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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 سیده محمد درهرج ـ  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



 3 ا یار �وی آز�ون����ت ���والت 
 

 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  آلزایمر هاي بیماران مبتال به 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  سارا سبحانی لیال امیر پور ـ 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  ـ نگار محمدي دوست   رقعی  انصاري 
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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 هایی از آموزش و پرورش کودکان استثنایی دانستنی 8050

 رقعی  معصومه بهرامی  ـ طاهره جباري تعارض با نوجوانان هاي 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

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

 وزیري  رضا نوري ـ راضی فتحی  ـ  پورقزلجهمیترا نقی ها در برقراري ارتباط غلبه بر ترس 8057

 وزیري  فریبا صالحی  ـ  دکتر مهدي پوراصغر بارداري و اضطراب  8058
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 قطع سنده/مترجم ینو تاب کنام  شناسه 

 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 سیدوحید توالیی ـ پیمان رضایی سفر به حاال  8062

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

 وزیري  اصل ساالر گشتاسبی جنسیتیمالل  8065

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

 رقعی  یار پویا موسسه آزمون ) هاي رضایت شغلی 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

 ی رقع یی رشفایم ساداتمیمر ـ  ای پو ار یآزمون موسسه  موضوع  افتیاندر  آزمون  ي گذارنمره و اجرا  يراهنما 8078
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 قطع سنده/مترجم ینو تاب کنام  شناسه 

 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 آزمونموسسه  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 (مهارتمدرسهتربیت کودك  8091

 رقعی  ا ی ارِپوی   آزمون موسسه  (اضطراب عمومی)   1ضطراب ا مجموعه آزمون هاي سنجش  8092
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 قطع سنده/مترجم ینو تاب کنام  شناسه 

 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)   6آزمون هاي سنجش اضطراب مجموعه  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  (مسافرت، مأموریت، مهاجرت) خانواده در سفر  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

 رقعی  ا ی پو ار یآزمون موسسه  هاي سنجش ترس مجموعه آزمون 8104
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 قطع سنده/مترجم ینو تاب کنام  شناسه 

 رقعی  زهـرا واحدي  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  ترس از بیماري و بیمارستان هاي سنجش 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

 رقعی  ا ی پو ار یآزمون موسسه  2 هاي سنجش افسردگی مجموعه آزمون 8117
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 قطع سنده/مترجم ینو تاب کنام  شناسه 

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

 رقعی  محمدسعید سبهانی  درمان و اصالح مشکالت رفتاري کودکان  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 اصول و شیوه 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   شاهدامید ابراهیمی 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

 رقعی  ا ی پو ار یآزمون موسسه  3هاي سنجش فشار روانی  مجموعه آزمون 8129
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 قطع سنده/مترجم ینو تاب کنام  شناسه 

 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 مهرادآیدا  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

 وزیري  قزلجه  پور ینق ترایمدکتر  شناختیاضطراب رقابتی ورزشکاران بر اساس راهبردهاي روان 8141
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 قطع سنده/مترجم ینو تاب کنام  شناسه 

 رقعی  ی سبهان  سارا ،یسبهان   دیمحمدسع نکاتی کاربردي درباره تربیت نوجوانان دختر 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  هاي سنجش اختالل تغذیه 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 اعتیادمجموعه آزمون 8163

 رقعی  یار پویا موسسه آزمون 1هاي روانی هاي سنجش اختاللمجموعه آزمون 8164
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 قطع سنده/مترجم ینو تاب کنام  شناسه 

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

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

8167 
  از  يریشگیپ در مدارس یآموزش  تیر یمد  ی پرورش يهاتیفعال نقش 

 یاجتماع يهابیآس
 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. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در جداول مشخص شده  حالت شود و قیمت هر پذیر است) ارائه میصورت فایل (دریافت فایل از طریق فروشگاه سایت امکانصورت کاغذ ـ قلمی و بهها بهآزمون
 
 
 

هاي منتشر شده فهرست آزمون

یار پویاانتشارات آزمون  
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                                                                                                                          یروان یشناسب یحوزه آس يها. آزمون 1

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

   استرس  يهاآزمون. 1ـ1
 34000 25000 دارد ی خارج - بزرگساالن    66 ي استرس هر پرسشنامه 1007

1062 
شده   ك پرسشنامه استرس ادرا

)PSS -14( 
 ی خارج - بزرگساالن   14

 
18000 27000 

1102 
هولمز و راهه  اس استرس یمق

 (فرم بزرگساالن) 
 - - بزرگساالن   41

 
13000 21000 

 20000 8000  - - بزرگساالن  6 پرسشنامه استرس  1732

1060 
  یپرسشنامه استرس شغل

 وتاه کپو ـ فرمیاس
 بزرگساالن    60

کفایتی نقش، دوگانگی نقش،  بارکاري نقش، بی 
 محدوده نقش، مسئولیت و محیط فیزیکی 

 ی خارج
 

29000 42000 

1168 
پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ـ 

 )OSI-R(فرم بلند  
 بزرگساالن  140

، فشار  یشغل ي هابخش: نقش  3يدارا
 اس یرمقیز  14با   یو منابع شخص یشخص

 ی خارج
 

42000 62000 

1061 
  یپرسشنامه استرس شغل

HSE) ( 
 بزرگساالن   35

زیرمقیاس: تقاضا، کنترل، حمایت مسئولین،    7
 حمایت همکار، ارتباط، نقش و تغییرات 

 ی ران یا
 

28000 39000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1110 
  ی شغل   استرس اسیمق

 ي پرستار
 بزرگساالن   57

،  با پزشکان   ، تعارض مرگ و مردن :  مقیاس زیر   9
مشکالت در رابطه  کافی،    ی هیجان   ی عدم آمادگ 
،  مشکالت در رابطه با سرپرستاران ،  با همکاران 
ها،  عدم اطمینان در مورد درمان   ، حجم کار 

 تبعیض و  آنها    ي ها بیماران و خانواده 

 ی خارج

 

28000 42000 

1191 
  یپرسشنامه استرس شغل

 )HSS -35( ی مارستان یب 
 بزرگساالن   35

زیرمقیاس: بارکاري نقش، بی کفایتی   10
نقش، دوگانگی نقش، ابهام نقش، روابط، نوبت  

شیمیایی، عوامل  کاري، عوامل فیزیکی، عوامل  
 بیولوژیکی و عوامل ارگونومیکی 

 ی ران یا

 

28000 39000 

1782 
  کنار یچگونگ  پرسشنامه

  ی شغل استرس   با آمدن
(COPE) 

