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همدقم

۱



*ژ)ووت%صخش●
+

ات12یصخشیاه 
4

*دنزربیدا)ز67ث
+

.درادامیاه هتساوخوتاحDجرت،اه باختنا،ام
و])ژولویبلماوعزاهکتساVWطاعیاهوTلاوتخانش،راتفریاه هصخشمهعومجم،ت%صخش●

.د67گ _تأش[\Dحم
*ژ)ونیابلغا●

+
.دmآ _تسدhهمانشسرپزاەدافتسااhوناسانش ناورطسوت12یصخشیاه 

یاربارتصرفنیا،یزاجمیاضفردصوصخهh،دارفاطسوتەدشهتشوننوتمدوجو،زورمایاDندرد●
*ژ)و،نوتمنیازاەدافتسااhهکەدومنمهارفناققحموناسانش ناور

+
.دندروآتسدhاردارفا12یصخش

همدقم

۳



هلئسمح"!

۴

>ژ:وهکدنمشوه1تس.سه,+*ا)'سدیارب
=

دناوتباردارفاBCیصخشیاه 
Gا,دارفاطسوتەدشهتشوننوتمزایا ەداد هعومجمدنمزا)ن،دهدص)خش
>ژ:وبسچرب

=
.م)شا, Uناش BCیصخش

ام،ەداد هعومجمنیایروآ عمجیارب

78سWرددارفایاه تT0Uتزانوتمیارب

_ژ0و[\]نچمهو78یT0ت
`

-زریامd8یصخش

اه ەدادبسچربیاربار (MBTI)زگf0ب

.مrدرکەدافتسا



(MBTI)زگ-,ب-زریاملدم

۵

I
introvert

E
extrovert

Focus of 
Attention

Acquiring 
Information

N
intuition

S
sensing

Making 
Decisions

Orientation to 
outside world

F
feeling

T
thinking

P
perceiving

J
judging

*ژ)وراهچیارادزگ)uب-زریام12خانش ناورلدم●
+

:دشاh _12یصخش

ارگ نورب-ارگ نورد○

.ش-,ح○

6اسحا-23طنم○

3:واضق-7اردا○



ط4ترمیاهرا0ربیرورم

۲



ط2ترمیاهرا.ربیرورم

نارگشهوژپ●
کریدوارا{راhناmاقآ○

ەداد هعومجمەزادنا●
62ی)�تر{را�۱۵۰۰زات%)�تنویلDم۱.۲○

ەداد هعومجمیروآ عمجەوحن●
*ژ)وهک�Wار{را�یاه ت%)�تیروآ عمج○

+
.دندرکمالعااردوخ12یصخش

*ژ)و۱۶زا]mیارادهک��اه ت%)�تیروآ عمج○
+

.دندوب 12MBTIیصخش

&%ی#"ت

۷



نارگشهوژپ●
ردmانشاناmوچــــ)ووکروجژتام○

ەداد هعومجمەزادنا●
تmدرر{را�۹۸۷۲زاتس�۳۵۴۹۹۶○

ەداد هعومجمیروآ عمجەوحن●
*ژ)و۱۶زا]mیارادهک��اهز67لفیروآ عمج○

+
.دندوب 12MBTIیصخش

لواشورزاەدمآتسدhتاعالطاندرک67Wمت○
وهطو{uمیاه تس�یاهرظنرد "<I am an <TYPE"ترا�عیوجتسج○

