ﺛﺒــﺖ ﻧــﺎم ﺑﯿﺴــﺖ و ﻫﻔﺘﻤﯿــﻦ ﮐﺎرﮔــﺎه ﺷﺨﺼــﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺳـــ ﺑـــﻪ ﺷﯿـــﻮه “ MBTIدر ﻗﺰوﯾـــﻦ ” )ﺑـــﺎ
اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿــﻦ اﻟﻤﻠﻠــ ﻣﻮﺳﺴــﻪ CPPﺑــﺮای
ﻋﻤﻮم(
ﺟﻤﻌﻪ  2ﺧﺮداد ﺳﺎﻋﺖ  10اﻟ 14 و ﺷﻨﺒﻪ  3ﺧﺮداد ﺳﺎﻋﺖ  16اﻟ19 

=========================================

ﻣﺪرس اﺻﻠ:دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﯿﺮی
ﻣﺪرس ﮐﻤ: اﻟﻨﺎز ﻧﯿ ﺻﻮر )ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳ(
ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺮی ﻃﻮﺑ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﺮﻓﻪ ای آزﻣﻮن ، MBTI
ﺗﺠﺮﺑﻪ  8ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ آزﻣﻮن ﮐﺎرﺑﺮدی در اﯾﺮان را ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﻧﯿﺎ در آﻣﯿﺨﺘﻪ اﯾﻢ و
ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻤﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎه  8ﺳﺎﻋﺘﻪ را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﻣﯿﻨﯿﻢ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪ :
 .1آزﻣﻮن ﻓﺮم  Mدر اﺑﺘﺪای دوره
 .2ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﻼس ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد
 .3اﺳﻼﯾﺪﻫﺎی درﺳ را در ﮐﻼﺳﻮر ﻣﺨﺼﻮص دوره در اﺑﺘﺪای دوره درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد
 .4ﯾﺴﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ زﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

==============================
ﺳﻬﯿﻞ –  ۲۶ﺳﺎﻟﻪ – ﺗﻬﺮان
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺰﻧﻢ .ﺑﺎ ﮐﻤ ﺗﺎﻣﻞ ﻓﻬﻤﯿﺪم
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﯿﭙ ﻣﺜﻞ اﯾﺸﻮن ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺮا و ﺷﻬﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ،ﻏﯿﺮ از ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎری دﯾﺪاری
ﺣﻀﻮری ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘ از دﻓﺘﺮﺷﻮن ﮔﺮﻓﺘﻢ و در ﮐﻤﺘﺮ از  ۳دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺤﺒﺘﻢ را ﮐﺮدم .ﺳﻌ ﮐﺮدم
ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺑـﺰرﮔﺘﺮ از ﺣﻘـﻮق اﻓـﺰوده را ﺑﻬﺸـﻮن ﻧﺸـﺎن دﻫـﻢ و ﺑﻌـﺪ ﻧـﺎﻣﻪ را ﺗﺤﻮﯾـﻞ دادم .ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﺳـﻪ دﻗﯿﻘـﻪ
ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدم .دوره  MBTIرا ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدم و اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺎﺑﺎوری ﻫﻤﺎراﻧﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم %۳۰
ﺗﺮﻓﯿﻊ درﯾﺎﻓﺘ ﺑﯿﺮم
——————————————————–
ﻧﺴﺘﺮن  ۲۸ﺳﺎﻟﻪ – ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﺎﯾﻊ – ﮐﺮج
اﺷﺎل ﮐﺎرم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎراﻧﻢ را ﻣﻌﻄﻞ ﻣﯿﺮدم  .ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﻧﻪ در ﺷﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﻮد و ﻧﻪ
ﮐﺴ از ﻣﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ،وﻟ اﻧﺎری وﺳﻮاﺳ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﻓﺮد را ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣ اﻧﺪاﺧﺘﻢ! در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﺎرﮐﺮد ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ و ﻓﻬﻤﯿﺪم
ﭼﻘﺪر ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾ را در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ام ! ﻧﻤﯿﻮﯾﻢ ﻣﻌﺠﺰه ﺷﺪ
اﻣﺎ ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﺧﻮدم راﺗﻐﯿﯿﺮ دادم .دﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدم اﻧ وﺳﻮاﺳ ﻧﺰدم و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ام را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدم و ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﯾ از ﺧﻮاﺳﺘﺎران ﻗﺒﻠ ام ﻣﺠﺪدا ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻧﺎﻣﺰدی ﻫﺴﺘﯿﻢ
———————————————————–
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ای از دوره ام ﺑ ﺗ آی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮔﺬروﻧﺪم ﻣﯿﺬره ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻣﯿﻢ ای ﮐﺎش ﺗﻤﺎم آدﻣﺎی اﻃﺮاﻓﻢ
اﯾــﻦ داﻧــﺶ رو داﺷﺘــﻦ و ﻣــﻦ ﻧــﺪاﺷﺘﻢ وﻟــ ﺧﯿﻠــ روی رواﺑﻄــﻢ و ﺗﻔﺴــﯿﺮم از واﮐﻨــﺶ ادﻣﻬــﺎ ﺗــﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘــﻪ
ﺳﺎزﮔﺎری وﯾﮋه در ﻣﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده!!!
—————————————————–
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﮔﺮ ﻫﺰار ﺑﺎر ازﺗﻮن ﺗﺸﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای دوره ای ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺎری ﺑﺮﮔﺬار ﮐﺮدﯾﻦ ﺑﺎزم ﮐﻤﻪ ،اﯾﻨﻘﺪر
 mbtiﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺬاﺑﻪ و ﺗﻮ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪ و ﺷﻮر و ﺷﻮق اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ اﺻﻠﻦ اﻓﺴﻮس ﻣ ﺧﻮرم ﭼﺮا زودﺗﺮ
ﺑﺎﻫﺎش آﺷﻨﺎ ﻧﺸﺪم .اﮔﻪ ﻣ ﺷﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﯿﺪ
——————————————————-
ﺳﻼم آﻗﺎی دﮐﺘﺮ

ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎﻓ ﮐﻪ از ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺎری داﺷﺘﯿﺪ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﮐﻠ ﺣﺴﺮت ﺧﻮردﯾﻢ ﮐﻪ اوﻧﺠﺎ رو ازدﺳﺖ دادﯾﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻠﺴﻪ  mbti23ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﯿﻠ ﺧﯿﻠ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮد .و اﺣﺴﺎس ﻣﯿﻨﯿﻢ ﺗﻮﻧﺴﺘﯿﻢ ﻋﻠﺖ ﺧﯿﻠ از
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻣﻮن رو ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﯿﻢ .و ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮ ﺳﺎزﮔﺎرﺷﺪﻧﻤﻮن در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺗﻮﻧﺴﺘﻪ ﺑﻬﻤﻮن ﮐﻤ

ﮐﻨﻪ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻋﺎﮔﻮی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷMBTI =Myers-Brigges Taype Indicator ﭼﯿﺴﺖ ؟
در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷ ،ﺑﺎ ﯾ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻋﻠﻤ دﻧﯿﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘ
آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ و درﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ  ۱۶ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘ در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در  ۴ﻣﺸﺮب دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ  ۴ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﺨﺼﯿﺘ درون ﺧﻮد ) اﺻﻠ/ﮐﻤ /ﺳﻮم /ﻣﻐﻠﻮب ( آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .وﻗﺘ
ﺗﯿﭗ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ و ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ  ۱۵ﺗﯿﭗ دﯾﺮ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ و ﻟﺬا وارد
رواﺑﻄ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺮب ﺷﻤﺎ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﻫﺎﯾ را ﺑﺮ ﻣﯿﺰﯾﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﭗ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺮه وری
ﻫﺎی اﺳﺎﺳ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﻻن در ﮐﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺟﺪﯾﺪی در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﺎراﻧﺘﺎن را ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺪﺗﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﺮ از اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮﺑ ﻣﯿﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرج اﯾﺮان
را دارﯾﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن را وﻗﺘ در رزوﻣﻪ ﺧﻮد دارﯾﺪ ،اﺣﺘﺮام ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
اﻧﯿﺨﺖ.

اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺪرد ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻣﯿﺨﻮرد ؟
ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠ ،ارﺗﻘﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺑﺎزارﯾﺎﺑ MARKETING و ﻓﺮوش  SALEﻓﻌﺎﻟﻨﺪ و ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮاﻧ ﻣﺸﺘﺮی ﭼﻘﺪر در ﻓﺮوش ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد .
ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ PR و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ HR و آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﻬﺎی ﺑﻪ روز ﮐﺸﻮر
ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔ ﺧﻮد دﭼﺎر ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ،ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻧﺸﺪن ،ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  MBTIﻣﯿﭙﺮدازد ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔ( 
ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺤﺜﻬﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ ) آرﮐﺘﺎﯾﭙﻬﺎ( را ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻟﺬت
ﺑﺮده اﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﻮان ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮاﻧ ﺧﻮد ﺣﯿﺮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳ و ﻣﺸﺎوره ﻧﺤﻮه دﻗﯿﻖ ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰار را ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﻮﺧﺖ.
—————————————————————

ﮐﺎرﮔﺎه  MBTIﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘ ۱۶ ﮔﺎﻧﻪ  +ﻣﺸﺮب  ۴ﮔﺎﻧﻪ  +ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی  4ﮔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﻤﺎ آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ؟ ﺧﯿﺮ !
ﮐﺎرﮔﺎه اول ﺟﻤﻌﻪ  2ﺧﺪاد ﺳﺎﻋﺖ  10اﻟ14 
 .1اﺑﺘﺪا ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮم  Mآزﻣﻮن ، MBTI-2013ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺻﻠ ﻣﻮﺳﺴﻪ ، CPP
آزﻣﻮن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد
 .2دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ  ۸ﻧﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت  PREFERENCEﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻤ
ﻣﯿﻨﺪ ﺗﯿﭗ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ؛ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ داﯾﻮﺗﻮﻣﯿﻬﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ
 .3ﺳﭙﺲ ﺳﺮاغ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺮب ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺮوﯾﻢ )  ۱۶ﺗﯿﭗ دارﯾﻢ در  ۴ﻣﺸﺮب ) ﺳﻨﺘ / ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮ /
آرﻣﺎﻧﺮا  /ادراﮐ .( آﻧﺎه ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﻬﺎی ﻣﺸﺮب ﺧﻮد را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯿﻨﯿﺪ .

 .4ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﯿﭗ ﺧﻮد را ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ

ﮐﺎرﮔﺎه دوم ﺷﻨﺒﻪ  3ﺧﺮداد ﺳﺎﻋﺖ  16اﻟ19 
 .1ﺗﺒﭙﻮﮔﺮام
 .2ﮐﺎرﮔﺮدﻫﺎی  4ﮔﺎﻧﻪ و  TYPE DEVELOPMENTدر ﻋﻤﺮ
 .3راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔ و  MBTIاز ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎی اﯾﻦ دوره ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﺎت ﺟﺎﻟﺒ درﺑﺎره
ﻗﺪرﺗﻬﺎ و ﺗﻠﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔ ﺗﯿﭗ ﺧﻮد و ﻣﺸﺮﺑﻬﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮﺧﺖ

ﺣﻘﺎﯾﻖ آﻣﺎری ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪه درﺑﺎره MBTI
اﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺶ از  ۳٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در  ۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎری،
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ،ﺗﺴﺖ  MBTIرا اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ.
ﺑﺎرﺑﺎرا ﺗﺎﯾﺮ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﺎن ام ﺑ ﺗ ای ﻣﯿﻮﯾﺪ در  ۲۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺤﺜﻬﺎی اﯾﻦ
درس ﺑﻪ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻓﺮدی و ﮐﺎری ﮐﻤ ﺟﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ  FORTUN 500ﮐﻪ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ارزﯾﺎﺑ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﺛﺮوت
اﻓﺮﯾﻨ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ  MBTIﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯿﺎن
ﻓﺮدی اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ اﮐﺜﺮ ﺗﺴﺘﻬﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ام ﺑ ﺗ ای در ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ؟
اﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ  ٪۴۰ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺣﺘ ﺗﺴﺖ اﺻﻠ را ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘ ﺧﻮد را

