
 

 هدف گروه سني زبان نام آزمون به انگليسي نام آزمون به فارسي
اعتبار و 

 روایي
 کد

 Edwards Personal Preference پرسشنامه عالقه شخصي ادوارد

Schedule 
 انگليسي

سنجش عالئق مستقل  بزرگسال

 شخصيتي

 (P-1) خارجي

 انگليسي Kuder Preference Record پرسشنامه عالقه کودر
عالئق شخصي و  بزرگسال

 اجتماعي

 (P-2) خارجي

 Kuder E.General Interest پرسشنامه عالقه عمومي کودر

Survey 
 انگليسي

عمومي و زمينه عالئق  نوجوانان

 استعداد

 (P-3) خارجي

 Kuder Occupational Interest پرسشنامه عالقه حرفه اي کودر
Survey 

 انگليسي
دوم دبيرستان 

 به بعد

هاي عالئق و رغبت 

 شغلي

 (P-4) خارجي

 Kuder Preference Record پرسشنامه عالقه شغلي کودر
Vocational 

 (P-5) خارجي عالئق و رغبت شغلي بزرگسال انگليسي

 Brainard Occupational پرسشنامه عالقه شغلي برنارد
Preference 

 انگليسي

دانش آموزان 

دبيرستان و 

 بزرگسال

 (P-6) خارجي عالئق و رغبت شغلي

 Minnesota Vocational Interest پرسشنامه عالقه شغلي مينه سوتا

Inventory 
 انگليسي

سال 15مردان 

 به باال

 (P-7) خارجي ليعالئق و رغبت شغ

 Strong Vocational Interest پرسشنامه عالقه شغلي استرانگ
Blank 

 (P-8) خارجي عالئق و رغبت شغلي بزرگسال انگليسي

 انگليسي Thurston Interest Schedule پرسشنامه عالقه ترستون

دوره 

دبيرستان به 

 باال

 (P-9) خارجي عالئق و رغبتهاي شغلي

 Minnesota Counseling مينه سوتاپرسشنامه مشاوره اي 

Inventory 
 انگليسي

نوجوانان و 

 جوانان

بررسي مسائل و 

 خصوصيات شخصيتي

 خارجي
(P-10) 

 فارسي Study of Values بررسي ارزشها )آلپورت، ورنون و ليندزي(
سنجش رغبتهاي بارز  بزرگسال

 شخصيتي

 (P-11) ایراني

 The APU occupational پرسشنامه رغبتهاي شغلي ادینبورد

Inventory 
 انگليسي

نوجوانان و 

 جوانان

 (P-12) خارجي سنجش رغبتهاي شغلي

 (P-13) خارجي  دانش آموزان فرانسه D.E.S.B مقياس درجه بندي رفتار دانش آموز

 انگليسي ?What I Like to Do پرسشنامه رغبت دانش آموز
نوجوانان و 

 جوانان

سنجش رغبت هنري، 

 شغلي و تحصيلي

 (P-14) ارجيخ

 بزرگسال –پرسشنامه شخصيتي آیزنک 
The Eysenck personality 

Inventory (EPI) 
 فارسي

سنجش شخصيت  بزرگسال

درونگرایي -برونگرایي

 (P-15) ایراني

شخصيت آزمونهاي-4  

 



 ثبات عاطفي-و عصبيت

 

 کودکان-پرسشنامه شخصيتي آیزنک

 

Junior Eysenck Personality 
 

 (JEPI) 

 

 فارسي

. 

 سال 16تا  7

 

ش شخصيت سنج

درونگرایي -برونگرایي

 و هيجان پذیري

 

 ایراني

 

(P-16) 

عقب ماندگان -پرسشنامه شخصيتي آیزنک

 ذهني
The Eysenck-Withers فارسي 

عقب ماندگان 

 ذهني

سنجش خصوصيات 

 شخصيتي

 (P-17) ایراني

 فارسي The Eysenck-Withers پرسشنامه شخصيتي مودزلي

سنجش شخصيت  بزرگسال

ونگرایي در-برونگرایي

 و هيجان پذیري

 (P-18) ایراني

 The New Junior Maudsly پرسشنامه جدید آیزنک)نوجوانان(
Inventory 

 فارسي

سنجش شخصيت  سال 16تا  9

درونگرایي -برونگرایي

 و هيجان پذیري

 (P-19) ایراني

سوالي 48پرسشنامه شخصيتي آیزنک )فرم 

 کوتاه شده(

Eysenck Personallity 

Questionaire 
 فارسي

کودکان 

 وبزرگساالن

سنجش شخصيت 

درونگرایي -برونگرایي

 و هيجان پذیري

 (P-20) ایراني

آزمون کاليفرنيا جهت سنجش قابليت 

 اجتماعي کودکان

California Preschool Social  
Competency Scale 

 فارسي
 5/5تا 5/2

 سال

سنجش استقالل و رشد 

 اجتماعي کودکان

 (P-21) ایراني

 California Psychological روان شناختي کاليفرنيا پرسشنامه

Inventory 
 فارسي

سنجش خصایص  بزرگسال

شخصيتي و روابط 

 اجتماعي

 (P-22) ایراني

 پرسشنامه سازگاري بٍل
The Adjustment inventory (by 

Bell) 
 فارسي

سازگاري شخصي و  بزرگسال

 اجتماعي

 (P-23) ایراني

 & Gordon Personal Profile ونپرسشنامه و نمودار شخصي گورد
Gordon Persona Inventory 

 (P-24) خارجي  بزرگسال انگليسي

 (P-25) خارجي  بزرگسال انگليسي Pictorial Study of Values پرسشنامه تصویري بررسي ارزشها

