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 (C.V)رزومه  

 ابوالفضل کرمیدکتر 

   دانشیار : علمی درجه

   

 الت :یتحص

 از دانشگاه عالمه طباطبایی       (            1374-81دکتری روان شناسی         )

 (                   از دانشگاه تربیت معلم1353-55کارشناسی ارشد مشاوره   )

 (                    از دانشگاه ابوریحان1347-51تربیتی    ) کارشناسی علوم

 شهرستان اهرسابق از دبیرستان رضاشاه                          (1343دیپلم تجربی)طبیعی(       )

 

 پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی توزیع فراوانی نمرات در مدارس راهنمایی.

تعیین رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش  وپایان نامه دکتری: تدوین ابزار سنجش راهبردهای یادگیری و مطالعه 

 آموزان دبیرستانی

 

 سابقه تدریس:

 واحد                          در رشته های مختلف 2               هر کدام            2و  1روان شناسی عمومی  -

 در رشته های مختلف     واحد            3                 هنمایی مقدمات مشاوره و را -

 در رشته های مختلف               واحد 2                 روان شناسی کودک           -

در رشته روان شناسی      واحد           3                 مبانی نظری آزمون های روانی  -

 بالینی

 در رشته روان شناسی بالینی        واحد            4ارزشیابی شخصیت و کاربردهای روان شناسی            -

 در رشته روان شناسی بالینی    واحد      2                روان شناسی احساسی و ادارک -

 در رشته روان شناسی بالینی              واحد 3         هر کدام   2و  1پژوهش های عملی انفرادی   -

 در رشته علوم تربیتی                      واحد 2         آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی       -

 در رشته علوم تربیتی             واحد  2           (                                           3کارورزی ) -

 در رشته علوم تربیتی                       واحد 2                (4کارورزی ) -

 در رشته علوم تربیتی   واحد                        2        اصول آموزش و پرورش                             -

 در رشته مشاوره                               واحد  3         روان شناسی بازی -

 در رشته مشاوره                              واحد 2         روش ها و فنون مشاوره -
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 در رشته مشاوره                              واحد 2                   مشاوره کودک -

 در رشته مشاوره                          واحد 3                  مبانی راهنمایی و مشاوره -

 در رشته مشاوره                   واحد2              وتربیت روان شناسی اجتماعی در تعلیم -

 در رشته مشاوره                             واحد 2           شناسی کودکان نابهنجارروان  -

 در رشته مشاوره               واحد                2     کاربرد آزمون ها در مشاوره ) هوش و استعداد(  -

 در رشته مشاوره                واحد                2     ون ها در مشاوره) تشخیص شخصیتکاربرد آزم -

     در رشته مشاوره             واحد                   2               روان شناسی اجتماعی -

 در رشته مشاوره                     واحد            2                          راهنمایی مشاوره گروهی -

 در رشته مشاوره             واحد                   2              یه های مشاوره و روان درمانینظر -

 در رشته مشاوره              واحد                  2                      1تمرین مشاوره  -

 در رشته مشاوره                    واحد            2               2تمرین مشاوره  -

 در رشته مشاوره                  واحد               2             روشهای تغییر واصالح رفتار -

 در رشته مشاوره                 واحد                3                    ه تحقیقاتیپروژ -

 رشته روانشناسی کودکان استثنایی در    واحد 3            روشهای مشاوره و مصاحبه -

 ارشد رشته سنجش واندازه گیری          واحد   2            آزمون های پیشرفت تحصیلی -

 ارشد مشاوره مدرسه                             واحد 3    تهیه کاربرد آزمون ها در مشاوره مدرسه          -

 ارشد مشاوره خانواده                          واحد    3  سنجش و اندازه گیری در مشاوره خانواده         -

 ارشد مشاوره شغلی                              واحد   3        تهیه و کاربرد آزمون ها در مشاوره شغلی    -

 دکتری رشته مشاوره                               واحد 2    نظریه های روان سنجی و کاربر آزمون ها       -

واحاد            دکتاری رشاته گفتاار درماانی در       2اصول آزمون سازی در گفتار درماانی                   -

 دانشگاه 

 شکده توانبخشیعلوم پزشکی ایران دان                                                                                     

 واحد   دکتری رشته روانشناسی دانشگاه ازاد سمنان 3آمار وروش تحقیق پیشرفته                               -

 واحد    دکتری رشته روانشناسی دانشگاه ازاد سمنان 2آسیب شناسی روانی                                        -

 واحد  دکتری رشته روانشناسی دانشگاه ازاد سمنان 2                     روان شناسی اجتمایی                  -

 واحد    دکتری رشته روانشناسی دانشگاه ازاد سمنان    2مسایل روان سنجی                                         -

 انشناسی دانشگاه ازاد سمنان  واحد    دکتری رشته رو 2اندازه گیری و ارزیابی                                    -

 تجربه کاری:

 تا کنون( 1394) از مهر ماه مدیر دوره دکتری روان شناسی دانشگاه آزاد واحد سمنان -
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 (87لغایت شهریور  1384مدیر گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی ) از آبان ماه  -

 1379لغایت خرداد  1377مدیر امور دانشجویی از شهریور  -

 75لغایت اردبیهشت  74آموزشی و پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی از مرداد معاون  -

