
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افزارها نرمفهرست 

 1402سال  اولنیمه 

 

 یار پویا شارات آزمون تان

 شناختی افزارهاي روانها و نرم ها، آزمون ناشر تخصصی کتاب 

 



 1 ا��ار� �م   ����ت 
 

 بار نصب)  5ت ی ها (با قابلافزار آزمون فهرست نرم

 مت (تومان) یق شرح  نام نرم افزار  شناسه 

 شناسی روانی آسیب. 1

 125000 ی ران یبا هنجار ا   ماده 29 ي پرسشنامه پرخاشگرافزار نرم 2004

 90000 ی با هنجار خارج  ماده 21 ک آزمون اضطراب ب افزار نرم 2005

 90000 ی ران ی، با هنجار ا ماده 21 (BDI-II)  2 کب  یافسردگافزار پرسشنامه  نرم 2018

 125000 ، اضطراب و استرس یاس افسردگیرمقیز  3با   ماده 42 (DASS-42) افسردگی، اضطراب و استرس اس یمقافزار نرم 2006

 85000 ی ران ی اس و هنجار ای رمقیز  3، با ماده 21 (DASS-21) افسردگی، اضطراب و استرس اس یمقافزار نرم 2026

 155000 ی ران یاس با هنجار ا یرمقی ز 10، شاملماده 100 جونز  یر منطقیغ يآزمون باورهاافزار نرم 2007

 105000 ی ران یبا هنجار ا   ماده 37 امتحان ساراسوناضطراب  اسیمقافزار نرم 2008

 140000 ی ران ی اس با هنجار ایرمقیز  9، شامل ماده 90 ی م رخ روان یم ن ی به همراه ترس SCL-90-Rآزمون افزار نرم 2009

 85000 یرانی اس هنجار ای رمقیز   7، شامل ماده 18 (PSQI)ت خواب  یفکیپرسشنامه  افزار نرم 2014

 105000 ی ران ی اس و هنجار ای رمقیز  3، با ماده OBQ ( 44- 44( ی وسواس يپرسشنامه باورهاافزار نرم 2017



 ا��ار� �م   ����ت   2

 مت (تومان) یق شرح  نام نرم افزار  شناسه 

 105000 یرانی اس هنجار ایرمقیز   8، شامل ماده 66 (WOCQ)الزاروس   يامقابله يراهبردهاپرسشنامه  افزار نرم 2024

 65000 ی ران ی اس و هنجار ای رمقیز  4، با ماده GHQ-12) ( 12 یعمومپرسشنامه سالمتافزار نرم 2025

 110000 ی ران یاس و هنجار ا یرمقی ز 4 يماده، دارا GHQ-28 28 نرم افزار آزمون  2115

 90000 ی اس و هنجار خارجیرمقیز  4ماده با  39 ان و نوجوانان ک ودکپرسشنامه خشم افزار نرم 2036

 125000 ی ران ی اس و هنجار ای رمقیز  14ماده با  77 ی دفاع ي هاسمیان ک پرسشنامه مافزار نرم 2043

 80000 ی ماده با هنجار خارج PSS-14 ( 14( شده  ك پرسشنامه استرس ادراافزار نرم 2044

 125000 ی ران ی اس و هنجار ایرمقیز  3ماده با  ACS( 80(اس مقابله نوجوانان یمقافزار نرم 2046

 125000 ی اس و هنجار خارجیرمقیز  5ماده با  80 کودکان اضطراب   با مرتبط   اختالالت  تشخیص   پرسشنامه افزار  نرم  2047

 65000 ی هنجارخارجماده با  11 وتچرک  نوجوانان یافسردگ اس یمقافزار نرم 2048

 145000 ی ران ی اس و هنجار ایرمقیز  5ماده با  SDQ ( 30( الت و نقاط قوت ک مش یپرسشنامه بررسافزار نرم 2052

 70000 ی ران یماده با هنجار ا  20 زونگ  یافسردگ اس یمقافزار نرم 2053

 100000 ی ران ی اس و هنجار ایرمقیز  2ماده با  DAS ( 40( فرم بلند ـ  ارامدک نا  ينگرش ها اس یمقافزار نرم 2054



 3 ا��ار� �م   ����ت 
 

 مت (تومان) یق شرح  نام نرم افزار  شناسه 

 125000 ی ران یاس و هنجار ا یرمقی ز 4 يماده، دارا 75 اد یافراد در معرض خطر اعت یی پرسشنامه شناساافزار نرم 2084