 بزرگساالن  28

  مقابله   کردن،   منحرف   خود :  اس ی رمق ی ز  14
  ت ی حما   از   استفاده   مواد،   از   استفاده   انکار،   فعال، 

  ي جداساز   ابزار،   ت ی حما   از   استفاده   ، ی عاطف 
  طنز،   ، ي ز ی ر برنامه   ، ی ش ی اند   مثبت   ، ي رفتار 

 .یی خودکفا   و   مذهب   رش، ی پذ   ه، ی تهو 

-  13000 20000 

1777 
  کسلر  ی روان   فشار اسیمق
)K6 ( 

 ایرانی  - بزرگساالن  6
 

8000 21000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1116 
  يامقابله يراهبردهاپرسشنامه  

 (WOCQ)الزاروس 
 بزرگساالن    66

زیرمقیاس: مقابلۀ مستقیم، فاصله گرفتن،    8
، طلب حمایت اجتماعی، پذیرش  خودکنترلی 

اجتناب، حل مسالۀ    - مسئولیت، گریز 
 ریزي شده و ارزیابی مجدد مثبت برنامه 

 ی ران یا

 

35000 55000 

1170 
ط پر  یمقابله با شرا  پرسشنامه
 ) CISSاسترس (

 بزرگساالن  48
مدار   جانیمدار، ه اس: مسئلهیرمقیز 3

 مدار  و اجتناب
 ی ران یا

 
28000 46000 

1171 
ط پر  یمقابله با شرا  پرسشنامه

-CISS(وتاه کـ فرم  استرس

21 ( 
 بزرگساالن   21

  جان یمدار، ه اس: مسئله یرمقی ز 3يدارا
 مدار  مدار و اجتناب 

 ی خارج
 

17000 27000 

1795 
  مقابله ي راهبردها ست یلچک

  کمی ش یرا یو  ـ کودکان 
)CCSC-R1 ( 

 سال   14تا  8 54

  حل .  2ی؛  شناخت   ي ر ی گ م ی تصم .  1زیرمقیاس:    13
  تفکر .  4؛  دن ی فهم   ي جستجو .  3؛  م ی مستق   مسأله 

  ي آزادساز .  7؛  کنترل .  6ی؛  ن ی خوشب .  5؛  مثبت 
  ي ها ت ی فعال .  8ی؛  ک ی ز ی ف   صورت به   جانات ی ه 

.  10؛  اجتناب   ي ها ت ی فعال .  9ی؛  برگردان توجه 
  ي برا   ت ی حما .  12؛  انه گرای پوچ   تفکر .  11؛  سرکوب 
 . احساسات   ي برا   ت ی حما .  13؛  ت ی فعال 

 ایرانی 

 

21000 31000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

 بزرگساالن  SRI ( 39(   پرسشنامه پاسخ به استرس  1252
 ی ، جسم ي اس: تنش، پرخاشگر ی رمق ی ز  7

و    ی ، خستگ ی ساختن، خشم، افسردگ 
 یام ک نا

 ی خارج
 

25000 36000 

1004 
ست اختالل استرس  یلکچ

 (PCL)  پس از سانحه
 39000 21000 دارد ی ران یا - بزرگساالن   17

1147 
استرس پس از ضربه   اسیمق
 یپ ی س یس یم

 بزرگساالن   39
ننده،  کاس: خاطرات رخنه یرمقی ز 4
  ی، ناتوان ين فردیل در ارتباطات ب کمش

 ی و فقدان افسردگ ینترل عاطفکدر 
 ی ران یا

 
25000 43000 

1336 
استرس پس از ضربه    اس ی مق 
 ی اب ی ن 

 ی ران یا زیرمقیاس: مزاحمت، اجتناب، برانگیختگی   3 بزرگساالن  17
 

21000 31000 

1357 
ان از عالئم پس  ک ودکگزارش 

از ضربه (تروما) و گزارش  
 ن از عالئم پس از ضربه  ی والد

 ان کودک -
عبارت و   30ن با ی دو فرم گزارش والد

 عبارت  25با   كودکگزارش 
 ی خارج

 
28000 43000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1784 
  استرس اختالل عالئم اسیمق

  ـ  )PTSD(  سانحه از  پس
 DSM-5 اساس  بر  مصاحبه

 ایرانی  - بزرگساالن  24
 

49000 77000 

 34000 21000  ی خارج - بزرگساالن  ICS ( 25(  ینیشاخص استرس بال 1448

 20000 11000  ی خارج - بزرگساالن  CES ( 7اس مواجهه با نبرد (یمق 1469

1561 
  ییاس استرس سفر هوایمق
)ATSS ( 

 بزرگساالن  22
زیرمقیاس: اضطراب سفر هوایی؛   3

خشم سفر هوایی؛ اعتماد به شرکت  
 هواپیمایی. 

 ی خارج
 

14000 21000 

 25000 14000  خارجی  - آموزان دانش 16 یلیتحص استرس   پرسشنامه 1790

1006 
مقیاس افسردگی، اضطراب و  

 (DASS-42) استرس
 سال به باال  12  42

ـ اضطراب ـ   یاس: افسردگی ر مقیز 3
 استرس 

 46000 29000 دارد ی ران یا

1066 
مقیاس افسردگی، اضطراب و  

 (DASS-21) استرس
 بزرگساالن   21

،  اضطراب،  یاس: افسردگی ر مقیز 3
 استرس 

 ی ران یا
 

20000 31000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

   اضطراب يهاآزمون. 2ـ1

 28000 18000 دارد ی ران یا - بزرگساالن   21 ک اضطراب ب اسیمق 1017

1019 
 انکودکاضطراب  اسیمق

 اسپنس
و   39

45 
 15تا  8

  45ن و  یوالد  ياماده 39نسخه:  2
 ان ک ودک ياماده

 64000 42000 دارد ی خارج

1687 
اضطراب   يبنداس درجهیمق

 (HARS)لتون یهام
 ایرانی  - بزرگساالن  14

 
13000 21000 

 40 تل کآزمون اضطراب  1731
سال به   14

 باال 

هوشیاري از خود؛  عامل: انسجام  5
نورزگرایی عمومی؛ ناامنی پارانویایی؛  
گرایش ـ احساس گنهکاري؛ تنش  

 ارگی 

 ایرانی 

 

28000 42000 

1042 
  ی ار اضطراب ک پرسشنامه اف 

 ی سخنران 
 بزرگساالن   23

ف در یرد ضع کعمل   ی ن ی ب ش ی اس: پ ی رمق ی ز  2
 شنوندگان ی منف   یاب ی و ترس از ارز  ی سخنران 

