ﺑﺎ ﺳﻤﻪ ﺗ ﻌﺎﻟ ﻲ

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣ ﻮ ﺳﺴﻪ آزﻣ ﻮ ن ﻳﺎ ِر ﭘ ﻮﻳﺎ
ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ،۱۳۹۷ﺷﻤﺎره ۶۲
ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ آزﻣﻮنﻳﺎ ِر ﭘﻮﻳﺎ

ﺿﻤﻦ ﻋﺮص ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ و آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮای ھﻤﮑﺎران ﻋﺰﯾﺰ
ﻓﮭﺮﺳﺖ آزﻣﻮنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ آزﻣﻮنﯾﺎ ِر ﭘﻮﯾﺎ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ھﺪف

زﻳﺮﻣﻘﯿﺎسھﺎ

اﻋﺘﺒﺎر و
رواﻳﻲ

ﺷﻨﺎﺳﻪ

ﻧﺎم آزﻣﻮن

ﺗﻌﺪاد
ﻋﺒﺎرﺗﮭﺎ

ﺳﻦ

ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ آﭘﻨﻪ
ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺧﻮاب در ﺗﻤﺮﮐﺰ،
ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺗﻮﺟﻪ
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺮس از
ﺳﺮطﺎن
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﺒﻠﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻐﻠﯽ

 ۴زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :اﺧﺘﻼﻻت اﻓﺴﺮدهﺧﻮﯾﯽ؛ اﺧﺘﻼل در ﺗﻮﺟﻪ و
ﺗﻤﺮﮐﺰ؛ اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻮﻣﺎﺗﯿﮏ؛ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه )ﻋﻮاﻣﻞ
ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ(.

اﯾﺮاﻧﯽ

۱۶۱۱

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﭘﻨﻪ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺧﻮاب
در ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق

۲۰

ﮐﻮدﮐﺎن

-

اﯾﺮاﻧﯽ

۱۶۱۲

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺮس از ﺳﺮطﺎن

۴۰

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

۱۶۱۳

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﺒﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻐﻠﯽ

۲۰

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

۱۶۱۴

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ

۳۰

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ﺳﻨﺠﺶ ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ

۱۶۱۵

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی در اﺧﺘﻼل
ﺳﻠﻮک

۳۰

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ﺳﻨﺠﺶ رﻓﺘﺎرھﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ در
اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮک

۱۶۱۶

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان دﮔﺮدوﺳﺖ

۳۰

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

۱۶۱۷

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﺘﻼل آزارﮔﺮی ﺟﻨﺴﯽ

۲۰

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان دوﺳﺖ
داﺷﺘﻦ اﻓﺮاد
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼل
آزارﮔﺮی ﺟﻨﺴﯽ

 ۴زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﮐﺎر؛ ادراک ﻓﺮدی؛ وﯾﮋﮔﯽھﺎی
ﮔﺮوه؛ ﺧﻮد ﮐﻢ ﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺼﻮرات ﻣﻨﻔﯽ.
 ۳زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ رﻓﺘﺎری؛ ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ھﯿﺠﺎﻧﯽ؛
ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ اﻓﮑﺎر.
 ۵زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :ﻓﺮﯾﺐﮐﺎری ﯾﺎ ﺳﺮﻗﺖ؛ ﻧﻘﺾ ﺟﺪی ﻣﻘﺮرات؛
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت؛ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻣﻮال؛
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻟﮑﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ.

اﯾﺮاﻧﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ

-

اﯾﺮاﻧﯽ

 ۲زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :ﻋﻤﻠﯽ؛ رواﻧﯽ.

اﯾﺮاﻧﯽ

۱۶۱۸

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ھﻮش ﻣﺜﺒﺖ

۴۰

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ھﻮش ﻣﺜﺒﺖ

 ۸زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :ﺧﻼﻗﯿﺖ؛ ﭘﺬﯾﺮش؛ آراﻣﺶ و اﺣﺴﺎس ﺻﻠﺢ؛
ﺷﺎدی و اﺣﺴﺎس ﻟﺬت؛ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ھﺪﻓﻤﻨﺪی؛
اﺣﺴﺎس ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد؛ ﺗﻌﻘﻞ؛ ھﻤﺪردی.

اﯾﺮاﻧﯽ

۱۶۱۹

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ھﯿﺠﺎنھﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ

۲۰

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ھﯿﺠﺎنھﺎی
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ

 ۲زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :ھﯿﺠﺎنھﺎی ﻣﺜﺒﺖ؛ ھﯿﺠﺎنھﺎی ﻣﻨﻔﯽ.

اﯾﺮاﻧﯽ

۱۶۲۰

ﻣﻘﯿﺎس اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ
ھﻤﺴﺮان

۴۱

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان اﺣﺴﺎس
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ در زوﺟﯿﻦ

 ۳زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس .۱ :اﻋﺘﻤﺎد ـ ھﻤﺪﻟﯽ ـ ﺗﻮﺟﻪ ـ ھﻤﮑﺎری؛ .۲
ﻋﺸﻖ ـ ﺻﻤﯿﻤﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ـ ﺻﺪاﻗﺖ؛  .۳ﺣﻤﺎﯾﺖ ـ ھﻤﺪردی
ـ ﮐﻨﺘﺮل اﺣﺴﺎﺳﺎت.

