
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها کتابفهرست 

 1402سال  اولنیمه 

 

 یار پویا شارات آزمون تان

 شناختی افزارهاي روانها و نرم ها، آزمون ناشر تخصصی کتاب 

 



 1 ��تاب ����ت 
 

ایار پویشده انتشارات آزمونچاپ يهاتابکفهرست   

 قطع سنده/مترجم ینو تاب کنام  شناسه 

 پالتویی  محمد مجدیان دکتر  نقش بازي در خالقیت کودکان  8001

 رقعی  یار پویا آزمونموسسه  مقیاس ارزیابی روابط در خانواده  8002

 رقعی  یار پویا موسسه آزمون )1(جلد شناختی کودکان هاي روانآزمون 8004

 رقعی  رضا میرزایی ـ دکتر غالم محمد مجدیان دکتر  هوش هیجانی خود را بسنجید  8005

 رقعی  راد مرضیه قاسمی ال پرسیدن براي آموزش استثناییؤکارهاي سراه 8015

 وزیري  نومندان ـ المیرا آریاناکیاسعیده معصومی محمد درهرج ـ سیده  مبانی ویراست چهارم مقیاس حافظه وکسلر  8016

 وزیري  معصومه موحدي  گذشت و نظریه هاي مربوط به آن  8017

 رقعی  پور سامان صادق فروید و سندرم حافضه کاذب  8018

 رقعی  یار پویا موسسه آزمون (آزمون باورهاي غیرمنطقی جونز)   سنجش باورهاي غیرمنطقی 8020

 رقعی  چشم پور ـ زهراسادات خوشمیالد خواجه ) ACT( پذیرش و تعهددرمانی در محیط کار  8021

 رقعی  یار پویا موسسه آزمون )WHOQOL-۱۰۰( زندگیارزیابی کیفیت   8022



 �تاب�   ����ت   2

 قطع سنده/مترجم ینو تاب کنام  شناسه 

 رقعی  یار پویا موسسه آزمون ارزیابی شخصیت هگزاکو  8023

 رقعی  یار پویا موسسه آزمون ارزیابی استرس شغلی  8024

 رقعی  یار پویا آزمونموسسه  ارزیابی قاطعیت در نوجوانان  8025

 رقعی  گروه نویسندگان  شناسی و سرطان روان 8028

 رقعی  زیرك  زهرا طالییان پرورش سازگاري در کودکان و نوجوانان  8030

 رقعی  رك یز  انییطال  ـ فروغ  ركیز  انییطال زهرا غلبه بر احساس حقارت  8034

 رقعی  فاطمه ناجی ـ سعید سمندري  بیماران مبتال به آلزایمر  هاي راهنماي مراقبان و خانواده 8036

 خشتی آیدا مهراد دکتر  دو صد نکته طالیی براي زندگی بهتر  8038

 رقعی  لیال امیر پور ـ سارا سبحانی دکتر  ابزارهاي ارزیابی و سنجش اختالل فوبی خاص  8039

 رقعی  لیال امیر پور ـ سارا سبحانی دکتر  جبري ـ  ابزارهاي ارزیابی و تشخیص اختالل وسواسی 8040

 وزیري  ـ محمدسجاد صیدي  يازکیعلی کرمی ـ  جهانگیر  دکتر (از نظریه تا عمل) سنجش و ارزیابی خانواده  8041

ـ سیدمجتبی امامی  عشق از رویا تا واقعیت  8042 ـ مائده احمدي  ـ شقایق جابرزاده زهرا آقاجانی   رقعی  ـ نگار محمدي   انصاري دوست 
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 قطع سنده/مترجم ینو تاب کنام  شناسه 

 رقعی  لیال امیر پور ـ سارا سبحانی دکتر  ابزارهاي ارزیابی و تشخیص اختالل اضطراب اجتماعی  8043

 رقعی  لیال امیر پور ـ سارا سبحانی دکتر  ابزارهاي ارزیابی و سنجش اختالل اضطراب فراگیر  8044

 رقعی  نادر الریجانی  ریز آناتومی و فیزیولوژي اعصاب و غدد درون 8045

 وزیري  دوست میهنزینب دکتر  هاي تشخیصی خواندن (نارساخوانی) راهنماي جامع مجموعه آزمون  8048