 ی خارج
 

18000 27000 

1082 
مرتبط   ي هاپرسشنامه اختالل

 ان کودک در با اضطراب 
80  11- 8 

،  یاس: اختالل وحشتزدگیرمقی ز 5
،  ییر، اضطراب جدایاضطراب فراگ

 ي زی و مدرسه گر یاضطراب اجتماع
 ی خارج

 
35000 56000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1129 
  یاس اضطراب اجتماعیمق

 (LSAS-SR) تسیبویل
 بزرگساالن   24

عملکرد، اجتناب از زیرمقیاس: هراس از    4
عملکرد، هراس اجتماعی و اجتناب 

 اجتماعی
 ی خارج

 
20000 31000 

1351 
پرسشنامه حالت ـ صفت  

 لبرگر  یاضطراب اسپ
 ی ران یا بعد حالت اضطراب و صفت اضطراب  2 بزرگساالن  40

 
31000 49000 

1373 
اس فشار و اجتناب  یمق

 (SAD) یاجتماع
 ی خارج - بزرگساالن  28

 
22000 34000 

1381 
ار اضطراب  ک پرسشنامه اف 

 )  SAT(   ی اجتماع 
 بزرگساالن  21

کفایتی  عامل: افکار ناراحتی کلی و بی   4
اجتماعی؛ نگرانی از آگاهی دیگران از  

هاي منفی؛ احساس  اضطراب؛ ترس از ارزیابی 
 برانگیختگی غیرارادي و اضطراب عملکرد. 

 ی خارج

 

17000 27000 

1389 
  ، یاضطراب بدن پرسشنامه  

 (SCBAI) يو رفتار یشناخت
 بزرگساالن  36

  ي؛ مؤلفهیبدن  ي اس: مؤلفهیرمقی ز 3
 یشناخت ي؛ مؤلفهيرفتار

 ی خارج
 

24000 34000 

1404 
ارتباط   يآزمون خوداظهار

 (SISST) یاجتماع
30 

مثبت از خود و   یاب ی اس: ارزیرمقی ز 2 بزرگساالن 
 از خود  یمنف یاب ی ارز

 ی خارج
 

24000 34000 



 21 ا  یار �وی ����ت ���والت آز�ون

 

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1466 
  ی اب ی پرسشنامه ترس از ارز

 ) FNE( یمنف
و   12

30  
 ی خارج عبارتی  30و  12دو نسخه  بزرگساالن 

 
28000 46000 

 25000 17000  ی ران یا - بزرگساالن  18 پرسشنامه اضطراب سالمت  1453

1454 

اس  ی نسخه اصالح شده مق
اضطراب مرتبط با   ي گرغربال

ان  ک ودکدر  یجان یاختالالت ه
 ) SCARED-71(و نوجوان 

 سال   18تا  8 71

، اضطراب  یزدگاس: وحشتیرمقی ز 9
، اضطراب  یاجتماع یر، ترس مرضیفراگ

، اختالل  ي، وسواس ـ اجبارییجدا 
  یو ترس مرض یبیآساسترس پس

 ط) یوان، خون و محی(ح  یاختصاص

 ی ران یا

 

45000 73000 

1467 
 ینیاس اضطراب بالیمق
)CAS ( 

 ی خارج - بزرگساالن  25
 

20000 31000 

1504 
اس اضطراب تعامل  یمق

 ی اجتماع
 ی خارج - بزرگساالن  19

 
17000 28000 

1505 
در   یی پرسشنامه اضطراب جدا

 ی بزرگسال
 ی خارج - بزرگساالن  27

 
20000 31000 



 یار �ویا ����ت ���والت آز�ون 22

  

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1513 
  یاس اضطراب سخنران یمق
)PSAS 2016) (سال ( 

 بزرگساالن  17
زیرمقیاس: شناختی؛ رفتاري؛   3

 فیزیولوژیکی. 
 ی خارج

 
14000 24000 

 ان کودک 25 ان ک ودکاس اضطراب یمق 1514
زیرمقیاس: افکار؛ رفتارهاي غیر   3

 هاي غیر ارادي.اي؛ واکنشوظیفه
 ی خارج

 
17000 25000 

1515 
  یاس اضطراب و افسردگیمق
 ن) ی (نسخه والد كودک

 ) 2016(سال 
 ی خارج زیرمقیاس: افسردگی؛ اضطراب.  2 ان کودک 25

 
17000 25000 

1554 
  یی پرسشنامه اضطراب جدا

 ان کودک
 ان کودک 26

زیرمقیاس: ناراحتی از جدایی؛ نگرانی در  3
 مورد جدایی؛ آرامش در جدایی.

 ی خارج
 

17000 25000 

1563 
دنظر شده  ی اس تجدیمق

ان  کودک  یاضطراب اجتماع
)SASC-R( 

 ان کودک 18
زیرمقیاس: ترس از ارزیابی منفی؛ اجتناب    3

هاي جدید؛ اجتناب  اجتماعی و اندوه در موقعیت 
 هاي عمومی. اجتماعی و اندوه در موقعیت 

 ی خارج
 

14000 24000 

 25000 18000 دارد ندارد - بزرگساالن   34 اس اضطراب مرگ یمق 1027

 بزرگساالن  27 اضطراب مرگ  اسیمق 1292
رش،  یحضور، چالش، پذ اس: یرمقی ز 6

 ت یر و مشی، تاثیرخواهیخ
 ی ران یا

 
22000 34000 



 23 ا  یار �وی ����ت ���والت آز�ون

 

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

 بزرگساالن  25 تورسن اس اضطراب مرگ یمق 1564

زیرمقیاس: ترس از انزوا و عدم   4
تحرك؛ ترس از درد؛ ترس از فرجام  

مرگ؛ ترس از به خاکسپاري و متالشی  
 شدن بدن. 

