
کلینیک استعدادیابى و 
کسب و کـار سـینــا

Sina Talent And Business Clinic



آشنـایى با کلینـیک اسـتعـدادیابى و کسـب و کـار سیـنا

شرکت توسعه یادگیرى سینا تحت برند کلینیک استعدادیابى 
و کســب و کار سینا در ســال 1389 به ثبت رسیده است و 
مهمترین ماموریت خود را کمک به رشد و توسعه فردیافراد و 
افزایــش عملکرد و بهره ورى ســازمان ها بــا تولید و ارائه 
ابزارهاى خودشناســى و اســتعدادیابى روز دنیــا تعریف و با 

رویکرد عملکرد و کسب و کار تبیین نمود.
مجموعه کلینیک استعدادیابى و کسب و کار سینا با مدیریت 
علمى و توان اجرایى باال در یک دهه فعالیت خود توانســته 
است سیستمى را طراحى کند که محبوب ترین و قوى ترین 
ابزارهاى رفتارشناسى ، شخصیت شناسى ، هوش هیجانى و 
اســتعدادیابى را با همکارى تیم علمى بین رشــته اى شامل  
مدیریت ، روانشناســى ، جامعه شناسى و فناورى اطالعات، 
تولید و از طریق سایت و پنل هاى پیشرفته کاربرى به صدها 
شرکت و سازمان تراز اول ایران و هزاران نفر از مشتریان خود 

ارائه نماید.



انجام فرایند جذب و استخدام و تهیه پروفایل هاى شخصـیتى .1
2. انطباق شغل و شاغل و بهبود عملکرد کارکنان

همکارى در کانون ارزیابى مدیران و تهیه پروفایل هاى شخصیتى .3
نیازسنجى آموزش در حوزه هاى رفتارى کارکنان .4

IDP تهیه برنامه توسعه فردى .5

هاى  آموزش  توسعه  جهت   .1
ارائه  رویکرد  جامعه،  در  رفتارشناسى 
در  مؤسسات  و  افراد  به  نمایندگى 
حال  در  و  میباشد  کلینیک  کار  دستور 
کلیـنیپـک  با  نفـر  صـدهـا  حاضـر 
سیـنا  کـار  و  و کسـب  استـعدادیـابى 

همکارى مى نمایند.

هاى  پنل  سازى  پیاده  و  طراحى 
هاى  داده  از  استفاده  با  مدیریتى 
کاربرى  و  عملکرد  رویکرد  با  ارزیابى 
براى تحلیل داده ها و تهیه گزارشات 

مدیریتى کالن در حوزه نرم سازمان.

مشــاوره سازمانى .1
مـشـاوره شـغـلـى .2

مشاوره تحصیلى .3

1. طراحى دوره هاى آموزشى در حیطه مهارت هاى رفتارى
هوش  رفتارشناسى،  آموزشى  ى  دوره  اجراى  و  ریزى  برنامه  .2

هیجانى،کوچینگ، مهارت هاى زندگى و...
ابزارهاى  دیگر  و  دیسک  ابزار  تخصصى  هاى  دوره  برگزارى  .3
مشاوران  انسانى،  منابع  ارزیابان  و  مشاوران  مدرسان،  براى  کلینیک 

خانواده و...
4. ارائه خدمات کوچینگ به مدیران عامل و اعضاى هیات مدیره

خــدمــات 
کــلــیــنــیـک 

اسـتـعــدادیـابـى و 
کـســب و کــار 

ســیــنــا



تست DISC یکى از محبوب ترین و پرکاربردترین تست هاى رفتارشناسى در جهان است. این تست تمایالت رفتارى شما را در چهار بعد اصلى: تسلط گرایى، 
اثرگذارى، ثبات گرایى و قانون گرایى( وظیفه شناسى ) مى سنجد و در نهایت شما را دریکى از 15 الگوى رفتارى و 2400 کد رفتارى جاى مى دهد. مدل دیسک 
در زمینه هاى فروش، رهبرى، جذب و استخدام، انتخاب رشته تحصیلى و شغل، ازدواج، مذاکره و ارتباطات، تشکیل تیم هاى کارى، پیدا کردن شریک تجارى 

مناسب، تغییرات، تعارضات و چالشها در سازمان کاربرد دارد.

