
 

 

 

 با یاد و نام خدای مهربان

 

 

 

 

 

 INTJ گروه همترین صفاتم
ایت تتا   /كنجكتتاو /مصتتم /قتتا    /بتتا ایزهتت ه /مستتت   /گراکمتتا  /استراتژیستت 

بتتا ایعطتتاپ پتتریر/  / رون یزتتر /یتهجتتگ گتترا /متتن   فمنمنتتم /تحلهلزتتر /پتتریر
 /متکتتپ بتتگ ؤتتل  /تمایتت  بتتگ  احتتتن صتتری  ؤصلصتتپ مستت و ه  پتتریر / قتت 

 /افتت  ترتتلر  /بتتپ اصستتا  /آرام /ستتاک  /پلستت  کلفتت  /پهچهتتمه /ستتااگار 
 افتت  ی ریتتگ و ترتتلر   /افتت  نکتتر و تصتتلر /استتتراتژی  /غهرعملزتترا /آینتتمه یزتتر

 
 INTJ گروه فا  عملمپویژگپ

INTJا حتتمیم آیتتان یهتتا .فتتا انتترا   مستتت  ن بتتا ایزهتت ه و كمتتا   لتت  ایتتم
بتتگ استتتت ص  و صتتتصصه  حزصتتپ و یهتتت  بتتتاور بتتپ  تتتلن و  تتترا  ی طتتتگ 

 ی رفا  ؤل ن ایزه ه ا  قمرتمنم اس  کگ بگ ؤلاستگ فا  ؤل  



 

 

 

 .آیتتتتان بتتتتگ باورفتتتتا و انكتتتتار ؤتتتتل  ا مهنتتتتان كامتتتت   اریتتتتم .برستتتتنم
INTJ  فتتا متتپ تلاینتتم بتتا تلنتتگ بتتگ  حتتن منط تتپ و ایت تتا   ؤتتل ن یتتتای

ا زتتلیپ نفنتتپ  اریتتم کتتگ متتپ گلیتتم  .نمیتتم را  ریابنتتمکتتاربر   ایتتمه فتتا  
ایتتن تهتتص حزصتتهتپ اا ؤتتل  و اا . ر حتترایم مزتلتتو  زلیتتگ بایتتم باحتتنم

 یزتتتران تلقتتت  بتتتا یپ  ار ن  ر ایجتتتا  ایزهتتت ه  ر  یزتتتران تلایمنتتتم بتتتل ه و 
پهلستتتگ .ستتعپ متتپ کنتتم کتتگ بتتگ  یزتتران بتتگ ایتتمااه ؤتتل   ایزهتت ه بمفتتم

 هتتت   کتتتگ  ر پهرامتتتلن آیهتتتا قتتترار  ار   بتتترا  به تتتل  ؤتتتل ن  یزتتتران و فتتتر
ایتتن احتتزات ایت تتا  پریریتتم و اا بتتپ تفتتاوتپ و یتتا اا  .تتتص  متتپ کننتتم

 .ایت تتتتتتتتتتتا   نتتتتتتتتتتتمان یاراصتتتتتتتتتتت  یمتتتتتتتتتتتپ حتتتتتتتتتتتلیم
INTJ  فتتا یهتتاا نراوایتتپ بتتگ استتت ص   اریتتم و  ر مهتتان ایتتلا  گلیتتگ فتتا

آیهتتتا  ر ایجتتتام كارفتتتا رو   .حزصتتتهتپ بستتتهار مستتتت   عمتتت  متتتپ کننتتتم
ایتتتن احتتتزات  .را  احتتتتگ و بتتتگ آن ا مهنتتتان  اریتتتم مزصتتتلت ؤل حتتتان

اغلتت  کنجکتتاون قتتا   و مصتتم  فستتتنم  آیهتتا تحتت  تتتت هر رنتتتار م امتتات 
 ر نهتتت  رستتتهمن بتتتگ افمانرتتتان صتتتماك ر  .بتتتا   ستتت  قتتترار یمتتتپ گهریتتتم

تتتتص  ؤتتتل  را متتتپ كننتتتم و  ر صتتتلرتپ اا قلاعتتتم و م تتتررات پهتتترو  متتتپ 
 .رتتتتان بماینتتتتمکننتتتتم کتتتتگ آن را ملانتتتتب رستتتتهمن ؤتتتتل  بتتتتگ افمان

INTJ فتتتا بتتتا انکتتتار  بتتت ررن نفنتتتپ م تکرایتتتگ و ایزهتتت ه بتتتا  بتتترا  پهتتتا ه
 ر امهنتتتگ فتتتا   .ستتتاا  ایتتتمه فایرتتتان و رستتتهمن بتتتگ افمانرتتتان فستتتتنم