 85000 ی ران ی عامل و هنجار ا 3 يماده، دارا 19 ک ب  یشکارخودکاس سنجش افیمقافزار نرم 2085

 125000 ی ران ی بُعد و هنجار ا 3 يماده، دارا STAI( 40( لبرگر یپرسشنامه حالت ـ صفت اضطراب اسپافزار نرم 2101

 100000 ی اس و هنجار خارجیرمقی ز 5 يماده، دارا MAT ( 42(  نیمول کم ادیار اعتک اف اس یمقافزار نرم 2102

 85000 ی عامل و هنجار خارج 4 يماده، دارا SAT( 21( یار اضطراب اجتماع کپرسشنامه افافزار نرم 2103

 90000 ی ران ی عامل و هنجار ا 4 يماده، دارا 35 ی امکتحمل نا اس یمقافزار نرم 2104

 350000 هاي روایی، بالینی و محتوایی) زیرمقیاس (مقیاس   29ماده، داراي    567 ی سؤال  MMPI-2 567آزمون افزار نرم 2106

 300000 هاي روایی و بالینی)(مقیاس اس یرمقیز  14 يماده، دارا 370 ی سؤال MMPI-2 370 آزمون افزار نرم 2107

 130000 هاي روایی و بالینی) (مقیاس اس یرمقی ز 11 يماده، دارا 71 ی سؤال MMPI 71آزمون افزار نرم 2108

 ی سؤال  MMPI-2 567آزمون افزار نرم 2123
  ، هاي روایی، بالینی مقیاس (   اسیرمقیز  113 يماده، دارا 567

 ) اي و تکمیلی ، کاسبوچر، هریس ـ لینگوز، محتوایی مؤلفه محتوایی 
400000 

 415000 اس یرمقیز  28 يماده، دارا 175 (MCMI-III) 3لون یآزمون مافزار نرم 2109

 155000 ی ران یاس و هنجار ا یرمقی ز 3 يداراماده،  43 (MHI)افزار سیاهه سالمت روان نرم 2126



 ا��ار� �م   ����ت   4

 مت (تومان) یق شرح  نام نرم افزار  شناسه 

 . شخصیت 2

 150000 ی ران یاس و هنجار ایرمقیز  5، شامل ماده 60 وتاه کـ فرم  ) NEO(نئو   یتیپرسشنامه شخصافزار نرم 2013

 320000 ی مرخ روان یم ن یبا ترس  یران ی اس و هنجار ایرمقیز  5، شامل ماده 240 ـ فرم بلند  ) NEO(نئو   یتیپرسشنامه شخصافزار نرم 2031

 200000 یتیپ شخصیت 16، شامل ماده MBTI ( 60(گز  یرز ـ  بریما  يسنخ نماافزار  آزمون  نرم 2015

 90000   یران ی، با هنجار ا ماده 29 (OHI)سفورد کآ یامک پرسشنامه شادافزار نرم 2016

 105000 ی ران ی، با هنجار ا ماده 58 تی وپر اسمکنفس پرسشنامه عزتافزار نرم 2019
 90000 ی ران ی، با هنجار ا ماده SF 36 - 36یت زندگیفکیپرسشنامه  افزار نرم 2021

 90000 ی ران ی، با هنجار ا ماده 33 شوت  ی جان یرسشنامه هوش هپافزار نرم 2022

 220000 ی ران ی اس و هنجار ای رمقیز  4، با ماده 90 بزرگساالن  ک زن یآ یتیپرسشنامه شخصافزار نرم 2029

 220000 ی ران ی اس و هنجار ای رمقیز  4، با ماده 81 نوجوانان  ک زن یآ یتیپرسشنامه شخصافزار نرم 2032

 90000 ی ران ی اس و هنجار ای رمقیز  2، با ماده 21 آلپورت یمذهب يریگجهت اسیمقافزار نرم 2030

 105000 یران ی و هنجار ا اسی رمقیز  4ماده با  ISI ( 60(  یک برزونس ت یهو  کبپرسشنامه سافزار نرم 2033
 85000 ی ران ی و هنجار ا اسیرمقیز  3ماده با  RAAS ( 18بزرگساالن ( یدلبستگ اس یقمافزار نرم 2034