نار{را�یروآ عمج

ط2ترمیاهرا.ربیرورم

ت(در

۸



ط2ترمیاهرا.ربیرورم

نارگشهوژپ●
نارا¤مهوچــــ)ووکروجژتام○

ەداد هعومجمەزادنا●
تmدرر{را�رازه۱۰زاش%بزارظننویلDم۱۷○

ەداد هعومجمیروآ عمجەوحن●
*ژ)ویارب○

+
.دندرکەدافتسا MBTI9Kەداد هعومجمزا 12MBTIیصخش

*ژ)ویارب○
+

*ژ)وهک�Wار{را�12سدروطه12Enneagramhیصخش
+

دوخ
.دندرکیروآ عمجاردندوبەدرکمالعاناش»اهز67لفردار
*ژ)ویارب○

+
ر)زردهک��اهرظنردوجتسج،هلماع جنپ12یصخش

.دندرکیروآ عمج،ەدوبنار{را�زاهطو{uمیاه تس�

ارودنا+

۹



ط2ترمیاهرا.ربیرورم

نارگشهوژپ●
]س®یسوکلاش%مولولDساد)�ید○

ەداد هعومجمەزادنا●
کوب س%فبلطوادنویلDم۶زاش%ب○

ەداد هعومجمیروآ عمجەوحن●
همانشسرپ°ارط○

.دشفقوتمەداد هعومجمنیاراشCنا۲۰۱۸لاسرد●

کوب س2ف

۱۰



هلماع جنپلدمباختنامدعل6لد

م%ترهش

د.ل%,+*شادن
ەژاو

نومزآدوجومدع
نا?زه=>صا

Cراف

دوجومدع
HامتFامح

۱۱



ەداد هعومجمیروآ عمج

۳



ەداد هعومجمیروآ عمج

۱ ەژاود)لYوجتسج

۲ همانشسرپ

۳ یداهنش.پیاه شورهس^اقم

۱۳



ەژاود6ل.وجتسج

۱۴

>ژ:ودارفاهکhصاعبنمودق:cطزا●
=

.دندرکرکذاردوخBCیصخش
ویب○
اه ت%)�ت○

ویبق:cطزاەدادیروآ عمجەوحن●
یدا)زنا±دنوش لا�ندوەدننک لا�ندیارادهکر{را�دنچیروآ عمج○

