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؟ تسیچ  MBTI نومزآ

رد زگیرب  نیرتاک  زریام و  لبازیا  طسوت  اب  نیلوا  هک  تسا  یـسانش  تیـصخش یاهرازبا  نیرت  جیار نیرتربتعم و  زا  یکی   MBTI نومزآ

دروم ینامزاس  یدرف و  یسانش  ناور هزوح  رد  اه  روشک زا  یرایسب  رد  نونک  ات  دش و  یفرعم  یسانش  ناور یایند  هب  یدالیم  لاس 1956 

.تسا  هتفرگ  رارق  هدافتسا 

(، I ییارگ نورد  - E ییارگ نورب  ) اه ناسنا اه و  هدیا هب  تبسن  دارفا  شرگن  کبس  ی  هزوح رد 4  ار  دارفا  یصخش  تاحیجرت  تست  نیا 

تاعالطا نیا  ساسا  رب  یریگ  میمـصت هدمآ و  تسدب  تاعالطا  یبایزرا  کبـس  (، S یسح  - N یدوهـش  ) تاعالطا یروآ  عمج  کبس 

.دنک یم صخشم  ( J یتواضق  - P یکاردا  ) ینوریب ناهج  اب  ههجاوم  کبس  و  ( T یقطنم  - F یساسحا )
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امش نومزآ  ی  هجیتن

INFP
زادرپایؤر

هدننک هظحالم  یساسحا -  یّمش -  ارگنورد - 

  

  

45% 55% 24% 76%E I J P

50% 50% 48% 52%S N T F
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 : امش یتیصخش  پیت  یاه  یگژیو

یمیمص و ارگ ، نامرآ  ساسح ، یصاخشا  اهنآ  .دهد  یم  اهب  یزیچ  ره  زا  شیب  یلخاد  یگنهامه  هب  یتیـصخش  پیت  نیا 

راكفا و اهرواب ، یارب  .دراد  دوجو  اهنآ  ركف  رد  یدایز  یاه  لآ  هدـیا  هتـشاد و  ییالاب  تاراظتنا  ناشدوخ  زا  .دنتـسه  رادافو 

یراک هب  یتقو  دنریگ و  یم  رارق  دوخ  یصخش  یاهرواب  ریثأت  تحت  بلغا  دنا و  لئاق  یناوارف  یاهب  دوخ  یصخش  یاهشزرا 

.دننک یم  ادیپ  هزیگنا  دنزادرپ ، یم  تسا  دنمشزرا  دننک  یم  رکف  هک 

یم هجوت  دوخ  راکفا  اهایور و  هب  رتشیب  دنراد و  رظن  رد  ار  تسا  هدش  هتخانش  هچنآ  یوسارف  تالامتحا  تاناکما و  اه  INFP

، دنریذپ فاطعنا  هنازور  لئاسم  رد  .دنراد  تدم  دنلب  یراکفا  بلغا  هک  دنتریصب  اب  واکجنک و  ریمض ، نشور  یـصاخشا  .دننک 

حطس یاهرایعم  دوخ  یارب  دنتسه و  دنبیاپ  دوخ  تادهعت  هب  دنرادافو ، .دنراد  هرهب  ناوارف  یراگزاس  ییابیکـش و  ربص و  زا 

.دنریگ یم  رظن  رد  الاب 

یم باختنا  هچنآ  هب  ًاقیمع  اهنآ  .دـنک  یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناشنهذ  هک  دـنراد  یناوارف  قیالع  اه و  لآ  هدـیا  اـه  INFP

دوخ نورد  هب  یتیصخش  پیت  نیا  .دنتسه  دهعتم  بصعتم و  رایسب  دنراد ، داقتعا  نآ  هب  هچنآ  هب  تبسن  دندنبیاپ و  دننک ،

زا یکی  رگا  اما  دننک ، یم  لابقتـسا  ون  یاه  هدـیا  زا  دـننک و  یم  راک  دوخ  ینورد  یاهـشزرا  قباطم  نانآ  .دراد  ناوارف  هجوت 