 1365لغایت فروردین  1363مدیر دفتر نظارت و هماهنگی دانشگاه از اسفند  -

 1364لغایت مهرماه  1363معاون اجرایی دانشکده آموزش از راه دور از مهرماه  -

 1360تا دیماه  1359در مشهد( از تیرماه  سرپرست مرکز آموزشی خراسان )شعبه دانشگاه -

 در سمت مدیر مدرسه،  1356لغایت شهریور  1345سابقه کار در وزارت آموزش و پرورش از مهر  -

 ریاست دانشسراسپس معاون دانشسرای مقدمایی و  و دبیر -

 

 آثار علمی:

 تالیف: -الف
     1393                                 م،هشت ، چاپ1372چاپ اول، ، (.1اندازه گیری هوش کودک ) -1

  1392               ،                     دهمیاز، چاپ 1373(، چاپ اول، 2اندازه گیری هوش کودک) -2

     1381                       روش ابداعی برای خالقیت کودکان )تالیف و ترجمه (.                   101 -3

     1393               ،سیزدهم، چاپ 1382و آزمون های روانی. چاپ اول،  آشنایی با آزمون سازی -4

  1387                     ، چاپ دوم، 1386مقیاس قصه عشق ) با همکاری خانم عالیی(. چاپ اول،  -5

 1391                      ،              ششم، چاپ 1386راهنمایی هوشی وکسلر کودکان. چاپ اول،  -6

  1387                     ، چاپ دوم،               1386راهنمای هوشی وکسلر بزرگساالن. چاپ اول،  -7

                1390                   ، چاپ دوم،   1386چاپ اول،،(T.A.T)راهنمای آزمون اندریافت موضوع  -8

   1393 اول،چاپ ششم اپچ1386وکسلر کودکان به نمرات استانداردراهنمای تبدیل نمرات خام  -9

، چ اول، چاپ سوم 1386لر بزرگساالن به نمرات استانداردراهنمای تبدیل نمرات خام وکس -10
1391 

 با زبانی ساده و کاربردی باهمکاری حاجی حسنی. SPSSآزمون های آماری در  -11

   1393چاپ اول،                                                                                                                

ایجااااد انگیااازه پیشااارفت و مقیااااس سااانجش آن باااا همکااااری کااااملی، چااااپ اول،                                 -12
1393    

 زیر چاپ.آمار ناپارامتری با همکاری افراخته   -13

 

 ترجمه کتاب:  -ب

 1373                                                        ترجمه دکتر ابوالفضل کرمیراهنمای انتخاب کار و شغل.   -1

 1387                  ومس چاپ(1379به روش ساده. ترجمه دکتر ابوالفضل کرمی.) چاپ اول  آرامبخشی -2
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   1381                                                                ) با همکاری آقای برآبادی(.مشاوره در مدرسه.  -3

 1384                  (                شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان ) با همکاری دکتر سهرابی -4

 1385                       مبیز کرمی(.    مقدمه ای بر تحلیل های واریانس ) با همکاری مقدم زاده و کا -5

 1386        .                           با همکاری درودی جلد اولسنجش عناصر شخصیتی نوجوانان و جوانان  -6

 1386با همکاری درودی جلد اول                             عناصر شخصیتی نوجوانان و جوانان سنجش -7

 علمی :ویراستاری  -ج

 1381                               ترجمه : دکتر شریفی درآمدی       . کودکان مبتال به آسیب های بینایی -1

 1383                           تالیف: مرتضوی زاده  روان شناسی تمرکز.  -2

 1384                ترجمه: انگجی و مجتبی زاده موادکودکان بیش دبستانی و سوء مصرف  -3

  1385                                               ترجمه:  حسین پاشا زانوسی EXELLآمار مقدماتی  -4

 1386             ( ترجمه: شریفی3) میلیون  M.C.M.Iراهنمایی  -5

 1386                          تالیف: دکتر حمیدی هفت دانگی -6

 1388                                      هوش معنوی                تالیف و ترجمه عبداله راده و همکاران      -7

 1388                                       آئین مقاله نویسی         تالیف علیان و بهمنی                               -8

 

 مقاالت علمی:
 1379آزمون نیاز به راهنمایی دانش آموزان دبیرستانی ) چاپ انتشارات روان سنجی( هنجاریابی  -

اضطراب زدایی از طریق آرامبخشی توام با حساسیت زدایی نظامدار. چااپ در مجموعاه مقااالت در     -

 1377سمینار راهنمایی و مشاوره در دانشگاه عالمه طباطبایی،  

حصیلی دانش آموزان دبیرستان، فصالنامه پژوهشای هاای    بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت ت -

 1384. سال دوم،  4واحد بجنورد. شماره  –تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی 

تدوین ابزار سنجش راهبردهای یادگیری و مطالعه در تعیین رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  -

 ، تهران1384، سال نهم، 36شماره دبیرستانی ) پایان نامه دکتری(. مجله روان شناسی، 

بررسی نقاط قوت وضعف نظام ارزشیابی از کارآیی معلم. فصلنامه پژوهش های تربیتی، دانشگاه آزاد  -

 1384اسالمی، واحد بجنورد سال دوم، شماره پنجم، 

اولین  در خالصه مقاالت بررسی رابطه میان معناجویی و شادکامی ) با همکاری دیباتیان(. چاپ شده  -

 . انتشارات دانشگاه اصفهان1385همایش ملی تفریح و شادمانی، خرداد 

بررسی رابطه خالقیت معلم در خالقیت دانش آموزان. ) با همکاری سعیدی و سیف( مجله فرهنگ و  -