تاکنون سه محصول آزمون دیسک توسط کلینیک استعدادیابى و کسب و کار سینا تولید شده است.

(DISC)تست دیسک

کاربرد ها

اهداف توسعه فردى مدیران و شناخت سبک رهبرى

تشکیل تیم هاى کارى و فروش موثر

جذب و استخدام (ابزار مکمل) 

کوچینگ و تغییرات سازمانى

مدیریت زمان و توسعه فردى

بهبود تصمیم گیرى

مشاوره هاى شغلى و حل تعارضات

فروش و خدمات پس از فروش

آموزش ارتباطات و مذاکره



آزمون دیسک حرفه اى 2019 براى شناخت الیه هاى 
رفتارى و الگوى هر فرد در محیط کارى ایشان کاربرد 
دارد. این آزمون با 30 سوال چهار گزینه اى، الیه هاى 
30 گزارش  یک  در  و  شناسایى  را  فرد  هر  رفتارى 
از  فرد  صفحه اى توضیحات کاملى در مورد شناخت 
الگوى رفتار خود و شاخصهاى رفتارى ارایه مى دهد و 
فرد با نقاط قوت و نقاط قابل بهبود خود آشنا میشود.

آزمون دیسک دانش آموزى و دانشجویى ویرایش 2020
براى اولین بار در کشور ایران طراحى شده است. عدم 
توجه به مدل رفتارى دانش آموز باعث مى شود که فرد 
شکست ها و ناکامى هاى زیادى را در زندگى تجربه کند 
و براى هدایت تحصیلى و شغلى در آینده دچار چالشهاى 
که  کند  مى  کمک  اى  حرفه  مدل  این  شود.  فراوانى 
مدل  با  متناسب  امنى  مسیر  در  دانشجو  و  آموز  دانش 
رفتارى خود هدایت شود. این مدل زبان مشترکى بین 
والدین، دانش آموز، معلم، مشاور، منتور و کوچ است. این 
گزارش به بهبود عملکرد شما در حوزه هاى تحصیلى و 

شغلى کمک مى کند.

آزمون دیسک خانواده 2020 با بررسى الیه هاى رفتارى 
هر فرد، زمینه تعارض هاى رفتارى در خانواده وزوجین را 
بررسى مى کند. این آزمون به انتخاب و تعامالت افرادى 
که قصد تشکیل خانواده دارند و یا رفع تعارضات رفتارى 
مدل  شناخت  با  توانند  مى  افراد  کند.  مى  زیادى  کمک 
رفتارى خود و همسر و فرزندان با آگاهى از تعارضات پیش 
و  آزمون  این  کنند.  تجربه  را  شادترى  و  بهتر  زندگى  رو 
و  تیم علمى  توسط  ایران  در  بار  اولین  براى  آن  گزارش 
آزمون  از  استفاده  از  بعد  و  است.  تولید شده  ما  پژوهشى 
در  که  کلینیک  خبره  مشاوران  روانشناسان  با  میتوانید 
سایت سیناتیک معرفى شده اند براى مشاوره تماس گرفته 
و در تصمیم گیرى مهمترین اقدام زندگى خود از کمک و 

همراهى ما بهره مند شوید.

