
 

 

 کاغذی هزکش آرن –لیست آسهون های قلن  

 
 
 

 نام آسهون  هقیاس هورد سنجص گزوه هدف

ی
ی روان

ب ضناس
حوسه آسی

 

 

 تسرگساالى
ػالین هرضی ، ػالین اضطراتی ، اختالل خَاب ، وارورد 

 اجتواػی ، ػالین افسردگی

 
GHQ پرسطٌاهِ سالهت ػوَهی 

سال تِ تاال 18 DSM IV  MCMIتراساس I ٍ II ارزیاتی اختالالت رٍاًپسضىی هحَر  هحَری هیلَىپرسطٌاهِ چٌذ  

 پرسطٌاهِ افسردگی ته  سٌجص هیساى افسردگی تسرگساالى

ًَجَاًاىسٌجص هیساى افسردگی در  ًَجَاًاى  پرسطٌاهِ افسردگی ًَجَاًاى وَتچر  

سال 7-17  پرسطٌاهِ افسردگی وَدواى CDI  سٌجص هیساى افسردگی در وَدواى 

ّویلتَى پرسطٌاهِ افسردگی  سٌجص هیساى افسردگی تسرگساالى  

 پرسطٌاهِ اضطراب ته  اضطراب رٍحی ٍ ػالئن جسوی تسرگساالى

 پرسطٌاهِ اضطراب ّویلتَى  سٌجص هیساى اضطراب تسرگساالى

-ًطاًِ ػاطفی 1 ًطاًِ تذًی ٍ 11 تسرگساالى  پرسطٌاهِ اضطراب زًٍه  تذًی 

ػولی -ارزیاتی ٍسَاس فىری  تسرگساالى یػول –فىری ) پرسطٌاهِ ٍسَاس    ییل تراٍى( 

پرسطٌاهِ تاٍرّای ٍسَاسی  OBQ-44  ارزیاتی ٍسَاس فىری/ اّویت وٌترل افىار تسرگساالى  

سال 1/6-4 َّش ول – َّش غیروالهی -َّش والهی ارزیاتی     WPPSI آزهَى َّش ٍوسلر پیص دتستاًی 

ش
 هــو

سال 17-1/6 َّش ول – َّش غیروالهی -َّش والهی ارزیاتی     WISC-R وَدواى َّش ٍوسلرَى آزه  

تِ تاال 17 َّش ول – َّش غیروالهی -َّش والهی ارزیاتی     WAIS-R  تسرگساالى َّش ٍوسلرآزهَى  

سال تِ تاال9 سیاُ ٍ سفیذ آزهَى َّش ریَى  ارزیاتی َّش   

سال  1 -11  آزهَى َّش گَدیٌاف  ارزیاتی َّش 



 

 

 
هدفگزوه   نام آسهون هقیاس هورد سنجص 

 سایز آسهونها

 سال تِ تاال 16
اجتواػی، زًاًگی ٍ هرداًگی، -خَدتیواراًگاری،افسردگی،ّیستری ، اًحراف رٍاًی

 MMPI آزهَى ضخصیت  ضؼف رٍاًی ، پاراًَیا، هاًیا، اسىیسٍفرًی، درًٍگرایی اجتواػی

 تسرگساالى
، جثراى ، ّواًٌذ سازی ، درٍى فىٌی ، فرافىٌی ، اًىار ،دلیل تراضی ، ٍاپس راًی 

