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25سن1393/06/01تاریخ گزارششماره شناسایی

مردجنسيتنام و نام خانوادگی

تحصيالتوضعيت تاھل

فرد شاغل نيست.شرکت / سازمانشماره موبایل

فرد شاغل نيست.سابقه در شغل (سال)وضعيت شغل

واحد سازمانیشغل

تعداد کل سواالت

تعداد سواالت تکميل شده

تعداد سواالت تکميل نشده

اصالحات پرسشنامه

کنترل فرد در تمایل به موافقت

کنترل فرد در تمایل به مخالفت

کنترل پاسخ ھای تصادفی

پيام نرم افزار در خصوص روند اصالح پرسشنامه

پيام نرم افزار در خصوص تعداد سواالت  تکميل شده

کنترل سوال ٢۴١

کنترل سوال ٢۴٢

کنترل سوال ٢۴٣

وضعيت نمره تراز.Scنمره خاممقياس ھا و زیر مقياس ھا

Anxiety - اضطراب - N19N1خيلی پایين

Angry Hostility - خشم و کينه - N215N2باال
Depression - افسردگی - N318N3متوسط

Self-Consciousness - (شرم) حساسيت به خود - N413N4خيلی پایين
Impulsiveness - تکانشوری - N514N5متوسط

Vulnerability - (از استرس) آسيب - N69N6پایين

10
70

50
30

پاسخ کاربر مناسب است.

آزمودنی معتقد است که به ھمه سواالت پاسخ داده است.

آزمودنی معتقد است که پاسخ ھای خود را در محل صحيح عالمتگذاری کرده است.

فرد تمایلی به مخالفت ندارد.

وضعيت پاسخ ھا مورد تایيد است

ممکن است اصالحاتی در پاسخ ھا توسط کارشناسان ما صورت گرفته باشد.

قابل قبول است

نمره T - ھتجاره شده ایرانی

240

240

0

تمامی سواالت تکميل شده اند و یا توسط کارشناسان ما اصالحاتی در پاسخ ھا صورت گرفته است

فرد تمایلی به موافقت شدید ندارد.

09127351723

شاغل نيست

فرد شاغل نيست.فرد شاغل نيست.

کنترل پاسخنامه

اطالعات آزمودنی

5121052470

علی اميدی

دانشجوی کارشناسی ارشدمجرد

50
10

NEO-PI-Rنرم افزار تحليل نتایج آزمون  

y رس) ز ) یينيب پ
Neuroticism - عصبی بودن - N 78جمع عاملNپایين

Warmth - صميميت - E123E1باال
Gregariousness - جمع گرایی - E223E2خيلی باال

Assertiveness - قاطعيت - E320E3خيلی باال
Activity - (تحرک) جنب و جوش - E421E4خيلی باال

Excitement Seeking - ھيجان جویی - E515E5خيلی باال
Positive Emotions - ھيجانات مثبت - E616E6پایين

Extroversion - برونگرایی -E 118جمع عاملEباال
Fantasy - تخيل - O19O1خيلی پایين

Asethetics - زیبایی شناسی - O223O2متوسط
Feeling - احساس - O324O3خيلی باال

Actions - کنشھا - O419O4خيلی باال
Ideas - نظرات - O515O5خيلی پایين

Values - ارزش ھا - O619O6باال
Openness - باز بودن - O 109جمع عاملOمتوسط

Trust - اعتماد - A122A1باال
Straightforwardness - سادگی - A226A2باال

Altruism - ھمدردی - A319A3پایين
Compliance - تبعيت - A416A4متوسط

Modesty - تواضع - A518A5متوسط
Tender-Midedness - نرمش با دیگران - A623A6باال

Agreeableness - توافق - A 124جمع عاملAمتوسط
Competence - شایستگی - C121C1باال

Order - نظم - C217C2پایين
Dutifulness -وظيفه شناسی - C324C3متوسط

Achievement Striving - تالش برای موفقيت - C4 18C4پایين
Self-Discipline - نظم باطنی - C518C5متوسط
Deliberation - انعطاف ناپذیری C625C6خيلی باال

Conscientiousness - وجدانی بودن - C 123جمع عاملCمتوسط
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NEO-PI-Rنرم افزار تحليل نتایج آزمون  

صفحه ١ از ۴ نرم افزار FaraNEO یک نرم افزار فارسی است. تمامی حقوق این نرم افزار برای شرکت فرا ایمن محفوظ است.
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Neuroticism - عصبی بودن - N 30جمع عاملN30
Extroversion - برونگرایی -E 70جمع عاملE70

Openness - باز بودن - O 50جمع عاملO50
Agreeableness - توافق - A 50جمع عاملA50

Conscientiousness - وجدانی بودن - C 50جمع عاملC50
Anxiety - اضطراب - N110N110

Angry Hostility - خشم و کينه - N270N270
Depression - افسردگی - N350N350

Self-Consciousness - (شرم) حساسيت به خود - N410N410
Impulsiveness - تکانشوری - N550N550

Vulnerability - (از استرس) آسيب - N630N630
Warmth - صميميت - E170E170

Gregariousness - جمع گرایی - E290E290
Assertiveness - قاطعيت - E390E390

Activity - (تحرک) جنب و جوش - E490E490
Excitement Seeking - ھيجان جویی - E590E590
Positive Emotions - ھيجانات مثبت - E630E630