آزمـون دیـسک حـرفه اى آزمون دیسک دانش آموزى آزمـون دیـسـک خـانـواده
ویــرایــش 2019ویـرایـش 2020دانشجویى _ ویــرایــش 2020



از  دیگرى  نوع   EQ همان  یا  هیجانى  هوش 
باهوش بودن است که به درك احساسات خود و 
زندگى  در  مناسب  براى تصمیم گیرى  دیگران 
هیجانى  هوش  وضعیت  از  آگاهى  دارد.  اشاره 
تواند  مى  آن  توسعه  که  دارد  اهمیت  آنچنان 
تفاوت شکست و یا موفقیت در زندگى شخصى 
هوش  تست  کند.  مشخص  را  شما  شغلى  و 
هیجانى بار-آن که از آن با عنوان هایى مانند 
تست EQ ، تست هوش عاطفى و تست هوش 
احساسى نیز یاد مى شود ، به بررسى 15 عامل 
هوش هیجانى مى پردازد. بعد از تکمیل تست 
هوش هیجانى بار-آن ، تفسیرى در 50 صفحه 
در اختیار شما قرار مى گیرد که به شما خواهد 
مولفه هاى هوش هیجانى  از  گفت، کدام یک 
جزء نقاط قوت شما محسوب مى شوند و کدام 
مولفه ها نقطه ضعف شما هستند که مى توانید 
بر روى آن ها کار کرده و آن ها را بهبود بخشید.

تست ارزیابى شخصیت 240 سواله نئو یکى از 
تست هاى معتبر و محبوب جهانى است که در 
حوزه هاى ارزیابى شخصیت، جذب و استخدام، 
و  مدیران  ارزیابى  هاى  کانون  فردى،  توسعه 
عمیق  هاى  تحلیل  و  دارد  کاربرد   ... و  ازدواج 
کند.  مى  ارائه  فرد  خصوص  در  شخصیتى 
گزارش 23 صفحه اى آن با رویکرد حرفه اى 
براى ارزیابان و مصاحبه گرها تولید شده است.

از  یکى  هالند  سنج  رغبت  و  شخصیت  آزمون 
آزمونهاى معتبر جهانى است که از آن به عنوان 
یک ابزار کارآمد براى انتخاب رشته تحصیلى و 
گزارش  و  آزمون  این  شود.  مى  استفاده  شغلى 
حرفه اى آن شش بعد شخصیتى افراد را مورد 
شامل  ابعاد  این  که  دهد  مى  قرار  سنجش 
واقعگرا، عمل گرا، جستجوگر یا متفکر، هنرى یا 
خالق، اجتماعى یا کمک کننده، متقاعده کننده، 

قراردادى یا سازمان دهنده مى باشد.
با گزارش 30 صفحه اى این تست و نمودارهاى 
آن مسیر شغلى و تحصیلى خود را کشف کنید.

آزمون استعدادیابى نقاط قوت (ورژن 2021) که 
کلیفتون  جهانى  و  مشهور  تست  از  برگرفته 
میباشد، یکى از آزمون هاى حرفه اى و جهانى 
و  ذهنى  استعدادهاى  و  برتر  نقاط  کشف  براى 
رفتارى یک فرد مى باشد. این آزمون در جهت 
کار  و  کسب  حوزه  و  زندگى  مهم  هاى  گیرى 
هفت  شناخت  باشد.  مى  استفاده  مورد  بسیار 
استعداد برتر سبب مى شود تا افراد در زمان و 
هزینه صرفه جویى کنند و آسان تر و سریعتر به 
استعدادهاى  بر  مبتنى  مطلوب  عملکرد  سمت 
اصلى خود هدایت شوند. این آزمون به مدیران 
انسانى،  منابع  مشاورین  ها،  سازمان  ارشد 
کوچهاى حرفه اى و کانون هاى ارزیابى و مراکز 
و  مسیر شغلى  و  کار  راه  ارائه  در  یابى  استعداد 
هدایت و رشد و توسعه فردى کمک مى کند. 

این آزمون نسحه کامل و حرفه اى میباشد.

