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46تاریخ گزارششماره شناسایی
جنسيتنام و نام خانوادگی

تحصيالتوضعيت تاھل
شرکت / سازمانشماره موبایل
سابقه در شغل (سال)وضعيت شغل

واحد سازمانیشغل
1كد جنسيتمردجنسيت

ABCEFGHILMNOQQ3Q4

669634105577353

عامل به التيننمرهعامل به فارسیکد عامل 
A6مردم گریزی - مردم آميزیWarmth
B6کم ھوش-باھوشReasoning
C9ناپایداری ھيجانی - نيرومندی منEmotional Stability
E6اطاعت - سلطهDominance
F3دل مردگی - سرزندگیLiveliness
G4خلق نارس-خلق استوارRule-Consciousness
H10ترسو-جسورSocial Boldness
I5کله شق - حساسSensitivity
L5زود باور - شکاکVigilance
M 7اھل عمل- خيال پردازAbstractedness
N 7سادگی بی ظرافت-ظرافت کاریPrivateness
O 3اعتماد توام با آرامش-بی اعتمادی اضطراب آميزApprehension

Q1ی کا 4Opennessمحافظه to Change

شاغل است.
دبير

1393/06/01
مرد

ليسانس

28

سن 9307617
علی  اميدی

متاھل
آموزش و پرورش9121234567

نمره متوسط
نمره متوسط

نمره پايين! تفسير اين نمره حائز اھميت است
متوسط ه نم

نمره پايين! تفسير اين نمره حائز اھميت است
نمره متوسط

نمره باال- تفسير اين نمره حائز اھميت است
نمره متوسط
نمره متوسط

دبيرستان

سطح نمره - پيام نرم افزار
نمره متوسط
نمره متوسط

نمره باال- تفسير اين نمره حائز اھميت است
نمره متوسط

16PFنرم افزار تحليل نتایج آزمون 
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Q14محافظه کاریOpenness to Change
Q2 4 متکی به دیگران- مسلط بر خودSelf-Reliance
Q3 5مھار کردن ارادهPerfectionism
Q4 3آرام- مضطربTension

عامل به التيننمره زناننمره مردانعوامل مرتبه ٢
Extraversionجنسيت شما مرد است7.1برون گرایی 

Anxietyجنسيت شما مرد است.2.5اضطراب
Tough-Mindednessجنسيت شما مرد است.4.9انعطاف پذیری

Independenceجنسيت شما مرد است.7.1استقالل
Self-Controlجنسيت شما مرد است.4.2کنترل غرایز
Adjustmentجنسيت شما مرد است.6سازگاری

Leadershipجنسيت شما مرد است.6.8قدرت رھبری
Creativityجنسيت شما مرد است.6.4خالقيت

جنسيت شما مرد استبرون گرایی 
جنسيت شما مرد است.اضطراب

جنسيت شما مرد است.انعطاف پذیری

جنسيت شما مرد است.استقالل
جنسيت شما مرد است.کنترل غرایز

جنسيت شما مرد است.سازگاری
جنسيت شما مرد است.قدرت رھبری

جنسيت شما مرد است.خالقيت

سطح نمره - پيام نرم افزار

نمره متوسط
نمره متوسط
نمره متوسط

نمره پايين! تفسير اين نمره حائز اھميت است

نمره متوسط
نمره متوسط
نمره متوسط

تفسير اين نمره حائز اھميت است
تفسير اين نمره حائز اھميت است

نمره متوسط
تفسير اين نمره حائز اھميت است

نمره متوسط

16PFنرم افزار تحليل نتایج آزمون 
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صفحه 1  از  2 ق.ظ 02:49 نرم افزار فرا كتل يك نرم افزار فارسي و منحصرا در اختيار شركت فرا ايمن است.
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تعداد سواالت بدون پاسختعداد سواالتزیر مقياسجوابسوالجوابسوالجوابسوالجوابسوالجوابسوال

1041181112111613A100

2042182212211623B130

3143383112311631C130

4144184312431641E130

5245185312511653F130

6346186312631663G110

7247387112731671H120

8148188112831681I100

9149389112911691L100

10350190113011701M130

11151191113131713N100

12152192113221723O130
13153293313331731Q1100
14154294313411743Q2100
15155195113511751Q3100
16356196113611761Q4130
17157397113711771
18358298313811783184
191593991139117930
سه عدد از سواالت در تصحيح پرسشنامه بدون اثر ھستند203603100114031801 *توجه!
213613101114111811
223621102114211821
233631103314331831
243643104114431841
251652105314531851

دبيرستان

اطالعات آزمودنی

کنترل پاسخ ھا

1393/06/01
مرد

ليسانس
آموزش و پرورش

28

تاریخ گزارش
جنسيت
تحصيالت

سازمان / شرکت
(سال) سابقه در شغل

سن دبير

شماره شناسایی

وضعيت شغل
شغل

9307617
علی  اميدی نام و نام خانوادگی

وضعيت تاھل
شماره موبایل

تعداد کل سواالت موثر آزمون*
تعداد کل سواالت موثر بدون پاسخ

متاھل
9121234567
شاغل است.

251652105314531851
261661106114611861
271673107114731870
28268110811483
29369110911493
30170111011501
31171111111511
32172211231521
33173211311533
34374211431543
35375211511551
36176111611561
37377311731571
38178211831581

39179311931591

40180212011601

راھنما

اگر آزمودنی به سوالی پاسخ نداده باشد، عدد صفر به رنگ قرمز و پشت زمينه صورتی در جلوی آن سوال مشخص است.

صفحه 2  از  2 ق.ظ 02:49 نرم افزار فرا كتل يك نرم افزار فارسي و منحصرا در اختيار شركت فرا ايمن است.