²صایاه ەرگناونعهh،دنسه
۱۶زا]mیارادهک��اهویب¶رربو²صایاه ەرگزاوجتسجعو³́○

*ژ)و
+

.دنسه 12MBTIیصخش
ت'&%تق:cطزاەدادیروآ عمجەوحن●

*ژ)و۱۶وجتسج○
+

*ژ)وزاەدافتساا12MBTIhیصخش
+

هتف́·%پوجتسج
هطو{uمیاه ت%)�تیروآ عمجو62ی)�ت



همانشسرپ

۱۵

هقرفتمیاه ەورگوrاqشpادیاه لاناYردنآعــــ:زوتوهمانشسرپmارط●
Uارvلت

●wxت طzشاد ،همانشسرپ ل)م|C} باسح Yومع یر�راU ی:�ت�C

باسحید�آدنناماه نآ�خشتاعالطاظفحیاربدارفاه,ندادنانیمطا●
Yیر�را

:شلاچ●
هعلاطممدعل)لده,+�تعمانیاه ەدادزا�جوتل,اقمجحتفا:رد○

Yدارفاطسوتهمانشسرپردەدشەدادتاح)ضوتلما
:لح ەار●

یاه مرفزاەدافتساا,باعشpاقطنما,د�دجیا همانشسرپmارط○
تفاسورک�ام

�Cی:�ت�Cس�ه,همانشسرپعــــ:زوتط)حم��یغت○



همانشسرپجیاتن

۱۶

7uتعمانیاه tاسرا

7uتعمیاه tاسرا
یرارکتیاه tاسرا

7uتعمیاه tاسرا 7uتعمانیاه tاسرا



اه ەدادیروآ عمجیاه شورP.رامآ

۲شور

yل همانشسرپ تT0Uت ویب

۱۵۵۲۵۳۲ ۱۰۸۸۷۴ ۱۱۳۴۲۹۴ ۳۰۹۳۶۴ اه تT0Uترامش

۹۳۸ ۷۵ ۶۵۳ ۲۱۰ نار�راyرامش

۱۷

۱شور



یداهنشTپیاه شورهسSاقم

هک[�دههعماج[8]فاr:شلاچ
ا0ودن�سهعTضومنیاه�دنم هقالع
.دنرادەرا�نیارد��&ادو�ا�آ

ددجمعــــ0زوتتساوخرد:لح ەار
یارادهکیدارفازاهمانشسرپ
.دن�سه��الا�نا�دننک لا�ند

یاربدارفاندرکدعاقتم :شلاچ
همانشسرپندرکل�م�ت

یاه شورزاەدافتسا :لح ەار
اها�و��[\7گنا

�
یرا�جا

۱۸

tامتrامحمدع-
-yبسانمرازبادوبم
[�ا�انه�fجت-



یزاس ەدامآ
ەداد هعومجم

۴



اه تVWTتیروآ عمج

۲۰

+�تعماننار�راYندرک�Cل)ف●
Uومعیر�راYباسح{C|شادن○
ت.:�ت۱۰۰زا�Cش.ب{C|شادن○

موینلسزاەدافتسا●
ندوب�Cی:�ت{�|ناوقفالخ○
را�ک�هق)قددنچرهreCAPTCHAشورزاەدافتسا○

اه ت.:�تیروآ عمجعنام>=
ندوبرب نامز○

;:ی&%تAPIزاەدافتسا●



اه ەدادندرک]YZمت

.م)نکەدافتسال,اقوسانشانیدودحاتو{��متارەدشیروآ عمجیاه ت.:�تد�ا,●
<"USERNAME">درفه,¥حنمهملYا,یر�راYیاه باسحمامت{B:¤گ�اج○
<"LINK">درفه,¥حنمهملYا,اه کنیلمامت{B:¤گ�اج○
<"HASHTAG">درفه,¥حنمهملYا,اه گتشهمامت{B:¤گ�اج○
>ژ:وزاەدافتساا,نا�زµرافیاه ت.:�تجارختسا○

=
APIی:�ت�C

درفه,¥حنمهملYا,اراه ت.:�ت{C|مرددوجومیاه ·لzشمامتهکم)'شادرظنرد●
<"EMOJI">مردنآیالا,ت)مهال)لده,امام)نکن:¤گ�اج|C}نیاYی ەدهعه,اررا

شرظندرومشهوژپودوخزا)نساساربا,م)'شاذگەدادهعومجمنیازاەدننک ەدافتسا
.دنکی��گم)مصت

۲۱



ەداد هعومجمHIاGزرا و لEلحت

۵



ەداد هعومجمل6لحت

روطهhو١۵۵٢۵٣٢ەدشیروآ عمجیاه ت%)�تور{را�۹۳۸●
ت%)�ت۱۶۵۵یارادربا�رهطسوتم

:مmدرکمDسقتهتسد۴هhاراه بسچرب● I/E , N/S , T/F , P/J
●hژ)وراهچنیاهکضرفنیاا*

+
.دنسهمهزالقتسم

012تدادعت
ازاه7اه ت

ی
<=ژ1و

ش
خ

2ص
ت

و
Cج

2س
۲۳ت



ەداد هعومجمل6لحت

ناریاتDعمجزاەدمآتسدhجیاتناhهس»اقم●
۶۲۵۱۹،رفننویلDم۸۲زاش%بیارادناریاتDعمج○

.دنا ەدرکتکMBTI³́نومزآتmاسردرفن
راهچزاکmرهەدنهدلDکشºدصردناDمیا هس»اقمام○

*ژ)و
+

ەدشیروآ عمجی ەداد هعومجموناریاتDعمج
.مmدادماجنا

هعماجردیزاجمیاه هک�شزا62م�ارگ نورددارفا○
ردتاساسحازاربادنناوت _رت تحارار)زدنرادروضح
.دننکیزاجمیاضف

وهmانکزاومDقتسم67غروطهhدارفا62ی)�ت62س¾رد○
ºش¿Dدننک _ەدافتساناش»اه ت�حصرده.