 . آبان ماه167پژوهشی شماره 
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 ویژگی های فردی سرمایه اصلی کار آفرینی ) با همکاری مقصودی و سهرابی(، فصالنامه تخصصای   -

 1385. 14اشتغال و کارآفرینی ) رویشی( سال چهارم، شماره 

اثر بخشی آموزشی معنویت به شیوه گروهی برکاهش افسردگی در دانشجویان ) با همکاری بهرامی  -

 1385. پائیز 19شماره  5دشتکی، علیزاده و غباری بناب(. تازه ها و پژوهش های مشاوره . حلد 

بیمه گذاران بیمه های اشخاص در شهر تهران) با همکاری ساخت و هنجاریابی مقیاس رضامندی  -

 82، مسلسل 1385، تابستان 2،شماره 21مشکانی و سلیمی زاده( فصلنامه بیمه، سال 

تا  18بر روی جوانان  (BASIS-A)بررسی ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی پرسشنامه زندگی  -

، بهاار  21شماره  6و پژوهش های مشاوره. جلد  سال، ) با همکار بشیری و دکتر علیزاده(. تازه ها40
1386   

بررسی تاثیر آموزش خود متمایز سازی بر کاهش مشکالت زنان مطلقه تهران ) شکیبایی و اسمعیلی(  -

، بهاار  7فصلنامه روان شناسی و علوم تربیتی،دانشگاه عالمه طباطبایی، دوره جدید، سال دوم، شماره 
1386 

قصه عشق و بررسی رابطه آن با رضایت زناشویی ) با همکااری عالئای(   مقیاس ساخت و هنجاریابی  -

 .1386. پائیز 2مجله روان شناسی معاصر دوره دوم. شماره 

   فرخای( ویژگی های روان سنجی آزمون محقق ساخته هوش کالسیک )باهمکاری پورفریادونی و   -

 1386، زمستان 10فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره جدید،سال سوم، شماره 

اثر بخشی مشاوره شغلی به سبک گروه های حمایت حرفه ای بر مهارت جستجوی شغلی، اضطراب و  -

درماندگی انتخاب شغل دانشجویان) با همکاری مهدی نژاد قوشچی و فرحبخش( فصلنامه تازه هاا و  

  1387، تابستان 26، شماره 7پژوهش های مشاوره جلد 

فرزندی در نوجوانان دختر) با همکاری  -هش تعارضات والداثر بخشی درمان راه حل محور مدار بر کا -

  1387، پائیز 27، شماره 7، جلد گیتی پسند و آرین( فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره

اثر بخشی آموزش مهارت های جستجوی شغلی به روش کلوپ شغلی بر خودکارآمدی شغلی و سخت  -

، شماره 9لنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره، جلد رویی دانشجویان) با همکاری یوسفی و آریا( فص

 1389، بهار 33

تدوین برنامه توانمند سازی روان شناختی مبتنی برمدل چند محوری شغلی شفیع آبادی و مقایساه اثار    -

بخشی آن با مدل شناختی توماس و ولتهوس بین مشاوران دبیرستان های رشت) با همکاری صیادی و 

 1389، بهار 1رهنگ مشاوره، سال اول، شماره شفیع آبادی( فصلنامه ف

اثر بخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره ایبر استرس شغلی) باا همکااری خدابخشای و ناورانی پاور(       -

 1389فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی سال دوم، شماره سوم، تابستان 
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ل وقوع طالق در زوجین مقایسه اثر بخشی رویکردهای ارتباطی ستیر و تجربی ویته کر در کاهش احتما -

، شماره 9جلد تازه ها و پژوهش های مشاوره، فصلنامه متعارض)با همکاری جعفری، ثنایی و شریفی( 

 1389،تابستان  34

بررسی رابطه رضایت از زندگی با سالمت عمومی و سازگاری، فصلنامه فرهنگ مشاوره، ساال اول،   -

 1389، زمستان 4شماره 

و هنجاریابی مقیاس سطح سالمت خانواده اصلی. فصلنامه پاژوهش   بررسی ویژگی های روان سنجی -

 1390، تابستان 38، شماره 10های مشاوره، جلد 

بررسی الگوهای ارتباطی خانواده مهارت های مقابله با استرس به عنوان پیش بین های استعمال دخانیات  -

کاری شهرستانی، یوسفیان و سال شهر مشهد)با هم 18تا  13در نوجوانان پسر سیگاری و غیر سیگاری 

  آسیایی(

بررسی اثر بخشی آموزش تئوری معکوس بر انگیزش شغلی و بهبود کیفیت زندگی کاری افراد شاغل.  -

 1391، پائیز 43، شماره 11فصلنامه پژوهش های مشاوره، جلد 

 -شخصیتی مطلوب شاغالن عرصه های مهندسی)بر اساس سنخ نماای شخصایتی ماایرز    تیپ شناسی -

 ا1392پاییز  –پژوهشی آموزش مهندسی ایران  -فصلنامه علمی) با همکاری احسان زارع( (. بریگز

اثر بخشی هیپنوتراپی در میزان اضطراب. پژوهشی در پزشکی)مجله پژوهشی دانشکده پزشکی شاهید   -

 http //:صافحه، شااپا    72، 1392، پاییز 3،  شماره 37دوره  . )با همکاری بهنام لطفی فر(.بهشتی(

5311-1735 

 