EQ آزمــون هوش هیجانى آزمون حرفه اى ارزیابى شخصیت نئو آزمـون رغـبـت سـنـج  آزمون استعدادیابى نقاط قوت
(HOLLAND) ویرایش جدید همراه با 9 شاخص جدید از جمله کوچینگهمراه با تفسیر(ورژن حرفه اى 2021)



بخشى از فعالیت ها و همکاران کلینیک استعدادیابى و کسب و کار سینا

تعداد شرکت ها 

تعداد مشـاوران  تعداد کـاربـران
در itbc سایت قدیم

تعداد کـاربـران 

تـــعـــداد
نمـاینـدگـان

در سـیـنـاتـیـک
تعداد کارگاه هاى

تیراژ چاپ کتاب
مدل جهانى دیسک

مــورد تــایــیـدبـرگـزار شـده
خــــانــــواده

تـعداد نـفـرات تـعداد نـفـرات تـعداد اسـاتـید تـعداد دوره هاى
تربیت مدرس و مشاور
کـــلــیـنــیــکدیـسـک در ایـران

هـمـکـار مشـارکتىمـورد تـایـیـد
مـــســتـقـیـمدر شـــرکــت

و سـازمـان هـاى هــمــکـــار
مــشـــتــرى

170

12

15000

30000

233

بیش از 600

بیش از 400

بیـش از
50000

43 125



حوزه هاى آموزش و مشاوره در کلینیک استعدادیابى و کسب و کار سینا

شما مى توانید براى استفاده از خدمات ما به صورت برگزارى کارگاه هاى آموزشى، 
مشاوره و کوچینگ براى مدیران، تربیت مربى سازمانى، تهیه محصوالت آموزشى 

براى خود توسعه اى، در حوزه هاى زیر با ما در تماس باشید :

ارتباطات حرفه اى و کارکرد آن در فروشجذب و استخدام

IDP برنامه توسعه فردى

هوش هیجانى و کاربرد آن در فروش

استعدادیابى و کشف توانمندى ها

مشاوره تحصیلى و انتخاب رشته با رویکرد کسب و کار

تیم سازى و مدیریت تیم

حل تعارضات و تصمیم گیرى

حل مسئله با رویکرد هاى جدید

مدیریت تعارضات و ارزش ها

مدیریت زمان

هدف گذارى

Train The Trainer دوره تربیت مدرس

مشاور شغلى و انتخاب شغل

تغییرات سازمانى

مشاوره منابع انسانى استارتاپ ها

مشاوره کارآفرینى

مدیریت و رهبرى

مهارت هاى رهبرى جهت عبور از بحران

مذاکره و فروش

ارزیابى پایدارى شرکت

کوچینگ فردى و سازمانى

توسعه ارتباطات در خانواده

آموزش هاى خانواده در سازمان



رفتارى خودتان  الگوى  با شناخت  فیلم  این  در 
مى توانید به نقاط قوت و نقاط قابل بهبود خود 
مهارتهاى  توسعه  براى  که  بدانید  و  آشنا شوید 
فروش خود روى کدام الیه رفتارى خود سرمایه 

گذارى کنید.
با شناخت این مدل مى توانید به راحتى  ضمنا 
الگوى رفتارى مشترى خود را در ابتداى مذاکره 
فروش شناسایى نمایید و با تکنیک هایى که در 
اثرگذارى  بتوانید  گرفت  خواهید  فرا  فیلم  این 
خوبى بر روى مشترى داشته باشید و ایشان را 

براى خرید مجاب نمایید.
آموزش دیسک و فروش باعث افزایش چندین 
برابرى فروش در سازمانها شده است و به عنوان 

یکى از پکیج هاى برتر دنیا شناخته مى شود.

80 درصد موفقیت افراد مرتبط با هوش هیجانى 
است و هوش هیجانى، بیش از هوش منطقى در 
هوش  با  افراد  دارد  تاثیر  افراد  هاى  موفقیت 
شرط  به  و  دارند  بیشترى  درآمد  باال  هیجانى 
هدایت صحیح مى توانند موفقیت هاى بیشترى 
کسب کنند. هوش هیجانى در موفقیت تحصیلى 
و  موفق  ها  سازمان  و  است  گذار  تاثیر  شغلى  و 
کشورهاى توسعه یافته سرمایه گذارى وسیعى در 
هوش  مشاورین  و  اند  داده  انجام  حوزه  این 
توسط  که  آموزشى  پکیج  این  در  دارند.  هیجانى 
در  شود  مى  پشتیبانى  نرم  هاى  مهارت  مشاور 
بـراى  ارزشـمند  فیــلمى  دقـیقه   220 حـدود 
این  است.   کرده  تهیه  حوزه  این  مندان  عالقه 
و  پژوهشگر  تفرشى  علیرضا  دکتر  توسط  پکیج 

مشاور مهارت هاى نرم تهیه شده است.