.دنوش یم  تحاران  دوشن ، تیاعر  اهنآ  یلصا  یاهشزرا 

فالتخا ضراعت و  زا  هدوب و  ساسح  رایـسب  نارگید  فطاوع  تاساسحا و  هب  تبـسن  میهف و  لدـمه ، نابرهم ، یـصاخشا 

دتفیب رطخ  هب  ناشیاهشزرا  هک  نآ  رگم  دنهد ، رارق  ییوج  هطلـس  دروم  ار  نارگید  هک  دنرادن  یا  هقالع  اهنآ  .دننک  یم  زیهرپ 

.دننك یم  زیهرپ  یفالتخا  هنوگره  زا  ناشیاهشزرا ، ندشن  راد  هشدخ  تروص  رد  و 

هن بوتکم و  لکـش  هب  ار  دوخ  تاساسحا  دنهد  یم  حیجرت  دنهد و  یم  حیجرت  یمالك  هب  ار  یراتـشون  تاطابترا  اه  INFP

مهم هب  تبسن  ار  نارگید  دنهاوخ  یم  یتقو  دنتـسه و  نارگید  رب  یراذگ  رثا  رد  یدایز  ییاناوت  یاراد  .دننک  هرباخم  یمالک 

.دنوش یم  هدننک  باجم  رایسب  دننک ، باجم  دوخ  یاه  لآ  هدیا  ندوب 
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یب تبحص و  مك  مارآ ، بلغا  دننک و  یم  زاربا  ار  دوخ  تاساسحا  تردن  هب  اهنآ  .دنتسه  هدننک  دات  تحار و  مارآ ، اه  INFP

هناتسود رایسب  یتیصخش  پیت  نیا  .دنتسه  مرگ  یمیمص و  رایـسب  دوخ  ركفمه  دارفا  اب  لاح  نیا  اب  .دنـشاب  یم  ادصورس 

.دراذگ یم  نایم  رد  یمک  دارفا  اب  ار  دوخ  مهم  تاکن  ور  نیا  زا  .دنک  یم  زارتحا  یحطـس  یاه  ندـش  یعامتجا  زا  اما  تسا ،

تاساسحا دنمتردق و  ینورد  یگدـنز  اه  INFP دننک. کرد  ار  ناشیاهـشزرا  اهفدـه و  هک  دـندنم  هقالع  یـصاخشا  هب  نانآ 

.تسا ینورد  بلغا  ناشتاساسحا  اریز  تسا ، راوشد  اه  INFP کرد هاگ  .دنراد  هدیچیپ 

 : امش یتیصخش  فعض  طاقن 

اسب هچ  هک  دنرادن  هجوت  دنوش و  یم  هابتـشا  راچد  اه  تیعقاو  هرابرد  هاگ  تسین ، تیولوا  کی  اه  INFP یارب قطنم  نوچ 

یم رهاظ  سوهلاوب  یمدـمد و  نارگید  رظن  رد  دـناوخ ، یمن  تیعقاو  اب  نانآ  یاهایور  یتقو  .دـنوش  یباـیزرا  یقطنم  ریغ 

هطقن ایآ  هک  دـنادب  اـت  دراد  لوذـبم  یرتشیب  هجوت  ارگلمع  صاخـشا  هیـصوت  هب  تسا  رتهب  یتیـصخش  پیت  نیا  .دـنوش 

.هن ای  دراد  دربراک  یقیقح  یایند  رد  تسا و  یلمع  شیاهرظن 

هب نارگید  یاهرظن  هطقن  رانک  زا  تسا  نکمم  دنتـسه ، هتـسباو  تدـش  هب  دوخ  یاـهنامرآ  هب  صاخـشا  نیا  هک  اـج  نآ  زا 

هب بلغا  دنرادن و  ینادنچ  هقالع  دوخ  یکیزیف  طیحم  هب  نانآ  .دنهد  جرخ  هب  یریگ  تخس  یعقاوم  رد  دننک و  روبع  یتحار 