 5 ا��ار� �م   ����ت 
 

 مت (تومان) یق شرح  نام نرم افزار  شناسه 

 85000 ی ش و هنجار خارجی گرا 4ماده با  45 ت یپرسشنامه ابعاد هو افزار نرم 2035

 115000 ی ران یاس هنجار ایرمقیز  5ماده با  34 ا یفرن یالک  ير انتقادکتف يهاآزمون مهارتافزار نرم 2042

 90000 یران ی اس و هنجار ای رمقیز  4ماده با  RAQ-26 ( 26( یمذهب يهاآزمون سنجش نگرشافزار نرم 2045

 105000 ی اس و هنجار خارجیرمقیز  8ماده با  44 اتل یس یتیشخص  هپرسشنامافزار نرم 2049
 235000 یاس و هنجار خارج ی رمقیز  4ماده با  TCI-R( 240( آزمون سرشت و منشافزار نرم 2055

 100000 یران ی اس و هنجار ای رمقیز  4ماده با  26 ) وتاهک فرم (   یبهداشت جهان    یت زندگیفکیافزار نرم 2056

 210000 )یت زندگ ی ف کی جنبه   24بعد و   6  ي(دارا  ی ران یماده با هنجار ا  100 100پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ـ  افزار  نرم  2057

 85000 ی ران ی اس و هنجار ایرمقیز  5ماده با  25 (GDMS) یعموم يریگمیتصم ي هاکپرسشنامه سبافزار نرم 2058

 105000 یران ی اس و هنجار ای رمقیز  5ماده با  60 اس عزت نفس پپ (فرم دانش آموز) یمقافزار نرم 2059

 110000   یاس و هنجار خارجیرمقیز   3 يماده، دارا 56 درجه بندي مهارت هاي اجتماعی توسط معلمانمقیاس  افزار نرم  2061
 110000   یاس و هنجار خارجیرمقیز   3 يماده، دارا 56 مقیاس درجه بندي مهارت هاي اجتماعی توسط والدینافزار نرم  2062

 70000 ی ران ی هنجار ا يماده، دارا 17 شرر   ی عموم يارآمدکپرسشنامه خودافزار نرم 2064

 220000 یران ی اس و هنجار ایر مقیز  22بعد و  7 يماده، دارا 83 جامع  ي پرسشنامه هوش معنوافزار نرم 2065

 155000 ی ران یاس و هنجار ا یرمقی ز 6 يماده، دارا 84 84ـ  فی ر  یشناختروان یستیبهز  اسیمقافزار نرم 2076



 ا��ار� �م   ����ت   6

 مت (تومان) یق شرح  نام نرم افزار  شناسه 

 110000 ی اس و هنجار خارجیرمقی ز 6 يماده، دارا 54 54ـ  فی ر  یشناختروان یستیبهز  اسیمقافزار نرم 2077

 70000 ی اس و هنجار خارجیرمقی ز 6 يماده، دارا 18 18ـ  فی ر  یشناختروان یستیبهز  اسیمقافزار نرم 2078

 235000 ی و هنجار خارج اس یرمقیز  6 يماده، دارا 100 یعبارت 100 ـ   وکهگزا  یتیپرسشنامه شخصافزار نرم 2089

 125000 ی اس و هنجار خارجیرمقیز  6 يماده، دارا 60 عبارتی 60ـ  وکهگزا  یتیپرسشنامه شخصافزار نرم 2090
 90000 ی اس و هنجار خارجیرمقی ز 4 يماده، دارا 50 به نماز  ی نگرش و التزام عمل اس یمقافزار نرم 2091

 65000 ی اس و هنجار خارجیرمقی ز 2 يماده، دارا 10 یپرسشنامه تعهد مذهبافزار نرم 2093

 235000 ی اس و هنجار خارجیرمقیز  24 يماده، دارا 240 فعال در عمل ي پرسشنامه ارزش هاافزار نرم 2097

 80000 ی هنجار خارج يماده، دارا DAS-C( 22(  ان کودک ارآمد در ک نا يهانگرش اس یمقافزار نرم 2098

 90000 ی ران یاس و هنجار ا یرمقی ز 5 يماده، دارا CD-RISC( 25(دسون یو ینر و دکا   يآورتاب اس یمقافزار نرم 2099

 180000 ی ران یاس و هنجار ایرمقیز  13 يماده، دارا TSI( 104( ر استرنبرگ ـ واگنر کتف ي هاکپرسشنامه سبافزار نرم 2105
 280000 یعامل و هنجار خارج 16 يماده، دارا 187 تلک  یعامل 16 یتیآزمون شخصافزار نرم 2113