 تالیف، ترجمه، گردآوری، تنظیم و اقتباس(( آزمون ها:
  1362         شخصیت کودک و نوجوان)آیزنک(. گردآوری و تنظیم، دکتر ابوالفضل کرمی.         -1

 1362          شخصیت بزرگساالن)آیزنک(. گردآوری و تنظیم، دکتر ابوالفضل کرمی.                  -2

 1362های کهس. گرداوری و اقتباس، دکتر ابوالفضل کرمی.                          آزمون هوش مکعب  -3

 1362گشتالت. گرداوری و اقتباس، دکتر ابوالفضل کرمی.                               -آزمون هوش بندر -4

         . گاااارداوری و اقتبااااس، دکتاااار ابوالفضااال کرماااای.                    Aفااارم   2آزماااون هااااوش کتااال مقیاااااس   -5
1362 

. گااارداوری و اقتباااااس، دکتااار ابوالفضاااال کرماااای.                             Bفاااارم  2آزماااون هااااوش کتااال مقیاااااس   -6
1362 

. گاااارداوری و اقتبااااس، دکتاااار ابوالفضااال کرماااای.                             Aفااارم   3آزماااون هااااوش کتااال مقیاااااس   -7
1362 

ر ابوالفضاااال کرماااای.                            گاااارداوری و اقتباااااس، دکتاااا Bفاااارم  3آزمااااون هااااوش کتاااال مقیاااااس  -8
1362 
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 1362آزمون هوش گودیناف.  گرداوری و اقتباس، دکتر ابوالفضل کرمی.                                     -9

آزمااااااون هااااااوش پروتوس.ترجمااااااه، و اقتباااااااس، دکتاااااار ابوالفضاااااال کرماااااای.                                               -10
1362 

ساااااانتوچی. گااااارداوری و اقتبااااااس، دکتااااار ابوالفضااااال کرمااااای.                                        آزماااااون هاااااوش -11
1362 

                گشاااتالت. گااارداوری و اقتبااااس، دکتااار ابوالفضااال کرمااای.              -شخصااایتی بنااادر آزماااون  -12
1362 

 (. ترجمه، گرداوری و اقتباس، 1966آزمون هوش استنفرد بینه، اثر زازو، وربا و ژیلی) -13

 1363دکتر ابوالفضل کرمی.                                                                                                  

 ضل کرمی.                                  .ترجمه، و اقتباس، دکتر ابوالفبوله ری اوله رونآزمون هوش  -14
1363 

سوالی( گرداوری و اقتباس، دکتر ابوالفضل کرمی                     71) MMPIآزمون شخصیتی  -15
1363 

دیداری)اندره ری( گرداوری و اقتباس، دکتر ابوالفضل کرمی                        -آزمون ادراکی  -16
1363 

خانواده، گرداوری و اقتباس، دکتر ابوالفضل کرمی                               آزمون فرافکن نقاشی   -17
1364 

آزمون خصوصیات اخالقی وودورث، گرداوری و اقتباس، دکتر ابوالفضل کرمی                     -18
1364 

      آزمون سازگاری بل)بزرگساالن(، گرداوری و اقتباس، دکتر ابوالفضل کرمی                     -19
1364 

آزمون ارزشهای الپورت، ورنون و لیندزی، گرداوری و اقتباس، دکتر ابوالفضل کرمی              -20
1365 

                       . گرداوری و اقتباس، دکتر ابوالفضال کرمای   D48آزمون هوش دومینو  -21
1370 

      . گاااارداوری و اقتباااااس، دکتاااار ابوالفضاااال کرماااای                          D70آزمااااون هااااوش دومینااااو     -22
1371 

       آزمون هوش موزائیک های زیل. گرداوری و اقتباس، دکتر ابوالفضل کرمی.                    -23
1372              

                     آزماااااااون خالقیااااااات جانسااااااااون. ترجماااااااه دکتاااااااار ابوالفضااااااال کرماااااااای.                                   -24
1373 

آزمااااون راهنمااااای انتخاااااب کااااار و شااااغل. ترجمااااه دکتاااار ابوالفضاااال کرماااای                                           -25
1373 
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آزماااون رشاااد اجتمااااعی واینلناااد. گااارداوری و اقتبااااس، دکتااار ابوالفضااال کرمااای.                                  -26
1374    

      دکتار ابوالفضال کرمای.   :گرداوری و اقتبااس،  اورال و گرهاام  اخاتالالت شخصایتی  مقیاس   -27
1375               

رویتر:گرداوری و اقتباس، دکتر ابوالفضل کرمی                                –آزمون شخصیتی برن   -28
1376 

      رغبت سنج هالند: گرداوری و اقتباس، دکتر ابوالفضل کرمی                                            -29
1376 

فضل کرمی.                                تر ابوالآزمون راهنمای دانش آموزان دبیرستانی. ترجمه دک  -30
1377 

فضل کرمی.                                تر ابوالآزمون.  نگرش نسیت به خالقیت)شیفر( . ترجمه دک  -31
1377 

      کرمی.                        فضلتر ابوالدک.  ترجمه ن خالقیت سنج) ملین جر و ترستون(آزمو  -32
1377 

            فضل کرمی.                       تر ابوال. ترجمه دک( KNPIروان نژندی کوندو) آزمون  -33
1377 