.دتفا یم  یقافتا  هچ  ناشنوماریپ  دنوش  یمن  هجوتم  هک  تسا  غولش  ناشرس  یردق 

ببـس تسا  نکمم  اهنآ  هنابلط  لامک  تالیامت  .دـننک  فرـص  تقو  زاین  دـح  زا  شیب  یا  هژورپ  یور  تسا  نکمم  اـه  INFP

مزال اریز  تسا ، کانرطخ  نیا  دـنکن و  راک  هب  عورـش  هژورپ  نآ  ًالوصا  هک  دـننک  فرـص  تقو  یعوضوم  یور  یردـق  هب  دوش 

ییارگلمع هب  رتشیب  دیاب  دـنوش  قفوم  هک  نآ  یارب  دـننک و  ادـیپ  دوخ  یاهرظن  هطقن  زاربا  یارب  یهار  صاخـشا  نیا  تسا 

.دنشاب هتشاد  هجوت 

لیلد نیمه  هب  دنراد و  هزادنا  زا  شیب  عقوت  دوخ  زا  اهنآ  نینچمه  .دنتـسه  ساسح  تدـش  هب  داقتنا  هب  تبـسن  اه  INFP

نانآ دنچره  دوش ، یگدنسبان  ساسحا  هب  رجنم  دناوت  یم  اهنآ  راک  نیا  .دنریگ  یم  رظن  رد  الاب  حطـس  یاهرایعم  دوخ  یارب 

تلاح دراد  دوجو  اهنآ  نوماریپ  هچنآ  هرابرد  دنوش ، دیماان  اه  INFP یتقو .دنهد  ماجنا  یناوارف  مهم و  تامادقا  دنناوت  یم 

.دنریگ یم  دوخ  هب  یفنم 
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مان ترهـش و  هب  هک  دنکب  یتامادقا  دناوت  یمن  دراد ، نارگید  ندرک  یـضار  هب  لیامت  هک  نیا  رطاخ  هب  یتیـصخش  پیت  نیا 

زا .تسا و  راوشد  رایـسب  نداد  هن  باوج  نانآ  یارب  .دنددرم  نارگید  زا  ندرک  داقتنا  رد  صاخـشا  نیا  .دـنزب  همطل  وا  کین 

دنزومایب ار  رتشیب  دوجو  زاربا  دیاب  اه  INFP دنا. قفاوم  اهنآ  اب  صاخشا  نیا  هک  دننک  یم  نامگ  هابتشا  هب  اه  یلیخ  ور  نیا 

.دننک داقتنا  نارگید  زا  هنامیمص  زاین  تروص  رد  و 

 : نارگید اب  طباور 

.دنهد یم  اهب  طباور  قمع  تلاصا و  هب 

.دندهعتم دوخ  هداوناخ  دارفاو  ناتسود  هب  تبسن  دنتسه ، یمیمص  رادافو و 

.دنیآ یم  رانک  یرتشیب  یتحار  هب  رت  کچوک  یاههورگ  اب  دنتسه و  راک  هظحالم  طاتحم و 

.دنشاب هدننک  مرگرس  دنناوت  یم 

.دننک دات  قیوشت و  ار  اهنآ  تبقارم و  نارگید  زا  هک  دنرادروخرب  ییاناوت  نیا  زا 

.دننک یم  یناد  ردق  رکشت و  دننک ، کرد  ار  اهنآ  تاماهلا  فادها و  اهایور ، ات  دننک  تقو  فرص  هک  یناسک  زا 

ضراعت رد  دنتسه ، نارگید  اب  ترشاعم  هب  دنمقالع  مه  دنـشاب و  دوخ  اب  تولخ  رد  دنهاوخ  یم  مه  هک  لیلد  نیا  هب  بلغا 

.دنتسه

.دنسر یم  رظن  هب  توافت  یب  یعقاوم  رد  اما  دنهجوت ، رپ  دنمقالع و  نارگید  هب 

.دنور یم  ورف  دوخ  یاهایور  هب  ندیشخب  ققحت  رحب  رد  ای  دنوش و  یم  قرغ  نارگید  هب  کمک  نایرج  رد  ای 