 220000 ی ران ی اس و هنجار ا یرمقیز  5 يماده، دارا 160 ) یسؤال  160بل (  ينرم افزار پرسشنامه سازگار 2116

 100000 ی ران ی هنجار ا يماده، دارا 29 شرفت هرمنس یزه پینرم افزار پرسشنامه انگ 2117

 340000 ی اس و هنجار خارجیرمقیز  18 يماده، دارا CPI ( 480( ا یفرن یکال ی روان   اههیسافزار نرم 2121



 7 ا��ار� �م   ����ت 
 

 مت (تومان) یق شرح  نام نرم افزار  شناسه 

 . هوش و حافظه3

 100000 سال  10تا  5ن  یماده و مخصوص سن 36 ان ک ودکون یآزمون ر افزار نرم 2110

 100000 ی هنجار خارج يماده، دارا 60 ون بزرگساالن یآزمون ر افزار نرم 2111

 120000 ی هنجار خارج يماده، دارا 48 شرفته یون پیآزمون ر افزار نرم 2112

 195000 یرانی ا اس و هنجار یرمقی ز 5 يداراماده،  60 (با تفسیر) اُن کودك و نوجوان -افزار هوش هیجانی باررمن  2127

 220000 یرانی ا اس و هنجار یرمقی ز 8 يداراماده،  80 افزار هوش چندگانه گاردنر  (با تفسیر)نرم 2128

 . روابط بین فردي 4

 90000 ی ران یهنجار ا  ي ماده،  دارا 39 نوجوانان   یاجتماع يهامهارتافزار پرسشنامه نرم 2060

 . سازمانی و شغلی 5

 90000 ی ران یماده،  با هنجار ا  22 مسلش  یشغل یفرسودگ پرسشنامهافزار نرم 2020

 115000 ی اس با هنجار خارجیرمقیز   6، شامل  ماده 60 پو یاس ی پرسشنامه استرس شغلافزار نرم 2023

 80000 ی ران ی اس و هنجار ای رمقیز  7، با ماده HSE) ( 35 ی پرسشنامه استرس شغلافزار نرم 2028



 ا��ار� �م   ����ت   8

 مت (تومان) یق شرح  نام نرم افزار  شناسه 

 125000 ی ران ی اس و هنجار ای رمقیز  5، با ماده JDI ( 70(  یت شغلی رضا  پرسشنامهافزار نرم 2027

 125000 ی ران ی هنجار ا يماده، دارا 72 هرزبرگ یشغل تی پرسشنامه رضاافزار نرم 2124

 85000 ی اس و هنجار خارجی رمقیز  3 ي ، دارايماده ا 24 ی تعهد سازمان افزار پرسشنامه نرم 2063

 85000 ی هنجار خارج يماده، دارا 25 ی شغل تی شاخص رضاافزار نرم 2072

 85000 ی ران یاس و هنجار ا یرمقی ز 5 يماده، دارا 30 تعارض  تیر یمد  اس یمقافزار نرم 2073

 85000 ی ران یاس و هنجار ا یرمقی ز 3 يماده، دارا 20 ی سازمان  عدالت پرسشنامهافزار نرم 2075

 65000 ی ران ی هنجار ا يماده، دارا 10 ی شغل رد کعمل یاب یارزش خود  پرسشنامهافزار نرم 2095

 . تحصیلی و مدرسه6

 80000 ی اس و هنجار خارجیرمقی ز 7 يماده، دارا AMS ( 28(آموزان دانشیلیزش تحصیاس انگیمقافزار نرم 2067

 80000 ی اس و هنجار خارجیرمقی ز 7 يماده، دارا AMS ( 28(ان یدانشجو  یلیزش تحصیاس انگیمقافزار نرم 2068

 65000 ی ران یو هنجار ا  اس یرمقی ز 4 يماده، دارا 12 لب ک يریادگی  يهاکسب  شده اصالح  اس یمقافزار نرم 2074

 65000 ی ران یاس و هنجار ا یرمقی ز 3 يماده، دارا 15 ی لیتحص یفرسودگ  پرسشنامهافزار نرم 2096



