ﺑﺎ ﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻲ

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣ ﻮ ﺳﺴﻪ آزﻣ ﻮ ن ﻳﺎ ِر ﭘ ﻮﻳﺎ
آذر ﻣﺎه  ،۱۳۹۴ﺷﻤﺎره ۵۴
ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ آزﻣﻮنﻳﺎ ِر ﭘﻮﻳﺎ
31TU

U31T

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

ﻧﺎم آزﻣﻮن

ﺗﻌﺪاد
ﻋﺒﺎرﺗﮭﺎ

ﺳﻦ

ھﺪف

زﻳﺮﻣﻘﯿﺎسھﺎ

اﻋﺘﺒﺎر و
رواﻳﻲ

) ۲۴دو
ﻓﺮم ﭘﺪر و
ﻣﺎدر(

-

ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر

ﻓﺮم ﭘﺪر :اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ؛ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺪر در اﻣﻮر ﻓﺮزﻧﺪ؛ ارﺗﺒﺎط ﭘﺪر ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪ؛ ﺧﺸﻢ.
ﻓﺮم ﻣﺎدر :اﺗﺮ ﻣﺜﺒﺖ؛ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ؛ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ادراک؛ ارﺗﺒﺎط
ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ.

۱۴۸۲

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ دوﺳﺖ
ﻣﻨﺤﺮف

۱۳

 ۱۶ﺗﺎ ۲۱
ﺳﺎل

ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرھﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ
ﻓﺮد ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ  ۱۶-۲۱ﺳﺎل در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻧﺎﺑﺎب ﮐﻪ در طﻮل
 ۶ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ظﺎھﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

-

ﺧﺎرﺟﯽ

۱۴۸۳

ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻄﺎھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

۱۰

 ۱۱ﺗﺎ ۱۹
ﺳﺎل

ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

 ۱۰زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :ذھﻦ ﺧﻮاﻧﯽ؛ ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ آﯾﻨﺪه؛ ﺗﻔﮑﺮ ھﻤﻪ ﯾﺎ
ھﯿﭻ؛ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی اﺣﺴﺎﺳﯽ؛ ﺑﺮﭼﺴﺐ زدن؛ ﺗﺼﻔﯿﻪ ذھﻨﯽ،
ﺗﻌﻤﯿﻢ دادن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه؛ ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی؛ ﻋﺒﺎرتھﺎی ﺑﺎﯾﺪ
دار؛ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮐﻢ از ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ.

ﺧﺎرﺟﯽ

۱۴۸۴

ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮد ﺳﻨﺠﻲ ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﻲ و
ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن )(ASRS

۱۸

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻ
ن

ارزﻳﺎﺑﻲ وﺟﻮد ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ و
ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﻲ در دوره ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ

دارای  ۲ﺑﻌﺪ -۱ :ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ؛  -۲ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ و ﺗﮑﺎﻧﺸﮕﺮی.

اﯾﺮاﻧﯽ

۱۴۸۵

آزﻣﻮن ھﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎردﻧﺮ

۸۰

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻ
ن

ارزﯾﺎﺑﯽ ھﻮش ھﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ

 ۸ﺑﻌﺪ :ھﻮش زﺑﺎﻧﯽ/ﮐﻼﻣﯽ؛ ھﻮش ﻣﻨﻄﻘﯽ/رﯾﺎﺿﯽ؛ ھﻮش
ﻓﻀﺎﯾﯽ؛ ھﻮش ﺑﺪﻧﯽ/ﺟﻨﺒﺸﯽ؛ ھﻮش ﻣﯿﺎن ﻓﺮدی؛ ھﻮش
درون ﻓﺮدی؛ ھﻮش ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎﯾﯽ؛ ھﻮش طﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮا.

