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دکترای تخصصي سنجش و اندازهگيری ،دانشگاه عالمه طباطبايي
عنوان رساله دكتري :مدلپردازی تشخيصي شناختي( )CDMسوالهای رياضيات تيمز  9551در
دانشآموزان پايه هشتم ايران با استفاده از مدل يکپارچه با پارامترپردازی مجدد ( )RUMو مقايسه
مهارتهای رياضي دانشآموزان دختر و پسر
فوق ليسانس سنجش و اندازهگيری ،دانشگاه عالمه طباطبايي
عنوان پاياننامه فوق ليسانس :بررسي مقاومت مدلهای لوجستيک  IRTدر برابر نقض مفروضات
فعاليتهاي علمي -اجرايي

کارشناس دفتر آزمونسازی ،سازمان سنجش آموزش کشور ،ارديبهشت  7835تا آذر 7835
عضو هيات علمي پژوهشگاه آموزش و پرورش 7837 ،تا خرداد 7827
مدير گروه معلوليتهای حسي-حرکتي  7831تا خرداد 7828
مدير اداره خدمات پژوهشي و اطالع رساني پژوهشکده کودکان استثنايي 7838 ،تا 7831
عضو کميته علمي گروه پژوهشي مطالعات بينالمللي تيمز و پرلز 7833 ،تا 7828
عضو کميته علمي گروه پژوهشي مرکز سنجش آموزش و پرورش 7832 ،تا 7829
عضو کميته "تدوين زير نظام پژوهش و ارزشيابي" سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
برگزاری کارگاه آموزشي يک روزه با عنوان ابزارسازي و تحليل عاملي برای اعضای هيات علمي دانشگاه
علوم بهزيستي و توانبخشي ،تير ماه 7832
دبير تخصصي فصلنامه اندازهگيري تربيتي 7829 ،تا کنون
داور مجله ايراني كودكان استثنايي 7835 ،تا کنون
داور فصلنامه روانشناسي افراد استثنايي 7827 ،تا کنون
داور فصلنامه روانشناسي سالمت 7827 ،تا کنون
داور فصلنامه اندازهگيري تربيتي 7827 ،تا کنون
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زمينهها و عاليق مطالعاتي و پژوهشي

آمار و روش تحقيق؛ سنجش تشخيصي شناختي؛ نظريه سوال پاسخ()IRT؛ مدل راش؛ تحليل عاملي؛
مدليابي معادالت ساختاری؛ مباني فلسفي اندازهگيری؛ آزمونسازی

تدريس
عنوان

مقطع

روش تحقيق و مقاله نويسي پيشرفته
ساخت و استفاده از ابزارهای شناختي و شخصيتي
نظريههای جديد اندازهگيری()IRT
آمار پيشرفته
روانسنجي
روش تحقيق پيشرفته
ارزشيابي آموزشي
آمار پيشرفته  7و 9
نظريهکالسيک اندازهگيری
روشهای تحقيق
روانسنجي
روشهای آماری توصيفي و استنباطي

دکتری
دکتری
دکتری
کارشناسي ارشد
کارشناسي ارشد
کارشناسي ارشد
کارشناسي ارشد
کارشناسي ارشد
کارشناسي ارشد
کارشناسي
کارشناسي
کارشناسي

دانشگاه
علوم بهزيستي و توانبخشي ،واحد علوم و تحقيقات تهران
عالمه طباطبائي ،آزاد-واحد ساوه
آزاد-واحد ساوه
عالمه طباطبايي ،واحد علوم و تحقيقات زاهدان ،واحد علوم و تحقيقات ساوه
عالمه طباطبايي ،واحد علوم و تحقيقات زاهدان ،واحد علوم و تحقيقات ساوه
واحد علوم و تحقيقات زاهدان ،واحد علوم و تحقيقات ساوه
واحد علوم و تحقيقات زاهدان
ازاد-واحد تهران مرکز و تهران شمال
ازاد-واحد تهران شمال
علوم بهزيستي و توانبخشي
علوم بهزيستي و توانبخشي ،عالمه طباطبائي
عالمه طباطبائي