.دنراذگ یم  نایم  رد  نارگید  اب  ار  دوخ  ییاهن  میمصت  بلغا 

.دنک یم  ترپ  ار  ناشساوح  اریز  دنرادن ، تسود  ار  دنلب  یاهادص  .دنشاب  ساسح  دوخ  طیحم  هب  تبسن  دنناوت  یم 

.دشاب میهس  نانآ  یاهفده  اهشزرا و  اب  هک  دنهاوخ  یم  دوخ  یارب  ار  یکیرش 

.تسا ماود  رپ  تدم و  دنلب  ناشدهعت  دندش ، دهعتم  یتقو  اما  دننک ، یم  لمع  طاتحم  ندش  دهعتم  رد 

 : راک لحم  رد 
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.دیآ یمن  ناششوخ  ندوب  تقو  رس  همانرب و  هیور ، مظن ، تاررقم ، زا 

نارگید اب  ار  ناشتارظن  یمارآ  هب  هک  دنهد  یم  حیجرت  .دننک  لیمحت  نارگید  هب  ار  دوخ  یاهـشزرا  هک  دـنرادن  نیا  هب  یزاین 

.دنزاس دعاقتم  ار  نانآ  دنراذگب و  نایم  رد 

.دننک یم  لابند  ار  دوخ  یاه  همانرب  مارآ  یشور  هب  دنتسه و  ممصم  قفوم و  بلغا 

.دنریگب تسد  هب  ار  اهنآ  یربهر  دنناوت  یم  دنشاب ، یهورگ  اب  رگا 

.دنوش وربور  یتالکشم  اب  تسا  نکمم  زیمآ  تباقر  طیارش  رد 

هک ار  یراک  ره  دنراد  تسود  .دیآ  یمن  ناشـشوخ  دوخ  ساوح  ندش  ترپ  زا  .دـنهد  یم  اهب  یراتخم  دوخ  لالقتـسا و  هب 

.دنهد ماجنا  نسحا  وحن  هب  دننک ، یم 

.دنهد ماجنا  هدیجنس  یاهراک  هناروبص  دنناوت  یم 

.دنریگ رارق  نیسحت  قیوشت و  دروم  ناشراک  رطاخ  هب  دنهاوخ  یم 

.دننک یم  هسیاقم  الاب  حطس  یاهرایعم  اب  ار  ناشدوخ 

اهنآ یارب  دنناد  یمن  اریز  دنشاب ، هتـشادن  ار  مزال  تیعطاق  یهاگ  تسا  نکمم  .دننک  یم  هاگن  لئاسم  هب  فلتخم  بناوج  زا 

.دراد تیمها  یزیچ  هچ 

.دنوش درسلد  سویام و  تسا  نکمم  دنشخب ، ققحت  ار  دوخ  فادها  دنناوتن  رگا 

 : یراک توق  طاقن 

زاین دروم  تاعالطا  هب  یبایتسد  ناوت  دایز و  یواکجنک 

نارگید یاه  هزیگنا  اهزاین و  هب  هجوت 

دوجوم یاهزرم  زا  نوریب  رد  ابلاغ  ندیشیدنا ، ندرک و  رکف  بوخ 

یراک قیمع  دایز و  دهعت 
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زاین تروص  رد  یدرف  راک  ییاناوت 

یلک عماج و  دید  نتشاد 

یراک تهج  ریسم و  رغت  ییاناوت 

 : یراک فعض  طاقن 

یراركت یاهراك  ماجنا  هب  هقالع  مدع 

نارگید زا  داقتنا  هب  لیامت  مدع 

راد شنت  یتباقر و  طیارش  رد  راك  هب  هقالع  مدع 

فاطعنا یب  هزادنا  زا  شیب  دارفا  اب  راک  ای  هتفای و  راتخاس  طیارش  رد  راك  هب  لیامت  مدع 