 وزیري  پور صدیقه عبداهللا زایمان تروماتیک  8049

 رقعی  معصومه بهرامیخورشیدي ـ فاطمه رسولی از آموزش و پرورش کودکان استثنایی  هاییدانستنی 8050

 رقعی  معصومه بهرامی  ـ طاهره جباري هاي تعارض با نوجوانان خانواده و چالش 8051

 رقعی  نژاد ـ مریم طباطباییان حسن هادي آزمایی آزمون بل براي ارزیابی روابط موضوعی و واقعیت 8053

 وزیري  پورلیاولیبهمن کردتمینی ـ رقیه نوريدکتر  ن بدقلق ا کار با مراجع 8054

 برآورد حجم نمونه  8056
ـ رقیه نوري نیکزاد قنبري  ـ هانیه مهدي پیرکاشانی  زاده  پورلیاولی 

 هنجنی 
 وزیري 

 وزیري  رضا نوري ـ راضی فتحی  ـ  پورقزلجهمیترا نقی ها در برقراري ارتباط غلبه بر ترس 8057
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 قطع سنده/مترجم ینو تاب کنام  شناسه 

 وزیري  فریبا صالحی  ـ  دکتر مهدي پوراصغر بارداري و اضطراب  8058

 رقعی  محمود ریاحی  ـ آرایی نسیم گل پیامدهاي ماهواره بر خانواده  8059

 رقعی  معصومه بهرامی  سوتا (فرم کوتاه) راهنماي کاربردي پرسشنامه شخصیتی مینه 8061

 رقعی  مرام ـ پیمان رضایی سیدوحید توالیی سفر به حاال  8062

 جیبی  دکتر آیدا مهراد  کلید براي رسیدن به آرامش  365روز،   365 8063

 وزیري  اصل ساالر گشتاسبی مالل جنسیتی 8065

 رقعی  معصومه بهرامی  هاي فرزندپروري) فرزندپروري و ابزار سنجش آن (شیوه 8066

 رقعی  یار پویا موسسه آزمون ) رضایت شغلی  هاي پرسشنامه(  سنجش رضایت شغلی 8067

 رقعی  یار پویا موسسه آزمون )پرسشنامه سازگاري بل (  ارزیابی سازگاري 8068

 رقعی  جعفر انیسی  سنجش نشانگان بالینی شخصیت  8070

 رقعی  ا ی پو ار یآزمون موسسه  هاي تفکر انتقادي سنجش مهارت 8071

 رقعی  د محمدي ودکتر سیدداو سنجش نقاط قوت و ضعف کودك 8072
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 قطع سنده/مترجم ینو تاب کنام  شناسه 

 ی رقع یی رشفایم ساداتمیمر ـ  ای پو ار یآزمون موسسه  موضوع  افتیاندر  آزمون  ي گذارنمره و اجرا  يراهنما 8078

 ی رقع یی رشفایم ساداتمیمر ـ  ای پو ار یآزمون موسسه  آدم  - درخت  -  خانه  آزمون  ي گذارنمره و اجرا  يراهنما 8079

 ی رقع ا ی ارِپوی   آزمون موسسه  ) ف ی ر   ی شناخت روان (پرسشنامه بهزیستی    شناختی روان   ی ست ی بهز   ی اب ی ارز  8080

 ی رقع ا یپو  اری   آزمون موسسه  ) DASS-۴۲( استرس و اضطراب  ، یافسردگ  سنجش 8081

 رقعی  دناك مژده پورحسین راهنماي تربیت فرزند در اوایل نوجوانی  8082

 وزیري  عارفه صالحی  نزدیک به نور  8083

 وزیري  آباديمهديسیدمهدي حسینی ها واره درمانی براي زوجطرح 8084

 رقعی  یار پویا موسسه آزمون گرایی گرایی و برونسنجش درون 8085

 رقعی  دکتر محمد مجدیان  صد نکته کاربردي درباره تربیت کودکان  8086

 رقعی  یار پویا موسسه آزمون هاي سنجش وسواس مجموعه آزمون 8088

 رقعی  دکتر فریبا صالحی ـ عاطفه مقصودي تیلکی هاي زناشویی مدیریت و درمان خیانت 8090

