
 

 

 

 

 

 سنجیروان پژوهشی -علمی فصلنامة 

 1399 تابستان، 33، شمارة نهمدورة 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهنصاحب امتیاز 

  :دکتر حمزه گنجیمدیر مسئول 

  :دکتر حسن پاشاشریفیسردبیر 

  :مهرداد ثابتدکتر مدیر اجرایی 

 :هانیه بدیعی کارشناس اجرایی 

 هانیه بدیعی: و صفحه آرا نمونه خوان 

  :فصلیترتیب انتشار 

  :المللیبینگسترة انتشار 

 شمارة مجوز سازمان مرکزی        
151190

42735987
//

/   

  :مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

  :نسخه 1000شمارگان 

  :علوم اجتماعی -دانشکده روان شناسیرودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، نشانی 

  :76504262تلفن و فکس 

 

 



 
 

 
 

 

  شورای نویسندگان:

 دکتر عبداهلل امیدی، استادیار 

 دکتر مجتبی حبیبی، استادیار 

 اکبر سیف، استاددکتر علی 

  ،استاددکتر حسن پاشا شریفی 

  ،استادیاردکتر علی عسگری 

 دکتر فتحی آشتیانی، استاد 

 دکتر حمزه گنجی، استاد 

 کاشانی، دانشیار دکتر فرح لطفی 

 زند، استادیاردکتر جعفر نجفی 

 دکتر شهرام وزیری، دانشیار 

 دکتر کیانوش هاشمیان، دانشیار 

 دکتر حمید یعقوبی، استادیار 

 

 

 

 شرایط پذیرش مقاله

به ایمیل از طریق سامانه مجالت و یا تایپ و فایل آن  wordدر سیستم  12مقاله باید با فونت نازنین 

journalpsy@yahoo.com .های زیر را داشته باشد: شود که ویژگیای پذیرفته میمقاله ارسال گردد 

 سنجی مربوط شود و جنبة پژوهشی داشته باشد. به حیطه روان -1

های کلید به زبانهای فارسی و ترتیب زیر را رعایت کند: چکیده )خالصه( به زبانهای فارسی و انگلیسی، واژه -2

وش کنندگان، ابزار یا ابزارهای مورد استفاده، رانگلیسی، مبانی نظری و عملی )ادبیات تحقیق(، ویژگیهای شرکت

 . اجرا )طرح تحقیق( نتایج به دست آمده، تفسیر و نتایج، و منابع

کنندگان، ابزار، روش اجرا و نتایج به چکیده باید شش عنصر اصلی مقاله را شامل شود: هدف، فرضیه، شرکت -3

دست آمده. چکیده، حداکثر باید در 
4

صفحه نوشته شود و نباید پاراگراف داشته باشد. هدف چکیده این است  3

 که بیشترین اطالعات مربوط به عناصر اصلی تحقیق را، خیلی سریع، در اختیار خواننده قرار دهد. 

جمالت باید غیرشخصی باشد، یعنی در نوشتن آن از افعال مجهول الخط و آیین نگارش رعایت شود، رسم -4

 شود.استفاده 

منابع باید الفبایی و به ترتیب زیر تنظیم شود: نام خانوادگی و نام صاحب اثر، تاریخ چاپ کتاب، اسم کتاب  -5

 (.  APAبا حروف سیاه یا ایتالیک، محل نشر و ناشر )روش 

 شود. های ارسالی عودت داده نمیمقاله -6

 فصلنامه در ویراستاری مقاله آزادی عمل خواهد داشت.  -7

 های خود مسئول خواهند بود. صاحبان مقاله در مقابل نوشته -8

  های رسیده آزاد خواهد بود.فصلنامه در پذیرش یا عدم پذیرش مقاله -9
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 این فصلنامه

 

به تأیید کمیسیون بررسی و تأیید  15/11/90به تاریخ  427359/87الف: طی نامه شماره 

 مرکزی( رسیده است.نشریات دانشگاه آزاد اسالمی )سازمان 

 

 با حمایت انجمن علمی  22/10/93به تاریخ  32/931ب: طی تفاهم نامه شماره 

 روان شناسی بالینی ایران منتشر می شود.

