخآ رد ار لئاسم ھکنیا زا

 . تسا وج تباقر رایسب 

 .دوشیم هدز ناجیھ تالکشم ای اھ نارحب رد

 .دسرب دھاوخیم ھک ھچنآ ھب دناوتب ھک دنکیم لمع تاررقم و نیناوق ساسا رب ینامز طقف

 ESTP کی یدرف دشر
 .تسا شخب تیاضر ای دنمشزرا امش تایبرجت زا کی مادک دینیبب دینک ھجوت_

 .دینک شومارف ار ناتناتسود و هداوناخ ھک دیوشن قرغ ناتیاھراک ای هژورپ رد ردقنآ_

 .دینکن روخلد دوخ مالک تحارص ای ییوگ کر اب ار نارگید دشاب ناتساوح_

 .دیھدب ناشن ار ناتدوخ تواخس نارگید ھب ندرک ھجوت اب_

 .دینک ھجوت اھنآ تارظن ھب .دنشاب توافتم دنناوت یم نارگید دینادب_

  

  

 ینایاپ نخس
 .میدرک نایب ار فلتخم یتیصخش یاھ پیت یگژیو یمامت بلطم نیا رد

 .دیوش هاگآ ناتیاھ یگژیو و تیصخش زا ناتدوخ ھب طبترم بلاطم ندناوخ اب سپس دیھدب ار طوبرم تست ادتبا

 .دشاب هدوب دیفم امش یارب بلطم نیا میراودیما.دینکیم لابند ار ساب یدیل یاھ ھعومجم ھک مینونمم

 