 ی خارج

 

18000 28000 

1565 
  ای اکیسار اس اضطراب مرگ یمق
)DAS (  سال)2016 ( 

 بزرگساالن  20
زیرمقیاس: ابهام در مورد مرگ؛ قرار   3

 گرفتن در معرض مرگ؛ عذاب مرگ.
 ی خارج

 
17000 25000 

 21000 14000  - - بزرگساالن  30 پرسشنامه اضطراب  1682
 21000 14000  - - بزرگساالن  33 پرسشنامه شدت اضطراب برنز  1683

1685 
مقیاس اضطراب و افسردگی  

 ) HADS(بیمارستان 
 ایرانی  زیرمقیاس: اضطراب؛ افسردگی.  2 سال به باال  16 14

 
13000 24000 

1006 
مقیاس افسردگی، اضطراب و  

 (DASS-42) استرس
 سال به باال  12  42

ـ اضطراب ـ   یاس: افسردگی ر مقیز 3
 استرس 

 46000 29000 دارد ی ران یا

1066 
افسردگی، اضطراب و  مقیاس 
 (DASS-21) استرس

 بزرگساالن   21
،  اضطراب،  یاس: افسردگی ر مقیز 3

 استرس 
 ی ران یا

 
20000 31000 



 یار �ویا ����ت ���والت آز�ون 24

  

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

   ی افسردگ  يهاآزمون. 3ـ1

 24000 14000  ی خارج - سال به باال  12  18 لدبرگ ک ی پرسشنامه افسردگ 1044

1085 
نوجوانان    یاس افسردگیمق
 ) KADS-11(  وتچرک

 ی خارج - 18-12  11
 

13000 21000 

1086 
ز  ک مر یافسردگ اسیمق

 ک یولوژ یدمیمطالعات اپ
 ی ران یا - بزرگساالن   20

 
22000 31000 

  2 -کب ی پرسشنامه افسردگ 1117
(BDI-II) 

 بزرگساالن   21
  یو شناخت ي، رفتاریم جسمان یعال

 ی افسردگ
 ی ران یا

 
18000 28000 

1634 
  ی پرسشنامه افسردگ

 ) BDI(بک 
 ی ران یا - بزرگساالن  21

 
18000 28000 

1633 
ـ   کبِ  ی پرسشنامه افسردگ

 فرم کوتاه 
 ی خارج - بزرگساالن  13

 
8000 21000 

1222 
  ی افسردگ ی اب ی ارز - اس خودیمق
 (DSRS) ان کودک

 ی خارج -   7 -13 18
 

13000 24000 

 31000 22000  ی ران یا - بزرگساالن  20 زونگ  یافسردگ اسیمق 1284



 25 ا  یار �وی ����ت ���والت آز�ون

 

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1449 
مربوط به   یافسردگاس یمق

 (DDS)مرگ 
 بزرگساالن  17

زیرمقیاس: ناامیدي ناشی از مرگ؛    6
تنهایی ناشی از مرگ؛ وحشت از مرگ؛ غم  
مرگ؛ افسردگی ناشی از مرگ؛ فنا شدن با  

 مرگ 

 ی خارج

 

13000 24000 

1452 
سالمندان   یاس افسردگیمق
)GDS ( 

 ی خارج - سالمندان  30
 

18000 28000 

1464 
ند  یار خودآکپرسشنامه اف

)ATC( 
 بزرگساالن  30

ل  یو تما يفرد ي اس: ناسازگاریرمقی ز 4
و   یمنف يهار؛ خودپندارهییبه تغ

ن؛  یی؛ عزت نفس پا یانتظارات منف
 ی درماندگ

 ی خارج

 

20000 28000 

1567 
سازي براي درمان مقیاس فعال 
) (سال BADSافسردگی ( 

2016( 
 ی خارج زیرمقیاس: فعال سازي؛ اجتناب. 2 بزرگساالن  8

 
10000 20000 

1650 
پرسشنامه افسردگی کودکان  

 ماریاکواکس 
 - - کودکان  27

 
13000 24000 



 یار �ویا ����ت ���والت آز�ون 26

  

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1656 
مقیاس چندبعدي جدید  

 (NMDS)ارزیابی افسردگی 
 بزرگساالن  48

مقیاس هیجانی؛  زیرمقیاس: زیر 4
مقیاس  زیرمقیاس شناختی؛ زیر

 فردي. مقیاس بینجسمی؛ زیر
 ایرانی 

 
22000 36000 

 25000 14000  خارجی  - بزرگساالن  21 مقیاس سنجش افسردگی همیلتون  1658

1685 
مقیاس اضطراب و افسردگی  

 ) HADS(بیمارستان 
 ایرانی  زیرمقیاس: اضطراب؛ افسردگی.  2 سال به باال  16 14

 
13000 24000 

1006 
مقیاس افسردگی، اضطراب و  

 (DASS-42) استرس
 سال به باال  12  42

ـ اضطراب ـ   یاس: افسردگی ر مقیز 3
 استرس 

 46000 29000 دارد ی ران یا

1066 
مقیاس افسردگی، اضطراب و  

 (DASS-21) استرس
 بزرگساالن   21

،  اضطراب،  یاس: افسردگی ر مقیز 3
 استرس 

 ی ران یا
 

20000 31000 

   يخشم و پرخاشگر  يهاآزمون. 4ـ1

1018 
و   ان ک ودکپرسشنامه خشم 

 نوجوانان 
39  

  16تا  6
 سال 

زیرمقیاس: ناکامی، روابط با همساالن،    4
 پرخاشگري فیزیکی و  روابط با مراجع قدرت 

 31000 22000 دارد ی خارج

 40 آزمون خشم اسپیلبرگر  306069
نوجوانان و  
 بزرگساالن 

 ایرانی  -
 

- 20000 



 27 ا  یار �وی ����ت ���والت آز�ون

 

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1047 
باس و   ي پرسشنامه پرخاشگر

 يپر
 بزرگساالن   29

شگري بدنی،  اس:  پرخایر مقی ز 4
 و خصومت پرخاشگري کالمی، خشم 

 ی ران یا
 

22000 34000 

 بزرگساالن  AI ( 30( ي پرسشنامه پرخاشگر 1363
اس: خانواده؛ مدرسه؛  یرمقی ز 4

 يدوستان؛ فرد
 ی خارج

 
21000 31000 

1424 
و   کزنیآ ياس پرخاشگریمق
 لسون یو

 ی ران یا - بزرگساالن  30
 

22000 34000 

1429 
  ي پرسشنامه پرخاشگر

ان  کودک  ارکو آش يارابطه
 ی دبستان 

21 
ان  کودک

 ی دبستان 

؛  یجسمان  ي عامل: پرخاشگر 3
  يپرخاشگر؛ يارابطه يپرخاشگر

 فعال شیپ ـ یالمک ینشکوا
 ی ران یا

 
22000 34000 

1497 
و   ي(قلدر ياس پرخاشگریمق

 خشم) 
 ی ران یا ـ خشم 2ـ قلدري؛ 1زیرمقیاس:  2 نوجوانان  9

 
11000 20000 

 20000 11000  ی ران یا - سال   15تا    VS ( 10 10(   ان ک ود ک شدن    ی قربان اس  ی مق  1254

 25000 17000  ی ران یا زیرمقیاس: قلدري؛ قربانی؛ نفع اجتماعی  3 آموزان دانش 20 ي وع قلدریاس شیمق 1255