اﺷﺘﺒﺎه در ﻣ آورﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻞ ﺑﺮدارﻫﺎی  ۴ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﯿﭗ را ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘ ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻣﯿﻨﯿﺪ؟
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وارﯾﺰﻫﺎ :

وارﯾﺰ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻧ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد
.ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ۳۰۷۸۰۰۰۱۰۸۵۵۲۷۰۱:ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت۵۰۲۲۲۹۱۰۱۸۹۲۰۶۲۷:
ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم :
ﺣﺘﻤﺎ از ﭘﺮ ﻧﺒﻮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻼس  ،ﺑﺎ ﯾ ﺗﻤﺎس اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ 02812243489
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾ ، ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻃﻼع دﻫﯿﺪ
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﺑﻌﺪی و اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻦ از زﻣﺎن ﺗﺸﯿﻞ آن ﻋﺪد  3را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  2188847593ﭘﯿﺎﻣ
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
اﺳﻼﯾﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓ ﺑﻬﺘﺮ دوره :

—————————————————————————————————————————
—————-
 MBTIﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﺑﺪرد ﻣﯿﺨﻮرد ؟
ﻧﻘﺶ  MBTIدر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪرواﺑﻂ ﻓﺮدی و اﻧﻮاع ﺗﯿﭗ ﻫﺎی MBTIاﯾﻦ  ۱۶اﺷﺘﺒﺎه را
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ اﻓﺮاد دروﻧﺮا  INTROVERTﻣﺮﺗﺐ ﻧﺸﻮﯾﺪ) ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻧﺪﻧ(ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻔﺎوت اﻣﯿﺪی
ﻫﺴﺖ ؟ )MBTI)MBTI
ﯾ ﺗﺠﺮﺑﻪ واﻗﻌ از ﯾ داﻧﺶ ﺑﺪرد ﺑﺨﻮر

دوره زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎرت ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳMBTI 
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯿﻨﺪ )ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ دوره(
ﺳﻬﯿﻞ –  ۲۶ﺳﺎﻟﻪ – ﺗﻬﺮان
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺰﻧﻢ .ﺑﺎ ﮐﻤ ﺗﺎﻣﻞ ﻓﻬﻤﯿﺪم

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﯿﭙ ﻣﺜﻞ اﯾﺸﻮن ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺮا و ﺷﻬﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ،ﻏﯿﺮ از ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎری دﯾﺪاری
ﺣﻀﻮری ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘ از دﻓﺘﺮﺷﻮن ﮔﺮﻓﺘﻢ و در ﮐﻤﺘﺮ از  ۳دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺤﺒﺘﻢ را ﮐﺮدم .ﺳﻌ ﮐﺮدم
ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺑـﺰرﮔﺘﺮ از ﺣﻘـﻮق اﻓـﺰوده را ﺑﻬﺸـﻮن ﻧﺸـﺎن دﻫـﻢ و ﺑﻌـﺪ ﻧـﺎﻣﻪ را ﺗﺤﻮﯾـﻞ دادم .ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﺳـﻪ دﻗﯿﻘـﻪ
ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدم .دوره  MBTIرا ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدم و اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺎﺑﺎوری ﻫﻤﺎراﻧﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم %۳۰

