ﺑﺎ ﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻲ

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣ ﻮ ﺳﺴﻪ آزﻣ ﻮ ن ﻳﺎ ِر ﭘ ﻮﻳﺎ
آﺑﺎن ﻣﺎه  ،۱۳۹۳ﺷﻤﺎره ۴۹
ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ آزﻣﻮنﻳﺎ ِر ﭘﻮﻳﺎ
30TU

U30T

ﻓﮭﺮﺳﺖ آزﻣﻮنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ آزﻣﻮنﯾﺎرِ ﭘﻮﯾﺎ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻨﺎﺳﻪ

ﻧﺎم آزﻣﻮن

ﺗﻌﺪاد
ﻋﺒﺎرات

ﺳﻦ

ھﺪف

زﻳﺮﻣﻘﯿﺎسھﺎ

اﻋﺘﺒﺎر و
رواﻳﻲ

۱۴۳۱

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ادراک
ﺧﻄﺮ در ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ

۳۴

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ارزﯾﺎﺑﯽ ادراک ﺧﻄﺮ
در راﻧﻨﺪﮔﯽ

-

اﯾﺮاﻧﯽ

۱۴۳۲

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش
ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺧﻮد
)(USAQ

۲۰

 ۱۴ﺳﺎل و
ﺑﺎﻻﺗﺮ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯽ
ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺧﻮد

دارای  ۲زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط
ﺧﻮد؛ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﺮوط ﺧﻮد

ﺧﺎرﺟﯽ

۱۴۳۳

ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎورھﺎی
ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ
)(IFB

۵۷

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎورھﺎی
ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ

دارای  ۲زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :ﺑﺎورھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﻄﻘﯽ؛ ﺑﺎورھﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ

ﺧﺎرﺟﯽ

۱۴۳۴

ﻣﻘﯿﺎس ﺛﺒﺎت ﮐﻮدﮐﺎن
)(PS

۴۰

ﮐﻮدﮐﺎن

ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان
ﭘﺎﯾﺪاری در ﮐﻮدﮐﺎن

-

ﺧﺎرﺟﯽ

۱۴۳۵

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻼﻣﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ )(FOS

۴۰

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان
ﺳﻼﻣﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده
اﺻﻠﯽ از دﯾﺪ ﺧﻮد
ﻓﺮد

دارای  ۱۰زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس .۱ :ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اظﮭﺎرات؛ .۲
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی؛  .۳اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دﯾﮕﺮان؛  .۴ﺑﺎز
ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان؛  .۵ﭘﺬﯾﺮش ﺟﺪاﯾﯽ و
ﺷﮑﺴﺖ؛  .۶ﺗﺮﻏﯿﺐ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﯿﺎن طﯿﻔﯽ از
اﺣﺴﺎﺳﺎت؛  .۷اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺮم در ﺧﺎﻧﻮاده
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎل و ھﻮا از آن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد؛ .۸
ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺪون اﺳﺘﺮس اﺿﺎﻓﯽ؛ .۹
ﺗﺸﻮﯾﻖ دﻟﺴﻮزی ﯾﺎ ھﻤﺪردی؛  .۱۰اﯾﺠﺎد
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ
در اﺻﻞ ﺧﻮب ھﺴﺘﻨﺪ.

ﺧﺎرﺟﯽ

۱۴۳۶

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارﺗﺒﺎط
اوﻟﯿﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ )(PCI

۲۵

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ﺳﻨﺠﺶ ارﺗﺒﺎط
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ

-

ﺧﺎرﺟﯽ

۱۴۳۷

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دﻟﯿﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮای
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن )(RFL-A

۳۲

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

ارزﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽھﺎی
ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

دارای  ۵زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس .۱ :ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﯾﻨﺪه؛  .۲ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ؛ .۳
اﺗﺤﺎد ﺧﺎﻧﻮاده؛  .۴ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺬﯾﺮش ھﻤﺴﺎﻻن؛
 .۵ﺧﻮﯾﺸﺘﻦﭘﺬﯾﺮی.

ﺧﺎرﺟﯽ

۱۴۳۸

ﺷﺎﺧﺺ رﺿﺎﯾﺖ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ )(IMS

۲۵

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ارزﯾﺎﺑﯽ رﺿﺎﯾﺖ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ

-

ﺧﺎرﺟﯽ

۱۴۳۹

ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎزﮔﺎری
ﺟﻮاﻧﺎن )(YCI

۳۱

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺎزﮔﺎری
ﺟﻮاﻧﺎن

۱۴۴۰

ﻣﻘﯿﺎس رﻓﺘﺎرھﺎی
ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
)(SSB

۴۵

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ﺳﻨﺠﺶ روشھﺎی
رﻓﺘﺎری ﺣﻤﺎﯾﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

دارای  ۳زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس .۱ :رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮی و ﺷﺨﺼﯽ
ﺟﻮاﻧﺎن؛  .۲ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت؛  .۳ارﺗﺒﺎط آﺗﺸﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﻨﺶ.
دارای  ۵زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :اﺣﺴﺎﺳﯽ؛ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ؛
ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﺑﺮدی؛ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ؛ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و
ﻧﺼﯿﺤﺖ.

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس 02177550105 :و 02177591454

ﺧﺎرﺟﯽ

ﺧﺎرﺟﯽ

