ﺑﺎ ﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻲ

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣ ﻮ ﺳﺴﻪ آزﻣ ﻮ ن ﻳﺎ ِر ﭘ ﻮﻳﺎ
ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه  ،۱۳۹۶ﺷﻤﺎره ۶۱
ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ آزﻣﻮنﻳﺎرِ ﭘﻮﻳﺎ

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

ﺷﻨﺎﺳﻪ

ﻧﺎم آزﻣﻮن

ﺗﻌﺪاد
ﻋﺒﺎرﺗﮭﺎ

ﺳﻦ

ھﺪف

زﻳﺮﻣﻘﯿﺎسھﺎ

اﻋﺘﺒﺎر و
رواﻳﻲ

۱۵۹۱

آزﻣﻮن رﯾﻮن ﮐﻮدﮐﺎن )ﮐﺎﻏﺬ ﮔﻼﺳﻪ(

۳۶

 ۵ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎل

ﺳﻨﺠﺶ ﺑﮭﺮه ھﻮش

-

اﯾﺮاﻧﯽ

۱۵۹۲

آزﻣﻮن رﯾﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

۴۸

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ﺳﻨﺠﺶ ﺑﮭﺮه ھﻮش

-

ﺧﺎرﺟﯽ

۱۵۹۳

آزﻣﻮن MMPI

۷۱

 ۱۴ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ

ارزﯾﺎﺑﯽ اﺧﺘﻼلھﺎی رواﻧﯽ

۱۵۹۴

آزﻣﻮن MMPI-2

۳۷۰

 ۱۴ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ

ارزﯾﺎﺑﯽ اﺧﺘﻼلھﺎی رواﻧﯽ

۱۵۹۵

آزﻣﻮن MMPI-2

۵۶۷

 ۱۴ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ

ارزﯾﺎﺑﯽ اﺧﺘﻼلھﺎی رواﻧﯽ

 ۱۱زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :دروغﺳﻨﺞ؛ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺪی؛ ﻣﻘﯿﺎس
اﺻﻼح؛ ﺧﻮدﺑﯿﻤﺎر اﻧﮕﺎری )ھﯿﭙﻮﮐﻨﺪرﯾﺎ(؛ اﻓﺴﺮدﮔﯽ؛
ھﯿﺴﺘﺮی؛ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ رواﻧﯽ؛ ﭘﺎراﻧﻮﯾﺎ؛ ﺿﻌﻒ رواﻧﯽ؛
اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ؛ ھﯿﭙﻮﻣﺎﻧﯽ )ﻣﺎﻧﯽ ﺧﻔﯿﻒ(.
 ۱۴زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :اﺳﺘﻔﮭﺎم؛ دروغﭘﺮدازی؛ ﻣﻘﯿﺎس رواﯾﯽ
)ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺪی(؛ ﻣﻘﯿﺎس اﺻﻼح؛ ﺧﻮدﺑﯿﻤﺎراﻧﮕﺎری )ھﯿﭙﻮﮐﻨﺪرﯾﺎ(؛
اﻓﺴﺮدﮔﯽ؛ ھﯿﺴﺘﺮی؛ اﻧﺤﺮاف رواﻧﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﻣﺮداﻧﮕﯽ
ـ زﻧﺎﻧﮕﯽ؛ ﭘﺎراﻧﻮﯾﺎ؛ ﺿﻌﻒ رواﻧﯽ؛ اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ؛ ھﯿﭙﻮﻣﺎﻧﯽ
)ﻣﺎﻧﯽ ﺧﻔﯿﻒ(؛ درونﮔﺮاﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
 ۲۹زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ۱۴ :زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :اﺳﺘﻔﮭﺎم؛ دروغﭘﺮدازی؛
ﻣﻘﯿﺎس رواﯾﯽ )ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺪی(؛ ﻣﻘﯿﺎس اﺻﻼح؛
ﺧﻮدﺑﯿﻤﺎراﻧﮕﺎری )ھﯿﭙﻮﮐﻨﺪرﯾﺎ(؛ اﻓﺴﺮدﮔﯽ؛ ھﯿﺴﺘﺮی؛
اﻧﺤﺮاف رواﻧﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﻣﺮداﻧﮕﯽ ـ زﻧﺎﻧﮕﯽ؛ ﭘﺎراﻧﻮﯾﺎ؛
ﺿﻌﻒ رواﻧﯽ؛ اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ؛ ھﯿﭙﻮﻣﺎﻧﯽ )ﻣﺎﻧﯽ ﺧﻔﯿﻒ(؛
درونﮔﺮاﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ اﺿﻄﺮاب؛ ﺗﺮس؛ وﺳﻮاﺳﯽ ﺑﻮدن؛
اﻓﺴﺮدﮔﯽ؛ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ؛ اﻓﮑﺎر ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس؛
ﺧﺸﻢ؛ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ؛ اﻋﻤﺎل ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ رﻓﺘﺎر ﺗﯿﭗ اﻟﻒ؛
ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ؛ ﻧﺎراﺣﺘﯽ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﻣﺸﮑﻼت
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ؛ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر؛ ﺷﺎﺧﺺھﺎی ﻣﻨﻔﯽ
درﻣﺎن.

ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

ﺷﻨﺎﺳﻪ

ﻧﺎم آزﻣﻮن

ﺗﻌﺪاد
ﻋﺒﺎرﺗﮭﺎ

ﺳﻦ

ھﺪف

زﻳﺮﻣﻘﯿﺎسھﺎ

اﻋﺘﺒﺎر و
رواﻳﻲ

۱۵۹۶

آزﻣﻮن ﻣﯿﻠﻮن ـ (MCMI-III) ۳

۱۷۵

 ۱۸ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ

ارزﯾﺎﺑﯽ اﺧﺘﻼلھﺎی رواﻧﯽ

اﯾﺮاﻧﯽ

۱۵۹۷

آزﻣﻮن وﯾﺴﮑﺎﻧﺴﯿﻦ )(WCST

۱۲۸
ﮐﺎرت

ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﺺھﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮدھﻨﺪه :اﻓﺸﺎﮔﺮی ،ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ و
رواﯾﯽ
اﻟﮕﻮھﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ :اﺳﮑﯿﺰوﯾﯿﺪ ،اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ،اﻓﺴﺮده،
واﺑﺴﺘﻪ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪ ،ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ )آزارﮔﺮ(،
ﺟﺒﺮی ،ﻧﺎﻓﻌﺎل و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ )ﻣﻨﻔﯽﮔﺮا( و ﺧﻮد ﻧﺎﮐﺎمﺳﺎز.
آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ :اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ ،ﻣﺮزی،
ﭘﺎراﻧﻮﭘﺎﯾﯽ.
ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ :اﺿﻄﺮاب ،ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ،دوﻗﻄﺒﯽ :
ﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﻓﺴﺮدهﺧﻮﯾﯽ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻟﮑﻞ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دارو و
اﺧﺘﻼل ﻓﺸﺎررواﻧﯽ ﭘﺲآﺳﯿﺒﯽ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺎنھﺎی ﺷﺪﯾﺪ :اﺧﺘﻼل ﻓﮑﺮ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻋﻤﺪه و اﺧﺘﻼل
ھﺬﯾﺎﻧﯽ.

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

-

ﺧﺎرﺟﯽ

۱۵۹۸

ﻣﻘﯿﺎس ھﻮﺷﯽ ﮐﺘﻞ ـ ﻣﻘﯿﺎس ۱
)ﮐﻮدﮐﺎن(

۹۶

 ۴ﺗﺎ  ۸ﺳﺎل

۱۵۹۹

ﻣﻘﯿﺎس ھﻮﺷﯽ ﮐﺘﻞ ـ ﻣﻘﯿﺎس ۲
)ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن(

۹۲

 ۸ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎل

دو ﻓﺮم  Aو  Bﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام ﺷﺎﻣﻞ  ۴ﺧﺮدهﺗﺴﺖ اﺳﺖ

-

۱۶۰۰

ﻣﻘﯿﺎس ھﻮﺷﯽ ﮐﺘﻞ ـ ﻣﻘﯿﺎس ۳
)ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن(

۱۰۰

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

دو ﻓﺮم  Aو  Bﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام ﺷﺎﻣﻞ  ۴آزﻣﻮن ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺖ

-

۱۶۰۱

آزﻣﻮن اﻧﺪرﯾﺎﻓﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان )(S.A.T

۱۶ﺗﺼﻮﯾﺮ

 ۶۵ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ

-

ﺧﺎرﺟﯽ

۱۶۰۲

آزﻣﻮن اﻧﺪرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻮدﮐﺎن )(C.A.T

 ۱۰ﮐﺎرت

 ۳ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎل

-

-

۱۶۰۳

آزﻣﻮن اﻧﺪرﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮﺿﻮع)(T.A.T

 ۳۱ﮐﺎرت

 ۱۴ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ

-

ﺧﺎرﺟﯽ

۱۶۰۴

آزﻣﻮن رورﺷﺎخ

 ۱۰ﮐﺎرت

ھﻤﻪ ﺳﻨﯿﻦ

ﺳﻨﺠﺶ ھﻮش ﮐﻮدﮐﺎن  ۴ﺗﺎ ۸
ﺳﺎل و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ دارای
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ذھﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺳﻨﺠﺶ ھﻮش ﮐﻮدﮐﺎن  ۸ﺗﺎ
 ۱۳ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﭙﻠﻢ ﺳﻮاد دارﻧﺪ
و ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ
از  ۵۰ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ھﻮش اﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ
از دﯾﭙﻠﻢ ،داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن و ﮐﻠﯿﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎطﺮ ﺑﺎھﻮش
ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖ از
طﺮﯾﻖ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه
ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﯾﻖھﺎ ،ھﯿﺠﺎنھﺎ،
اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﻋﻘﺪهھﺎ و
ﺗﻌﺎرضھﺎی ﺑﺎرز ﺷﺨﺼﯿﺖ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖ از
طﺮﯾﻖ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه

 ۸ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس :ﺟﺎﻧﺸﯿﻦﺳﺎزی؛ طﺒﻘﻪﺑﻨﺪی؛ ﺳﺎزھﺎ؛
ﺗﺪاﻋﯽ اﺳﺎﻣﯽ اﺷﯿﺎ؛ اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات؛ ﻧﻘﺎﺷﯽھﺎی
ﻏﯿﺮﻋﺎدی؛ ﻣﻌﻤﺎھﺎ؛ ﺗﺸﺎﺑﮭﺎت.