 ٍاوٌص ٍارًٍِ ، ٍاالیص،جا تِ جایی ، خیال تافی
پرسطٌاهِ هىاًیسن ّای 

 دفاػی

وَدواى ٍ 

 تٌذر گطتالت تررسی ضایؼِ هغسی تسرگساالى

سال  1 -14  واًرز تررسی تیص فؼالی در وَدواى 

  
 هون های کاهپیوتزی هزکش آرنلیست آس

 نام آسهون هقیاس هورد سنجص گزوه هدف

گزوه 
V

IEN
N

A
 

ًَجَاًاى ٍ 

 تسرگساالى

دلت، لطؼیت، تىاًطگری/ تَاًایی تؼوك، تفىر ٍ تاهل، ظرفیت ػولىردی، 

 اضتیاق ٍ ػاللِ، تحول ًاواهی، ّذفوٌذی ٍ اًگیسُ ػولىرد

AHA )آزهَى ًگرش تِ وار ( 

ًَجَاًاى ٍ 

 تسرگساالى

ارزیاتی دلیمی از ٍضؼیت حافظِ دیذاری وَتاُ هذت فرد، ضیَُ تِ یادسپاری ٍ 

 پردازش اطالػات دیذاری

NVLT  آزهَى یادگیری (

 غیروالهی(

ًَجَاًاى ٍ 

 تسرگساالى

 )ٍرزضىاراى(

ت ٍ لذرت پیص تیٌی  اجسام تررسی تَاًایی ٍرزضىاراى در زهاى ٍاوٌص، حرو

 در فضا

ZBA )  ، آزهَى تخویي زهاى

سرػت حروت اضیاء ٍ ... ترای 

 ارتماء ػولىرد ٍرزضىاراى (

 تسرگساالى
پیطرفت  ، پیطرفت ّواٌّگی چطن ٍ دست ،پیطرفت تَاًایی تؼمیة چطوی

 رٍد( یاتی )وِ ترای خَاًذى تِ وار هی ٍضؼیت جاًثی ٍ جْت
VLT ؼمیة چطوی () آزهَى ت 

 تسرگساالى
 ی واری حافظِ ٍ فضایی ی وَتاُ هذت حافظِ ظرفیتگیری  ارزیاتی ٍ اًذازُ

 فضایی

Visualization (2D) Spatial 

Orientation (3D)  سٌجص  (

تَاًایی تطخیص تصاٍیر 

 ّا ( یاتی آى چٌذتؼذی ٍ هَضغ

 تسرگساالى
ی  حافظِ ٍ فضایی ی وَتاُ هذت فظِحا ظرفیتگیری  جْت ارزیاتی ٍ اًذازُ

فضایی واری  
CORSI آزهَى حافظِ واری () 



 

 

 
 نام آسهون هقیاس هورد سنجص گزوه هدف

گزوه 
V

IEN
N

A
 

وَدواى ، 

ًَجَاًاى ٍ 

 تسرگساالى

 ارزیاتی غیروالهی َّش ػوَهی تر پایِ استذالل هٌطمی ٍ تفىرِ آهَزضی
CPM & SPM آزهَى َّش() 

ًَجَاًاى ٍ 

 تسرگساالى
 دلت اًتخاتی، تَجِ ٍ سرػت ٍاوٌص، رٌّی ًظیر تررسی هَلفِ ّای ضٌاختی ٍ

 COG توروس

 GESTA (Gestalt ارزیاتی تفىر تحلیلی تسرگساالى
Perception Test) 

 N-BACK تررسی حافظِ واری تسرگساالى

 
صهقیاس هورد سنج گزوه هدف  نام آسهون 

IV
A 6 سال تِ تاال 

ضاهل ًَع ووثَد تَجِ، ًَع تیص فؼال  ADHDتطخیص ٍ تفىیه اًَاع 

 )تىاًطگر(، ًَع ترویثی ٍ ًَع  ًاضٌاختِ

IVA+plus  آزهَى جاهغ (

 دیذاری ٍ ضٌیذاری (

 
 نام آسهون هقیاس هورد سنجص گزوه هدف

A
SEB

A 1/1  سال 80تا 

 رفتار ، فؼالی تیص/  تَجِ ًمص، تٌی رٍاى، ٍػاطفی، اضطراتی خلمی الالتاخت

 اختالل) توروس ٍ دلت هطىالت ،تفىر هطىالت ،یادگیری، سلَن، ای هماتلِ

 فرد ّای ضایستگیٍ  اجتواػی ّای هْارت هطىالت،( تَجِ در ًمص

CBCL 

 