 وزیري  پور زرین ـ فروغ خلیلدکتر سهراب عبدي اي؛ کتاب کار والدین) هاي مقابلهاي (مهارتتربیت کودك مدرسه 8091
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 قطع سنده/مترجم ینو تاب کنام  شناسه 

 رقعی  ا ی ارِپوی   آزمون موسسه  (اضطراب عمومی)   1ضطراب ا مجموعه آزمون هاي سنجش  8092

 رقعی  ا ی ارِپوی   آزمون موسسه  (اضطراب کودکان)   2ضطراب اهاي سنجش  مجموعه آزمون 8093

 رقعی  ا ی ارِپوی   آزمون موسسه  سخنرانی)   (اضطراب  3هاي سنجش اضطراب مجموعه آزمون 8094

 رقعی  ا ی ارِپوی   آزمون موسسه  (اضطراب اجتماعی)   4ضطراب اهاي سنجش  مجموعه آزمون 8095

 رقعی  ا ی ارِپوی   آزمون موسسه  (اضطراب مرگ)   5طراب اضمجموعه آزمون هاي سنجش  8096

 رقعی  ا ی ارِپوی   آزمون موسسه  (اضطراب جدایی)   6مجموعه آزمون هاي سنجش اضطراب  8097

 وزیري  پیمان حاتمیان محمدجواد پیرمرادي  ه نقش باورهاي دینی و مذهبی در سالمت روانی فرد و جامع  8098

 رقعی  ا ی پو ار یآزمون موسسه  به سیگار  هاي سنجش اعتیادمجموعه آزمون 8099

 رقعی  دکتر خدابخش احمدي  خانواده در سفر (مسافرت، مأموریت، مهاجرت)  8100

 رقعی  طباطبایی  زادهکاظم رسولدکتر سید -پیمان حاتمیان  گردان بر تنظیم هیجان و شناخت عوارض مواد روان 8101

 رقعی  دکتر آیدا مهراد  مدیر برتر مدیریت بهتر  8102

 رقعی  السادات حسینی مهرآبادي حکیمه -زرینسهراب عبدي مقدمات بهزیستی روانشناختی  8103
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 قطع سنده/مترجم ینو تاب کنام  شناسه 

 رقعی  ا ی پو ار یآزمون موسسه  هاي سنجش ترس مجموعه آزمون 8104

 رقعی  واحدي زهـرا  شناسی شناسی و جامعهعلل طالق از دیدگاه اسالم، روان 8105

 رقعی  فرشته رنود گوي صحیح در  شخصیت و تأثیر گفت 8106

 رقعی  ا ی پو ار یآزمون موسسه  هاي سنجش ترس از بیماري و بیمارستان مجموعه آزمون 8107

 رقعی  ا ی پو ار یآزمون موسسه  هاي سنجش خشم و پرخاشگري مجموعه آزمون 8108

 رقعی  محمدسعید سبهانی  کنیم؟ رفتار   خود نوجوان   و کودك با   چگونه 8109

 رقعی  محمدسعید سبهانی  آداب و فرآیند ازدواج  8111

 رقعی  اعظم رضازاده ، داوود کمیجانی  تفریح سالم  8112

 رقعی  مرضیه کرات ـ  آباديشیرین مریم رستمی هاي مثبت و منفی ترس 8113

 رقعی  ا ی پو ار یآزمون موسسه  هاي خودکشی مجموعه آزمون 8114

 رقعی  سارا بهادر  اولین سال معلمی من  8115

 رقعی  ا ی پو ار یآزمون موسسه  1هاي سنجش افسردگی مجموعه آزمون 8116
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 قطع سنده/مترجم ینو تاب کنام  شناسه 

 رقعی  ا ی پو ار یآزمون موسسه  2 هاي سنجش افسردگی مجموعه آزمون 8117

 رقعی  مریم پورحسین دناك  کار کنم؟ ه با هیوالي زیر تختم چ 8118

 رقعی  محمدسعید سبهانی  مشکالت رفتاري کودکان درمان و اصالح  8119

 رقعی  محمدسعید سبهانی  ریزي درسی) (برنامه روش صحیح مطالعه و یادگیري 8120

 جیبی  محمدسعید سبهانی  ) شناسی و درمانسبب(آ  شب ادراري کودکان 8121

 رقعی  ا ی پو ار یآزمون موسسه  هاي سنجش خالقیت مجموعه آزمون 8122

 رقعی  آباديشیرینمریم رستمی هاي مشاوره شیوهاصول و   8123

 رقعی  زاده هانیه حسن تربیت نوجوانان  يصد نکته درباره 8124

 رقعی  محمدجواد پیرمراديـ  پیمان حاتمیان  داريشناسی مدرن در نظام سرمایهنقش روان 8125