1804 
  یی زورگو ابعاد  سنجش اسیمق
 نوجوانان  در

29 
  19تا  12

 سال 
گرایش به  ؛ شیوع زورگوییعامل  3

 .یطلبيبرتر؛ زورگویی
 ایرانی 

 
20000 30000 



 یار �ویا ����ت ���والت آز�ون 28

  

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

   ادیاعت يهاآزمون. 5ـ1

 ن یهمه سن  20 نترنت یاد به ایآزمون اعت 1029
اس: بارز بودن، استفاده  یرمقی ز 6

، انتظار، فقدان  يارک مفرط، اهمال 
 یاجتماع ینترل و غفلت از زندگک

 28000 20000 دارد ی ران یا

1609 
پرسشنامه اعتیاد به تلفن  

 همراه و اینترنت 
19 

نوجوانان و  
 بزرگساالن 

 ایرانی  -
 

- 20000 

 بزرگساالن  20 مقیاس اعتیاد دیجیتالی  1713
زیرمقیاس: وابستگی؛ عملکرد   3

اجتماعی، فردي و ارتباطی؛ سنجش  
 توجه.

 ایرانی 
 

- 20000 

 20000 8000  ندارد - بزرگساالن   6 گار یاد به سیپرسشنامه اعت 1048

1316 
  يارآمدکپرسشنامه خود

 (SSEQ)  گاریس
 ی خارج - بزرگساالن  17

 
14000 25000 

 25000 14000  ندارد - بزرگساالن    26 اد یاعت ياریآزمون خود  1049

1075 
به    یاس نشانگان وابستگیمق

 نیوتیکن 
 بزرگساالن   19

ت، تحمل،  ی زه، اولویاس:  انگیرمقی ز 5
 یو رفتار قالب یوستگیپ

 ی خارج
 

14000 25000 



 29 ا  یار �وی ����ت ���والت آز�ون

 

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1208 
مصرف   يپرسشنامه غربالگر

 )DAST-20(مواد 
20  

نوجوان و  
 بزرگسال 

 ی خارج فرم بزرگساالن و نوجوانان  2
 

14000 25000 

1209 
مصرف   يپرسشنامه غربالگر

 )DAST-10(مواد 
 ی خارج - بزرگساالن   10

 
13000 21000 

1237 
  ي برا  یمراحل آمادگ اسیمق
درمان   يبرا اقیو اشت رییتغ
 ادیاعت

 بزرگساالن  19
و   ی، بازشناسییاس: دوسوگرا یرمقی ز 3

 اقدامات انجام شده 
 ی خارج

 
17000 25000 

1332 
افراد در   یی پرسشنامه شناسا
 ادیمعرض خطر اعت

 بزرگساالن  75

و احساس   یاس: افسردگیرمقی ز 4
، نگرش مثبت به مواد،  یدرماندگ

جان  یگران، هیاضطراب و ترس از د
 باال  یخواه

 ی ران یا

 

45000 62000 

1358 
  کاد میار اعتک اس افیمق
 ) MAT(ن یمول

 بزرگساالن  42

  یافکستم؛ قدرت یاس: مقصر ن یرمقی ز 5
دن  یمقابله با آن را دارم؛ مشروب نوش يبرا
بخش است؛  لذت، يارکا مصرف مواد ی
ندارم؛ به    یلکستم / مشی(معتاد) ن  یلکال

 از دارم یا مصرف مواد ن ی ل کدن الینوش

 ی خارج

 

25000 42000 



 یار �ویا ����ت ���والت آز�ون 30

  

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1412 
  یپرسشنامه به هم وابستگ

)CODI ( 
 بزرگساالن  29

  ینترل؛ وابستگکاز به یاس: ن یرمقی ز 4
و   ی گانگیب  - ؛ از خودين فردیب 

 ي گرفتار
 ی خارج

 
22000 31000 

اد  یبه اعت  یاس آمادگیمق 1491
(APS-41) 

 ی ران یا عامل: آمادگی فعال؛ آمادگی منفعل  2 بزرگساالن  41
 

28000 42000 

 بزرگساالن  90 ادیبه اعت  یاس آمادگیمق 1492
زیرمقیاس: استعداد اعتیاد، پذیرش   3

 اعتیاد، تجدیدنظر شده می بارگی 
 ی ران یا

 
39000 62000 

1556 
  يبرازه جوانان یپرسشتامه انگ

 رروزانه یگار غیس كتر
 جوانان  13

زیرمقیاس: انگیزه کنترل شده؛   3
 انگیزه مستقل؛ عدم انگیزش.

 ی خارج
 

11000 20000 

1651 
پرسشنامه درگیري بالقوه با  

 مواد مخدر 
 خارجی  - بزرگساالن  20

 
13000 21000 

1721 
مقیاس مراحل آمادگی تغییر  

 رفتار و انگیزه براي درمان  
 بزرگساالن  19

؛  دوسوگرایی؛ شناختزیرمقیاس:  3
 خودکارآمدي. 

 ایرانی 
 

13000 21000 



 31 ا  یار �وی ����ت ���والت آز�ون

 

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

   ترس  يهاآزمون. 6ـ1

 بزرگساالن   42 نبرگ یگرپرسشنامه باور هراس  1040
 اس: اضطراب انتظار، یر مقی ز 4

 ینیب مکو خود  ی جان ی، حادثه هیحادثه بدن 
 ی خارج

 
25000 39000 

1198 
ـ   یمنف یاب یاس ترس از ارز یمق

 )BFNE(وتاه  ک فرم 
 ی ران یا - بزرگساالن  12

 
13000 21000 

1230 
مربوط به   يپرسشنامه باورها

 (ACQ)  یگذر هراس
 ی خارج - بزرگساالن  14

 
11000 18000 

1553 
نه  یو هز امدیپ احتمال   پرسشنامه

 )OPQ , OCQامد (یپ
 ی خارج - بزرگساالن  12

 
14000 24000 

 25000 14000  ی خارج - بزرگساالن  20 ی اس هراس اجتماعیمق 1568

 ایرانی  - بزرگساالن  40 پرسشنامه ترس از سرطان  1612
 

- 20000 

1233 
سنجش ترس از   اسیمق

 (HFRS) مارستان یب 
25 

و   كودک
 نوجوان 

،  کیاس: ترس پزشیرمقی ز  3 يدارا
 کی رپزشیو غ ی مارستان یب 

 ی خارج
 

20000 28000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

 بزرگساالن  20 پرسشنامه ترس از اتاق عمل  1689
زیرمقیاس: ترس از عوامل محیط فیزیکی؛    4

ترس از عوارض بعد از عمل؛ عالیم فیزیولوزي  
 ناشی از ترس؛ ترس از عوامل قبل از عمل. 