اﯾﺮاﻧﯽ

۱۴۸۶

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ َﻣﺰﻟﻮ

۳۰

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ

-

ﺧﺎرﺟﯽ

-

ﺧﺎرﺟﯽ

-

ﺧﺎرﺟﯽ

۱۴۸۱

۱۴۸۷
۱۴۸۸

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رواﺑﻂ واﻟﺪﯾﻦ ـ ﻓﺮزﻧﺪی
)(PCRS

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺷﻐﻠﯽ
ﮐﻠﯽ )(JIG
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯿﻨﻪ
ﺳﻮﺗﺎ )ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ(

۱۸
۱۰۰

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻ
ن
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻ
ن
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻ
ن

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺷﻐﻠﯽ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺷﺎن

ﺧﺎرﺟﯽ

ﻧﺮماﻓﺰارھﺎی ﺟﺪﯾﺪ آزﻣﻮن ھﺎ )ﺑﺎ  ۵ﻗﻔﻞ ﯾﺎ  ۵ﺑﺎر ﻧﺼﺐ(
ﻋﻨﻮان

ﺷﻨﺎﺳﻪ

ﻗﯿﻤﺖ )ﺗﻮﻣﺎن(

۲۱۰۱

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﻟﺖ ـ ﺻﻔﺖ اﺿﻄﺮاب اﺳﭙﯿﻠﺒﺮﮔﺮ )(STAI

 ۴۰ﻣﺎده ،دارای ُ ۳ﺑﻌﺪ و ھﻨﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ

۲۱۰۲

ﻣﻘﯿﺎس اﻓﮑﺎر اﻋﺘﯿﺎد ﻣﮏ ﻣﻮﻟﯿﻦ )(MAT

 ۴۲ﻣﺎده ،دارای  ۵زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس و ھﻨﺠﺎر ﺧﺎرﺟﯽ

۲۱۰۳

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﮑﺎر اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )(SAT

 ۲۱ﻣﺎده ،دارای  ۴ﻋﺎﻣﻞ و ھﻨﺠﺎر ﺧﺎرﺟﯽ

۲۱۰۴

ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ

 ۳۵ﻣﺎده ،دارای  ۴ﻋﺎﻣﻞ و ھﻨﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ

۲۱۰۵

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏھﺎی ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ ـ واﮔﻨﺮ )(TSI

 ۱۰۴ﻣﺎده ،دارای  ۱۳زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس و ھﻨﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ

۲۱۰۶

آزﻣﻮن  ۳۷۰ MMPI-2ﺳﺆآﻟﯽ

 ۳۷۰ﻣﺎده ،دارای  ۱۴زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس

۲۱۰۷

آزﻣﻮن  ۵۶۷ MMPI-2ﺳﺆاﻟﯽ

 ۵۶۷ﻣﺎده ،دارای  ۱۴زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس

۲۱۰۸

آزﻣﻮن  ۷۱ MMPIﺳﺆاﻟﯽ

 ۷۱ﻣﺎده ،دارای  ۱۴زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس

۲۱۰۹

آزﻣﻮن ﻣﯿﻠﻮن (MCMI-III) ۳

 ۱۷۵ﻣﺎده ،دارای  ۱۴زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس

۲۱۱۰

آزﻣﻮن رﯾﻮن ﮐﻮدﮐﺎن

 ۳۶ﻣﺎده ،دارای ھﻨﺠﺎر ﺧﺎرﺟﯽ

۲۱۱۱

آزﻣﻮن رﯾﻮن ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

 ۶۰ﻣﺎده ،دارای ھﻨﺠﺎر ﺧﺎرﺟﯽ

۲۱۱۲

آزﻣﻮن رﯾﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

 ۴۸ﻣﺎده ،دارای ھﻨﺠﺎر ﺧﺎرﺟﯽ

۲۱۱۳

آزﻣﻮن ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  ۱۶ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﺘﻞ

 ۱۸۷ﻣﺎده ،دارای  ۱۶ﻋﺎﻣﻞ و ھﻨﺠﺎر ﺧﺎرﺟﯽ

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس 02177550105 :و 02177591454