یفاك ینیب  عقاو  نتشادن  هجیتن  رد  ندوب و  ارگ  لآ  هدیا 

راك ماجنا  یتنس  یاهشور  هب  هقالع  یب 

دوخ یاهشزرا  اب  ریاغم  یاه  هزوح  رد  راك  هب  لیامت  مدع 

اهتیولوا نعت  هب  هجوت  مدع 

اهراك ماجنا  یارب  مزال  نامز  تدم  هرابرد  تسرد  دید  نتشادن 

 : یلغش تیاضر 

: ینعی یلغش  تیاضر   INFP کی یارب 

زاربا شراک  قیرط  زا  ار  دوخ  هرادنپ  ات  دهد  ناکما  وا  هب  دـشاب و  هتـشاد  یگنهامه  یو  یـصخش  یاهرواب  اهـشزرا و  اب  راک 

.دنک

.دشاب هتشاد  لرتنک  دوخ  راک  هجیتن  نایرج و  یور  هک  دهد  تصرف  وا  هب 
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وا محازم  یسک  رتمک  دشاب و  رادروخرب  یصوصخم  یاضف  زا  راک  .دهد  ماجنا  ار  راک  راتخم  دوخ  میقتسم و  یلکـش  هب  دناوتب 

.دهد هئارا  دنراذگ ، یم  مارتحا  یو  هب  دنک  یم  ساسحا  هک  یناسک  هب  ار  شراک  دناوتب  یعقاوم  رد  دوش و 

دهد ماجنا  ار  راک  درک ، یم  یتحار  ساسحا  نامز  ره  تاررقم و  دعاوق و  زا  یلقادح  اب  ریذپ و  فاطعنا  یراتخاس  اب  دناوتب 

.دهد ماجنا  صاخشا  اب  داضت  شنت و  نودب  احیجرت  دنتسه ، قالخ  دنم و  هقالع  هک  یرگید  صاخشا  اب  ار  راک  دناوتب 

.دنک قیوشت  ار  دوخ  یصخش  دشر  راک ، ماجنا  اب  دناوتب 

هـضرع نارگید  هب  ار  نآ  راک ، لیمکت  زا  لبق  هک  دهاوخب  وا  زا  یـسک  ای  هداد و  هئارا  نارگید  هب  ار  راک  بترم  هک  دـشابن  مزال 

.دنک

.دنسرب دوخ  یدنمناوت  رثکادح  هب  ات  دنک  کمک  نارگید  دشر  هب  راک  قیرط  زا  هک  دهدب  ار  ناکما  نیا  وا  هب 

هب یقیمع  طباور  یدارفنا  روط  هب  صاخـشا  اب  دهد  ناکما  وا  هب  .دـنک  کرد  ار  نارگید  دـشاب  مزال  هک  دـشاب  یتروص  هب  راک 

.دروآ دوجو 

ای یلام  یسایس ، تالکـشم  لئاسم و  ریثأت  تحت  هدرک و  شالت  شیاه  لآ  هدیا  هب  یـسرتسد  یارب  دهد  ناکما  یو  هب  راک 

.دوشن فقوتم  رگید  عناوم 

 : بسانم لغاشم 

 : یرنه قالخ و  هورگ  لغاشم  • 

زاربا یـصخش  قالخ و  یلکـش  هب  ار  ناشیاهرظن  هطقن  دوخ و  دـنناوت  یم  هک  دـندنم  هقالع  رنه  هب  تهج  نآ  زا  اـه  INFP

.دـنراد هجوت  نآ  هب  اه  INFP بلغا هک  تسا  یگدنز  یارب  یکبـس  دنمرنه  کی  یریذـپ  فاطعنا  یـصخش و  یدازآ  .دـنراد 

اه INFP زا یرایـسب  .دنناسرب  نارگید  رظن  عمـس و  هب  ار  دوخ  نورد  یادن  دنهاوخ  یم  یرنه  یاه  هنیمز  مامت  رد  اه  INFP

ندوب دنمرنه  دندقتعم  اه  INFP زا یـضعب  .دننکن  شاعم  رارما  یرنه  راک  قیرط  زا  رگا  یتح  دنناد ، یم  دنمرنه  ار  ناشدوخ 

.دننک لمحت  ار  نآ  دیاب  تسه و  اهنآ  رد  هک  تسا  یتیفیک  هکلب  دنشاب ، هدرک  باختنا  اهنآ  هک  تسین  یراک 