 Attitudes Toward پرسشنامه بازخورد درباره توسعه صنعتي

Industrialization 

سنجش بازخورد درباره  لبزرگسا انگليسي

 توسعه صنعتي

 (P-26) خارجي

 Family Adjustment Test آزمون سازگاري خانوادگي
سنجش احساس داشتن  سال به باال12 انگليسي

 خانواده

 (P-27) خارجي

 Group Cohesiveness پرسشنامه اخالق گروهي
بررسي همبستگي  بزرگسال انگليسي

 گروهي

 (P-28) خارجي

 Pictographic Self Rating Scale ویري خودسنجيپرسشنامه تص

نوجوانان و  انگليسي

 جوانان

بررسي احساس داتش 

آموز نسبت به پيشرفت 

 خود

 (P-29) خارجي



 Watson-Glaser Critical تفکر انتقادي واتسون
Thinking 

 فارسي
سنجش استعداد تفکر  

 انتقادي

 (P-30) ایراني

 پرسشنامه ارزشهاي شخصي
 

 فارسي

جوانان و نو

 جوانان

سنجش نگرشهاي 

اجتماعي و ارزشهاي 

 شخصي

 (P-31) ایراني

 فارسي Schwartz values survey زمينه یابي ارزشهاي ادواري شوارتز
نوجوانان و 

 جوانان

سنجش ارزشهاي جمع و 

 فردگرایانه

 (P-32) ایراني

 پرسشنامه مکانيسم هاي دفاعي
 

 فارسي
 سنجش مکانيسم هاي سال به باال12

 نهفته درون آدمي

 (P-33) ایراني

 پرسشنامه راههاي مقابله با استرس
 

 فارسي
نوجوانان و 

 جوانان

بررسي سبکهاي مقابله 

 اي

 (P-34) ایراني

 پرسشنامه نشانگان استرس
 

 فارسي

روشهاي بررسي و  جوانان

ارزیابي اندازه گيري 

 استرس

 (P-35) ایراني

 پرسشنامه عوامل تنش زا
 

 فارسي
بررسي ميزان تاثير  بزرگسال

 عوامل تنش زا

 (P-36) ایراني

پرسشنامه بررسي نگرش و گرایش به 

  ارتباط قبل از ازدواج
 فارسي

ارزیابي نگرش و  سال به باال 15

گرایش به ارتباط قبل از 

 ازدواج با غير همجنس

 (P-37) ایراني

 پرسشنامه اعتياد به اینترنت
Generalized pathological 

internet use scale (GPIUS) 
 فارسي

استفاده بيمارگونه از  بزرگسال

 اینترنت

 (P-38) ایراني

 افکار قالبي درباره ایدز
The stereotypes About AIDS 

Questionnaire (SAAQ) 
 فارسي

سنجش افکار قالبي در  بزرگسال

 مورد ایدز

 (P-39) خارجي

 پرسشنامه اعتياد به اینترنت یانگ
 

 فارسي

تفاده بيش از حد از اس - بزرگسال

 اینترنت

 استفاده مرضي از چت -

بي توجهي به وظایف  -

 شغلي

 (P-40) ایراني

 پرسشنامه همسر آزاري
 

 فارسي

بزرگسال 

 متاهل

رفتارهاي تحکيم آميز  -

 و مستبدانه

پرخاشگري ، تحقير و  -

 توهين

 غفلت و بي توجهي -

 رفتارهاي پرخطر -

 محدودیت -

 (P-41) ایراني



 متفرقه -

 خودکارآمدي عمومي
General self – efficacy scale 

(GSE-10) 
 فارسي

 (P-42) ایراني خودکارآمدي عمومي بزرگسال

 مقياس بهزیستي روانشناختي ریف
Ryffs scales of psychological 

well-being (RSPWB) 
 فارسي

بزرگسال 

 دانشجویان

روابط  -پذیرش خود

 -مثبت با دیگران

ر تسلط ب -خودمختاري

زندگي  –محيط 

 رشد فردي -هدفمند

 (P-43) ایراني

 پرسشنامه اميد به زندگي
 

 فارسي

بزرگساالن 

مبتال به 

 بيماري مزمن

سنجش اميد به زندگي 

 در بيماران

 (P-44) ایراني

 Multidimensional locus of مقياس چندبعدي منبع کنترل لونسون

control scale 
 فارسي

 کنترلتعيين نوع منبع  بزرگساالن

 مقياس دروني  -

 مقياس بيروني -

 شانس -

 (P-45) ایراني

 مقياس ادراک شيوه والدین
Perception of parents scale 

(POPS) 
 فارسي

درگيري ، حمایت از  والدین

 خودمختاري، گرمي

 (P-46) ایراني

 آزمونهاي مهارتهاي تفکر انتقادي کاليفرنيا
The California critical thinking 

skills test (CTST) 
 فارسي

 -مهارتهاي تفسيري سال به باال15

 -ارزشيابي -استنباطي

استدالل، قياسي و 

 استقرایي

 (P-47) ایراني

پرسشنامه طرحواره یانگ ) پرسشنامه 

شناخت درماني اختالالت شخصيت رویکرد 

 طرحواره محور(
 

 فارسي

 زیرمقيا 16 بزرگسال

ارزیابي طرحواره هاي 

 اوليه

شخصيت براي  اختالالت

 شناخت درماني

 (P-48) ایراني

 پرسشنامه راهبردهاي مقابله اي الزاروس
Ways of coping Questionnaire 

(WOCQ) 
 فارسي

راهبردهاي مقابله با  بزرگسال

شرایط فشارزاي دروني 

و بروني مسأله محور و 

 هيجان محور

 (P-49) ایراني

 فارسي Holmes and Rahe stress Scale مقياس استرس هولمز و راهه

سنجش سازگاري  بزرگسال

اجتماعي در وضعيت 

 افراد افسرده

 (P-50) خارجي

 ابزار سنجش خانواده
Family Assessment Device 

(FAD) 
 فارسي

 -ارتباط –حل مسأله  سال 12باالي 

پاسخ دهي  -نقش ها

آميختگي  –عاطفي 

 (P-51) ایراني



عاطفي و کنترل رفتار و 

 کارکرد عملي

 