 ایرانی 
 

- 20000 

1700 
پرسشنامه ترس از  

 دندانپزشکی 
 بزرگساالن  20

زیرمقیاس: ترس از دندانپزشک؛ ترس   3
از وسایل و تجهیزات دندانپزشکی؛ ترس  

 از اعمال دنداپزشکی. 
 ایرانی 

 
- 20000 

 64000 42000  خارجی  - بزرگساالن  FCL ( 182(  یست ترس مرضیلکچ 1684

1706 
 یکی اس ترس از تاریمق

 ساله)   9تا  3(کودکان 
20 

کودکان  والدین 
 ساله   9تا  3

زیرمقیاس: احساس نا امنی و خطر در    5
هاي تاریک؛ اضطراب؛  تاریکی؛ ترس از مکان 

 آور؛ ترس از اشیا در تاریکی. تخیالت هراس 
 ایرانی 

 
- 20000 

 بزرگساالن  25 مقیاس ترس از موفقیت  1715

زیرمقیاس: ترس از قضاوت شدن؛   7
طرد  باورهاي ناکارآمد؛ ترس از تنهایی و 

اجتماعی؛ خودکارآمدي تصوري؛  
حسادت؛ دیدگاه پایدار از آینده؛  

 انتظارات. 

 ایرانی 

 

- 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

   هی تغذ  يهاآزمون. 7ـ1

1050 
آزمون نگرش به تغذیه (فهرست  

 عصبی)   اشتهایی نشانگان اختالل بی 
26   

  15دختران 
 سال به باال 

 ی خارج -
 

20000 31000 

1257 
  الت غذاک پرسشنامه مش

 خوردن 
 ماه  36تا  6 56

ت مادر از غذا خوردن، یاس: رضا یرمقی ز 5
رفتار غذا خوردن، تنش در هنگام غذا  

خوردن، خوردن انواع متنوع غذا و  
 وابسته به غذا خوردن  ی جسم يهانشانه

 ی ران یا

 

35000 50000 

 20000 8000  ی خارج - بزرگساالن  8 ی خوردن وسواس اسیمق 1342

1382 
در مورد وزن و   ینگران اس یمق
 یی م غذایرژ

 ی خارج - بزرگساالن  14
 

13000 25000 

1433 
  ییغذا  ياس باورهایمق
 )IFB( یرمنطقیغ

 بزرگساالن  57
ر  یغ ییغذا ياس: باورهایرمقی ز 2

 ی منطق ي؛ باورهایمنطق
 ایرانی 

 
34000 49000 

 20000 -  ایرانی  - بزرگساالن  20 مقیاس پرخوري  1705
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

   ی شک خود يهاآزمون. 8ـ1

1122 
  یشکخود یاب یاهۀ ارز یس

 راجرز 
 ی خارج - بزرگساالن   21

 
17000 25000 

  یشکخود یاب یاهۀ ارز یس 1123
 31000 22000  ندارد - بزرگساالن    60 ت   یوفی

  ی شکبه خود  شی گرا  اسیمق 1232
، نفرت از  یاس: عالقه به زندگیرمقی ز 30 18-15 4 (MAST)  نوجوانان

 31000 22000  ی خارج عالقه به مرگ و نفرت از مرگ ، یزندگ

اس سنجش  یمق 1334
  ي برا  یل به مرگ، آمادگیعامل: تما 3 بزرگساالن  19 ک ب یشکارخودکاف

 31000 20000  ی ران یا ی واقع یشکل به خودی، تما یشکخود

ی  خودکش يهاشناخت مقیاس 1754
(SCS) 

غیرقابل  یاس: منفور بودن؛ مقزیر 3 بزرگساالن  18
 20000 8000  ایرانی  تحمل بودن؛ غیرقابل حل بودن. 

  یزندگ  لیپرسشنامه دال 1235
(RFL) 

 45000 31000  ی خارج - بزرگساالن  48

ردن  ک  یل زندگیپرسشنامه دل 1437
 نوجوانان  RFL-A ( 32(نوجوانان   يبرا

نسبت به    ینیب . خوش1اس: یرمقی ز 5
مربوط به   يهای. نگران 2نده؛ یآ
ت  ی. حما 4. اتحاد خانواده؛ 3؛ یشکخود
 ي ریپذ شتنی. خو 5رش همساالن؛ یو پذ

 ی خارج

 

21000 31000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

   هاهاي مربوط به اختالل. آزمون9_1

1006 
مقیاس افسردگی، اضطراب و  

 (DASS-42) استرس
 سال به باال  12  42

ـ اضطراب ـ   یاس: افسردگی ر مقیز 3
 استرس 

 46000 29000 دارد ی ران یا

1066 
مقیاس افسردگی، اضطراب و  

 (DASS-21) استرس
 بزرگساالن   21

،  اضطراب،  یاس: افسردگی ر مقیز 3
 استرس 

 ی ران یا
 

20000 31000 

1015 
آزمون بندرگشتالت (همراه جزوه  

 ایران)   در   هنجاریابی   مقاله   و   راهنما 
 56000 - دارد ی ران یا - ن یهمه سن ارت ک 9

1606 
دیداري ـ حرکتی  آزمون 

 2بندرگشتالت 
16  

 کارت 
 ایرانی  - همه سنین 

 
29000 57000 

  ایرانی  -  بزرگساالن  - آزمون دو نیمه کردن خط  1781
- 87000 

 سال به باال  15  42 نترل عواطف کاس یمق 1020
اس: خشم، عاطفه مثبت،  یرمقی ز 4

 خلق افسرده، اضطراب 
 42000 28000 دارد ی خارج
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1073 
الت و  ک مش یپرسشنامه بررس

 ) SDQ( نقاط قوت

فرم   4
30 

   سؤالی 
 سال  16-3

هاي هیجانی، مشکالت  نشانه   ، مقیاس زیر   5
کمبود توجه، مشکالت  ـ    سلوك، بیش فعالی 

 پسند و رفتارهاي جامه   ارتباطی با همساالن 
 ی ران یا

 
52000 74000 

 27000 18000  ی ران یا - بزرگساالن   20 ا یمان  اختالل  ی اب ی ارز اسیمق 1114

1127 
د نظر شدة  ی تجد فهرست

 رفتار   الت حافظه وکمش
 سالمندان   24

الت مربوط به  کاس: مشیرمقی ز 3
 ی و افسردگ یالت آشفتگکحافظه، مش

 ی خارج
 

22000 32000 

1157 
 میتنظ يها يدشوار اسیمق
 ی جان یه

 بزرگساالن     36
،  اهداف، رشیعدم پذ اس: یرمقی ز 6
 ت یشفافو  راهبردها، یآگاه، انهکت

