
 

 نام آزمون به فارسي 
نام آزمون به 

 انگليسي
 هدف گروه سنی زبان

اعتبار و 
 روایی

 کد 

 Differential آزمون تشخيص استعداد
Aptitude Test 

 انگليسی
هشتم تا 

 دوازدهم

سنجش توانایيهای متفاوت 

 شناختی
 K-1 خارجی

 Differential ستعداد مكانيكیآزمون تشخيص ا
Aptitude Test 

 انگليسی
هشتم تا 

 دوازدهم
 K-2 خارجی استعداد مكانيكی

آزمون تشخيص استعداد روابط 

 فضائی

Differential 
Aptitude Test 

 K-3 خارجی درک روابط فضایی بزرگسال انگليسی

آزمون تشخيص استعداد استدالل 

 كالمی و توانایی عددی

DifferentialAptitude 
Test 

 بزرگسال انگليسی
توانایيهای شناختی عددی و 

 كالمی
 K-4 خارجی

آزمون تشخيص استعداد استدالل 

 انتزاعی

Differential 
Aptitude Test 

 K-5 خارجی توانش استدالل صوری بزرگسال انگليسی

آزمون تشخيص استعداد سرعت و 

 دقت كار دفتری

Differential 
Aptitude Test 

 انگليسی
هشتم تا 

 دوازدهم
 K-6 خارجی سرعت و دقت كارهای دفتری

 General Clerical آزمون استعداد منشيگری
Test 

 انگليسی
دبيرستان به 

 بعد
 K-7 خارجی استعداد عددی و كالمی

 Stenographic آزمون استعداد تندنویسی

Aptitude Test 
 انگليسی

دبيرستان به 

 بعد

سرعت جانشينی نمادها و 

 تتشخيص لغ
 K-8 خارجی

آزمون های مختصر توانایی 

 منشيگری

Short Test of 
Clerical Ability 

 بزرگساالن انگليسی

ریاضی، لغت، بازبينی، 

كدگذاری، دستورگيری، 

 بایگانی و زبان

 K-9 خارجی

 Personnel Test for آزمون پرسنلی برای كاركنان صنعتی

Industry 
 K-10 خارجی ددیاستعداد كالمی و ع بزرگساالن انگليسی

 آزمون بلوكهای ترسيمی مينه سوتا
Devised Minnesota 

Paper form Board 
Test 

 انگليسی
دبيرستان به 

 بعد

استعداد مكانيكی و درک 

 روابط فضایی
 K-11 خارجی

 Mechanical آزمون روابط مكانيكی
Comprehension 

 انگليسی
دبيرستان به 

 بعد
 K-12 خارجی استعداد مكانيكی

 مون استعداد ماكواریآز
Test D,Aptitude 

Mecanique de 
Macquarie 

 K-13 خارجی استعداد مكانيكی سال 17-10 انگليسی

شغلی آزمونهای-5  



 

گيری  آزمون هریس برای اندازه

 مهارت یك جانبه

 

The Harris Test of 
Lateral Dominance 

 

 انگليسی

. 
 به باال سال7

 

 سنجش برتری جانبی

 

 خارجی

 

K-14 

 K-15 خارجی ابزاری بزرگسال انگليسی Test des Agraphes فتولیآزمون گيره م

 آزمون استعداد برای برنامه نویس
Batteries 

D,Aptitudes pour 
Programmers 

 K-16 خارجی ابزاری بزرگسال انگليسی

بندی  آزمون فالناگن برای طبقه

 استعدادها

SRA Flanagan 

Aptitude 
Classification Test 

 K-17 خارجی سنجش استعداد شغلی رگساالنبز انگليسی

 Flanagan Industrial آزمون استعداد صنعتی فالناگن

Test 
 بزرگساالن انگليسی

ریاضی، الحاق كردن، تطابق، 

جوانب، توانایی درک اصول 

 الكتریكی، ابتكار و ...

 K-18 خارجی

 Cooperative آزمونهای اطالعات در مشاغل صنعتی

Industrial Arts 
 بزرگساالن گليسیان

 اطالعات در مشاغل

 ابزاری
 K-19 خارجی

 Vocational پرسشنامه پيش بينی شغلی

Planning Inventory 
 K-20 خارجی     انگليسی

 SRA Adaptability آزمون آمادگی

Test 
 بزرگساالن انگليسی

سنجش آمادگی ذهنی به 

 صورت كالمی
 K-21 خارجی

 سنجش استعداد مكانيكی اورورک
O'Rourke 

Mechanical 

Aptitude 

 K-22 خارجی استعداد مكانيكی بزرگسال انگليسی

 Thurston آزمون استخدامی ترستون

Employment Test 
 بزرگساالن انگليسی

سرعت ودقت، هوش، تمركز، 

 امال، كدگذاری
 K-23 خارجی

 Purred Mechanical آزمون مكانيكی

Adaptability Test 
 K-24 خارجی فعاليت مكانيكی و الكتریكی الدبيرستان به با انگليسی

 Otis Employment آزمون استخدامی اوتيس

Test   
 K-25 خارجی استعداد كلی بزرگساالن انگليسی

 فهرست مشاغل گوردون
Gordon 

Occupational 

Check list 

 K-26 خارجی عالیق شغلی بزرگساالن انگليسی

 K-27 خارجی ابزاری بزرگساالن انگليسی Steadiness Tester اندازه گيری حركت دستها

 K-28 خارجی سنجش مهارت حركتی دستها بزرگساالن انگليسی Grooved Pey-Board آزمون ميله نشانی گروود