و  رفتار  تحلیل  اى  حرفه  وبینار  کامل  پکیج 
ارتباطات اثربخش با مدل جهانى دیسک

صورت  به  مایلند  که  افرادى  براى  دوره  این 
کدهاى  حتى  و  رفتارى  الگوهاى  با  تر  عمیق 

رفتارى دیسک آشنا شوند مناسب مى باشد.
الگوهاى  با  کالس  در  نفراتى  دوره  این  در 
متفاوت ارائه داشته اند؛ مشاهده این فیلم براى 
شناخت و درك 15 الگوى رفتارى تدریس شده 
بسیار مناسب است این پکیج شامل چهار فیلم 
دکتر  توسط  شده  تدریس  وبینار  از  دوساعته 
محمدباقرمرادى (مستر ترینر دیسک در ایران) 
فیلم  این  مطالب  بهتر  درك  براى  باشد.  مى 
آموزشى، حتمًا تست دیسک حرفه اى را استفاده 
اسالیدهاى  فایل  ها،  فیلم  همراه  به  نمایید. 
در  استفاده  مورد  تمرین  و  شده  داده  نمایش 

کالس نیز در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

مدل  رفتارى  الیه  چهار  با  شما  فیلم  این  در 
دیسک آشنا مى شوید. در مورد زبان بدن افراد 
با الیه هاى مختلف رفتارى آشنا خواهید شد. در 
هر  عالقه  مورد  جمالت  و  شعار  نمادها،  مورد 
مورد  در  است.  شده  صحبت  رفتارى  الیه 
از  افراد  رفتارى  هاى  الیه  شناخت  ترفندهاى 
ماشین، عکس  ورزش،  فیلم،  به  عالقه  طریق: 
پروفایل و ... مثال هاى مفصلى ارایه شده است.
این برنامه با همکارى مجموعه آموزشى آمیرزا 
سینا  کلینیک  اساتید  توسط  و  است  شده  تهیه 
جناب آقاى مرادى و جناب آقاى زعیم ارایه شده 

است.

فیلم آموزشى فروش به سبکفیلم آموزشى هوش هیجانىفیلم دوره عمومى تحلیل رفتارفیلم آشنایى با مدل دیسک و
دیـــــســـــک پیش بینى کننده نوین موفقیت و ارتباطات اثربخش با دیسک ترفند شناخت الیه هاى رفتارى



باور در رشد و توسعه  به اهمیت حوزه  با توجه 
فردى و رسیدن مدیران و افراد فرهیخته جامعه 
به کالس جهانى این کتاب با رویکرد مدیریتى 

ترجمه شده است. 
این کتاب که نتیجه بیش از 20 سال کار مشاوره 

و کوچ استاد بین الملل استیو سیبلد مى باشد.
تغییرات بنیادین در باورهاى شما براى رسیدن 

به کالس جهانى ایجاد مى کند.

بعد از چاپ و انتشار کتاب مدل جهانى دیسک و 
استقبال مردم بر آن شدیم که کتاب رمزگشایى 
رفتار با مدل جهانى دیسک را با عمق بیشتر و 
ساله  ده  تجربیات  و  رفتارى  الگوى   15 تشریح 
این  نماییم.  تالیف  ایران  در  مشاوره  و  تدریس 
از  نفر   3 تجربیات  و  مطالعات  نتیجه  کتاب 

مدرسین حرفه اى کلینیک سینا مى باشد.