سشنامه ویژگيهاي زنانگي و مردانگي پر

 )زناشویي(
 

 

 فارسي

 

 بزرگسال

 

ویژگي شناختي زنان و 

 مردان

 

 ایراني

 

(P-53) 

 مقياس شادکامي مونتس

The memorial university of 
new foundland scale of 

happiness (MUNSH) 
 فارسي

تجربه  -احساس مثبت بزرگسال

 مثبت 

احساس منفي، تجربه 

 منفي

 (P-52) انيایر

 فارسي Identity Style Inventory (ISI) پرسشنامه سبک هویت برزونسکي

 جهت گيري اطالعاتي - سال به باال 15

 جهت گيري هنجاري -

 جهت گيري سردرگم-

 تعهد-

 (P-54) ایراني

 مقياس دشواري هاي تنظيم هيجاني
Difficulties in Emotion 

Regulation Scale (DERS) 
 فارسي

اهداف ،  -عدم پذیرش البزرگس

تکانه، آگاهي، راهبردها 

 و شفافيت

 (P-55) ایراني

 شاخص عملکرد جنسي زنان
Female Sexual Function Index 

(FSFI) 
 فارسي

 -تحریک رواني -ميل بزرگسال

 -ارگاسم -رطوبت

رضایتمندي و درد 

 جنسي

 (P-56) ایراني

 فارسي Hill perfectionism Inventory سياهه کمال گرایي هيل

 حساسيت بين فردي - بزرگسال

 تالش براي عالي بودن-

 نظم و سازماندهي-

ادراک فشار از سوي  -

 والدین

 هدفمندي -

استانداردهاي باال  -

 براي دیگران

 (P-57) ایراني

 پرسشنامه رضایت جنسي
 

 فارسي

احساسات و نگراني  بزرگسال

شخصي درباره محبت و 

ابراز آن ، ميزان و رابطه 

 سي با همسرجن

 (P-58) ایراني

 مقياس چند وجهي منبع کنترل سالمت
Multidimential Health locuse 

of control (MHLC) 
 فارسي

منبع کنترل سالمت  بزرگسال

 دروني

منبع کنترل مربوط به 

 افراد موثر

منبع کنترل سالمت 

 (P-59) ایراني



 مربوط به شانس

 

 مقياس تجارب معنوي روزانه

 

 

The daily spiritual experience 
scale 

 

 فارسي

 

 بزرگسال

 

 ارتباط با خدا

 آگاهي از وجود خدا

 عقاید و باورها

 

 ایراني

 

(P-60) 

 آزمون ویگوتسکي
Vigotsky Test (Concept 

Formation Test) 
 فارسي

بزرگسال و 

 شيزوفرن

سنجش فرایند مفهوم 

 سازي

 (P2-1) ایراني

 ارسيف Enrich پرسشنامه رضایت زناشوئي
سنجش رضایت  زوجها

 زناشویي

 (P2-2) ایراني

 پرسشنامه مقياس عشق
 

 (P2-3) ندارد سنجش عاشقي بزرگسال فارسي

 (P2-4) ایراني خودسنجي رغبت دانش آموزان فارسي Holland Questionnaire شغلي-راهنماي رغبت سنج تحصيلي

 (P2-5) ایراني سنجش سالمت عمومي بزرگسال فارسي GHQ پرسشنامه سالمت عمومي

 مقياس خودپنداري راجرز
 

 فارسي
سنجش خود واقعي و  بزرگسال

 خودایده آل

 (P2-6) ایراني

 آزمون جمالت نيمه تمام ساکس
 

 (P2-7) ایراني فرافکني بزرگسال فارسي

 (P2-8) ایراني تصور از خود بزرگسال فارسي Beck self-concept Test (BSCT) آزمون خودپنداشت بک