 وزیري  د قادري ودکتر داوـ   شاهدابراهیمیامید  شناسی و درمان) سببآ(تشخیص،  اختالالت یادگیري 8126

 رقعی  ا ی پو ار یآزمون موسسه  1هاي سنجش فشار روانی  ه آزمونجموعم 8127

 رقعی  ا ی پو ار یآزمون موسسه  2هاي سنجش فشار روانی  مجموعه آزمون 8128



 9 ��تاب ����ت 
 

 قطع سنده/مترجم ینو تاب کنام  شناسه 

 رقعی  ا ی پو ار یآزمون موسسه  3هاي سنجش فشار روانی  مجموعه آزمون 8129

 رقعی  ا ی پو ار یآزمون موسسه  4هاي سنجش فشار روانی  مجموعه آزمون 8130

 وزیري  سمیه مانی ـ داوود قادري  شناسی و درمان) سبب آ (تشخیص،    فعالی و کمبود توجه اختالل بیش  8131

 رقعی  سارا سبهانی ـ  محمدسعید سبهانی هاي شخصیت افراد بر اساس ترتیب تولد ویژگی 8132

 رقعی  ی سبهان   فاطمه ـ  یسبهان   دیمحمدسع ) شناسانروان و ان یمرب   ن،یوالد  ژهی و( کودك  ینقاش  یشناسروان 8133

 رقعی  زرین ـ فاطمه سمیعی سهراب عبدي مشاوره در مدارس  8134

 رقعی  پور میالد خواجهـ  نازنین اصغري پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد براي افسردگی  8135

 وزیري  دکتر محمد مجدیان ـ  اله عظیمیرحمت هاي هوش وکسلر مقیاس 8136

 جیبی  زنگنه ـ محمدحسین تحریري آیدا مهراد راهکارهاي مدیریت استرس و درد  8137

 وزیري  يآباديمهد ینیحس ي دمهدیس ها خانواده و نی زوج ي برا  یدرمان  خشونت  از  بعد   مداخله 8138

 وزیري  زدست یت طاهر دکتر قزلجه، پور ینق ترایم دکتر ی ورزش ی شناسروان در  یدرمان روان ي هاهی نظر 8139

 رقعی  نژاد ییتوال  زهرا ی خواب یب   در ثر ؤم یشناختروان عوامل 8140
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 قطع سنده/مترجم ینو تاب کنام  شناسه 

 وزیري  قزلجه  پور ینق ترایمدکتر  شناختیاضطراب رقابتی ورزشکاران بر اساس راهبردهاي روان 8141

 رقعی  ی سبهان  سارا ،یسبهان   دیمحمدسع کاربردي درباره تربیت نوجوانان دخترنکاتی  8142

 رقعی  ا ی پو ار یآزمون موسسه  هاي سنجش خودکارآمديمجموعه آزمون 8144

 وزیري  مفاخرزاده  ا یسون  (علل، عالئم، درمان)  شناسی حسادت کودکان و نوجوانانسبب  8145

 رقعی  ا ی پو ار یآزمون موسسه  اختالل تغذیه هاي سنجش  مجموعه آزمون 8146

 وزیري  مریم بندر، محمدسعید سبهانی  درمان شناختی رفتاري اضطراب اجتماعی 8147

 وزیري  سارا بهادر  شناسی و مشاوره (با رویکرد اسالمی) اي در رواناخالق حرفه 8149

 وزیري  محمدسعید سبهانی، مریم بندر، مشعود سعیدي مهر  شناسی و درمان) سببرنجوري عصر حاضر (خودشیفتگی روان 8150

 رقعی  پور صدیقه عبداله مادر شدن در عوارض شدید بارداري و زایمان  8151

 رقعی  سارا بهادر  اختالالت یادگیري (تشخیص، ارزیابی و درمان)  8159

 جیبی  مریم چارلی  ازدواج آگاهانه و نقش مشاور  8160

 رقعی  یار پویا موسسه آزمون هاي سنجش اعتیادآزمونمجموعه  8163
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 قطع سنده/مترجم ینو تاب کنام  شناسه 