ی تتر  بستتهار قتتل  بتتل هن بتتا مفتتافه  پهچهتتمه بتتگ راصتتتپ کنتتار متتپ آینتتم و 
ایتتتتن احتتتتزاتن ایمیرتتتتمنمان  . ر صتتتت  مستتتتاه  پهچهتتتتمه مت حریتتتتم

پ فستتتنم و بتتگ آستتایپ متتپ تلاینتتم امتهتتااات و احتتکا ت استتتراتژی  ؤتتلب
آیهتتا  ر ملعتتلعاتپ کتتگ عصقتتگ حتتان را بتتگ  .فمتتگ ملقعهتت  فتتا را  ر  کننتتم

اگتتر پتترواه یتتا  .ؤتتل  نلتت  کنتتمن ستتاامان  فنتتمگان بستتهار ؤتتلبپ فستتتنم
ایتتمه و ی طتتگ ی تتر متعلتتب بتتگ ؤتتل  آیهتتا باحتتمن متتپ تلاینتتم رو  آن تمرکتت  

امتتایپ کتتگ  .را  و ایزهتت ه نتتراوان بتتگ ؤتتر   فنتتمنتتراوان  احتتتگ باحتتنم و ایتت
 متعهم ایجام



 

 

 

کتتتار  متتتپ حتتتلیمن آن را ستتتاامایمفپ و بریامتتتگ ریتتت   کتتتر ه و مصتتترایگ آن 
 .را بگ ایجام مپ رساینم

 

 INTJی   برا  ارت اط با  یزران
 .محتاط فستنم

 .بسهار صمهمپ و باونا فستنم و بهرتر بگ روابم سنتپ بها مپ  فنم
 .تنها بگ ی  یکان ؤل  یران مپ  فنممح   ؤل  را 

 .بگ معاحرتها   و یفر  عصقمنمیم
 .بگ تهپها  معاحرتپ عصقمنمیم تا کمپ اا صا   نم  ؤل  بهرون آینم

 .بگ ت ا   ی ر و ت ا   انکار عصقمنمیم
اا صح تها  ؤل مایپ ؤلحران یمپ آیم  آیها  وس   اریم اا فر کار  کگ مپ کننم 

 .مطل پ بهاملایم
یس   بگ ر  حمن و ملر  بپ اعتنایپ قرار گرنتن صسا  فستنمن اما ریجش ؤل  

 .را اا  یزران پنهان مپ  اریم  یمپ ؤلافنم کسپ اا آسه  پریر  آیها مطل  حل 
 .نرب و حهفتگ کارحان فستنم و ممکن اس  بگ روابم ؤل  بها   ام را یمفنم

 .ممکن اس  رو  ی رفا  ؤل  سمان  بگ ؤر   فنم
  

 INTJی   ی اط قلت کار 
 اعتما  بگ انکار و ایمیرگ فا  ؤل 

 ایزه ه با  برا  رسهمن بگ صصصه  و حایستزپ
 تلنگ و تمرک  با  رو  ملعلعات

 تلایایپ  ر  یمن و  ر ی ر گرنتن کلهگ اصتما ت و امکایات
  رت اا  ا رها و مساه  پهچهمه

 تلان ص  مسا گ و بررسپ منط پ و عهنپ آن
 رسهمن بگ فمپ با ونل  فمگ ملای  و مرکصتتلان 

 تلایایپ کار نر  



 

 

 
 اؤصق کار  با 

 ایجا  سهستمها و ا زلفا   ام برا  رسهمن بگ فمپ
 مهارتها  ساامایپ با 

 راص  بل ن با تکنل لا 
 

 INTJی   ی اط ععو کار 
 عمم عصقگ بگ ن ههات

 کمتر اا ؤل  آیها عمم تحم  انرا   ارا  صصصه  ك  و یا با سرع  کار 
 عمم قمر ایپ كانپ اا فمكاران و كاركنان

 عمم تمای  بگ صح   و بحث  رباره تصمهمات اتزان حمه ق لپ
 عمم تلنگ كانپ بگ واقعهات و تاكهم ایا  بر ی ریگ فا و نرعهات

 عمم ایعطاپ کانپ برا  تغییر  ر ایمه فا  ؤل 
 كار كرهمن اا  یزران بگ صم انرا پ

 بگ ایمگپ كار  و ك  تلنهپ بگ ایمگپ ؤایلا گپتلنگ ایا  
 كس  و   سر  حمن مكرر  ر صلرت ی ل ن حرایم ؤصق كار 

 

 INTJ ی   برا  رعای  حغلپ
 این گروه وقتپ اا کارحان راعپ فستنم کگ:

بتلایم راه صلها  م تکرایگ برا  ص  مساه  ملنل  پهما کنم تا سهستمها  ملنل  را 
  .به ل  بزرم

ؤل  را صرپ بگ عم   ر آور ن ایمه فا  ؤلب کر ه و بگ حکلپ منط پ ایرا  
 .نعا ه   احتگ باحم

