
 

 نام آزمون به فارسي
نام آزمون به 

 انگليسي
 کد اعتبار و روایي هدف گروه سني زبان

آزمون کوتاه کنت برای سنجش 

 هوش کلي

Kent Series 
Emergency Scale 

 سال 14-5 انگليسي
سنجش هوش 

 کلي
 (E-1) خارجي

 آزمون طبقه بندی وسمن
Wes man 
Personnel 

Classification Test 

 بزرگساالن انگليسي
سنجش توانایي 

 کالمي و ریاضي
 (E -2) خارجي

 آزمون هوش کارلتون
The Carlton 

Intelligence Test 
No.1, No.2 

 سال 12-10 انگليسي
سنجش ميزان 

 هوش کودکان
 (E -3) خارجي

 Army General آزمون طبقه بندی عمومي ارتش
Classification Test 

 سربازان انگليسي
سنجش هوش 

 کلي
 (E -4) خارجي

 آزمون اصالح شده آلفا

Modified Alfa 
Examination 

(Form 9) 
 انگليسي

هفتم تا 

 دوازدهم
 (E -5) خارجي هوش کلي

 Revised Beta اصالح شده بتا آزمون
Examination 

 انگليسي

بزرگساالن 

کم سواد و 

متکلم به زبان 

 بيگانه

 (E -6) خارجي هوش کلي

 آزمون استعداد رواني اوتيس
Otis Quick-

Scoring Mental 
Ability 

 انگليسي
کودکان اول 

 تا نهم دبستان
 (E -7) خارجي هوش

 آزمون استعداد رواني اوتيس

Otis Self 
Administering 

Test (Form A) 
 انگليسي

دبيرستان تا 

 دانشگاه
 (E -7) خارجي هوش

 Test Mosaiquce هوش آزمای مختلط ژیل
De Gill 

 سال 11-6 انگليسي
سنجش رشد 

 رواني
 (E -8) خارجي

 آزمون توانشهای نخستين
Primary Mental 

Abilities (PMA) 
 انگليسي

کودکستان تا 

 دبيرستان
 (E -9) خارجي هوش

 (E -10) خارجيخزانه لغات، دانشجویان و  انگليسي The Multi آزمون چند وجهي استعداد

 هوش آزمونهای -3



Aptitude Test  افراد

 غيرمتخصص

اطالعات عمومي، 

حساب، سری 

اعداد، طبقه بندی 

اشکال، درک 

مکانيکي، 

بازشناسي کلمات، 

حروف درهم 

ریخته، بازبيني و 

 استعداد فضایي

تحصيلي کولمن آزمون استعداد 

 اندرسن

Kuhlmann-
Anderson Test 

 انگليسي
کودکستان تا 

 دبيرستان
 (E -11) خارجي هوش کلي

آزمون استعداد تحصيلي کولمن 

 اندرسن

Kuhlmann-
Anderson Test 

 انگليسي

کالسهای 

چهارم تا 

 هفتم

سنجش هوش 

 کلي
 (E -12) خارجي

آزمون استعداد تحصيلي کولمن 

 اندرسن

Kuhlmann-
Anderson Test 

 انگليسي
کودکستان تا 

 دبيرستان

هوش و استعداد 

 عملي
 (E -13) خارجي

 Dane shill آزمون هوش دانشيل
Intelligence Test 

 (E -14) خارجي هوش سال 11-9 انگليسي

 آزمون استعداد کلي منچستر

Manchester 
General Ability 

(Serios.1) 
 انگليسي

 14تا  13

 سال
 (E -15) خارجي کليهوش 

 آزمون استعداد کلي منچستر

Manchester 
General Ability 

(Serios.2) 
 (E -16) خارجي هوش کلي دبيرستان انگليسي

 College آزمون استعداد تحصيلي عالي
Qualification Test 

 انگليسي
بدو ورود به 

 دانشگاه
 (E -17) خارجي هوش کلي

 Vineland Social مقياس رشد اجتماعي وینالند
Maturity Scale 

 فارسي
نوجواني به 

 بعد

خودیاری کلي، خودیاری 

در خوردن، خودیاری در 

لباس پوشيدن، رهبری 

خود، شغل، ارتباط ، 

 حرکت و اجتماعي شدن

 (E -18) ایراني

 (E -19) خارجيسنجش عمل بزرگساالن  انگليسي The Whistlerسنجش عمل هوشمندانه )آزمون 



مشاغل در  Strategy Test تاکتيك ویسلر(

تجاری و 

 صنعتي

 هوشمندانه

 سنجش توانائيهای شناختي

Cognitive Abilities 
 Test Primary 

Batteries (Form 1) 
 انگليسي

کودکستان تا 

 سوم ابتدایي
 (E -20) خارجي توانایيهای شناختي

 سنجش توانائيهای شناختي

Cognitive 
Abilities Test 

Primary 
Batteries (Form 

2) 

 انگليسي
سوم ابتدایي 

 تا دانشگاه

توانایيهای 

 شناختي
 (E -21) خارجي

 آزمون ترسيم آدمك گودیناف
Goodenough-
Harris Drawing 

Test 

انگليسي/ 

 فارسي
 سال 3-15

سنجش هوش و 

 شخصيت کودک
 (E -22) ایراني

 آزمون تکميل تصاویر
 

 (E -23) ایراني ضریب هوشي سال 11-5 فارسي

کتل -بي-مقياس هوشي آر

و  Aفرمهای  -3و2 ، 1)مقياس

B ) 
 

 فارسي

پيش 

دبستان تا 

 بزرگسال

 (E -24) ایراني شخصيت

مجموعه آزمون شناختي تشخيصي 

 کي

Cognitive 
Diagnostic 

Battery (Stanley 

R.Kay) 

 فارسي

سال،  1-11

بيماران 

رواني، افراد 

عقب مانده 

 ذهني

ارزیابي اختاللهای 

 عقلي
 (E -25) ایراني

 آزمون هوش هيجاني بارون

Baron Emotional 
Quotient 

Inventory Youth 
Version 

 سال 18-7 انگليسي
ارزیابي هوش 

 هيجاني
 (E -26) ایراني

مقياس خودسنجي هوش 

 هيجاني )دکتر قرباني(

Emotion 
Intelligence 

Scale 

 بزرگساالن فارسي
ارزیابي هوش 

 هيجاني
 (E -27) ایراني

 

 آزمون هوش هيجاني 

 

 فارسي

. 