                         فضل کرمی.                تر ابوال. ترجمه دک( MHCبهداست روانی) آزمون -34
1377 

                    فضل کرمی.تر ابوال. ترجمه دکACHTآزمون انگیزه پیشرفت)اثر باهارگاوا(    -35

1378 

   رمی.         فضل کتر ابوالترجمه دکسینک و بهارگاواف  اثر .(EMS)بلوغ عاطفی آزمون -36
1378 

    ل کرمی.        ترجمه دکتر ابوالفضاثر اگراوال . ( SMSPسنجش ادراک خویشتن) آزمون -37
1378 

                            فضل کرمی.            تر ابوال. ترجمه دک(1989سنجش ترس)کائور  آزمون -38
1378 

    رمی.         فضل کتر ابوالترجمه دک اثر آهلووالیا، .(  CSCSمقیاس خودپنداره کودکان) -39
1378 

ابوالفضل کرمی.           آزمون ارزشهای شغلی و خانوادگی.اثر تانوار و سینک، ترجمه دکتر -40
1378 

(.اثرسینک و سینها.ترجمه دکتر ابوالفضل کرمی  AISSسازگاری دانش آموزان دبیرستان)  -41
1379 

  ( اثر تریپاتی و تریپاتی.  ترجمه دکتر ابوالفضل کرمی.             AMSمقیاس انگیزه تائید)  -42
1379 
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                                   ضل کرمیترجمه دکتر ابوالف(  RSMSبلوغ اجتماعی رائو) مقیاس  -43
1379 

                 ترجمه دکتر ابوالفضل کرمی.           .( MTSمقیاس خلق و خوی مالهوترا)  -44

1379 

                           ترجمه دکتر ابوالفضل کرمیارزشهای شخصی. اثر شری و ورما. آزمون   -45
1379 

              ترجمه دکتر ابوالفضل کرمی.       (.  1986فرافکن انگیزه پیشرفن موهان)آزمون   -46
1379 

(. اثر ری. ترجمه دکتر ابوالفضل کرمی                       FRTOآزمون فرافکن تحمل ناکامی)ّ  -47
1380 

             اثر سینها و ورما. ترجمه دکتر ابوالفضل کرمی        (. MJTآزمون قضاوت اخالقی ) -48
1380 

آزمون سازگاری ازدواج. اثر سینک . ترجمه دکتر ابوالفضل کرمی                                        -49
1380 

آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس. ترجمه دکتر ابوالفضل کرمی                                                  -50
1381 

آزمون خودپنداره ساراسوات  . ترجمه دکتر ابوالفضل کرمی                                                  -51
1381 

آزمون سنجش راهبردهای یادگیری و مطالعه. ساخت و هنجار  دکتر ابوالفضل کرمی              -52
1381 

(.  اثر تریپاتی و امپاست. ترجمه دکتر ابوالفضل کرمی   CASIآزمون تایید جویی کودکان)  -53
1382 

دکتر ابوالفضل کرمی                     گرد آوری و اقتباس   .عزت نفس کوپر اسسمیت  آزمون  -54
1382 

آزمون اضطراب اشپیل برگر  . گرد آوری و اقتباس   دکتر ابوالفضل کرمی                             -55
1383 

زت نفس الیس پوپ. گرد آوری و اقتباس   دکتر ابوالفضل کرمی                          آزمون ع  -56
1383 

بر مبنای نظر ترستون . ساخت و هنجاریابی دکتر کرمی ودکتر پورفریدونی      آزمون هوش   -57
1384 

        مقیاس رضایت بیمه گذاران. ساخت و هنجاریابی دکتر کرمی و مشکانی                        -58
1384 

آزمون قصه عشق. ساخت و هنجاریابی دکتر کرمی ودکتر عالیی کلجاهی)هنجار تبریز(        -59
1384 
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آزمون مهارت های مقابله ای. ساخت و هنجاریابی دکتر کرمی و   زینل خانی                       -60
1385  

        یان                بریگز. هنجاریابی دکتر کرمی و جهان -آزمون شخصیتی سنخ نمای مایرز  -61
1385 

       آزمون مقابله با سردرد میگرن. هنجاریابی دکتر کرمی و عزیزی                                     -62
1385 

      صیادی                          دکتر کرمی ودکتر هوش خود ارزیاب کمبریج. ترجمه  آزمون  -63
1386   

       (. ترجمه و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی       CATآزمون فرا فکن اندریافت کودکان)  -64
1386 

اعتیاد به کار اساتید .ساخت و هنجاریابی دکتر کرمی و اغا بیگی                                آزمون  -65
1386 

                                     آزمون خود متمایز سازی. هنجاریابی دکتر کرمی و یونسی                -66
1386 

آزمون رغبت سنج پند وجهی . ساخت و هنجاریابی دکتر کرمی و حاجی صادقی                   -67
1387 

         آزمون مسئولیت پذیری نوجوانان. ساخت و هنجاریابی دکتر کرمی و نعمتی                   -68
1387 

          . هنجاریابی دکتر احمدی و تنظیم دکتر کرمی      Aآزمون خالقیت سنج تورنس فرم   -69
1387 

          دکتر کرمی باغطیفونی         آزمون انگیزه پیشرفت. ساخت و هنجاریابی دکتر کرمی و  -70
1387 

          (. ساخت و هنجاریابی دکتر کرمی و   فضایلی         AMTآزمون انگیزه کسب تایید)  -71
1387 

کرمی. دکترمحمدی فر و  دکتر ارزشیابی از تدریس معلم. اثر چاندران و ایاگام. ترجمهآزمون  -72
1387   