Fantasy - تخيل - O110O110
Asethetics - زیبایی شناسی - O250O250

Feeling - احساس - O390O390
Actions - کنشھا - O490O490

Ideas - نظرات - O510O510
Values - ارزش ھا - O670O670

Trust - اعتماد - A170A170
Straightforwardness - سادگی - A270A270

Altruism - ھمدردی - A330A330
Compliance - تبعيت - A450A450

Modesty - تواضع - A550A550
T d Mid d ا گ ا A670A670 10
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NEO-PI-Rبر اساس آزمون  -عامل شخصيت  ٣٠نمودار 

Tender-Midedness - نرمش با دیگران - A670A670
Competence - شایستگی - C170C170

Order - نظم - C230C230
Dutifulness -وظيفه شناسی - C350C350

Achievement Striving - تالش برای موفقيت - C4 30C430
Self-Discipline - نظم باطنی - C550C550
Deliberation - انعطاف ناپذیری C690C690

تاریخ پرینت گزارش5121052470شماره شناسایی:

شماره موبایلعلی اميدینام و نام خانوادگی آزمودنی:

1393/06/01

09127351723
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نمودار پنج عامل اصلی شخصيت
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عامل ھا و زير عامل ھا

NEO-PI-Rبر اساس آزمون  -عامل شخصيت  ٣٠نمودار 

صفحه ٢ از ۴ نرم افزار FaraNEO یک نرم افزار فارسی است. تمامی حقوق این نرم افزار برای شرکت فرا ایمن محفوظ است.
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پاسخ آزمودنیسوالپاسخ آزمودنیسوال

12512پيام نرم افزارپارامتر
24024523تعداد سواالت تکميل شده
032532تعداد سواالت تکميل نشده

41542قابل قبول استپيام نرم افزار در خصوص ارزش تصحيح پرسشنامه
52554قابل قبول است. وضعيت پاسخنامه

N1 062564سواالت بدون پاسخ

N2 072572سواالت بدون پاسخ

N3 081583سواالت بدون پاسخ

N4 095591سواالت بدون پاسخ

N5 0103604سواالت بدون پاسخ

N6 0111614سواالت بدون پاسخ

E1 0124624سواالت بدون پاسخ

E2 0134631سواالت بدون پاسخ

E3 0142644سواالت بدون پاسخ

E4 0155655بسواالت دون پاسخ

E5 0162663سواالت بدون پاسخ

E6 0172671سواالت بدون پاسخ

O1 0182682سواالت بدون پاسخ

O2 0195691سواالت بدون پاسخ

O3 0202704سواالت بدون پاسخ

O4 0213713سواالت بدون پاسخ

O5 0222724سواالت بدون پاسخ

O6 0231734سواالت بدون پاسخ

A1 0241744سواالت بدون پاسخ

A2 0252755سواالت بدون پاسخ

A3 0262762سواالت بدون پاسخ

A4 0272772سواالت بدون پاسخ

0282782

کنترل پاسخ ھای آزمودنی

A5 0282782سواالت بدون پاسخ

A6 0293791سواالت بدون پاسخ

C1 0301804سواالت بدون پاسخ

C2 0311812سواالت بدون پاسخ

C3 0321822سواالت بدون پاسخ

C4 0335832سواالت بدون پاسخ

C5 0344842سواالت بدون پاسخ

C6 0351854سواالت بدون پاسخ

N 0361862سواالت تکميل نشده

E 0373874سواالت تکميل نشده

O 0382882سواالت تکميل نشده

A 0391895سواالت تکميل نشده

C 0405902سواالت تکميل نشده

0414912کل سواالت بدون پاسخ

422922
432934
444944
452954
464964
474974
484984
493992
5021004

تاریخ پرینت گزارش5121052470شماره شناسایی:

شماره موبایلعلی اميدینام و نام خانوادگی آزمودنی:

1393/06/01

09127351723

اگر آزمودنی به سوالی پاسخ نداده باشد، جلوی آن عدد صفر با رنگ قرمز ظاھر می شود.

RESPONCES

صفحه ٣ از ۴ نرم افزار FaraNEO یک نرم افزار فارسی است. تمامی حقوق این نرم افزار برای شرکت فرا ایمن محفوظ است.
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پاسخ آزمودنیسوالپاسخ آزمودنیسوالپسوال

101415122012

102215242023

103215332032

104415422043

105115512053

106415642062

107215752073

108415842082

109415912092

110416012104

111416122112

112416232124

113416322132

114416432145

115316522154

116416642164

117316732172

118416822184

119216922192

120417042201

121417112212

122417242221

123117322235

124217422244

125317522252

126117652264

127217742274

128217822284

129517952293 R
 R
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129517952293

130218042304

131218142314

132218222323

133318332334

134418442342

135418532354

136518642364

137218722372

138418842383

139218912392

140419052404

141219142415

142419222421

143419342431

14441944

14541955

14621962

14721974

14831981

14951992

15022004

تاریخ پرینت گزارش5121052470شماره شناسایی:

شماره موبایلعلی اميدینام و نام خانوادگی آزمودنی:

N
E
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-P
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R

1393/06/01

09127351723

اگر آزمودنی به سوالی پاسخ نداده باشد، جلوی آن عدد صفر با رنگ قرمز ظاھر می شود.

صفحه ۴ از ۴ نرم افزار FaraNEO یک نرم افزار فارسی است. تمامی حقوق این نرم افزار برای شرکت فرا ایمن محفوظ است.


