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 MMPI2RF هدایت به صفحه برگزاری سنجش .6

 از طریق نشانی:توانید  می؛ نکته مهم در مراحل اولیه ثبت نام*** 

www.mmpi2rf.ir/mmpi2rf-test 

 :زیر را انجام دهید هریک از مراحل

 ثبت نام 

 تایید ثبت نام 

 (خود رقمی 16کد با در دست داشتن ) ادامه برگزاری سنجش 
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 توضیحات صفحات پرسش ها:. . ورود به صفحات پرسش ها7

 
 

 است.بله / خیر و نظری ندارم هر پرسش دارای امکان  پاسخ سه گانه: 

 دهی نشان داده می شود. در میان صفحه شماره و پرسش فعال برای پاسخ

 از مراحل حین برگزاری سنجش قرار داده شده است. امکان خروجدر هر صفحه 

 

 و بازگشت به پرسش قبل در نظر گرفته شده است. پاسخ یکبار امکان تصحیحبرای هر پرسش 

 انتخابنکته بسیار مهم. در حد امکان از 

 اجتناب کنید. "نظری ندارم" گزینه پاسخ
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 است. پاسخ 338از کل  پاسخ 10 "نظری ندارم" پاسخ هایمجاز حداکثر تعداد 

خواهد  غیر فعالپاسخ دهی شما  کلید های از "نظری ندارم"کلید  "نظری ندارم"پاسخ  10بعد از 

 و تنها کلید های بله / خیر تا پایان سنجش فعال خواهند بود. شد

 اجتناب کنید. "نظری ندارم"نکته بسیار مهم. در حد امکان از پاسخ دهی به صورت 

 پاسخ به پرسش ها: 338. صفحه نهایی پس از انتخاب 8
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 به عالوه  نتیجه سنجش خود pdfمی تواند در این مرحله با ذخیره ی فایل با پسوند  آزمودنیفرد . 9

یا  ، مشاورروان شناسبه متخصص  را اشرقمی محرمانه ارسالی به خط تلفن همراه یا ایمیل  16کد 

نیمرخ های روانی خود  تحلیل تقاضای بررسی و وارائه کرده برای درمان و مشاوره روان پزشک خود 

رقمی خود را به مدیر منابع انسانی سازمان مطبوع  16متقاضیان کار نیز می توانند کد  را داشته باشد.

 .ارائه کنندو مورد نظر خود برای استخدام، 

متخصصین یا مدیران منابع انسانی هر یک با اهداف جداگانه امکان استفاده و اخذ گزارشات  . 10

 بالینی، آسیب شناسی شخصیت و پرونده بهداشت و سالمت آزمودنی را خواهند داشت.

. متخصصین و مدیران منابع انسانی سازمان ها، نخست با ثبت نام در سایت خود را بعد از تایید 11

آزمودنی(  mmpi2rfبرای استفاده از خدمات گزارش دهی سایت )مبتنی بر سنجش مدیر سایت، 

 چهار امکان زیر خواهند کرد. ده ازاآماده استف

 :روان شناس، مشاور یا روان پزشک ینارشات ویژه متخصصگز

 تشخیص بالینی و آسیب شناسی شخصیت + پروفایل نیمرخ های روانی گزارش کوتاه. 1

 تشخیص بالینی و آسیب شناسی شخصیت + پروفایل نیمرخ های روانی تفصیلیگزارش  . 2

گزارشات مربوط به مدیران منابع انسانی سازمان ها برای دسترسی به پرونده بهداشت و سالمت 

روانی متقاضیان استخدام یا پایش کارکنان و همچنین دسترسی به تعیین میزان تطبیق شغل و 

 شخصیت آنان

 یا کارکنان . گزارش پرونده بهداشت و سالمت روان متقاضیان استخدام3

 یا کارکنان متقاضیان استخدامو پیشنهاد تطبیق شغل و شخصیت گزارش میزان . 4

 

 در صورت نیاز به ما تماس بگیرید.

 با سپاس
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