محمدی فر و دکتر آزمون ارزیابی تجارب زندگی. اثر ساراسون، جانسون و سیمل. ترجمه   -73

                                                                                             تهران: انتشارات روان سنجی،   دکترکرمی
1387 

           روان سنجی،نشر کرمی. دکتر محمدی فر و دکتر آزمون استرس شغلی. اثر راج. ترجمه   -74
1387  

            کرمی. روان سنجی،دکتر محمدی فر و دکتر آزمون استرس معلمان. اثر پالیس. ترجمه    -75
1387   

           کرمی. دکتر محمدی فر و دکتر اثر اج و برامانیان. ترجمه  آزمون الگوی رفتار رهبری.    -76
1387   
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           کرمی.دکتر محمدی فر و دکتر آزمون تصور دانش آموز از خودش. اثر شاران.  ترجمه   -77
1387  

              کرمی.دکتر محمدی فر و دکتر ترجمه سراج و پراکاس. آزمون رضایت زناشویی. اثر   -78
1387  

محمدی فر و دکتر آزمون رویداد های زندگی دانشجویان. اثر آگراوال و نایدا. ترجمه    -79

   1387کرمی. 

    کرمی دکتر محمدی فر و دکتر ترجمهسینگ. سازگاری خانواره های دارای زنان شاغل. اثر    -80
1387 

(.  ترجمه محمدی فر و 1984آزمون سبک های اسنادی. اثر پترسون و سلیگمن)تجدید   -81

  1387  کرمی.

دکتر محمدی فر و  دکتر آزمون شاخص اثر بخشی سازمانی. اثر استاوا و بانرجی. ترجمه  -82

     1387  کرمی.

  کرمی.دکتر محمدی فر و دکتر آزمون عزت نفس جنسی زنان. اثر زینا و اسکوارز. ترجمه    -83
1387   

                  کرماای.  دکتاارمحماادی فاار و   دکتاارآزمااون اسااترس. اثاار کااوهن و همکاااران.  ترجمااه      -84
1387   

روان سنجی کرمی.  دکتر محمدی فر و دکترآزمون ترجیح شغلی. اثر آماپاتی و پل. ترجمه   -85
1387   

          کرمای  دکتار محمادی فار و    دکتار آزمون تفاوت های مذهبی. اثار راج و برامانیاان. ترجماه     -86
1387   

       روان سانجی،  نشار  کرمای.   دکتار و  محمادی فار   دکترآزمون جو کالسی. اثر پاندیا. ترجمه  -87
1387   

 کرمی. روان سنجی دکترمحمدی فر و  دکتر آزمون بهزیستی روان شناختی. اثر مس. ترجمه  -88
1387   

      کرمای. روان سانجی،   دکتار محمدی فار و   دکترستوجی.  ترجمه اآزمون خود انگاره. اثر ر  -89
1387     

         کرمای. روان سانجی،   دکتار محمادی فار و    دکتار آزمون شدت عاطفه.  اثر الرسن. ترجمه   -90
1387   

کرمی. روان سنجی،  دکترمحمدی فر و  دکترآزمون کارآمدی شخصی. اثر سینگ. ترجمه   -91
1387 

         کرمای.   دکتار  محمادی فار و   دکتار آزمون کارکرد مادیران. اثار اساتاوا و کریشانا.  ترجماه        -92
1387   

         کرمای.  دکتار محمادی فار و    دکتار آزمون به هشیاری رسیدن. اثار باراون و رایاان.  ترجماه       -93
1387   
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کرمی. محمدی فر و دکتر آزمون مهارت های توجه کنتاکی. اثر بائر، اسمیت و آلن. ترجمه -94
1387   

 دکتار محمادی فار و    دکتار آزمون نگرش مدهبی دانشاجویان. اثار  راج و برامانیاان. ترجماه      -95

   1387میکر

   کرمای. روان سانجی،   دکتار محمدی فر و  دکترترجمه  -آزمون نگرش ها نسبت به زنان. اثر -96
1387   

روان سنجی، کرمی.دکترمحمدی فر و  دکترآزمون نیمرخ معنای شخصی.اثر وانگ ترجمه   -97
1387   

نشار روان   کرمای.  دکتار محمادی فار و    دکتار  آزمون هوش هیجاانی. اثار اساکات.  ترجماه     -98

   1387سنجی

         ساخت و هنجاریابی دکتر کرمی و   فضایلی           .Bآزمون  خالقیت سنج تورنس فرم   -99
1388 

                        پاشا امیری     عاطفی مدرسه هنجاریابی دکتر کرمی و  –آزمون جو اجتمایی  - 100
1388 

          روان سنجی،نشر ابوالفضل کرمی. دکتر آزمون آینده نگری. اثر فیلیپ کارتر. ترجمه   - 101
1388   

   روان سنجی،    نشر ابوالفضل کرمی.  دکتر آزمون احساس مردمی بودن. اثر کارتر. ترجمه-   102
1388  

         روان سنجی،         نشر کرمی. کارتر. ترجمه دکتر ابوالفضل آزمون اعتیاد به کار. اثر  - 103
1388      

              روان سنجی،  نشر ابوالفضل کرمی. دکتر آزمون امکان موفقیت. اثر کارتر. ترجمه  - 104
1388   

روان نشر ابوالفضل کرمی.  دکتر  آزمون انگیزه رهبری تیم ورزشی.اثر کارتر. ترجمه - 105