 

پژوهشی دانشگاه آزاد  -جزء مجالت علمی 16/11/1395ج: طبق فهرست شماره سه مورخ 

های دکتری و کارشناسی اسالمی قرار گرفته است. اعضاء هیئت علمی، دانشجویان دوره 

ارشد، می توانند با چاپ مقاله در این نشریه، امتیاز الزم را کسب کنند. به منظور 

یه در سامانه ردستیابی به مجالت دانشگاه آزاد اسالمی، می توان از لینک نش

http://eval.journals.iau.ir .استفاده کرد 
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 روان سنجیپژوهشی  –علمی فرم اشتراک فصلنامة 

 

عالقه مندان برای مطالعه منظم فصلنامه، می توانند فرم زیر یا کپی آن را تکمیل کنند و 

 بفرستند.به نشانی دفتر فصلنامه 

ریال به شماره حساب سیبای  200000متقاضیان باید برای اشتراك یک ساله، مبلغ 

به نام معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی رودهن )قابل واریز در کلیه  0105870587000

شعب بانک ملی( واریز و اصل فیش بانکی را به  همراه فرم اشتراك برای ما ارسال دارند. هزینه 

 ریال است. 50000برای هر شماره تکی مبلغ اشتراك 

 

علوم  -دانشکده روان شناسی، المي واحد رودهن، جمتمع دانشگاهينشاين: رودهن، دانشگاه آزاد اس
 اجتماعی

 journalpsy@yahoo.comنشاين الكرتونيك: 

 02176504262تلفن: 

 
 

 خانوادگی/ مؤسسه: .................................. شغل: .......................................................نام و نام 
 ... محل کار: .................................................سمت: ..................................................................

 یالت: ..................................................... تلفن: ........................................................میزان تحص

 شروع اشتراك از شماره: ......................................... تعداد نسخه دریافتی از هر شماره: ....

 ............................... تاریخ:................. شعبه:..........................شماره فیش/ حواله بانکی: ........

 .......................نشانی:.......................................................................................................................
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 فهرست مطالب

 صفحه                   عنوان 

 7   های سنجش هوشی رینولدزی دوم مقیاسسنجی نسخههای روانویژگی

 مسعود غالمعلی لواسانی کامبیز کامکاری، ،لیدا تبیانی نیان

  31 ...یورزش یهابرنامه اندرکاراندستهای اجتماعی برای استانداردسازی مقیاس شبکه

 رتاشیعبدالرضا ام، یفرشاد تجار، هزاره یسجاد دیحم دیس، یزکائ نیحس

 45    ...خدا پنداره  -اعتبار و روایی و ساختار عاملی پرسشنامه خودپنداره

 ، آسا سرآبادانی تفرشیبزرگیمسعود جان

 63  ...اعتباریابی و هنجار سازی پرسش نامه رشد و تحول پس از رخداد آسیب زا در

 عاطفه حسینلو، هومن نامور

 79    های روان سنجی مقیاس کوتاه خودکارآمدی معلمویژگی

 سیاوش طالع پسند، سمیه ساالری

 93   ...شایستگی و جی مقیاس تصویری ادراكنسویژگی های روان

 سوزان امامی پور، شکوفه شادان

 107   ...و از استاد در بهبود ارزشیابیدوره دانشجتاثیر کاربرد ارزشیابی میان

 ، ، مهدی نصیری، رضا محمد بابائیزینب رازانی، سیامک طهماسبی گرمتانی

 ، علیرضا کریم پور وظیفه خورانیاکبر بیگلریان

 121   3 –چند محوری میلون  سنجی آزمون بالینیمشخصات روان ارزیابی

   خیراهلل صادقی، پیام سرابی
 

 

 