 ی ران یا
 

24000 34000 

1159 
وتاه  ک ی اب ی ارز اسیمق

 ی کروانپزش
 ی خارج - بزرگساالن   18

 
17000 25000 

1161 
ت  یپرسشنامه اختالل شخص

 ) DPI-R(وابسته  
 بزرگساالن   55

از به  ی گران و ن یا به دک(ات  یعامل اصل 2
 اس یرمقی ز 8روابط) و 

 ی خارج
 

25000 36000 

1463 
ت  یپرسشنامه اختالل شخص

 ) DPDIافسرده ( 
 ی خارج - بزرگساالن  41

 
25000 36000 

 31000 17000  ی ران یا تنظیم و    ارزیابی ،  جذب ،  تحمل زیرمقیاس:    4 بزرگساالن   15 ی شان یتحمل پر اسیمق 1156
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

  انگ ی  ای مان  يرتبه بند اسیمق 1260
)(YMRS 

 21000 14000  ی ران یا - بزرگساالن  11

1322 
پرسشنامه خانواده افراد مبتالً  

 ) FQ(یزوفرن کیبه اس
 بزرگساالن  20

  ی جان یه يریاس: انتقاد و درگیرمقی ز 2
 مفرط 

 ی خارج
 

18000 28000 

1016 
 SCL-90-Rآزمون 

  ی روان   رخمیم ن یهمراه ترس
 ) لیپروفا (

 بزرگساالن   90

،  یات جسمان یا کاس: شیر مقی ز 9
،  ين فردیت در ب ی وسواس، حساس

، ترس  ي، اضطراب، پرخاشگریافسردگ
 ی شیپر د، روانییار پارانو ک، افیمرض

 59000 35000 دارد ی ران یا

1333 

اختالالت   ي هانشانه ست یلکچ
 (SCL-90-R) یروان 

اس دروغ  یرمقی به همراه ز
 سنج 

 بزرگساالن  100

زیر مقیاس: شکایات جسمانی، وسواس،   10
حساسیت در بین فردي، افسردگی، 

اضطراب، پرخاشگري، ترس مرضی، افکار 
 سنجپریشی، زیرمقیاس دروغ پارانویید، روان 

 ی ران یا

 

38000 62000 

1775 
  ـ یشناختروان يهانشانه

 ) SCL-25(  یسؤال 25 فهرست
 بزرگساالن  25

  ؛ ییگرا گسسته روان: اسیرمقی ز 8
  ؛یافسردگ  اضطراب؛ ؛يسازیجسمان 

  ـ وسواس  هراس؛ ؛يفرد ن یب  ت یحساس
 ی عموم یروان  ب یآس اجبار؛

 ایرانی 

 

20000 32000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1364 
  یتنه روانی پرسشنامه تجز

)SDQ-20( 
 ی خارج - بزرگساالن  20

 
17000 25000 

1414 
در افراد   یاس ترس اجتماعیمق
 ) SFS( یکزوفرن کیاس

 ی خارج - بزرگساالن  36
 

22000 32000 

1451 
د نظر شده  یست تجد یلکچ

 ي الت رفتارکمش
 ان کودک 88

اختالل سلوك؛ مشکالت توجه ـ  
ناپختگی؛ پرخاشگري اجتماعی شده؛  

 گیري اضطراب ـ گوشه
 ی ران یا

 

- 101000 

1800 
  رفتار بنديدرجه مقیاس
  شده نظر تجدید  کانرز  کودك

 معلم  فرم  ـ
 کودکان  28

  مشکالتاي؛ زیرمقیاس: رفتار مقابله 4
 شاخصفعالی؛  ؛ بیشتوجه عدم  و شناختی
 توجه  کمبود با همراه  فعالیبیش اختالل

 ایرانی 

 

22000 31000 

1690 
لیست رفتاري کودکان  چک

)CBCL ( 
 سال  5تا  5/1 100

زیرمقیاس: واکنش احساسی؛ مضطرب   9
افسرده؛ شکایت جسمانی؛ دوري   /

گزینی؛ مشکالت خواب؛ مشکالت توجه؛  
رفتار پرخاشگرانه؛ مشکالت درونی سازي 

 سازي شده.شده؛ مشکالت برونی 

 ایرانی 

 

- 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1456 
ندن  کو  ي ارکاس دستیمق

 پوست 
 ی ران یا - بزرگساالن  8

 
8000 20000 

 20000 8000  ی ران یا - بزرگساالن  7 ی نکاس اختالل مو یمق 1458

1468 
  یاس لغزش شناختیمق
)CSS ( 

 ی خارج - بزرگساالن  35
 

22000 32000 

1470 
اس نگرش نسبت به  یمق

 ) IAS(  ي ماریب 
 بزرگساالن  28

؛  يماریدرباره ب  یاس: نگران یرمقی ز 9
؛  یمرتبط با درد؛ عادات سالمت ینگران 

مارانگارانه؛ مرگ  یخودب  يباورها
  ی؛ اشتغال ذهنیهراس ي ماری؛ ب یهراس

ر  یمفرط درباره بدن؛ تجربه درمان؛ تأث
 عالئم 

 ی خارج

 

22000 31000 

1335 
  ش یب ـ   آزمون نقص توجه

 در بزرگساالن  ی فعال
 ی خارج - بزرگساالن  30

 
34000 42000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1484 

  یسنجاس خود یمق
و نقص توجه   یفعالشیب 

(سال    (ASRS)بزرگساالن 
2013 ( 

 بزرگساالن  18
 عدم توجه؛  -1بعد:  2

 فعالی و تکانشگري بیش -2
 ی ران یا

 

14000 25000 

1506 
 یتیاس صفات شخصیمق
 ) 2016(سال   یکوپاتیکسا

 بزرگساالن  20
زیرمقیاس: پاسخ هیجانی؛ پاسخ   4

شناختی؛ دستکاري بین فردي؛  
 خودمحوري 

 ی خارج
 

14000 25000 

1507 
مثبت در   يهااس نگرشیمق

جهت افراد مبتال به زوال عقل  
 ) 2016(سال 

 بزرگساالن  17
زیرمقیاس: محبت؛ آسودگی؛   5

 همبستگی؛ دلبستگی؛ اشتیاق 
 ی خارج

 
14000 25000 

1517 
م یدر تنظ ياس دشواریمق
 جان یه

 بزرگساالن  18
زیرمقیاس: اهداف؛ عدم پذیرش؛   6

انگیزه ناگهانی؛ وضوح؛ آگاهی؛  
 راهبردها 

 ی خارج
 

14000 25000 

1518 
م یدر تنظ ياس دشواریمق
 ) S-DERSجان (یه

 ) 2015(سال 
 بزرگساالن  21

زیرمقیاس: عدم پذیرش؛ تنظیم  4
 کردن؛ آگاهی؛ وضوح 

 ی خارج
 

14000 25000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1546 
ص اختالل  یپرسشنامه تشخ

 ی بدن  ی لکبدش
 بزرگساالن  33

زیرمقیاس: سر و صورت و گردن؛   4
ها،  ها؛ رانشکم و سینه، کمر و دست

پاها و اندام جنسی؛ اندام، پوست، مو،  
 وزن و قد.