   1388،سنجی

           ،  نجیروان سنشر ابوالفضل کرمی.  دکتراثر کارتر. ترجمه  .برتری جانبی مغز آزمون - 106
1388   

                   روان سنجینشر ابوالفضل کرمی.  دکتراثر کارتر. ترجمه  .جرات ورزی آزمون -  107
1388 

              ،           روان سنجینشر ابوالفضل کرمی.  دکتر اثر کارتر. ترجمه .خالقیت آزمون -  108
1388   

       ،  روان سنجی. نشر ابوالفضل کرمی دکتر ترجمهاثر کارتر.  .خو ش بینی ید بینی آزمون-  109
1388   

                ،       روان سنجینشر ابوالفضل کرمی.  دکتراثر کارتر. ترجمه  .خونسردی آزمون - 110
1388   



13 
 

         ،     روان سنجینشر ابوالفضل کرمی.  دکتر اثر کارتر. ترجمه .رضایت از خود آزمون -  111
1388   

                  ،    روان سنجینشر ابوالفضل کرمی.  دکتراثر کارتر. ترجمه  .رقت قلب آزمون -  112
1388   

          ،   روان سنجینشر ابوالفضل کرمی.  دکتراثر کارتر. ترجمه  .شیوه طرح تقاضا آزمون - 113
1388   

            ،             روان سنجینشر ابوالفضل کرمی.  دکتراثر کارتر. ترجمه صبوری.  آزمون  - 114
1388   

           .     روان سنجینشر ابوالفضل کرمی.  دکتراثر کارتر. ترجمه  .کنترل هوس ها آزمون - 115
1388   

          ،    روان سنجینشر ابوالفضل کرمی.  دکتراثر کارتر. ترجمه  .مقابله با استرس آزمون  - 116
1388    

                         ،روان سنجینشر ابوالفضل کرمی.  دکتر ترجمهاثر کارتر.  .وسواس آزمون -  117
1388   

 کرمی.                   ابوالفضلدکتر . ترجمه وار و شربون اثر .سالمت جسمانی، روانی آزمون - 118
1388    

آزمون هوش اجتماعی. ساخت و هنجاریابی دکتر کرمی و باقری.                                      - 119
1389     

های دلبستگی. ساخت و هنجاریابی دکتر کرمی و کیان زاده                         آزمون سبک    - 120
1389 

         مقدم          آزمون سبک های مدیریت تعارض. هنجاریابی دکتر کرمی و حسین پور  - 121
1389 

 یاوری. نشر روان سنجی               آزمون عزت نفس جنسی زنان. هنجاریابی دکتر کرمی و – 122
1389  

                            یاوری. نشر روان سنج    آزمون شدت عاطفه. هنجاریابی دکتر کرمی و  - 123
1389  

               آزمون عزت نفس جاندا. هنجاریابی دکتر کرمی و یاوری. نشر روان سنجی         - 124
1389  

آزمون رضایت زناشویی پراکاس، هنجاریابی دکتر کرمی وحسنی پدرا م                           - 125

                           آزمون رشد خود. ساخت و هنجاریابی دکتر کرمی و ملکیان                      1389
1389 

مقیاس عالیق شغلی. اثر لیپتاک، ترجمه دکتر کرمی و مردانی. نشر روان سنجی                – 126
1390                

مقیاس مهارت های شغلی. اثر لیپتاک، ترجمه دکتر کرمی و مردانی.روان سنجی               - 127
1390 
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مقیاس تیازهای شغلی. اثر لیپتاک، ترجمه دکتر کرمی و مردانی. نشر روان سنجی              – 128
1390 

مقیاس شخصیت شغلی. اثر لیپتاک، ترجمه دکتر کرمی و مردانی. نشر روان سنجی            – 129
1390 

           مقیاس تغییر شغل. اثر لیپتاک، ترجمه دکتر کرمی و مردانی. نشر روان سنجی          – 130
1390 

    مقیاس رضایت شغلی. اثر لیپتاک، ترجمه دکتر کرمی و مردانی. نشر روان سنجی            – 131
1390 

      و مردانی. نشر روان سنجی    . اثر لیپتاک، ترجمه دکتر کرمیارزش های شغلیمقیاس   – 132
1390 

        روان سنجی    . اثر لیپتاک، ترجمه دکتر کرمی و مردانی. تصمیم گیری شغلی مقیاس  – 133
1390 

  ردانی. نشر روان سنجی      . اثر لیپتاک، ترجمه دکتر کرمی و مبرنامه ریزی شغلی مقیاس  – 134
1390 

       روان سنجی  . اثر لیپتاک، ترجمه دکتر کرمی و مردانی.سبک جستجوی شغلی مقیاس  – 135
1390 

            . اثر لیپتاک، ترجمه دکتر کرمی و مردانی. ل بین شغل و اوقات فراغتتعاد مقیاس  – 136
1390 

. اثر لیپتاک، ترجمه دکتر کرمی و مردانی. نشر روان سنجی              هوش هیجانی  مقیاس  – 137
1390 

  مقیاس ترجیح شغلی آماپاتی . هنجاریابی دکتر کرمی و محرمی. نشر روان سنجی              – 138
1391 

دکتر کرمی و حسین مردی                                بازنگری هنجار قصه عشق در شهر تهران.   - 139
1391 

          ی                              هنجاریابی مقیاس رضایت شغلی لیپتاک. دکتر کرمی و مردان  – 140
1391 

استرس شغلی معلمان) پالیس( گردآوری و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.                           - 141
1391 