 SCL-90 آزمون
 

 (P2-9) ایراني سنجش سالمت رواني بزرگسال فارسي

 آزمون عزت نفس کوپر اسميت
 

 فارسي
کودک و 

 نوجوان

 (P2-10) ایراني سنجش عزت نفس

 پرسشنامه قدرت ریسک
 

 فارسي
سنجش قدرت  بزرگسال

 خطرکردن

 (P2-11) ندارد

 پرسشنامه محبوبيت
 

 (P2-12) ندارد سنجش ميزان محبوبيت بزرگسال فارسي

 پرسشنامه کنترل خشم
 

 فارسي
سنجش ميزان چيرگي  بزرگسال

 برخشم

 (P2-13) ندارد

 پرسشنامه درونگرائي و برونگرائي
 

 فارسي
تشخيص برونگرایي و  بزرگسال

 درونگرایي

 (P2-14) ندارد

 پرسشنامه شناخت و داوري نسبت به مردم
 

 (P2-15) ندارد استعداد قضاوت بزرگسال فارسي

 خودشناسي پرسشنامه
 

 (P2-16) ندارد خودانگاره فرد بزرگسال فارسي

 پرسشنامه استفاده بهينه از وقت
 

 (P2-17) ندارد استفاده مطلوب از زمان بزرگسال فارسي

 پرسشنامه استرس
 

 فارسي
ارزیابي واکنش نسبت به  بزرگسال

 استرس

 (P2-18) ندارد

 پرسشنامه تشخيص هيجان و احساسات
 

 فارسي
نجش ميزان هيجانات س بزرگسال

 و احساسات

 (P2-19) ندارد



 پرسشنامه قدرت تخيل
 

 (P2-20) ندارد سنجش قدرت تخيل بزرگسال فارسي

 چک ليست خالقيت جانسون
 

 (P2-21) ایراني خودسنجي خلقيت بزرگسال فارسي

 آزمون جمالت ناتمام استين
 

 (P2-22) ایراني فرافکني سال به باال12 فارسي

گاري دانش آموزان پرسشنامه ساز

 دبيرستاني
AISS فارسي 

سنجش سازگاري دانش  سال 18تا  14

 آموزان

 (P2-23) ایراني

 فارسي KNPI پرسشنامه شخصيتي روان نژندي
توان گرایش روان  بزرگسال

 رنجورخویي

 (P2-24) ایراني

پرسشنامه راهنمایي افراد براي موقعيتهاي 

 استرس زا

Coping Inventory for Stressful 
Situation 

 انگليسي
سنجش روشهاي  سال به باال13

 راهنمایي

 (P2-25) خارجي

 Quality of life Questionnaire پرسشنامه کيفيت زندگي
ارزیابي کيفيت زندگي  بزرگسال انگليسي

 فردي

ایراني و 

 خارجي

(P2-26) 

 Orpheus سنجش خصوصيات شخصي براساس کار
سنجش هویت و  بزرگسال انگليسي

 يات افرادخصوص

 (P2-27) خارجي

 جوانان ADHDتشخيص ابعاد 
Conner's Adult ADHD Rating 

Scales (CAARS) 

 ADHDتشخيص ابعاد  سال به باال18 انگليسي

 جوانان

 (P2-28) خارجي

 روابط بين رفتار و سيستم عصبي
Tower of London Drexel 

University (TOLDX) 

کودک،  انگليسي

نوجوان و 

 جوانان

بط بين رفتار و روا

 سيستم عصبي

 (P2-29) خارجي

 سنجش ابعاد اصلي اضطراب نوجوانان
Multidimensional Anxiety 

Scale of Children (MASC) 

سنجش ابعاد اصلي  نوجوانان انگليسي

 اضطراب نوجوانان

 (P2-30) خارجي

 فارسي NEO آزمون شخصيتي نئو
عامل اصلي  5سنجش  بزرگسال

 شخصيت

 (P2-31) ایراني

 آزمون عزت نفس آیزنک
 

 (P2-32) ایراني سنجش عزت نفس بزرگسال فارسي

 آزمون اضطراب زانک
 

 (P2-33) ایراني سنجش اختالل اضطراب بيماران فارسي

 پرسشنامه پذیرش اجتماعي
 

 (P2-34) ایراني سنجش پذیرش اجماعي بزرگسال فارسي

 آزمون افسردگي کودکان )ماریاکواس(
 

 (P2-35) ایراني تشخيص افسردگي کودکان فارسي

صفت -آزمون اضطراب حالت

 اسپيلبرگر)دکتراحدنویدي(
STAI-Y فارسي 

تشخيص اختالالت  بيماران

 اضطرابي از افسردگي

 (P2-36) ایراني

 آزمون هيجان خواهي زاکرمن
 

 فارسي
سنجش ميزان هيجان  بزرگسال

 خواهي

 (P2-37) ایراني

 (P2-38) ایراني سنجش افکار خودکشي بيماران فارسي Beck suicide scale Ideation ( BSSIمقياس سنجش افکارخودکشي بک)

 (P2-39) ایراني سنجش انواع ترس بزرگسال فارسي FCL پرسشنامه ترس

 (P2-40) ایرانيسنجش وسواس فکري  بيماران فارسي PIOS پرسشنامه وسواس مذهبي



 مذهبي

 

 آزمونهاي آشنباخ

 

 

CBCL 

 

 فارسي

 

 نکودکا

 

افسردگي و اضطراب 

 کودکان

 

 ایراني

 

(P2-41) 

آزمون سيستم هاي بازداري/فعالسازي 

 رفتاري
BIS/BAS فارسي 

بررسي صفات شخصيتي  بيماران

و سيستم هاي 

 بازداري/فعالسازي

 (P2-42) ایراني

 مقياس ارزشهاي شغلي و خانوادگي
 

 فارسي
تفسيرارزشها، نگرشها  زنان دانشجو

 نقشها  و

 (P2-43) ایراني

 پرسشنامه سازگاري ازدواج فرم الف و ب
 

 (P2-44) ایراني سازگاري زناشویي زوجها فارسي

 3آزمون باليني چند محوري ميلون
Million Clinical Multiaxial 

Inventory III (MCMI-III) 

الگوي باليني 14سنجش  بزرگسال فارسي

 نشانگان باليني 10و 

 (P2-45) ایراني

 Sport Competition Anxiety قابت در ورزشآزمون اضطراب ر

Test 
 (P2-46) ایراني سنجش اضطراب رقابتي بزرگسال فارسي

 فارسي Affective Control Scale مقياس کنترل عواطف
سنجش ميزان کنترل  بزرگسال

 افراد

 (P2-47) ایراني

مقياس دینداري و ارزیابي سطوح دینداري 

  اقشار مختلف جامعه ایران
 فارسي

 (P2-48) ایراني سنجش ميزان دینداري بزرگسال

 پرسشنامه چند وجهي مسایل جنسي
 

 فارسي

حرمت، اشتغال دهني،  بزرگساالن

کنترل جنسي دروني، 

آگاهي ، انگيزش، 

اضطراب، قاطعيت، 

افسردگي، کنترل جنسي 

بيروني، نظارت، ترس از 

 رابطه و رضایت جنسي

 (P2-49) ایراني

 مساالندلبستگي به والدین و ه
 

 فارسي
کودکان و 

 نوجوانان

 (P2-50) ایراني سنجش سبک دلبستگي

 افسردگي کودکان و نوجوانان
 

 فارسي
کودکان و 

 نوجوانان

 (P2-51) ایراني DSMمالکهاي 

 مقياس خوش بيني
 

 فارسي
انتظارات نسبت به  بزرگسال

 پياودهاي زندگي

 (P2-52) ایراني

 بنيانهاي اخالقي
 

 فارسي

 –قيت و آسيب مرا بزرگسال

وفاداري به  –انصاف 

احترام به  –گروه 

اخالص و  -مرجعيت

 تقدس

 (P2-53) ایراني



 