شاقن
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هدنسیون

رعاش

سیون نامر 

رشان

راگن همانزور  ریبدرس و 

راتساریو

تکتیشرآ

رگیزاب

نادیقیسوم

زاسگنهآ

تسیفارگ

هنحص حارط 

یلخاد حارط 

 : هرواشم شزومآ و  هورگ  لغاشم  • 

.دنک یم  کمک  نارگید  یالتعا  دـشر و  هب  نآ  اب   INFP یتیصخش پیت  هک  دنتسه  یلغـش  یاه  هنیمز  هرواشم  سیردت و 

ناتـسریبد هسردـم و  طیحم  هب  ار  هاگـشناد  طیحم  اهنآ  .دـندنم  هقالع  نارگید  یالتعا  دـشر و  هب  دوجو  مامت  اب  اه  INFP

کی ناونع  هب  دنرب و  یم  تذل  یریگدای  دنیارف  زا  اهنآ  .تسا  رتشیب  نایوجشناد  یاه  هزیگنا  جلاک  رد  اریز  دنهد  یم  حیجرت 

سانشناور رواشم ، ناونع  هب  اه  INFP دندرگ. یم  رت  قیمع  یناعم  لابند  هب  رادباتک  کی  ای  هدنهد  شزومآ  کی  رگـشهوژپ ،

یرتشیب شناد  تسارف و  هب  ات  دـننک  کمک  نارگید  هب  دـنهاوخ  یم  دـننک و  یم  لمع  قفوم  رایـسب  یعاـمتجا  راکددـم  و 

.دننک ادیپ  یسرتسد 

هاگشناد داتسا 
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رگشهوژپ

ینیلاب سانشناور 

رواشم

یلیصحت رواشم 

یلغش رواشم 

یعامتجا راک  ددم 

دایتعا کرت  رواشم 

راد هناخباتک 

ملعم

مجرتم

 : یبهذم هورگ  لغاشم  • 

یونعم یاه  هبنج  ات  دننک  کمک  نارگید  هب  هکنیا  زا  نانآ  .دنراد  تسود  ار  یبهذـم  ینید و  یاهتیلاعف  اه  INFJ زا یرایسب 

تذل مدرم  یارب  ینارنخـس  ظعو و  زا  نارگید ، اب  یدارفنا  هطبار  یرارقرب  یاوس  اهنآ  .دنرب  یم  تذل  دـنهد ، شیازفا  ار  دوخ 

.دنرب یم 

یناحور

شیشک

ینید غلبم 

ینید سردم 

 : یتشادهب یاهتبقارم  هورگ  لغاشم  • 
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.دـنزاس رارقرب  طابترا  صاخـشا  اب  کیدزن  زا  دـنناوت  یم  هک  تسا  نیا  لغاشم  نیا  هب  اـه  INFP هقالع مهم  لـیالد  زا  یکی 

.دنک یم  کمک  اتسار  نیا  رد  ار  نانآ  لغاشم  نیا  دندنم و  هقالع  یراتخم  دوخ  لالقتسا و  هب  امومع  اه  INFP

هیذغت صصختم 

پارتویزیف

یعامتجا راک  ددم 

ینامردراتفگ صصختم 

رگنامرد ژاسام 

کیتنژ صصختم 

 : ینامزاس هعسوت  هورگ  لغاشم  • 

یلغـش و رطاخ  تیاضر  هب  اه  هفرح  زا  یخرب  رد  دـنوش ، یمن  دونـشوخ  یناگرزاب  تراجت و  راک  زا  الومعم  اـه  INFP هکنآ اب 

نآ زا  دـشاب ، نارگید  هب  کمک  ناشراک  لصاح  هک  دـننک  راک  ییاه  تکرـش  رد  رگا  اـه  INFP زا یضعب  .دنـسر  یم  تیقفوم 

اب دنراد  تسود  صاخـشا  نیا  .دنوش  یم  افوکـش  یناسنا  یورین  یزاسهب  یاهدـحاو  رد  بلغا  نانآ  .دـننک  یم  لابقتـسا 