-

-

-

۱۶۰۵

آزﻣﻮن ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ ـ اوزرﺗﺴﮑﯽ

۳۶

 ۵ﺗﺎ  ۱۴ﺳﺎل

ﺳﻨﺠﺶ ﻣﮭﺎرتھﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ

 ۶زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :ﻣﮭﺎرت اﻧﮕﺸﺘﺎن ،ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﭼﺸﻢ و دﺳﺖ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻀﻼت ﺑﺰرگ دﺳﺖھﺎ ،ﺑﺎزوھﺎ ،ﭘﺎھﺎ و ﺗﻨﻪ ﺑﺪن

ﺧﺎرﺟﯽ

۱۶۰۶

آزﻣﻮن دﯾﺪاری ـ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻨﺪرﮔﺸﺘﺎﻟﺖ ۲

 ۱۶ﮐﺎرت

ھﻤﻪ ﺳﻨﯿﻦ

ارزﯾﺎﺑﯽ ھﻮش ،ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻋﺼﺐ ـ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺳﻨﺠﺶ
ﻣﮭﺎرتھﺎی دﯾﺪاری ـ ﺣﺮﮐﺘﯽ

-

اﯾﺮاﻧﯽ

ﺷﻨﺎﺳﻪ

ﻧﺎم آزﻣﻮن

ﺗﻌﺪاد
ﻋﺒﺎرﺗﮭﺎ

ﺳﻦ

ھﺪف

۱۶۰۷

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ راھﺒﺮدھﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ
ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی )(MSLQ

۴۴

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ارزﯾﺎﺑﯽ  ۷راھﺒﺮد اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ
ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی

۱۶۰۸

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﭘﺎراﻓﯿﻠﯿﮏ

۴۰

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺎﺑﮭﻨﺠﺎریھﺎی
ﺟﻨﺴﯽ

۱۶۰۹

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه و
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

۱۹

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

۱۶۱۰

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻏﯿﺮت

۲۰

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

زﻳﺮﻣﻘﯿﺎسھﺎ
 ۷زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی؛ ارزشﮔﺬاری دروﻧﯽ؛ اﺿﻄﺮاب
اﻣﺘﺤﺎن؛ راھﺒﺮدھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ؛ ﺧﻮدﻧﻈﻢدھﯽ؛ ﺑﺎورھﺎی
اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ؛ راھﺒﺮدھﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی؛ ﺧﻮدﻧﻈﻢ داده ﺷﺪه.
 ۸زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس۱ :ـ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮی ﺟﻨﺴﯽ؛ ۲ـ ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮی؛ ۳ـ
ﻣﺎﻟﺶ دوﺳﺘﯽ؛ ۴ـ آزارﺧﻮاھﯽ ﺟﻨﺴﯽ؛ ۵ـ آزارﮔﺮی
ﺟﻨﺴﯽ؛ ۶ـ ﺑﭽﻪﺑﺎزی؛ ۷ـ ﯾﺎدﮔﺎرﺧﻮاھﯽ؛ ۸ـ ﻣﺒﺪل ﭘﻮﺷﯽ.

ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ
ھﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻏﯿﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ و
دﯾﻨﯽ

اﻋﺘﺒﺎر و
رواﻳﻲ
ﺧﺎرﺟﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ

-

اﯾﺮاﻧﯽ

-

اﯾﺮاﻧﯽ

آدرس ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ آزﻣﻮن ﯾﺎر ﭘﻮﯾﺎ:
ﺗﮭﺮان -ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب ـ روﺑﺮوی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﮭﻤﻦ ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻨﯿﺮی ﺟﺎوﯾﺪ
ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻣﺒﯿﻦ ـ ﭘﻼك  ۲ـ زﻧﮓ  ۴ـ طﺒﻘﻪ ۳
https://telegram.me/AzmonyarPooya
ﺗﻠﻔﻦ۰۲۱-۶۶۴۶۸۹۲۱ , ۰۲۱-۶۶۱۷۴۶۸۱ , ۰۲۱-۶۶۹۶۲۸۳۸ :
ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه۰۹۱۹۷۵۴۸۰۳۵-۶ , ۰۹۱۹۰۰۶۰۴۹۱-۲ :
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ۰۹۱۰۰۵۱۱۰۰۳ :

