
 

  

 

 تیپ شناسی شخصیتی )انیاگرام(کارگاه آموزشی 
 

 

شخصیت شناسی اینیاگرام دانشی است باستانی که در چند دههی اخیر با دگرگونی و تحولی بنیادین، در 

قامتی تازه پا به عرصهی علوم انسانی گذاشته است. ردپای اینیاگرام را، گرجیف در ایران و عرفان ایرانی 

 .یافت، بهطوری که میگویند موالنا یکی از بزرگان این علم بوده است

اینیاگرام جزو اسراری بوده است که سینه به سینه نقل میشده و گرجیف پس از سفری پرماجرا به 

کشورهای مختلف از جمله ایران، سرانجام این علم باستانی را به شکلی معنوی و دسته بندی شده در 

 .اختیارعالقهمندان به خودشناسی قرار داد

پس از آن اینیاگرام بسیار مورد توجه روانشناسان قرار گرفت و با توصیف ویژگیهای شخصیتی هر تیپ، بر 

اساس طبقهبندیهای روانشناسی، برای هر تیپ شخصیتی، ویژگیهای روانشناختی منحصربهفردی معرفی 

 شد.
 

 محتوا:

 روانشناسی ارتباط با مشتریان .1

 جایگاه ارتباطات در آمیخته بازاریابی .2

 نحوه شکل گیری سرنوشت انسان ها .3

 شخصیت چیست؟ .4

 ویژگی های شخصیت .5

 شناخت کلی از مدل انیاگرام .6

 تشریح مدل انیاگرام .7

 خالصه ای از نقاط مرکزی توجه تیپ ها .8

 خالصه ای از گناهان اصلی تیپ ها .9

 خالصه ای از شیوه های درک تیپ ها .10

 
 

 رضا اکبری اصلدکتر :  درسم  

 20الی  16از ساعت  1398ماه  ذرآ 12 از سه شنبه ها : تاریخ برگزاری 

  (20الی  16جلسه ) ساعت:   3ساعت،  12:مدت دوره 

  هزار تومان( و هشتاد صدشش)  680.000 :مبلغ سرمایه گذاری 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 :گواهینامه رسمی آموزشگاه بازارسازان )ممهور به مهر برجسته، دو زبانه، دارای کد استعالم قابل  گواهینامه

 پیگیری و با امضای رییس انجمن علمی بازاریابی ایران(

  :خیابان آزادی، بین مترو شادمان و خیابان بهبودی، کوچه تهران، ،آموزشگاه بازارسازانمحل برگزاری

  3 طبقهشاهین، پالک شش، 

 ثبت نام طیشرا: 

 
  :ازدهمیاز ده نفر، نفر  شتریب -%10نفر:  6از  و بیش  %5نفر:  5تا  3ثبت نام گروهی، شامل تخفیف می باشد 

  گانیرا

 بانك ملت  نزد 6104337723916399و شماره کارت  8025338561به حساب جاری  هیپرداخت شهر

-5و ثبت نام:  یتلفن مشاوره آموزش )آموزشگاه بازارسازان یدرگ زی)جام( شعبه وزارت کار به نام پرو

 (66028111-2و  66028401

 
 

 :دبیرخانه   

 021-66028401-4و  021-66028112 تلفن: -

 Marketingschool.ir نشانی سایت: -

 Bazarsazan1@ صفحه اینستاگرام: -

 
 

 
 