.دوش دأت  نارگید  هیحان  زا  ناشراک  هدرک و  راک  رگتیامح  یدارفا 

یناسنا عبانم  ریدم 

ینامزاس یزاسهب  هعسوت و  رواشم 

یناسنا یورین  رواشم 

 : یژولونکت هورگ  لغاشم  • 

بولطم یطابترا  یاهتراهم  زا  نمـض  رد  دـننک و  کرد  ار  یژولونکت  هک  دراد  دوجو  یناسک  هب  نوزفازور  زاـین  رـضاح  لاـحرد 

.دنشاب رادروخرب 

نایرتشم طباور  ریدم 
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یژولونکت رواشم 

هژورپ ریدم 

یشزومآ یاهرازفا  مرن  هدننک  هیهت 

 : تغارف تاقوا 

، هزوم هب  دوخ  کیدزن  ناتسود  اب  دنراد  تسود  نمض  رد  .دننک  فرـص  ییاهنت  هب  ار  دوخ  تاقوا  دنهد  یم  حیجرت  اه  INFP

دنمقالع یگدـنز  یناعم  کرد  هب  دـنرب و  یم  تذـل  دـیدج  بلاطم  نتفرگ  دای  زا  اهنآ  .دـنورب  تعیبط  ناماد  هب  ای  امنیس و 

.دنتسه

 : تاداهنشیپ

.دیشاب هتشاد  هجوت  مه  مادقا  لمع و  هب  .دینکن  تالامتحا  تاناکما و  یسررب  فرص  هزادنا  زا  شیب  تقو 

نایم رد  ناتناکیدزن  اب  ار  دوخ  فطاوع  اه و  هرادنپ  اهـشزرا ، .دیهدب  زاربا  ناکما  دوخ  یاه  لآ  هدیا  هب  ات  دـینک  ادـیپ  یهار 

.دیراذگب

.دامن هضرع  ناهج  هب  ار  ناتراک  ناتدوخ و  دینک  کسیر 

.دینکن هجوت  دوخ ، یاهزاین  اه و  هتساوخ  هب  یهجوت  یب  یاهب  هب  نارگید  یاه  هتساوخ  اهزاین و  هب 

.دوگب هن  یعقاوم  رد  هک  دیزومایب  .دیریگب  رظن  رد  یزرم  دح  هک  دیزومایب 

.دیشاب هتشاد  هجوت  اه  لجالا  برض  هب  .دینک  بانتجا  ندرک  هحماسم  زا 

.دیشاب یبلط  لامک  بقارم  .دینک  لمع  دوخ  تادهعت  هب 

.دیریگب کمک  مه  نارگید  زا  دینک  اکتا  دوخ  عبانم  هب  اهنت  هکنیا  یاج  هب 

هدرکن مامت  ار  ناتفرح  یتقو  ات  اما  دهد ، شوگ  امش  یاهفرح  هب  دیهاوخب  دوخ  ناتـسود  زا  یکی  زا  دیراد  یا  هلاسم  یتقو 

.دنکن ییامنهار  دیا ،
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.دیشکب تسد  اجیب  تاعقوت  تاراظتنا و  زا  .دینک  کمک  یاضاقت  دیراد  دامتعا  اهنآ  هب  هک  یناسک  زا 

هک دسر  یم  یزور  دینک  تشابنا  مه  یور  ار  دوخ  یاهتفلاخم  رگا  .دـینک  نایبار  دوخ  ضارتعا  دـنک ، یم  زورب  ضراعت  یتقو 

.دوش رجفنم 

.دیهدب شمارآ  هیصوت و  نارگید  هب 

.دینک یریگ  میمصت  اهنآ  ساسا  رب  دیهد و  اهب  دوخ  یاهشزرا  هب 

یراگزاس و ندوب ، رکب  ندرک ، تبحم  ندرک ، رکف  تیـساسح ، تیقالخ ،  یلدـمه ، ییارگ ، نامرآ  ینعی  دوخ  توق  طاـقن  هب 

.دیهدب ار  مزال  یاهب  یواکجنک 

.تسا لئاسم  ندرکن  یصخش  هحلاصم و  هب  هجوت  هنانیب ، عقاو  تاراظتنا  نتشاد   INFP كی تیقفوم  زمر 
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