 رقعی  یار پویا موسسه آزمون 1هاي روانی هاي سنجش اختاللمجموعه آزمون 8164

 رقعی  یار پویا موسسه آزمون 2هاي روانی هاي سنجش اختاللمجموعه آزمون 8165

 رقعی  یار پویا آزمونموسسه  3هاي روان هاي سنجش اختاللمجموعه آزمون 8166

8167 
  در مدارس یآموزش  تیر یمد  ی پرورش يهاتیفعال نقش 

 یاجتماع ي هابیآس از يریشگیپ
 رقعی  سعید خادمی 

 ی اضیب  ا ی پو ار یآزمون موسسه  شناسی * روان  اتتجهیز  و ها ارفز امنر   ،هانمو آز فهرست 8077

  )www.azmonyar.com(یار پویا  توانید به سایت آزمونمی  PDF) در قالب فایل  8077شناسی (شناسه  افزارها و تجهیزات روانها، نرم* براي دریافت فهرست آزمون
 مراجعه نمایید. 
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 دعوت به همکاري 
 ؛ قابل توجه همکاران، اساتید و دانشجویان گرامی

 :را دارد هاي زیردر زمینه عزیزان ی همکاري با شماگاین مؤسسه انتشاراتی آماد
 مجوز و چاپ کتاب در کمترین زمان؛  دریافت .۱
 تولید و توزیع آزمون هاي محقق ساخته یا ترجمه شده با عقد قرار داد حق التالیف؛  .۲

 تهیه نرم افزار از آزمون هاي شما؛  .۳

 زال و پایان نامه در مقاطق تحصیلی مختلف؛اوره علمی و تحقیقاتی انواع پروپ مش .۴

 آماري؛ انجام پروژه هاي تحقیقاتی و تحلیل هاي  .۵

 سنجی؛شناسی و روانتولید و پخش انواع کتب روان .۶

 سنجی؛ شناسی و روانتولید و پخش انواع آزمون ها و پکیج هاي روان .۷

 .با اساتید مجرب و مطرحبرگزاري انواع همایش، سمینار و کارگاه هاي علمی و آموزشی  .۸

 است. اري به جامعه علمی ایران عزیز زگتیک دهه خدم بیش از معرف ما 
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 افت محصوالتیدر يها روش

 ي حضور 

  .د ینکافت  ی بادپا محصول مورد نظرتان را در   یکق پیا از طر ی   يد حضوریتوانید میل، اگر در تهران هستی در صورت تما

 ق پست ی از طر 

تا    9:00محصوالت مورد نظر خود را از طریق پست پیشتاز دریافت نمایید. براي این منظور لطفاً در روزهاي اداراي از ساعت    توانیدشما می
 تماس حاصل فرمایید.    09190060492یا    09190060491هاي  با شماره   17:00

 ی نترنت ی نترنت (فروشگاه ای ق ای از طر( 

د. ییافت نماید و محصول مورد نظر خود را در ینک مراجعه    )http://www.azmonyar.com/E_Shop.aspx(ار  یت آزمون ی سا  ینترنتیبه فروشگاه ا 

http://www.azmonyar.com/E_Shop.aspx


 اري به جامعه علمی ایران عزیز است. زگتیک دهه خدم بیش از معرف ما 
 در ایران  ختیشناهاي روانترین بانک آزمون جامع

 شناختیافزار در زمینه علوم روان عنوان نرم  130عنوان کتاب و بیش از   140عنوان آزمون، بیش از  800داراي بیش از 

 مناطق مختلف کشور با امکان ارسال براي 

 )بهشتی(ارد  دیجاوي ریمن دیشه ابانیبهمن ـ خ نمایس ي انقالب ـ روبرو ابانیختهران ـ : ینشان

 3ـ طبقه  2 پالكـ  نیبست مبانتشارات رشد ـ بن  يروبرو

 

 09190060491ـ   2،   09197548035ـ  6،     021-77591454تلفن: 
www.Azmonyar.com                  Email: Info@azmonyar.com 

http://www.azmonyar.com/
mailto:Info@azmonyar.com

	دعوت به همکاری