 

  راهنماي مصاحبه اوليه و ثبت شرح حال

 

 

 فارسي

 
 

بزرگسال و 

 کودک

  
 

 ایراني

 
 

(P2-54) 

 

مقياس افسردگي مرکز مطالعات 

 اپيدميولوژیک
 

 
 

 فارسي

 

 

 بزرگسال

 

 

احساسات و رفتارهاي 

 افسرده وار

 

 

 خارجي

 

 

(P2-55) 

 پرسشنامه بهزیستي عمومي
 

 فارسي

بهزیستي  -اضطراب بزرگسال

احساس  –مثبت 

احساس  -خودکنترلي

سالمت  -سرزندگي

 عمومي

 (P2-56) ایراني

 ارزیابي رابطه مادر و کودک
Mother – child relationship 

Evaluation (MCRE.) 
 فارسي

بيش  -پذیرش فرزند بزرگسال

سهل  -حمایتگري

 طرد فرزند -گيري

 (P2-57) ایراني

 Mattered Postnatal attachment پرسشنامه دلبستگي پس از تولد
Scale 

 فارسي

کيفيت دلبستگي ، نبود  ماه 0-36

رضایت از  -خصومت

 تعامل

 (P2-58) ایراني

مقياس دلبستگي بزرگساالن ) تجدید نظر 

 شده (

Revised Adult Attachment 

scale (RAAS) 
 فارسي

وابستگي، نزدیکي،  بزرگساالن

 اضطراب

 (P2-59) ایراني

 انگليسي Grady adjustment Battery آزمون سازگاري گردي
کودکان 

 دبستاني

 (P3-1) خارجي سنجش سازگاري

 انگليسي Family Relations Indicator شاخص روابط خانوادگي
سنجش روابط و  خانواده

 سات بين افراداحسا

 (P3-2) خارجي

 انگليسي Mooney problem Checklist فهرست مسایل موني
کودک و 

 نوجوان

تشخيص مشکالت 

 شخصيتي

 (P3-3) خارجي

 انگليسي The Bristol Social-Adjustment آزمون راهنماي سازگاري بریستول

کودکان 

 دبستاني

تشخيص ميزان 

سازگاري کودکان در 

 مدرسه و خانه

 (P3-4) يخارج

پرسشنامه مينه سوتا براي مطالعه بازخورد 

 آموزگاران

Minnesota Teacher Attitude 
Inventory 

 انگليسي
 (P3-5) خارجي سنجش بازخورد آموزگاران

پرسشنامه چندوجهي شخصيت مينه سوتا 

(MMPI ) 

Minnesota Multiphase 
Personality Inventory 

 فارسي
 (P3-6) انيایر ارزیابي شخصيت بزرگسال

 عاملي شخصيت )فارسي( 16پرسشنامه 
16 Personality factor 

Questionnaire 
 فارسي

اندازه گيري تخصصي  سال به باال16

عوامل نخستين 

 (P3-7) ایراني



 شخصيت

 (P3-8) خارجي ارزیابي شخصيت دانشجو انگليسي The Personality Inventory پرسشنامه شخصيت برنروتر

 Thorndike Dimensions of اد طبایع ثراندیکپرسشنامه ابع

Temperament 
 انگليسي

دانش آموز و 

 دانشجو

 (P3-9) خارجي ارزشيابي ابعاد شخصيت

 Kent-Rosanoff Free روزانف –آزمون تداعي آزاد کنت 

Association Test 
 (P3-10) خارجي تداعي آزاد سال به باال4 انگليسي

 (P3-11) ایراني سنجش افسردگي بزرگسال فارسي Beck Depression Inventory (BDIپرسشنامه افسردگي بک )

 Wittenborn psychiatric Rating مقياس ارزیابي روانپزشکي ویتنبورن

Scale 
 فرانسه

تشخيص بيماریهاي  بيمار رواني

 رواني

 (P3-12) خارجي

 (P3-13) خارجي شخصيت فرافکني کودک فرانسه Le Test Pâté-Noire ان-آزمون پي

 فارسي Bender Motor Gestalt Test آزمون گشتالت حرکتي بندر
و  کودک 

 بزرگسال

 (P3-14) ایراني حرکتي-فرافکني ادراکي

 انگليسي Pick ford Projective Pictures تصاویر فرافکن پيکفورد
 15الي5

 سال

-فرافکني تشخيصي

 درماني

 (P3-15) خارجي

 (P3-16) خارجي فرافکني نوجوان انگليسي Symonds Picture Story Test آزمون داستانهاي مصور سيموندز

 انگليسي Make a Picture Story Test آزمون قصه سازي از روي تصویر
قصه سازي از روي  سال به باال6