ﺗﺮﻓﯿﻊ درﯾﺎﻓﺘ ﺑﯿﺮم

ﻧﺴﺘﺮن  ۲۸ﺳﺎﻟﻪ – ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﺎﯾﻊ – ﮐﺮج
اﺷﺎل ﮐﺎرم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎراﻧﻢ را ﻣﻌﻄﻞ ﻣﯿﺮدم  .ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﻧﻪ در ﺷﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﻮد و ﻧﻪ
ﮐﺴ از ﻣﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ،وﻟ اﻧﺎری وﺳﻮاﺳ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﻓﺮد را ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣ اﻧﺪاﺧﺘﻢ! در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﺎرﮐﺮد ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ و ﻓﻬﻤﯿﺪم
ﭼﻘﺪر ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾ را در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ام ! ﻧﻤﯿﻮﯾﻢ ﻣﻌﺠﺰه ﺷﺪ
اﻣﺎ ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﺧﻮدم راﺗﻐﯿﯿﺮ دادم .دﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدم اﻧ وﺳﻮاﺳ ﻧﺰدم و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ام را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدم و ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﯾ از ﺧﻮاﺳﺘﺎران ﻗﺒﻠ ام ﻣﺠﺪدا ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻧﺎﻣﺰدی ﻫﺴﺘﯿﻢ

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷMBTI =Myers-Brigges Taype Indicator ﭼﯿﺴﺖ ؟
در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷ ،ﺑﺎ ﯾ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻋﻠﻤ دﻧﯿﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘ
آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ و درﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ  ۱۶ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘ در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در  ۴ﻣﺸﺮب دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ  ۴ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﺨﺼﯿﺘ درون ﺧﻮد ) اﺻﻠ/ﮐﻤ /ﺳﻮم /ﻣﻐﻠﻮب ( آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .وﻗﺘ
ﺗﯿﭗ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ و ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ  ۱۵ﺗﯿﭗ دﯾﺮ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ و ﻟﺬا وارد
رواﺑﻄ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺮب ﺷﻤﺎ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﻫﺎﯾ را ﺑﺮ ﻣﯿﺰﯾﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﭗ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺮه وری

ﻫﺎی اﺳﺎﺳ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﻻن در ﮐﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺟﺪﯾﺪی در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﺎراﻧﺘﺎن را ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺪﺗﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﺮ از ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ را ﻣﯿﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرج اﯾﺮان را
دارﯾﺪ ،ﺗﺴﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن را وﻗﺘ در رزوﻣﻪ ﺧﻮد دارﯾﺪ ،اﺣﺘﺮام ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﯿﺨﺖ.

اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺪرد ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻣﯿﺨﻮرد ؟
ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠ ،ارﺗﻘﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺑﺎزارﯾﺎﺑ MARKETING و ﻓﺮوش  SALEﻓﻌﺎﻟﻨﺪ و ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮاﻧ ﻣﺸﺘﺮی ﭼﻘﺪر در ﻓﺮوش ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد .

ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔ ﺧﻮد دﭼﺎر ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ،ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻧﺸﺪن ،ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  MBTIﻣﯿﭙﺮدازد ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔ( 
ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺤﺜﻬﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ ) آرﮐﺘﺎﯾﭙﻬﺎ( را ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻟﺬت
ﺑﺮده اﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﻮان ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮاﻧ ﺧﻮد ﺣﯿﺮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳ و ﻣﺸﺎوره ﻧﺤﻮه دﻗﯿﻖ ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰار را ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﻮﺧﺖ.

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ راﯾﺎن دارﯾﺪ ؟
ﺑﻠﻪ ! دوﺷﻨﺒﻪ  11دی ﻣﺎه ﺳﺎﻋﺖ  17اﻟ 18 ﮐﻪ ﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎی DESERT
 FLOWER-2012ﻣﯿﺮدد .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺮی ﻃﻮﺑ ﺗﻤﺎس ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﻧﺎم ﺧﻮد و دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن را رزرو ﮐﻨﯿﺪ و
اﯾﺸﺎن را ﺑ ﻋﺼﺮ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ دﻟﻨﺸﯿﻦ دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ
88847593