 9 ا��ار� �م   ����ت 
 

 مت (تومان) یق شرح  نام نرم افزار  شناسه 

 . خانواده7

 155000   یران یبا هنجار ا   ماده 47 وتاه کچ یانر  ییت زناشو ی پرسشنامه رضاافزار نرم 2001
 235000 یرانیاس با هنجار ا ی رمقیز  12با   ماده 115 بلند  چ یانر  ییت زناشو ی پرسشنامه رضاافزار نرم 2002
 100000 ی ران ی اس و هنجار ایرمقیز  4ماده با  35  35  -چی انر  ییزناشو ت یرضا  اس یمقافزار نرم 2039
 100000 ی ران یبا هنجار ا   ماده 30 ل خانواده کاس حل مشیمقافزار نرم 2003
 90000 ن گروه نمونه یانگیو مادر به همراه م ، شامل دو فرم پدرماده 25 ن ی والدپرسشنامه نگرش فرزند به افزار نرم 2010

 90000 ، شامل دو فرم خواهر و برادر به همراه نقطه برش ماده 25 خواهر ـ برادر  رابطه  یپرسشنامه بررسافزار نرم 2012

 125000 یران ی و هنجار ا اسی رمقیز  7ماده با  FAD ( 60ابزار سنجش خانواده (افزار نرم 2037
 275000 یرانی اس و هنجار ایرمقیز  16ماده با  205 انگ ی واره پرسشنامه طرحافزار نرم 2040
 100000 ی ران ی اس و هنجار ایرمقیز  4ماده با  48 كودک  ـ مادر  رابطه  ی اب ی ارز اس یمقافزار نرم 2050
 110000 ی اس و هنجار خارجیرمقیز  5ماده با  78 یی زناشو  اختالفات اس یمقافزار نرم 2051
 85000 یمرحله و هنجار خارج  3 يماده، دارا 23 نزاس ک  ییتعارض زناشو اس یمقافزار نرم 2069
 85000 ی اس و هنجار خارجیرمقی ز 3 يماده، دارا 30 آرنولد  ي فرزندپرور  يهاوهیپرسشنامه شافزار نرم 2066
 90000 ی ران ی اس و هنجار ایرمقیز  3ماده با  30 ند یبامر يفرزند پرور  ي ها وهیپرسشنامه شافزار نرم 2038



 ا��ار� �م   ����ت   10

 مت (تومان) یق شرح  نام نرم افزار  شناسه 

 85000 ی اس و هنجار خارجیرمقی ز 3 يماده، دارا MOS ( 15(  رکپار يوه فرزندپروریاس شیمقافزار نرم 2070
 105000 ی و هنجار خارج اس یرمقی ز 17 يماده، دارا YPI ( 72( انگی  يپرسشنامه فرزندپرورافزار نرم 2071
 100000 یاس و هنجار خارج ی رمقیز  12ماده با  60 یل جنسئ مسا  یامه چند وجهن پرسشافزار نرم 2041
 85000 ی ران ی هنجار ا يماده، دارا 27 مردان)    (فرم ییزناشو   یجنس تی پرسشنامه رضاافزار نرم 2079
 85000 ی ران یهنجار ا  ي ماده،  دارا 36 (فرم زنان)    ییزناشو   یجنس تی پرسشنامه رضاافزار نرم 2080
 85000 ی ران ی هنجار ا يماده، دارا 25 (LSSQ)الرسون   یت جنسی پرسشنامه رضاافزار نرم 2082
 85000 ی اس و هنجار خارجیرمقی ز 4 يماده، دارا 36 (SAS) یجنس یپرسشنامه آگاهافزار نرم 2088
 65000 ی ران یهنجار ا يماده، دارا 7 (AIPE) انزال زودرس آزمون سنجش  افزار نرم 2083
 125000 ی هنجار خارج يماده، دارا 70 خانواده  يپرسشنامه سازگارافزار نرم 2081
 65000 ی ران ی هنجار ا يماده، دارا 10 یی زناشو   ياس خرسندیمقافزار نرم 2086
 80000 ی ران ی هنجار ا يماده، دارا 25 ازدواج ش به ارتباط قبل از یپرسشنامه نگرش و گرا افزار نرم 2087
 65000 ی اس و هنجار خارجیرمقی ز 2 يماده، دارا 10 (MOFS)  ییبخشش رنجش خاص زناشو اس یمقافزار نرم 2092
 80000 ی فرم پدر و مادر و هنجار خارج 2 يماده، دارا 20 و همساالن  نی والد با نوجوان   تعارض پرسشنامهافزار نرم 2094
 80000 ی اس و هنجار خارجیرمقی ز 3 يماده، دارا 24 سالمند  نیدر زوج ییزناشو  تی پرسشنامه رضاافزار نرم 2100
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 مت (تومان) یق شرح  نام نرم افزار  شناسه 