 تصویر

 (P3-17) خارجي

 آزمون اندریافت موضوع بالک
Thematic Apperception Test 

(TAT) 
 فارسي

بيماران 

 بزرگسال

 (P3-18) فارسي تشخيص اختالالت رواني

 آزمون اندریافت کودکان
Children's Apperception Test 

(CAT) 
 فارسي

بيماران 

 کودک

 (P3-19) فارسي تشخيص اختالالت رواني

 (P3-20) فارسي فرافکني بيماران فارسي Rorschach Test آزمون روشاخ

 (P3-21) خارجي فرافکني سال 30تا 10 فرانسه Test Zulliger آزمون فرافکني زولگير

 The Object Relation آزمون روابط عاطفي

Technique 
 (P3-22) خارجي فرافکني شخصيت بيمار رواني انگليسي

 Dynamique Personnelles (DPIآزمون پویائي شخصيت )
Images 

 (P3-23)    فرانسه

 Le Psycho diagnostic Myo آزمون حسي و حرکتي نگرش رواني

kinetique 
 (P3-24)    فرانسه

 (P3-25)    فرانسه Le Test De Metamorphoses آزمون تبدیل شخصيت

 Personality and Personal پرسشنامه بيماریهاي شخصيت

Illness Questionnaires 
 انگليسي

سنجش عالئم،  بيمار

بازخوردها و صفات 

 شخصيتي

 (P3-26) خارجي

 انگليسي Security-Insecurity Inventory پرسشنامه ایمني وعدم ایمني
سنجش احساس ایمني  بزرگسال

 یا ناایمني

 (P3-27) خارجي



 The Flint In font Security مقياس احساس امنيت کودک
Scale 

 (P3-28) خارجي ارزشيابي سالمت روان سال2زیر  انگليسي

 College Inventory of Academic پرسشنامه دانشگاهي سازگاري تحصيلي

Adjustment 
 انگليسي

بررسي سازگاري  دانشجو

 تحصيلي

 (P3-29) خارجي

 Ben Sex-Role Inventory پرسشنامه نقش جنسيتي بم

بررسي سازگاري  بيماران رواني فارسي

بيماران رواني با محيط 

 بيمارستان

 (P3-30) ایراني

 Test de Frustration de آزمون ناکامي رزنوایک

Rosenzwig 
 فارسي

-ودکک

 بزرگسال

سنجش رفتار در برابر 

 ناکامي

 (P3-31) ایراني

 فرانسه Szondi Test آزمون زوندي
بزرگسال 

 مجرم

فرافکني شخصيت 

 جنایي

 (P3-32) خارجي

 (P3-33) ایراني تشخيص اضطراب بزرگسال فارسي Cattle Anxiety Test آزمون اضطراب کتل

 (P3-34) ایراني فرافکني اختالالت رواني سالمند فارسي S.A.T آزمون اندریافت سالمندان

 (P3-35) ایراني مطالعه رفتار انتزاعي سال به باال12 فارسي Wisconsin Card Sorting Test آزمون دسته بندي کارت ویسکانسين

 فارسي Ratter's Locus of Control Scale بيروني راتر -مقياس کنترل دروني
سنجش انتظارات افراد  بزرگسال

 اره منبع کنترلدرب

 (P3-36) ایراني

 فارسي Benton Visual Retention Test آزمون بازآزمائي بينائي بنتون
ارزیابي درک و حافظه  سال به باال8

 بينایي

 (P3-37) ایراني

 پرسشنامه روان شناسي رانندگي
 

 (P3-38) ندارد صالحيت در رانندگي بزرگسال فارسي

 پرسشنامه شکيبایي
 

 (P3-39) ندارد سنجش بردباري البزرگس فارسي

 پرسشنامه شجاعت
 

 (P3-40) ندارد واکنش در برابر ترس بزرگسال فارسي

 فارسي Compatibility پرسشنامه سازگاري
سنجش مقابله در برابر  بزرگسال

 مشکالت

 (P3-41) ندارد

 فارسي Interest in Material Things پرسشنامه عالقه به مادیات
ندگي یا تسلط سنجش ب بزرگسال

 بر پول

 (P3-42) ندارد

 فارسي To Believe at Extravagant پرسشنامه اعتقاد به خرافات
ارزیابي گرایش به  بزرگسال

 باورهاي خرافي

 (P3-43) ندارد

 مقياس سنجش افسردگي هميلتون
 

 (P3-44) ایراني سنجش افسردگي بزرگسال فارسي

 آزمون جمله هاي ناتمام راتر
 

 (P3-45) ندارد فرافکني سالبزرگ فارسي

 پرسشنامه قدرت رهبري
 

 (P3-46) ندارد سنجش استعداد رهبري بزرگسال فارسي

 پرسشنامه خود بيمارانگاري
 

 فارسي
سنجش دغدغه فکري  بزرگسال

 سالمتي

 (P3-47) ندارد

 آزمون شخصيتي بایچمن
 

 فارسي
حالت رواني  9سنجش  سال 18تا  11

 شخصيت

 (P3-48) ایراني



 

  زمون شخصيتي وودورثآ

 

 فارسي

 

 بزرگسال

 

سنجش حالت رواني 

 شخصيت

 

 ایراني

 

(P3-49) 

 (   2Nآزمون شخصيتي کرنل )فرم
 

 فارسي
سنجش روان پزشکي و  بيمار

 روان تني

 (P3-50) ایراني

 (P3-51) ایراني خودسنجي شخصيت سال 18تا  7 فارسي CSCS مقياس خود پنداره کودکان

 

 رهپرسشنامه خودپندا

. 
cscs 

 

 فارسي

 

 نوجوان

 

سنجش خصوصيت 

 فردي

 

 خارجي

 

(P3-52) 

 (P3-53) ایراني سنجش تحمل بزرگسال فارسي ERTO آزمون تحمل ناکامي

 مقياس عزت نفس پپ
 

 فارسي
کودک و 

 نوجوان

 (P3-54) خارجي سنجش عزت نفس

مقياس خودسنجي التزام عملي به اعتقادات 

  اسالمي
 فارسي

نوجوان و 

 جوان

ندازه گيري رفتارهاي ا

 دیني

 (P3-55) ایراني

 (P3-56) خارجي ارزیابي شدت اضطراب بزرگسال فارسي HRSA مقياس درجه بندي اضطراب هاميلتون

