ﺑﺎ ﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻲ

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣ ﻮ ﺳﺴﻪ آزﻣ ﻮ ن ﻳﺎ ِر ﭘ ﻮﻳﺎ
اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه  ،۱۳۹۵ﺷﻤﺎره ۵۶
ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ آزﻣﻮنﻳﺎ ِر ﭘﻮﻳﺎ
31TU

U31T

ﻓﮭﺮﺳﺖ آزﻣﻮنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ آزﻣﻮنﯾﺎ ِر ﭘﻮﯾﺎ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد
ﻋﺒﺎرتھﺎ

ﺳﻦ

ھﺪف

زﻳﺮﻣﻘﯿﺎسھﺎ

اﻋﺘﺒﺎر و
رواﻳﻲ

۱۴۸۹

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای
)(ACSI-28

۲۸

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای
)ﮐﻨﺎر آﻣﺪن( در ورزﺷﮑﺎران

 ۷زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽھﺎ؛ ﻣﺮﺑﯽ ﭘﺬﯾﺮی؛ ﺗﻤﺮﮐﺰ؛
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﻧﮕﯿﺰش؛ ھﺪف ﮔﺰﯾﻨﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ذھﻨﯽ؛
ﺧﻮب ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر؛ رھﺎﯾﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ.

اﯾﺮاﻧﯽ

۱۴۹۰

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری

۵۹

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

 ۱۲زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :ﻣﯿﺰان ﻣﮭﺎرت؛ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی؛ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎر؛
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺸﺨﺼﻪھﺎی
ﻓﺸﺎر ﮐﺎر و زﻣﺎن ﮐﺎری؛ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺒﮭﻢ )ﻣﺸﮑﻮک(؛
ﻣﮭﻢ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ؛ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن؛ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ؛
ﮐﻨﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ
ﻋﺪم ﻣﻌﻨﺎ داری؛ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﮐﺎری اﻓﺮاد اﺳﺖ
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮطﻪ؛ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﻤﮑﺎران؛ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺷﻐﻠﯽ.

ﺷﻨﺎﺳﻪ

ﻧﺎم آزﻣﻮن

ﺧﺎرﺟﯽ

۱۴۹۱

ﻣﻘﯿﺎس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد
)(APS-41

۴۱

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ
اﻋﺘﯿﺎد

 ۲ﻋﺎﻣﻞ :آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﻌﺎل؛ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﻨﻔﻌﻞ.

اﯾﺮاﻧﯽ

۱۴۹۲

ﻣﻘﯿﺎس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد

۹۰

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﯾﺎ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد

 ۳زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد )(APS؛ ﭘﺬﯾﺮش اﻋﺘﯿﺎد )(AAS؛
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎرﮔﯽ ﻣﮏ اﻧﺪروه ).(MAC-R

اﯾﺮاﻧﯽ

۱۴۹۳

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻟﮕﻮھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ زوﺟﯿﻦ
)(CPQ

۳۵

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زوﺟﯿﻦ

 ۳زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ؛ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ؛ ارﺗﺒﺎط
ﺗﻮﻗﻊ  /ﻛﻨﺎرهﮔﯿﺮي.

اﯾﺮاﻧﯽ

۱۴۹۴

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﺎرﮔﺎﻣﻨﺖ
)(RCOPE

۱۴

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺬھﺒﯽ
ﻓﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ
ﻣﻨﻔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ

دارای  ۲زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس۱ :ـ ﻣﺜﺒﺖ؛ ۲ـ ﻣﻨﻔﯽ.

اﯾﺮاﻧﯽ

۱۴۹۵

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

۳۳

داﻧﺶآﻣﻮزان

ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در
ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان

-

اﯾﺮاﻧﯽ

۱۴۹۶

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺷﻐﻠﯽ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ـ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه )(OHQ-SF

۱۷

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺷﻐﻠﯽ
در ﭘﺮﺳﺘﺎران

 ۳زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :ﮐﻨﺘﺮل؛ ﭼﺎﻟﺶ؛ ﺗﻌﮭﺪ.

اﯾﺮاﻧﯽ

۱۴۹۷

ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی )ﻗﻠﺪری و ﺧﺸﻢ(

۹

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی )ﻗﻠﺪری و
ﺧﺸﻢ(

دارای  ۲زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس۱ :ـ ﻗﻠﺪری؛ ۲ـ ﺧﺸﻢ.

