
29سن1391/07/19تاریخ گزارششماره شناسایی
مردجنسيتنام و نام خانوادگی

تحصيالتوضعيت تاھل
تستشرکت / سازمانشماره موبایل
٣ سالسابقه در شغل (سال)وضعيت شغل

واحد سازمانیشغل

عددپارامتر
28تعداد کل سواالت

20تعداد سواالت تکميل شده
8تعداد سواالت بدون پاسخ

A 7تعداد سواالت تکميل شده در زیر مقياس

B 3تعداد سواالت تکميل شده در زیر مقياس

C 6تعداد سواالت تکميل شده در زیر مقياس

D 4تعداد سواالت تکميل شده در زیر مقياس

فارسیالتيننمرهمقياس / زیر مقياس
A 18 زیر مقياسSomatic Symptomsنشانه ھای جسمانی
B 0 زیر مقياسAnxietyاضطراب و بی خوابی
C 9 زیر مقياسSocial Withdrawalکناره گيری اجتماعی

D 12زیر مقياسDepressionافسردگی
مقياس کلی39TOTAL scaleمقياس کلی

تصویب کننده نھاییتایيد کننده تھيه کننده
مھر و امضامھر و امضامھر و امضا

             جھت تفسير نتایج خود، با در دست داشتن این برگه به مشاور مراجعه نمایيد و یا با مراجعه به وب سایت ما اطالعات بيشتری را کسب نمایيد

www.faraimen.com            توصيه ما ھمواره این است که یک متخصص امر این نتایج را تحليل نماید. از انتخاب شما سپاسگزاریم.

قابل قبول است. ولی به تعدادی از سواالت در این زیر مقياس پاسخ دادده نشده است.

نمره ی این زیر مقياس با احتياط تفسير شود

قابل قبول است. ولی به تعدادی از سواالت در این زیر مقياس پاسخ دادده نشده است.

پيام نرم افزار در خصوص وضعيت نمره

پيام نرم افزار
تعداد کل سواالت در این آزمون ٢٨ سوال می باشد.

کاربر به ٢٠ سوال پاسخ داده است
کاربر به ٨ سوال پاسخ نداده است 

2563589

کنترل پاسخنامه

نمودارھا

اطالعات آزمودنی

شاغل
مالیحسابداری

اميد اميدواری
ليسانسمجرد

09361234562

متوسط
خفيف

شدید
ھيچ یا کمترین حد

خفيف

وضعيت نمره ھا

به تمامی سواالت در این زیر مقياس پاسخ داده شده است.
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GHQ-28  نرم افزار تحليل نتایج آزمون

صفحه ١ از ١ نرم  افزار FaraGHQ یک نرم افزار فارسی است که توسط مھندسين نرم افزار شرکت فرا ایمن برنامه نویسی شده است.