اولین کتاب جامع و تالیف شده در ایران در مورد 
چاپ  به   1394 سال  در  که  باشد  مى  دیسک 
مخاطبین  خوب  استقبال  به  توجه  با  و  رسید 

15000 جلد چاپ و توزیع گردید.

کتـاب 177 راز رسـیـدن بـه
کــــالس جـــهــــانــى

کتـاب رمزگشـایى رفـتـار 
با مـدل جـهـانى دیـسـک

کـتـاب مـدل جـهـانى
دیــــســــــــک



کلینیک استعدادیابى و 
کسب و کـار سـینــا

موسسین

دکتر علیرضا تفرشى مطلق - دکتر محمدباقر مرادى



رئیس هیات مدیره شرکت توسعه یادگیرى سینا

حضــور در مقطــع دکتراى تخصصــى صنایع و 
سیستم ها دانــشــــگــاه دولـتــى مــالـزى 
UPM و اخذ گواهینامه ى واحدهاى گذرانده شده

دکتــراى تخصصــى مدیریــت تولید و 
عملیات عالمه طباطبایى تهران

مدیر کلینیک کســب و کار و مدیر آموزش و توسعه 
سازمانى مجتمع فنى تهران (نمایندگى استان البرز)

مشاور جذب و استخدام بسیارى از صنایع 
و شرکت هاى معتبر کشور

مســئول واحد پژوهــش و کارآفرینى گروه 
صنعتى ایران خودرو

مدرس دانشــگاه آزاد اســالمى مقاطع 
تحصیالت تکمیلى

مستر ترینر DISC در ایران و مدرك کوچینگ 
ICI از انجمن

مدرس و مشاور مهارت هاى نرم در بیش 
از صد ها سازمان معتبر

معاون توسعه کسب و کار هلدینگ تچرا و دارو

پژوهشــگر در حوزه ى مهارت هاى نرم از جمله 
رهبرى، هوش هیجانى، تعارضات، کوچینگ براى 
عملکرد، کار تیمى و نظــام باورها و ارزش ها در 

فروش

سوابق کارى و اجرایى

سوابق تحصیلى

دکتر علیرضا تفرشى مطلق

مدیر کلینیک کســب و کار و مدیر آموزش و توسعه 

معاون توسعه کسب و کار هلدینگ تچرا و دارو کارشناس ارشد مالى



مدیر عامل شرکت توسعه یادگیرى سینا

دکتراى تخصصى مدیریــت کارآفرینى و ایجاد کارشناسى ارشد کارآفرینى دانشگاه تهران
کسب و کار دانشگاه آزاد

تحلیلگر رفتار و مشــاور جذب و استخدام و کانون 
ارزیابى مدیران در کشور

گروه  آمــوزش  اســبق  کل  رییس 
صنعتى ایران خودرو

از مؤلفین کتاب پرفروش مدل جهانى 
دیسک معجزه ارتباطى هزاره سوم

بیش از 20 ســال ســابقه تدریس در 
شرکت ها و سازمان هاى تراز اول ایران 
با برگزارى بیش از صدها کارگاه و دوره 

آموزشى

آموزش و تربیت بیــش از صدها ترینر 
مدل رفتارشناسى دیسک در ایران

DISC و Train The Trainer مستر ترینر
در ایران

ICI مدرك کوچ بین الملل از انجمن

سوابق کارى و اجرایى

سوابق تحصیلى

دکتر محمدباقر مرادى

مدیر عامل شرکت توسعه یادگیرى سینا تحلیلگر رفتار و مشــاور جذب و استخدام و کانون 



برخى از مشتریان کلینیک استعدادیابى و کسب و کار سینا
شرکت توسعه یادگیرى سینا و مدیران و موسسات آن از سال 1389 تاکنون به بیش از صدها شرکت و سازمان خدمات آموزشى و 
مشاوره ارائه نموده است و رضایت باالى آنها از خدمات ما، باعث افتخار ماست، و هم اکنون تحت نام تجارى کلینیک استعدادیابى 

و کسب و کار سینا فعالیت میکند.
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