پرسشنامه راهنماي نيازهاي دانش آموزان 

 دبيرستاني
GNI فارسي 

دانش آموزان 

 دبيرستاني

خودسنجي نيازهاي 

 ضروري

 (P3-57) خارجي

 BوAع آزمون شخصيت نو
 

 فارسي
سنجش شخصيت نوع  بزرگسال

AوB 

 (P4-1) ایراني

 آزمون اضطراب
 

 فارسي
ازریابي سطح کلي  بزرگسال

 اضطراب

 (P4-2) ندارد

 آزمون کمرویي
 

 (P4-3) ایراني تشخيص کمرویي بزرگسال فارسي

 آزمون تجدید نظر شده و منبع کنترل
 

 فارسي
ارزیابي منبع کنترل و  بزرگسال

 سبک اسنادي

 (P4-4) ندارد

 فارسي MHC چک ليست بهداشت رواني
تشخيص وضع رواني  بزرگسال

 بيمار قبل از بيماري

 (P4-5) ایراني

 پرسشنامه شخصيتي چند جنبه اي برن رویتر
 

 فارسي
سنجش ویژگيهاي  سال به باال16

 شخصيت

 (P4-6) ندارد

 فارسي AGQ پرسشنامه پرخاشگري
تهاجم،کينه توزي و  بزرگسال

 خشم

 (P4-7) یرانيا

 (P4-8) ایراني سنجش مولفه هاي خشم سال به باال15 فارسي STAXI-2 پرسشنامه خشم اسپيلبرگر

 آزمون نقاشي خانواده
 

شناسائي روابط کودک با  کودک فارسي

 افراد خانواده

 (P4-9) ایراني

       



 

پرسشنامه رفتاري راتر کودکان )فرم والدین 

 و معلم(

 
Rutter’s Behavior Scale for 

Children 

 

 فارسي

 

کودک زیر 

 سال12

 

تشخيص ناراحتي هاي 

 رواني

 

 ایراني

 

(P4-10) 

پرسشنامه بررسي مشکالت و نقاط قوت 

 کودکان و نوجوانان

Strengh and Difficulties 

Questionnaire (SDQ) 

 (P4-11) ایراني تشخيص نقاط قوت سال 16تا  3 فارسي

 لدینپرسشنامه نگرش فرزند به وا
 

سنجش ميزان مشکالت  سال به باال 12 فارسي

 فرزند با پدرومادر

 (P4-12) ایراني

 (P4-13) ایراني سنجش خشم و ناکامي سال 16تا6 فارسي Children’s Inventory of Anger پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان

 (P4-14) خارجي ش استرسسنج سال به باال12 فارسي Hari’s Stress Inventory پرسشنامه استرس هري

 (P4-15) خارجي بررسي کيفيت خواب بزرگسال فارسي Pittsburg Sleep Quality Index (PSQIپرسشنامه کيفيت خواب )

 (P4-16) خارجي اختالل جنسيت بزرگسال فارسي Ben Sex-Role Inventory پرسشنامه نقش جنسيتي بم

 Family Problem Solving Scale مقياس حل مشکل خانواده
اندازه گيري مهارت حل  بزرگسال فارسي

 مشکل زن و شوهر

 (P4-17) ایراني

 Alport Religious Context Scale مقياس جهت گيري مذهبي آلپورت

سنجش جهت گيري  بزرگسال فارسي

هاي بيروني با دروني 

 مذهب

 (P4-18) ایراني

 آزمون تصویر تن فيشر
 

سنجش ویژگيهاي کلي  بزرگسال فارسي

 بدن

 (P4-19) ایراني

 Irrational Belilef Test (IBT) آزمون باورهاي غيرمنطقي جونز
سنجش عقاید غير  بزرگسال فارسي

 منطقي

 (P4-20) ایراني

 مقياس افسردگي، اضطراب و استرس
The Depression Anxiety Stress 

Scale (DASS) 

سنجش افسردگي،  سال به باال15 فارسي

 اضطراب و استرس

 (P4-21) يایران

پرسشنامه سنجش نگرشهاي مذهبي )اسالم 

 شيعي(

Religion Assessment 
Questionnaire 

 (P4-22) ایراني سنجش دینداري بزرگسال فارسي

 (P4-23) خارجي سنجش عزت نفس نوجوان فارسي Rosenberg’s Self-Esteem Scale مقياس عزت نفس روزنبرگ

 (P4-24) ایراني ميزان شادگامي  فارسي Oxford happiness Inventory پرسشنامه شادکامي آکسفورد

 (P4-25) ندارد سنجش گرایش هویت نوجوان به باال فارسي Aspect of Identity Questioner پرسشنامه ابعاد هویت

 Basic Psychological Needs مقياس نيازهاي اساسي روان شناختي

Scales 

 رضایتمندي از نيازهاي بزرگسال فارسي

 اساسي روان شناختي

 (P4-26) ندارد

 Beck Anxiety Inventory مقياس اضطراب بک
بزرگسال  فارسي

 بيمار

 (P4-27) ایراني ميزان اضطراب

 مقياس جهت گيري اسناد عمومي
General Causality Orientation 

Scale (GCOS) 

سنجش گرایش اسنادي  بزرگسال فارسي

 افراد

 (P4-28) ندارد

       



 

 گيري زندگي آزمون جهت

 

Life Orientation Test (LOT) 

 

 