مقاالت علمي پژوهشي

حسن زاده ،سعيد؛ مينائي ،اصغر( .)7835انطباق و هنجاريابي آزمون رشد زبان( )TOLD-P:3برای
کودکان فارسي زبان تهراني (بخش اول) .پژوهش در حيطة کودکان استثنايي.07 -80 ،7 ،
حسن زاده ،سعيد؛ مينائي ،اصغر( .)7835انطباق و هنجاريابي آزمون رشد زبان( )TOLD-P:3برای
کودکان فارسي زبان تهراني (بخش دوم) .پژوهش در حيطة کودکان استثنايي789-772 ،9 ،
مينائي ،اصغر؛ ويسمه ،علي اکبر؛ حسن زاده ،سعيد( .)7837عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي
دانشآموزان کمشنوای تلفيقي .پژوهش در حيطة کودکان استثنايي725 -717 ،9 ،
فرهبد ،مژگان؛ مينائي ،اصغر ( .)7838انطباق و هنجاريابي نسخه بازبيني شدة آزمون مهارتهای بينايي-
حرکتي ،توانبخشي 71 ،و .93-82 ،71
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مينائي ،اصغر؛ احمد پناه ،محمد؛ هومن ،حيدرعلي ( .)7839استاندارد سازی آزمون هوشي ويليامز برای
افراد دچار آسيب بينايي .پژوهش در حيطه کودکان استثنايي789 -770 ،9 ،
مينائي ،اصغر(.)7839انطباق و استاندارد سازی آزمون غيرکالمي هوش اسنايدرز -اومان برای کودکان
 9/0 -1سال :يک مطالعه مقدماني .پژوهش در حيطة کودکان استثنايي.899-920 ،8 ،
مينائي ،اصغر ( .)7830انطباق و هنجاريابي سياهه رفتاری کودك ،پرسشنامه خودسنجي و فرم گزارش
معلم آخنباخ .پژوهش در حيطة کودکان استثنايي.003-092 ، 7 ،
مينائي ،اصغر ( .)7830مطالعه ساختار عاملي فرم گزارش معلم آخنباخ با استفاده از تحليل عاملي
تاييدی .پژوهش در حيطة کودکان استثنايي131-112 ،8 ،
مينائي ،اصغر( .)7831انطباق و استانداردسازی آزمون غير کالمي هوش اسنايدرز -اومان برای کودکان

9/0-1سال ) : (SON-Rگزارش پاياني .فصلنامه روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي،
. 17-23 ،2
مينائي ،اصغر ( .)7831بررسي تغييرناپذيری ساختار عاملي سؤالهای سندرمي پرسشنامه خودسنجي
آخنباخ .پژوهش در حيطة کودکان استثنايي90-15 ،7 ،
مينائي ،اصغر( .)7831بررسي ساختار عاملي مقياس رفتار انطباقي بزرگساالن( :)ABS-RC:2يک تحليل
ثانويه .پژوهش در حيطه کودکان استثنايي931-923 ،8 ،

مينائي ،اصغر (.)7831بررسي ساختار عاملي سواالت سندرمي سياهه رفتاری کودك ) .(CBCLفصلنامه
روانشناسي و علوم تربيتي.دانشگاه عالمه طباطبايي28-779 ، 1.
مينائي ،اصغر؛ فلسفينژاد ،محمدرضا.)7832(.روشهای سنجش تک بعدی بودن سوالها در مدلهای دو
ارزشي  .IRTفصلنامه اندازهگيری تربيتي.17-22 ،8 .
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مينائي ،اصغر( .)7829سنجش مقايسهپذيری سازهای و تحليل کارکرد افتراقي سوالها ) (DIFو

حيطههای محتوائي ) (DTFآزمون علوم تيمز  9551در بين دانشآموزان ايران و آمريکا .فصلنامه
اندازهگيری تربيتي791 -752 ،77 ،
مينائي ،اصغر؛ دالور ،علي؛ فلسفينژاد ،محمدرضا؛ کيامنش ،عليرضا؛ مهاجر ،يحيي( .)7828مدلپردازی
تشخيصي شناختي( )CDMسوالهای رياضيات تيمز  9551در دانشآموزان پايه هشتم ايران با استفاده
از مدل يکپارچه با پارامترپردازی مجدد ( )RUMو مقايسه مهارتهای رياضي دانشآموزان دختر و پسر.
فصلنامه اندازهگيری تربيتي712-791 ،71 ،
مينائي ،اصغر( .)7828کاربرد مدل اندازهگيری راش در ارزيابي کيفيت روانسنجي آزمون مهارتهای
ديداری-حرکتي( .)TVMS-Rفصلنامه اندازهگيری تربيتي.779-11 ،)73(0 ،
مينائي ،اصغر(زير چاپ) .ساختار عاملي نسخه چهارم مقياس هوش وکسلر برای کودکان برای
کودکان( )WISC-IVدر کودکان و نوجوانان  1-77سال ايران با استفاده از رويکرد تحليل عاملي
تاييدی .فصلنامه اندازهگيری تربيتي ،دانشگاه عالمه طباطبايي
مينائي ،اصغر(در دست تاليف) .ساخت نسخه کوتاه سياهه رفتاری کودك( ،)CBCLپرسشنامه
خودسنجي( )YSRو فرم گزارش معلم( )TRFبا استفاده از رويکرد اندازهگيری راش
Epidemiological Comparisons of Problems and Positive Qualities Reported by
Adolescents in 24 Countries (2007). Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 75, 351-358
Consistency of Teacher Reported Problems for Students in 21 Countries (2007).
School Psychology Review, 36, 91-110.
Testing the 8-syndrome structure of the Child Behavior Checklist in 30 societies
(2007).Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology,36, 405-417.
The generalizability of the Youth Self-Report syndrome structure in 23 societies
(2007). Journal of Consulting and Clinical Psychology,75,729-738.
Testing the Teacher's Report Form syndromes in 20 societies (2007).School
Psychology Review,36, 468-483.
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Behavioral and emotional problems reported by parents of children ages 6 to 16
in 31 societies (2007).Journal of Emotional and Behavioral Disorders,
15,130-142.
Cross-Informant Agreement Between Parent-Reported and Adolescent SelfReported Problems in 25 Societies.(2013), Journal of Clinical Child &
Adolescent Psychology, 42(2), 262-273.
Parent–Teacher Agreement on Children's Problems in 21 Societies. (2014),
Journal
of
Clinical
Child
&
Adolescent
Psychology,
DOI:10.1080/15374416.2014.900719.
The association between aggressive and non-aggressive antisocial problems as
measured with the Achenbach System of Empirically Based Assessment: A
study of 27,861 parent–adolescent dyads from 25 societies. Personality and
Individual Differences, 85, (2015) 86–92
Generation and content validation of a Persian syntax comprehension test.
(2015)Psychology of Language and Communication, 19(3),222-236
Comprehension of passive structure: Study of children with and without specific
language impairment(2015). Iranian Rehabilitation Journal, 13(4),253-257
Effects of Society, Culture, and Individual Differences on Child Mental Health
Problems across 41 Societies and 9 Culture Clusters (submitted to
publication). Proceedings of the National Academy of Sciences
The Comprehension of Active and Passive Sentences in Persian Typically
Developing Children Aged 48-71 Months(2016). Journal of Modern
Rehabilitation,10(2),80-85