ر ناکارآمد حرفه ای . گردآوری و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.                             افکا   - 142
1391   

نشرروان سنجی            گردآوری و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی. . بلوغ حرفه ای )سوپر(.- 143
1391   

             باس دکتر ابوالفضل کرمی.                          گردآوری و اقتبهره وری کارکنان ..- 144
1391   



15 
 

آوری و اقتباس دکتر ابوالفضل گرد.اثر هالپین وکرافت،آزمون توصیف جو سازمانی- 145

     1391کرمی

       ابوالفضل کرمی. نشرروان سنجی تباس دکتر گردآوری و اق پرسشنامه روحیه معلمان،.- 146
1391   

                    گردآوری و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی. مقیاس روحیه رقابت و همکاری،.- 147
1391   

               گردآوری و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی. نشرروان سنجی       سازگاری شغلی،.- 148
1391   

اوتیسم بهر کودکان. گردآوری و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی. نشرروان سنجی                 – 149
1392 

اوتیسم بهر نوجوانان. گردآوری و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی. نشرروان سنجی                 - 150
1392 

             اوتیسم بهر بزرگساالن. گردآوری و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی. نشرروان سنجی - 151
1392   

         دکتر ابوالفضل کرمی. نشرروان سنجی           مقیاس کیفیت خواب. تالیف و ترجمه  – 152
1392  

 و کیانی                        دکتر ابوالفضل کرمی تالیف و ترجمه  مقیاس اضطراب اجتماعی.  – 153
1392  

سخت رویی)کوباسا(. گردآوری و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی. نشرروان سنجی               – 154
1392 

                   گردآوری و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.عوامل استرس زای نظام آموزشی،   - 155
1392 

     گردآوری و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی. نشرروان سنجی     .بهرامی فرسودگی شغلی. - 156
1392 

        گردآوری و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی. (. QWLآزمون کیفیت زندگی کاری) .- 157

1392 

 و عطارها               دکتر ابوالفضل کرمیآزمون مهارت های ارتباطی. ساخت وهنجاریابی  - 158
1392 

  فضل کرمی. گردآوری و اقتباس دکتر ابوالانگیزه معلمان) عوامل ایجاد کننده و افزاینده(  – 159
1392    

              و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی. نشرروان سنجی    ، تنظیمگردآوریوجدان کاری. . - 160
1392    

     و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی. نشرروان سنجی    . تنظیمخود کارآمدی شرر. گردآوری  - 161
1392            



16 
 

    1392اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی. نشرروان سنجی                      گردآوری و خود انگاره راستوجی.   -162

  1392خود پنداره راجرز. گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی. نشرروان سنجی             -163

 1392سازگای شغلی، گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی. نشرروان سنجی                  -164

 1392فرسودگی شغلی کلدارد. گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی         -165

 1393گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی              تعهد سازمانی)پورتر(.  .166

 1393کرمی.روان سنجی               . الگوی رفتار مدیران . گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل 167

 1393    . کیفیت زندگی)ایرانی(. گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی        168

 1393 کتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی   (. گردآوری،تنظیم و اقتباس دشرکت نفت. تعهد سازمانی)169

 1393   و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی              . جمالت نا تمام راتر. گردآوری،تنظیم 170

ترس شغلی دیویس. گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی               س. ا171
1393 
 1393. استرس شغلی پالیس. گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی                 172

 1393گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی           کار ناکارآمد حرفه ای.. اف173

. بهزیستی روان شناختی. گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی              174
1393 
                        . تاب آورری.گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی      175

1393 
. سازکاری شغلی. گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی                        176

1393 
. مقیاس اضطراب اجتماعی. گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی         177

1393 
گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی                    . جمالت ناتمام راتر.178

1393   
 1393. وجدان کاری. گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی                          179

180 .DASS-42             گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی .              
1393 
181.DASS- 21                           گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی .

1393 
. اوتیسم بهر بزرکساالن. گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی               182

1393 
تباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی                  . اوتیسم بهر نوجوانان. گردآوری،تنظیم و اق183

1393 



17 
 

. کیفیت زندگی. گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی                         184
1393 
. شاخص کیفیت خواب. گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی              185

1393 
گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی                                  ویی.. کم ر186

1393 
                 بهره وری کارکنان: گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی   . 187      

1393 
         . رضایت شغلی لیپتاک: گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی      188

1393 
 1393خوشنودی)شاخص توصیف شغل(. گردآوری و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی     . 189

                  . روحیه معلمان. گردآوری،تنظیم و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی         190
1393 

    . فرسودگی شغلی مسلش. گردآوری، تنظیم  و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی      191
1393 
    تر ابوالفضل کرمی.روان سنجی     . ارزیابی سالمت سازمانی. گردآوری، تنظیم  و اقتباس دک192

1393 

بوالفضل کرمی.روان سنجی                            . پرخاشگری. گردآوری، تنظیم  و اقتباس دکتر ا193
1393 

. اعتیاد پذیری. گردآوری، تنظیم  و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی                          194
1393 
شادکامی اکسفورد، گردآوری، تنظیم  و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی                 . 195

1393 
. شادکامی فوردایس، گردآوری، تنظیم  و اقتباس دکتر ابوالفضل کرمی.روان سنجی                196

1393 
197. 

 
 