با احزاصپ آگاه و با ونمان کار کنمن انرا   کگ او بگ تزصصن فل  و 
 صصصهتهایران اصترام مپ گرار  

بگ ؤا ر ی طگ ی رفایش بگ او اعت ار بمفنم و  ر بگ انرا  ر آور ن کارن اؤتهار کام  
 . احتگ باحم

 



 

 

 
بگ  لر مست ه  کار کنم و بتلایم گهزاه با گروفها  کل کپ اا احزات روحنفکر و 

 .آگاه ت ا   ی ر  احتگ باحم
 ر نریان ا صعات نمیم قرار گهر  و حرایطپ نراف  باحم کگ بتلایم بر تلایمنمیها و 

 .صصصهتها  ؤل  بهف ایم
ور  کگ با معهارفا  با   و  این امکان را  احتگ باحم کگ محصل پ نراف  آ

 .فمزلایپ  احتگ باحم
 .کار صا   تکرار  یماحتگ باحم

است ص  و اؤتهار نراوان  احتگ باحم تا بتلایم تغییراتپ ایجا  کنم و بگ رحم احزات 
 .و سهستمها کم  کنم

کار با معهارفا  با  و منصفایگ ایجام حل  و بگ  لر منصفایگ ا  اصمات او را ن ران 
 .ایمیم

 

 INTJی   مراغ  مناس 

کارحنا  بلر  و سرمایگ /اقتصا  ان  /تحلهلزر ما پ/ممیر ما پ  /مراور ممیری 
ممیر و  /پژوفرزر علمپ / ایرمنم /ؤ ایگ  ار /گرار  بریامگ ری  استراتژی 

متزصص امنه  ا صعات/ مهنم  کامپهلت/ر  راح و تحلهلزر  کارحنا  ح کگ
سهستمها  یرم ان ار  بریامگ یلیس کامپهلتر/ سرپرس  بای  ا صعاتپ/ ممیر وب 
سای / ستاره حنا / آرحهتک  استا   ایرزاه/ ممیر ممرسگ/ ریاعهمان/ متصم  

وساا/ کتابزایگ/ روایپ ح / روایرنا / مهکروب حنا / پژوفرزر  ارویپ/  ار
متزصص اعصاب/ متزصص قل  و عروق/ پاتل لایس  متزصص ایته / نراح/ 

مراور ممیری / مهنم / مهنم  ملا / مهنم  فلا نضا/  وکه / قاعپ/ ممیر/
 املر ننایپ/  مهنم  پ حکپ/ بریامگ ری  استراتژی / روایپ ح / ؤل ان/ متزصص

سر بهر/ روایامگ یزار  یلیسنمه/ تحلهلزر ؤ ر / تحلهلزر ما پ و سرمایگ گرار /
 ی ا / مزتر / گرانهس 

 

 



 

 

 

 INTJفا  ملن ه  و پهررن  ی  راه 
 .با  یزران صح   کنهم و اا آیها ی ر بزلافهم

 .صب بگ نای  و تمانعپ ی احهم  ی طگ ی رفا   یزران را ر  یکنهم
 .بگ یرایگ فا  نسمایپ استر ن ق   اا این کگ صا   بحران پهما کنم تلنگ کنهم

 .محمو یتها  ؤل  تلنگ کنهم و اا سرع  گام ؤل  بکافهمبگ 
 .با تلنگ بگ تلایمنم  فا   یزران اا آیها تعریو و تمجهم کنهم

فا و ایت ا فا گ  احتگ باحهمن مراق  عمم صساسه اگر مپ ؤلافهم با  یزران رابط
  .باحهم

طاپ بهاملایم کگ ایع م ونفپن مس و ه  قسم  ؤل  را بپریری ر ی  ملقعه  م
 .پریر باحهم

ا بگ قمر  مست   فستنم کگ فINTJ  کر ن برا  ؤل  بها بمفهم  بسهار  اابگ کار 
 .تلاینم برا   یزران کار کننمیمپ

 .یزلافهم کگ فمگ  ه  ایمگپ را کنتر  کنهم
بگ تلایمنم  فا  ؤل  یعنپ یلآور بل نن ساامان یانتگ بل نن مصم  بل نن اعتما  

  .ؤل مزتار  و تلایایپ  ر  پهچهمگپ فا بها  فهمبگ یفسن است ص  و 

تلنگ بگ واقعهات عملپن تلنگ بگ ارا  کار  یزران و متعا   ساا  ایمگپ کار  و 
  ؤل  را  ر او لی  قرار  فهم ؤایلا گپ 

 

 دارد یتیپ شخصیت 16هر انسان 
 اما ترجیحات او در یک تیپ شخصیت نهفته است

های شخصیتی خصیتی را مطالعه کردید و بقیه تیپهای ششما یکی از این تیپ

 دریافت کنید. وکارسایت مدیر کسب  توانید با کلیک روی دکمه زیر ازرا می
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