مقاالت ارائه شده در كنفرانسها

 اومان برای کودکان- انطباق و استانداردسازی آزمون غيرکالمي هوش اسنايدرز.)7830( اصغر،مينائي
 دانشگاه علوم بهزيستي و. دومين کنگره انجمن روان شناسي ايران. يک مطالعه مقدماتي: سال9/0-1
. ارديبهشت97  تا72 .توانبخشي
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گزارشهاي پژوهشي

حسن زاده ،سعيد؛ مينائي ،اصغر( .)7812انطباق و هنجاريابي آزمون رشد زبان  .TOLDتهران.
پژوهشکده کودکان استثنايي.
مينائي ،اصغر ،ويسمه ،علي اکبر؛ حسن زاده ،سعيد( .)7835عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي
دانشآموزان کم شنوای تلفيقي .تهران .پژوهشکده کودکان استثنايي
-99فرهبد ،مژگان؛ مينائي ،اصغر( .)7839انطباق و هنجاريابي آزمون مهارتهای ديداری -حرکتي .تهران
پژوهشکده کودکان استثنايي.
مينائي ،اصغر( . )7839انطباق و هنجاريابي آزمون هوشي ويليامز برای افراد با آسيب بينايي .تهران.
پژوهشکده کودکان استثنايي
مينائي ،اصغر( . )7838انطباق و هنجاريابي فرمهای سن مدرسه نظام سنجش مبتني بر تجربه آخنباخ
 . ASEBAتهران .پژوهشکده کودکان استثنايي
مينائي ،اصغر(.)7831آزمون غير کالمي هوش اسنايدرز-اومان برای کودکان 9/0-1سال ): (SON-R

انطباق و استاندارد سازی .تهران .پژوهشکده کودکان استثنايي
مينائي ،اصغر( .)7832شيوع اختالالت عاطفي رفتاری در دانش آموزان معلول جسمي -حرکتي .تهران.
پژوهشگاه آموزش و پرورش
مينائي ،اصغر( .)7827سنجش مقايسهپذيری سازهای و تحليل کارکرد افتراقي سوالها ) (DIFو
حيطههای محتوائي ) (DTFآزمون علوم تيمز  9551در بين دانش آموزان ايران و آمريکا .تهران :پژوهشگاه
مطالعات آموزش و پرورش
مينائي ،اصغر( .)7829بررسي کارکرد افتراقي سوالهای آزمون گام نخست () FirstSTEpدر بين
دانشآموزان تهراني و دانشآموزان ساير استانها .تهران :پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
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مينائي ،اصغر( .)7828ويژگيهای روانسنجي آزمونهای ورودی دوره راهنمايي مدارس استعدادهای
درخشان با استفاده از رويکرد اندازهگيری راش :با تاکيد بر آزمونهای هوش و خالقيت .تهران :پژوهشگاه
آموزش و پرورش
مينائي ،اصغر( .)7820تشکيل جداول هنجار برای  .WISC-IVسازمان آموزش و پرورش استثايي
کشور
كتاب

کالين ،پل( 7835و  7827و  .)7829راهنمای آسان تحليل عاملي( .ترجمه صدرالسادات ،جالل؛ مينائي،
اصغر) .تهران :سمت( .سال انتشار به زبان اصلي.)7229 ،

جوايز و رتبه ها

رتبه اول در آزمون ورودی کارشناسي ارشد
رتبه اول در امتحان ورودی دوره دکتری
دانشجوی برتر دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي
پژوهشگر برگزيده وزارت آموزش و پرورش
پژوهشگر جوان برگزيده وزارت آموزش و پرورش
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