۲۴



àاWزرا یاربەداد هعومجمیزاس ەدامآ

تربلدمشزادرپلhاقیاه نکوترامشتmدودحملDلدهhشخhدنچهhاه ەدادمDسقت●
.دنشاhهتشادرارقهتسدکmردر{را�کmیاه ت%)�تهمهدmاh،ش»امزآوشزومآ:هتسد۲هhاه ەدادمDسقتیارب●
�Âا)زرایوررباX ەدادبUترتیراذگQRثأتزااتمmدرکرارکتفلتخمÀWداصتیدنب مDسقتاhرا۵hاراه ەدادمDسقتدنور●

.مDنکی67گولجلدم
ماÈنهردومmدومنەدافتساstratifiedشورزاادتبا،تامDسقترباه هتسدزاW°ربلداعتمدعQRثأتشXاYیارب●

.مmدومنناسکsubsamplingmزاەدافتسااhار بسچربرهیاه ەدادش»امزآوشزومآ
:مDتفرگمDمصتتmاهنرد●

.م)67گhرظنردنکوت۲۵۶ارتربلدمیدورورهیاربلوطÍ6Îادح○

۲۵



هeاdلدم]cرعم

ترب سرا¿لدم●
تربلدمرب{Bتبم○
ەد�دشزومآµرافنوتمیورربل�قزا○

یراذگزمریالا,ردنویسرگرک)'سجالدنب هتسدک�زاەدافتسا●
[CLS]

لدمیدورومجح{Íداصتتروصه,subsamplingزاەدافتسا●
Ïا۱۵ه,شزومآرهیارجاتدمهکم�دادشهاYیردقه,ار

.دسربهق)قد۲۰

۲۶

۲۵۶



f1-score را6عم بسح ربەدمآتسدfجیاتن

۲۷

I/EP/Jرارکترامش T/F N/S

۱

۲

۳

۴

۵

567گنا2م

۵۶.۹۳ ۵۷.۷۵ ۵۶.۶۹۵۸.۱۵

۵۶.۲۷۵۸.۱۵۷.۵۱۵۶.۳۱

۵۵.۳۲۵۵.۹۲۵۵.۹۳۵۵.۱۴

۵۷.۲۱۵۷.۷۸۵۷.۲۴۵۷.۹۳

۵۸.۴۱۵۶.۹۷۵۵.۱۲۵۸.۴۸

۵۷.۲ ۵۶.۵۵ ۵۷.۳ ۵۶.۷۶



ویMNگ هجKEن
ەدنیآیاهرا0

۶



ی()گ هج#"ن

ەزوحرد،دارفات.صخشص)خشB}Gع�ع�ضومنیا{C|فرگرارقهجوتدروموندوببلاجه,هجوتا,●
یروآ عمجارهنیمزنیاµرافەداد هعومجم{�|لوااتم�درکÒسشهوژپنیارد{��نام،Ò)بطنا�زشزادرپ
جیاتنه,ودننکmارطµرافەداد هعومجما,Ó*اه لدموەدافتسانآزادنناوتبناققحمرگ�داتم)نک
{�|نچمهوەدشماجنایاه ل)لحتواه شورزاەدافتساا,هنیمزنیاه,دنم هقالعدارفاا:ودنسرببسانم

هتشادش.پردµرافەداد هعومجمیروآ عمجیاربیرت ناسآەار،شهوژپنیاردەدشحcطمیاه شلاچ
.دنشا,

۲۹



ەدنیآیا.را+

ەدشیروآ عمجەداد هعومجمه,اردارفایاه سکع،ەدشیروآ عمجیاه ەداددوبهبیاربم:راددصقام●
>ژ:وزااتم)نکهفاضا

=
.م)نکەدافتسا،ەدمآتسد,تقددصردویزاس لدمدوبهبیارب{��نتروصیاه 

ەدشهتخانشیاه نومزآزاەدافتساا,اه ەدادیروآ عمجرددوجومیاه شلاچربه�لغنیارب ەوالع
>ژ:ویزاس لدمدرÚلمعرد�Cش.بتفÙx.پیاربیا ەزاورددناوت U،هلماع جنپBCیصخش

=
BCخانشpاوریاه 

درÚلمعدوبهبه,�Cش.بیاه ەدادیروآ عمج{�|نچمهودوشهتفرگرظنردµرافنا�زه,{C|مک�
.دنک UکمYەداد هعومجم

۳۰



QساRامشهجوتزاسا



عبانم