 . شناختی 8

 195000  افزار آزمون برج لندن نرم 2140
 195000 تشخیصی سنج ساده، انتخابی و مانز افزار آزمون زمان واکنش نرم 2141

 215000  فضایی  N-Backافزار آزمون حافظه کاري نرم 2142

 N-Back  215000افزار حافظه کاري نرم 2143

 130000  افزار آزمون استروپ ساده نرم 2144

 170000  افزار آزمون استروپ پیچیده نرم 2145

 260000  (Go / No-Go)افزار تکلیف برو / نرو رمن  2146
 495000  (پراکنده)  شده عیتوز و  (انتخابی) ینشیگز  توجهافزار آزمون رمن  2147

 170000  (CPT) آزمون عملکرد پیوستهافزار نرم 2148
 

 2200000 شناسی و ... هاي شخصیتی، آسیب افزار در زمینه عنوان نرم   18بالغ بر   افزاري مراکز مشاوره * مجموعه نرم 2200
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 بار نصب)  2(با قابلیت افزارهاي تکمیلی نرمفهرست 
 مت (تومان) یق شرح  افزار نام نرم شناسه 

 Smart Mind Proافزار نرم 2900

یک ابزار درمانی براي درمان   عنوان یک برنامه تعاملی است که به
،  MCI -هرگونه اختالل شناختی مانند: اختالل شناختی خفیف  

فعالی، اختالالت یادگیري، آسیب  آلزایمر، پارکینسون، بیش
 شود.میمغزي، سندرم داون و غیره استفاده 

2200000 

 Sound Smartافزار نرم 2901
ایی حروف،  افزار براي بهبود پردازش شنوایی، شناساین نرم

 حافظه فعال، سرعت پردازش ذهنی و خود کنترلی است.
500000 

 Smart driverافزار نرم 2902

مانند: ادراك دیداري،   هاییرتا این بازي باعث چالش در مه
حافظه دیداري، حافظه، کنترل حرکات ظریف، هماهنگی بین  

گردد و مناسب براي افراد دچار مشکالت  چشم و دست و... می
 .استفعالی و اختالالت رفتاري یادگیري، بیش

350000 

 N-Backافزار نرم 2903
شود تا افراد  با طراحی و ساختار خاص موجب می  افزار این نرم

بهبود حافظه خود مبادرت کنند. این ابزار با چالش حافظه  به  
 گردد. فعال باعث بهبود عملکرد حافظه می

200000 

 Dr.Kawashimaافزار نرم 2907
مختلف است که هر کدام مستلزم   هاي این برنامه داراي بازي

 اي است.  هاي شناختی ویژهکارگیري مهارتهب 
150000 
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 مت (تومان) یق شرح  افزار نام نرم شناسه 

 Captain's Logافزار  نرم 2904

ساله، به   105تا   5روشی سرشار از جذابیت و سرگرمی براي افراد 
پژوهش در   هاهاي ذهنی که بر اساس سالمنظور بهبود مهارت

علوم عصبی ساخته شده و شکل گرفته است. بیش از هزار بازي  
براي بهبود حافظه فعال و کوتاه مدت، توجه، سرعت پردازش  

 له و ... . أ هاي گوش کردن، حل مسروانی، کنترل تکانه، مهارت

1400000 

 IVAافزار نرم 2905

،  عنوان یک مؤلفه شناختی چند بعدي، توجه را به IVAآزمون  
هاي مورد  . مقیاسکندبر اساس مدل شلبرگ متیر، ارزیابی می

،  Prudence  ،Consistency ،Stamina ،Vigilance ،Focusبررسی: 
Speed ،Readiness  ،Balance ،Comprehension ،Persistence  ،

Sensory/ motor 

600000 

 Amazing Brain Trainافزار نرم 2906
بازي مختلف است که هر کدام مستلزم   15این برنامه داراي 

رت  ااي است. مانند مههاي شناختی ویژهکارگیري مهارتهب 
 ریزي، حافظه و ...تجسم فضایی، برنامه

150000 
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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
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