اﯾﺮاﻧﯽ

ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ذھﻦ
ﻳﻚ ﺷﺨﺺ

۱۶۲۱

ﻣﻘﯿﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ذھﻦ
)ذھﻦﺧﻮاﻧﯽ(

۳۲

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

۱۶۲۲

ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎورھﺎی زﯾﺒﺎ ﺷﻨﺎﺳﯽ

۳۲

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

۱۶۲۳

ﻣﻘﯿﺎس ﭘﯿﮕﯿﺮی درﻣﺎن از طﺮف
درﻣﺎنﺟﻮ

۲۰

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

۱۶۲۴

ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮی دﯾﮕﺮان

۳۵

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

۱۶۲۵

ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺮس ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن از ﻣﺮگ

۲۰

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

۱۶۲۶

ﻣﻘﯿﺎس رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ

۳۳

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

۱۶۲۷

ﻣﻘﯿﺎس رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی از ﺧﻮد

۲۰

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

۱۶۲۸

ﻣﻘﯿﺎس روشھﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری

۲۰

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

۱۶۲۹

ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻧﻮﺟﻮان

۳۰

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻧﻮﺟﻮان

۱۶۳۰

ﻣﻘﯿﺎس ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد درﺑﺎره ﯾﺎدﮔﯿﺮی
زﺑﺎن دوم

۲۷

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد درﺑﺎره
ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن دوم

 ۴زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ) Aﻣﻦ ـ ﻣﻦ(؛ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس B
)دﻳﮕﺮي ـ ﺧﻮد(؛ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ) Cدﻳﮕﺮي ـ ﻣﻦ(؛ ﺧﺮده
ﻣﻘﯿﺎس ) Dﻣﻦ ـ دﻳﮕﺮي(.

اﯾﺮاﻧﯽ

-

اﯾﺮاﻧﯽ

-

اﯾﺮاﻧﯽ

ﻣﯿﺰان ﻧﻈﺎرت؛ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت؛ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻓﺮد
ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﻻ؛ ﺗﺰرﯾﻖ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ در دﯾﮕﺮان؛ اﺟﺎزه ﻧﺪادن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن در ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺷﻐﻞ و...؛ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ
ﭘﺎﯾﯿﻦ در ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ؛ ﻣﺪﯾﻮن ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد؛
اﺣﺴﺎس اﺿﻄﺮاب ھﻨﮕﺎم از دﺳﺖ دادن ﮐﻨﺘﺮل.

اﯾﺮاﻧﯽ

 ۳زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :ھﯿﺠﺎنھﺎ؛ ﻋﻠﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ؛ ﻋﻠﻞ ﺑﺎوری.

اﯾﺮاﻧﯽ

-

اﯾﺮاﻧﯽ

ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎورھﺎی
زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﻓﺮاد
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺھﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی
درﻣﺎن از طﺮف درﻣﺎنﺟﻮ
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮی دﯾﮕﺮان
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺھﺎی ﺗﺮس
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن از ﻣﺮگ را ﻣﻄﺮح
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ از
زﻧﺪﮔﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺮ ﻓﺮد از ﺧﻮد و
ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﯿﻮهھﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری
واﻟﺪﯾﻦ

 ۳زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :رﺿﺎﯾﺖ از رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی ﺧﻮد؛ رﺿﺎﯾﺖ از
وﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد؛ رﺿﺎﯾﺖ از اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد.
 ۳زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :روش ﺳﮭﻞﮔﯿﺮ؛ ﺷﯿﻮه اﺳﺘﺒﺪادی؛ ﺷﯿﻮه
ﻗﺎطﻊ.
 ۱۳زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :رﺳﺶ اﻧﺪام ﺟﻨﺴﯽ؛ رﺷﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ؛ رﺳﺶ
زودرس؛ رﺳﺶ دﯾﺮرس؛ ﺗﻦ اﻧﮕﺎره؛ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره )ﻧﮕﺮش
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد(؛ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ )اﺣﺴﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد(؛
ﺗﻔﮑﺮ ﺻﻮری؛ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ؛ ﺧﺎﻧﻮاده؛ دوﺳﺘﺎن؛ رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ؛
ﻗﻀﺎوت اﺧﻼﻗﯽ.
 ۵زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس :ﺑﺎزداری؛ رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی؛ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد؛ ﺗﺼﻮر
از ﺧﻮد؛ ﺗﻀﺎد ورزی.

آدرس ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ آزﻣﻮن ﯾﺎر ﭘﻮﯾﺎ:
ﺗﮭﺮان -ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب – روﺑﺮوی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﮭﻤﻦ – خ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻨﯿﺮی ﺟﺎوﯾﺪ
ﺑﻦ ﺑﺴﺖ 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 :

اﯾﺮاﻧﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ

اﯾﺮاﻧﯽ

اﯾﺮاﻧﯽ