سال به  18

 

سنجش هوش 

 

 ایراني

 

(E -28) 



 هيجاني باال سئوالي(90بارآن)

 Arthur Point مقياس امتيازی آرتور
Scale 

 (E -29) خارجي هوش کلي سال 15تا  4 انگليسي

 سال 15- 4 انگليسي Knox Cube Test آزمون مکعبهای نوکس
سنجش هوش 

 کلي
 (E -29A) خارجي

 

 آزمون سوگن

 

Seguin-Godard 
 

 

 

 

 انگليسي

 
افراد ناشنوا، 

ناگویا، و 

افرادی که در 

خواندن مشکل 

دارند و 

مبتالیان به 

صدمات مغزی 

 سال 15تا  5

 

سنجش سرعت 

عکس العملهای 

 ساده

 

 خارجي

 

(E -

29B) 

 Healy Pictorial آزمون تکميل تصاویر هيلي
Completion II 

 (E -29E) خارجي سنجش ادراک بزرگساالن انگليسي

 Goldstien-Scheere آزمون تفکر گلشين شيرر
Test 

 (E -30) خارجي هوش کلي بزرگساالن انگليسي

 سئوالي(20آزمون هوش هيجاني )
 

 بزرگساالن فارسي
سنجش هوش 

 هيجاني
 (E -31) ندارد

 آزمون موزائيك ژیل
 

 فارسي
دانش اموزان 

 ابتدایي
 (E -32) ندارد هوش و حافظه

آزمون هوش سانتوچي 

  ساله(6الي4)
 سال 6-4 فارسي

تشخيص کودکاني 

که کنترل دست 

 ضعيف دارند

سنجش مشکل 

جهت یابي 

 کودکان

سنجش کودکان 

 دیرآموز

 (E -33) ایراني

 (E -34) نداردسنجش درک  بزرگساالن فارسي Social Intelligence پرسشنامه هوش اجتماعي



Questionnaire  ،موقعيت

قابليت شخصيت، 

اعتماد، وضوح و 

 روشني و همدلي

 پرسشنامه هوش فرهنگي
Cultural 

intelligence 
inventory 

 فارسي

 دانشجویان

راهبرد شناخت 

دانش و یا شناخت 

 انگيزش رفتاری

 (E -37) ایراني

 پرسشنامه هوش معنوی
 

 فارسي

 دانشجویان

درک و ارتباط با 

 -سرچشمه هستي

یا زندگي معنوی 

اتکا به هسته 

 دروني

 ایراني

(E -38) 

 (RSMS) مقياس بلوغ اجتماعي رائو

 فارسي
کودکان و 

نوجوانان 

 دانش آموز

 -کفایت شخصي

کفایت ميان 

کفایت  -فردی

 اجتماعي

 ایراني

(E -39) 

سياهه خودگزارش دهي هوش 

 معنوی

Spiritual 
intelligence self- 
report inventory 

(SISRI-42) 

 فارسي

 بزرگساالن

تفکر وجودی 

توليد  -انتقادی

 -معاني شخصي

 -آگاهي متعالي

توسعه حالت 

 هشياری

 ایراني

(E -40) 

 پرسشنامه هوش معنوی جامع

Integrated 
spiritual 

intelligence scale 

(ISIS) 

 فارسي

سال به  15

 باال

جهت  -خوبي

 -گيری دروني

 -معناو مفهوم

وجود و 

حقيقت  -شخصيت

 -و صداقت

 تماميت و کليت

 ایراني

(E -41) 

 پرسشنامه هوش اخالقي
 

 (E -42) ایرانيمقياس هوش  10 بزرگساالن فارسي



 اخالقي

 Stanford-Binet بينه-هوش آزمای استنفورد
Intelligence Scale 

 انگليسي
دوسالگي به 

 بعد

سنجش هوش 

 کلي
 (F -1) خارجي

هوش آزمای وکسلر برای 

دبستاني گروههای کودکستاني و 

(WPPSI) 

Wechsler 
Preschool & 

Primary Scale of 
Intelligence 

انگليسي/ 

 فارسي
 (H-1) ایراني هوش کلي سال 4-7

هوش آزمای وکسلر برای 

 خردساالن

Wechsler 
Intelligence for 

Children 

انگليسي/ 

 فارسي
 (H-2) خارجي هوش کلي سال 5-15

 (WISC) مقياس وکسلر بلویو
The Wechsler-

Bellevue 
Intelligence Scale 

انگليسي/ 

 فارسي

سال به  10

 باال
 (H-3) ایراني هوش کلي

هوش آزمای وکسلر برای 

 (WAISبزرگساالن )

Wechsler Adult 
Intelligence Scale 

انگليسي/ 

 فارسي
 (H-4) ایراني هوش کلي بزرگساالن

مقياس بين المللي هوش کارکردی 

 ليتر

Liter International 
Performance 

Scale 

انگليسي/ 

 فارسي
 (H-5) خارجي هوش کلي سال 2-18

 

 