اﯾﺮاﻧﯽ

۱۴۹۸

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﻲ ﻧﺌﻮ ـ ﻓﺮم ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﻧﻈﺮ ﺷﺪه )(NEOPI-R

۲۴۰

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

۱۴۹۹

ﺳﯿﺎھﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ )(AMI

۱۳۷

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

۱۵۰۰

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﻟﮑﺴﯽ ﺗﺎﯾﻤﯿﺎی ﺗﻮرﻧﺘﻮ
)(TAS

۲۰

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ﺳﻨﺠﺶ  ۵وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺨﺼﯿﺖ

 ۵ﻋﺎﻣﻞ و  ۳۰ﻣﻘﯿﺎس۱:ـ ﻋﺼﺒﯿﺖ ﻳﺎ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ھﯿﺠﺎﻧﻲ
)اﺿﻄﺮاب؛ ﺧﺸﻢ و ﻛﯿﻨﻪورزي؛ اﻓﺴﺮدﮔﯽ؛ ھﻮﺷﯿﺎري ﺑﻪ
ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ؛ ﺗﮑﺎﻧﺶوری؛ آﺳﯿﺐﭘﺬﻳﺮي(؛ ۲ـ ﺑﺮوﻧﮕﺮاﻳﻲ
)ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ؛ ﺟﻤﻊﮔﺮاﻳﻲ؛ ﻗﺎطﻌﯿﺖ؛ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ھﯿﺠﺎنﺧﻮاھﻲ،
ھﯿﺠﺎنھﺎي ﻣﺜﺒﺖ(؛ ۳ـ ﺑﺎز ﺑﻮدن )ﺗﺨﯿﻞ؛ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ؛
ﻋﻮاطﻒ؛ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ؛ ﻧﻈﺮات؛ ارزشھﺎ(؛ ۴ـ ﺗﻮاﻓﻖ )اﻋﺘﻤﺎد؛
ﺳﺎدﮔﯽ؛ ﻧﻮعدوﺳﺘﻲ؛ ﺗﺒﻌﯿﺖ؛ ﺗﻮاﺿﻊ؛ درك دﻳﮕﺮان(؛ ۵ـ
وﺟﺪاﻧﻲ ﺑﻮدن )ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ؛ ﻧﻈﻢ؛ وظﯿﻔﻪﺷﻨﺎﺳﻲ؛ ﺗﻼش
ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ؛ ﻧﻈﻢ دروﻧﯽ؛ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي(.

 ۹ﻋﺎﻣﻞ.۱ :ﮔﺮاﯾﺶ و ﻣﺒﺎھﺎت ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ؛  .۲ﺑﯽﺑﺎﮐﯽ؛
.۳ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺣﺮﻓﻪای؛  .۴ﭘﺸﺘﮑﺎر؛  .۵ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی؛  .۶اﻋﺘﻤﺎد
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺑﻪ ﻧﻔﺲ؛  .۷ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﯽ؛  .۸ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﮭﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ؛ .۹
اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی..
ارزﯾﺎﺑﯽ آﻟﮑﺴﯽ ﺗﺎﯾﻤﯿﺎ

 ۳زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :دﺷﻮاری در ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺣﺴﺎﺳﺎت )(DIF؛
دﺷﻮاری در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺣﺴﺎﺳﺎت )(DDF؛ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎ ﺟﮭﺖﮔﯿﺮی
ﺧﺎرﺟﯽ ).(EOT

ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ آزﻣﻮنﻫﺎ )ﺑﺎ  5ﻗﻔﻞ ﯾﺎ  5ﺑﺎر ﻧﺼﺐ(
۲۱۰۱

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﻟﺖ ـ ﺻﻔﺖ اﺿﻄﺮاب اﺳﭙﯿﻠﺒﺮﮔﺮ )(STAI

۲۱۰۲

ﻣﻘﯿﺎس اﻓﮑﺎر اﻋﺘﯿﺎد ﻣﮏ ﻣﻮﻟﯿﻦ )(MAT

 ۴۰ﻣﺎده ،دارای ُ ۳ﺑﻌﺪ و ھﻨﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ
 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

اﻳﺮاﻧﻲ

اﯾﺮاﻧﯽ

اﯾﺮاﻧﯽ