 K-29 خارجی سنجش مهارت حركتی دستها بزرگساالن انگليسی Purdue Pey-Board آزمون ميله نشانی پوردو



 آزمون پيچ و ميله كرافورد
Grawford Small 

Parts Dexterity 

Test 

 بزرگساالن انگليسی
سنجش مهارت و سرعت در 

 انجام كارهای ظریف
 K-30 خارجی

 Perrin Motor آزمون تنظيم كار حركتی پرین

Coordination Test 
 بزرگساالن انگليسی

توانایی حركت همزمان دستها 

 برای دو فعاليت متفاوت
 K-31 خارجی

 O'Conner Finger تی اكنورآزمون ميله نشانی دس

Dexterity Test 
 K-32 خارجی سنجش مهارت انگشتان به باال 14 انگليسی

 O'Connor Tweezers  آزمون ميله نشانی اكنور

Dexterity Test 
 K-33 خارجی سنجش مهارت انگشتان به باال 14 انگليسی

 O'Connor Wiggly آزمون بلوک چوبی بریده اكنور

Block Test 
 K-34 خارجی سنجش قدرت تجسم فضایی بزرگساالن يسیانگل

 Daily Vocation al سنجش استعداد شغلی
Tests 

 K-35 خارجی استعداد شغلی بزرگساالن انگليسی

 Turse Shorthand آزمون استعداد تند نویسی
Aptitude Test 

 K-36 خارجی تندنویسی بزرگساالن انگليسی

 االنبزرگس  فارسی   آزمون رضایت شغلی
تشخيص استعداد و شایستگی 

 برای مشاغل
 K-37 ندارد

 Geldard Burnout پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد

Inventory (GBI) 
 K-38 ندارد فرسودگی شغلی بزرگساالن  فارسی

 K-39 ندارد تشخيصی بزرگساالن  فارسی Tension Headache سنجش سردردهای تنشی

 بزرگساالن  فارسی   پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش
خستگی عاطفی، كاهش در 

 عملكرد، مسخ شخصيت
 K-40 ایرانی

 Job Descriptive آزمون رضایت شغلی

Index (JDI) 
 بزرگساالن  فارسی

ماهيت كار، سرپرستی، حقوق 

 ، ارتقا و همكاران
 K-41 ایرانی

  پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ
Herzberg Job 
Satisfaction 

Questionnaire  

 بزرگساالن  فارسی
شرایط عدم رضایت، شرایط 

 ایجاد انگيزه
 K-42 ایرانی

 Osipow’s Job پرسشنامه استرس شغلی اسيپو

Stress 
 بزرگساالن  فارسی

بی كفایتی، باركاری، دوگانگی، 

محدوده و مسئوليت نقش و 

 محيط فيزیكی

 K-43 ایرانی

 Health & Safety پرسشنامه استرس شغلی

Executive’s (HSE) 
 بزرگساالن  فارسی

تقاضا، كنترل، حمایت 

مسئولين، حمایت ضعيف، 

ارتباط، نقش، تغييرات 

 استرس شغلی

 K-44 ایرانی



 كودک  فارسی Morrison F.Gardner حركتی-آزمون مهارتهای بينایی
ارزیابی توانایی افراد در انتقال 

 آنچه می بينند
 K-45 خارجی

 مقياس رشد حركتی اوزورتسكی
Lincoln – osertsky 

Motor development 

Scale 

 سال 14 – 6 فارسی

نيروسی جنبشی كودكان مانند 

انگشتان و فعاليت كلی دستها 

و بازو ها و پاها و رابطه 

 حركات دست و چشم

 K-46 ایرانی

 K-47 ایرانی سنجش نگرش كارآفرینی دبيرستان فارسی   نگرش سنج كار آفرینی 

 Functional Role استرس شغلی كریشنا

Stress 
 فارسی

كارمندان و كادر 

 مدیریت

مسئوليت بيش از حد، 

مسئوليت دیگران، فشار كاری 

زیاد، تصميم گيری تاثيرگذار 

 بر دیگران، ادراک خود 

 K-48 خارجی

 Occupational مقياس ترجيح شغلی
Preference scale 

 K-49 خارجی سنجش عالیق شغلی به باال  سال 10 فارسی 

 K-50 ایرانی و محيطی  انگيزشی كارمندان فارسی   شغلی دانترضایت 

 فارسی   پرسشنامه رفتار كارآفرینانه

دانشجویان 

كارشناسی به 

 باال

 K-51 ایرانی  زیرمقياس  5

 بزرگساالن فارسی   پرسشنامه عدالت سازمانی

 عدالت توزیعی -

 عدالت رویدادی -

 عدالت تعاملی -

 K-52 ایرانی

 بزرگساالن فارسی   ارتهای كارآفرینیپرسشنامه مه

 مهارتهای بين فردی

 مهارتهای فردی

 مهارتهای كاربردی

 تفكر انتقادی و خالقانه

 K-53 ایرانی

 K-54 ایرانی امنيت شغلی در محيط كار بزرگساالن  فارسی   پرسشنامه امنيت شغلی

پرسشنامه خود ارزشيابی عملكرد 

 شغلی
 بزرگساالن فارسی  

 گروه مدیرانارزشيابی 

 ارزشيابی گروه غير مدیران
 K-55 ایرانی

 

 