 فارسي

ارزیابي خوش بيني  بزرگسال

 سرشتي

 (P4-29) ندارد

پرسشنامه تشخيص اختالالت مرتبط با 

 اضطراب کودکان

The Screen For Child Anxiety 
Related Emotional Disorders 

Scale (SCARED) 

ارزیابي اضطراب  سال 18تا  7 فارسي

 کانکود

 (P4-30) خارجي

 The Nicotine Dependence مقياس نشانگان وابستگي به نيکوتين

Syndrome Scale 

ارزیابي وابستگي به  بزرگسال فارسي

 نيکوتين

 (P4-31) ندارد

پرسشنامه وابستگي به نيکوتين 

 )سيگار(فاگرستروم

Measuring Nicotine 

Dependence 

ارزیابي وابستگي به  بزرگسال فارسي

 يکوتينن

 (P4-32) ندارد

 

  آزمون خودیاري اعتياد

 

 فارسي

 

 بزرگسال

 

سنجش عوامل مقابله با 

 اعتياد

 

 ندارد

 

(P4-33) 

 (P4-34) ندارد ارزیابي فشار رواني بزرگسال فارسي Perceived Stress Scale پرسشنامه استرس ادراک شده

 پرسشنامه هوشياري فرایبورگ
Freiburg Mind Fulness 

Inventory (FMI) 

اندازه گيري هوشياري  بزرگسال فارسي

 فراگير

 (P4-35) خارجي

 Children’s Inventory of Anger مقياس راهبردهاي مقابله اي نوجوانان
بررسي روشهاي  سال 18تا  12 فارسي

 کنارآمدن با مشکالت

 (P4-36) خارجي

 (P4-37) خارجي سنجش افسردگي سال به باال12 فارسي Goldberg Depression Scale پرسشنامه افسردگي گلدبرگ

 (P4-38) خارجي سنجش اختالل هراس بزرگسال فارسي The Panic Belief Inventory پرسشنامه باور هراس گرینبرگ

 مقياس صميميت
 

سنجش مهرو صميميت  بزرگسال فارسي

 خانواده

 (P4-39) ایراني

 فهرست گرایش به قدرت
 

به تشخيص گرایش  بزرگسال فارسي

 انواع قدرت

 (P4-40) ندارد

 پرسشنامه اضطراب سخنراني
The Speech Anxiety Thoughts 

Inventory (SATI) 

سنجش افکار اضطرابي  بزرگسال فارسي

 در هنگام سخنراني

 (P4-41) ندارد

 Sarason Test Anxiety Scale مقياس اضطراب امتحان ساراسون
اندازه گيري اضطراب  کودک به باال فارسي

 امتحان

 (P4-42) خارجي

 فهرست اختالل استرس پس از ضربه
The Post traumatic Stress 

Disorder Checklist (PCL) 

سنجش عالیم اختالل  بزرگسال فارسي

 استرس پس از سانحه

 (P4-43) خارجي

 (P4-44) ندارد سنجش نگراني از مرگ بزرگسال فارسي Death-Related Anxiety Scale مقياس اضطراب مرگ

 پرسشنامه باورهاي وسواسي
Obsessive Belives 

Questionnair (OBQ) 
 (P4-45) ایراني سنجش باورهاي هراس بزرگسال فارسي

-Maudsley Obsessive عملي مادزلي-پرسشنامه وسواس فکري
Compulsive Inventory 

 (P4-46) خارجي سنجش وسواس بزرگسال فارسي

       



  براونعملي یيل -پرسشنامه وسواس فکري
Yale-Brown Obsessive 

Compulsive Scale(Y-Bocs) 

 (P4-47) خارجي سنجس وسواس فکري بزرگسال فارسي

مقياس اضطراب کودکان اسپنس )نسخه 

 والدین وکودک(

Spence Children’s Anxiety 

Scale 

سنجش اضطراب  سال 15تا  8 فارسي

 کودکان

 (P4-48) ندارد

 The Eating Attitudes Test (EAT-26آزمون نگرش به تغذیه )
دختران  فارسي

 سال به باال15

سنجش نشانگان بي 

 اشتهایي عصبي

 (P4-49) خارجي

 Internet Addiction Test آزمون اعتيادبه اینترنت
سنجش وابستگي به  همه سنين فارسي

 اینترنت

 (P4-50) خارجي

 پرسشنامه مهارتهاي هشياري فراگير کنتاکي
Kentucky Inventory Of 

Mindfulness Skill (KIMS) 

ارزیابي هوشياري  بزرگسال فارسي

 فراگير

 (P4-51) خارجي

 (P4-52) ایراني سنجش احساس تنهایي سال 15تا  8 فارسي The Lonelilness Scale مقياس تنهایي آشر)کودکان(

 Self-Control Scale مقياس خودکنترلي
اندازه گيري ميزان  بزرگسال فارسي

 رل خودکنت

 (P4-53) خارجي

بریگز)تيپ هاي -پرسشنامه سنخ نماي مایرز

 شخصيت(

Myers-Bringgs Type 

Indicator(MBTI) 

بررسي تيپ هاي  بزرگسال فارسي

 شخصيت

 (P4-54) ایراني

 (P4-55) خارجي سنجش اميدواري بزرگسال فارسي Hope Scale پرسشنامه اميدواري اشنایدر

 (P4-56) ندارد سنجش انگيزه دروني بزرگسال فارسي Intrinsic Motivation Inventory پرسشنامه انگيزش دروني

 Soirt Anxiety Scale مقياس اضطراب ورزشي
سنجش اضطراب  سال به باال 12 فارسي

 جسماني و شناختي

 (P4-57) خارجي

 پرسشنامه جو ورزشي
The Sport Climate 

Questionnaire(SCQ) 

نجش ميزان حمایت از س سال به باال 12 فارسي

 استقالل

 (P4-58) ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 