88847594

09124261161

—————————————————————————————————————————
———————–
ﮐﺎرﮔﺎه  9ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﺳﻪ روز ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘ 16 ﮔﺎﻧﻪ  +ﻣﺸﺮب  4ﮔﺎﻧﻪ  +ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺧﻮاﻧ + ﮐﺎرﺑﺮد در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﻃﻔ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﺎرﮔﺎه اول  5ﺷﻨﺒﻪ  14دﯾﻤﺎه ﺳﺎﻋﺖ  15اﻟ:19 
اﺑﺘﺪا دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ  8ﻧﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت  PREFERENCEﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻤ ﻣﯿﻨﺪ
ﺗﯿﭗ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ؛ ﺳﭙﺲ ﺳﺮاغ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺮب ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺮوﯾﻢ )  ۱۶ﺗﯿﭗ دارﯾﻢ در  ۴ﻣﺸﺮب ) ﺳﻨﺘ / ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮔﺮ  /آرﻣﺎﻧﺮا  /ادراﮐ .( آﻧﺎه ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﻬﺎی ﻣﺸﺮب ﺧﻮد را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯿﻨﯿﺪ .

ﮐﺎرﮔﺎه دوم ﺟﻤﻌﻪ  15دﯾﻤﺎه ﺳﺎﻋﺖ  13:15اﻟ: 16:15 
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮاﻧ و ﺗﺴﻬﯿﻞ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ) ﮐﺎری  /ﻋﺎﻃﻔ / ﺧﺎﻧﻮادﮔ :( در اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ﻓﺮا ﻣﯿﯿﺮد ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﯿﭗ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻮردی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺻﻄﺎﮐﻬﺎی ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻘﯿﻪ ،ﮐﺎرﺗﺎن ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻔﺘﺪ .اﯾﻦ روز ،روز ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرآﯾ ﺷﻤﺎ آزﻣﻮده ﺷﻮد.
ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﻮم ﯾﺸﻨﺒﻪ  17دﯾﻤﺎه ﺳﺎﻋﺖ  17اﻟ: 19 
ﮐﺎرﺑﺮد  MBTIدر راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔ را در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ.

ﺣﻘﺎﯾﻖ آﻣﺎری ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺶ از  ۳٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در  ۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎری ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره
ﺷﻐﻠ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺗﺴﺖ  MBTIرا
اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ.
ﺑﺎرﺑﺎرا ﺗﺎﯾﺮ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﺎن ام ﺑ ﺗ ای ﻣﯿﻮﯾﺪ در  ۲۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺤﺜﻬﺎی اﯾﻦ درس ﺑﻪ
 ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻓﺮدی و ﮐﺎری ﮐﻤ ﺟﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻮﺳﺴﻪ  FORTUN 500ﮐﻪ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ارزﯾﺎﺑ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﺛﺮوت اﻓﺮﯾﻨ دﻧﯿﺎ

ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ  MBTIﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯿﺎن ﻓﺮدی اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ رﺳﻤ MBTI ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری  ON-LINEﺗﺴﺖ ﺑﯿﻦ  ۱۵۰اﻟ ۲۵۰ دﻻر
ﺷﻤﺎ را ﺷﺎرژ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ اﮐﺜﺮ ﺗﺴﺘﻬﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ام ﺑ ﺗ ای در ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ
اﻧﺪاﺧﺖ؟
اﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ  ٪۴۰ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺣﺘ ﺗﺴﺖ اﺻﻠ را ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘ ﺧﻮد را اﺷﺘﺒﺎه در ﻣ
آورﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻞ ﺑﺮدارﻫﺎی  ۴ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﯿﭗ را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ
ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘ ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻣﯿﻨﯿﺪ؟
ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﻤﺎ آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ؟ ﺧﯿﺮ !
ﺑﺮای رزرو راﯾﺎن دوره ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻠﻤﻪ “”MBTIرا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۰۰۰۲۵۵۴۲۴۱۷۹۴ﭘﯿﺎﻣ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
—————————————————————————————————————————
—————-
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﮐﺎرﺑﺮد  MBTIﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ

ﻣﻌﺮﻓ ﺗﯿﭗ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘMBTI 