 ی ران یا

 

- 20000 

1562 
  یاحساس يگمایاس استیمق

 ) ISMI(  یمار روان یب 
 بزرگساالن  29

زیرمقیاس: بیگانگی؛ تأیید تصورات   5
قالبی؛ تجربه تبعیض اجتماعی؛  

 گیري اجتماعی؛ مقاومت استیگما. کناره
 ی خارج

 
22000 31000 

  یجان یه يری پذیکاس تحر یمق 1570
(SEA) 

 بزرگساالن  15
زیرمقیاس: حساسیت عمومی؛ خشم؛   4

 ترسویی؛ عدم کنترل.
 ی خارج

 
13000 25000 

 ) WCST( ن یانسک سیآزمون و 1597
128  

 ارت ک
 ی خارج - بزرگساالن 

 
- 108000 

1615 
پذیري در  پرسشنامه ریسک

 اختالل سلوك 
30 

نوجوانان و  
 بزرگساالن 

کاري یا سرقت؛  زیرمقیاس: فریب 5
نقض جدي مقررات؛ پرخاشگري نسبت  

به افراد یا حیوانات؛ تخریب اموال؛  
عنوان  مصرف مواد مخدر و الکل به

 پرخطر. رفتارهاي 

 ایرانی 

 

- 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

 باال   سال به   MMPI 71 14آزمون  1593

 سنج؛ زیرمقیاس: دروغ 11
 مقیاس نابسامدي؛ مقیاس اصالح؛  

 خودبیمار انگاري (هیپوکندریا)؛ 
 افسردگی؛ هیستري؛  

 انحراف اجتماعی ـ روانی؛ پارانویا؛ 
 ضعف روانی؛ اسکیزوفرنی؛ 
 هیپومانی (مانی خفیف).

 ندارد

 

30000 46000 

1594 
  MMPI-2 )370آزمون 
 سؤالی) 

 باال   سال به   14 370

 پردازي؛ زیرمقیاس: استفهام؛دروغ 14
مقیاس روایی (نابسامدي)؛ مقیاس  

اصالح؛خودبیمارانگاري (هیپوکندریا)؛  
 افسردگی؛ هیستري؛ 

 انحراف روانی ـ اجتماعی؛ 
مردانگی ـ زنانگی؛ پارانویا؛ ضعف  

اسکیزوفرنی؛ هیپومانی (مانی  روانی؛  
 گرایی اجتماعی. خفیف)؛ درون

 ندارد

 

50000 116000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1595 
  MMPI-2 )567آزمون 
 سؤالی) 

 باال  سال به  14 567

 زیرمقیاس:  29
پردازي؛ مقیاس روایی  استفهام؛ دروغ

  (نابسامدي)؛ مقیاس اصالح؛ 
  خودبیمارانگاري (هیپوکندریا)؛

روانی ـ  افسردگی؛ هیستري؛ انحراف  
  اجتماعی؛ مردانگی ـ زنانگی؛ پارانویا؛

هیپومانی   ضعف روانی؛ اسکیزوفرنی؛ 
گرایی اجتماعی؛  درون (مانی خفیف)؛

وسواسی بودن؛   اضطراب؛ ترس؛ 
نگرانی مربوط به سالمتی؛    افسردگی؛

افکار نامأنوس؛ خشم؛ بدگمانی؛ اعمال  
ضد اجتماعی؛ رفتار تیپ الف؛ عزت  

روابط    ناراحتی در نفس پایین؛
اجتماعی؛ مشکالت خانوادگی؛  

هاي  مشکالت مربوط به کار؛ شاخص
 منفی درمان. 

 ندارد

 

75000 147000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

 3لون ـ یآزمون م 1596
 (MCMI-III) 

 به باال  سال  18 175

: هاي تغییردهندهشامل شاخص
افشاگري، مطلوبیت، تحقیر و  روایی  

الگوهاي شخصیت؛ بالینی: اسکیزویید،   
اجتنابی، افسرده، وابسته، نمایشگر،  
خودشیفته، ضداجتماعی پرخاشگر  
(آزارگر)،  جبري، نافعال و پرخاشگر  

؛  سازو خود ناکام گرا) (منفی
شناسی شدید شخصیت:  آسیب

اسکیزوتایپی، مرزي، پارانوپایی؛  
نشانگان بالینی: اضطراب، جسمانی  

خویی،  شکل؛ دوقطبی: مانیایی، افسرده
لکل، وابستگی به دارو و  وابستگی به ا

؛ آسیبیاختالل فشارروانی پس
هاي شدید: اختالل فکر،  نشانگان

 افسردگی عمده و اختالل هذیانی. 

 ی ران یا

 

75000 147000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1578 
مبود توجه  کاس اختالل یمق

 سوانسون 
 ی ران یا فعالی؛ کمبود توجه عامل: بیش 2 ساله   12تا  7 30

 
24000 34000 

 بزرگساالن  101 شاخص کرنل  1641

زیرمقیاس: ترس و نابسندگی؛   10
افسردگی؛ ناآرامی و اضطراب؛ عالیم عروقی 

ـ عصبی؛ واکنش یکه خوردن؛ عالئم 
تنی؛ خود بیمارانگاري و ضعف؛ عالئم روان 

اي؛ حساسیت و بدگمانی؛ اي ـ روده معده 
 زا.انحراف اجتماعی ـ روانی مشکل 

 خارجی 

 

35000 55000 

1608 
پرسشنامه اختالالت  

 ک یلیپاراف
 بزرگساالن  40

جنسی؛    زیرمقیاس: تماشاگري 8
  دوستی؛ آزارخواهی گري؛ مالشنمایش

بازي؛  جنسی؛ بچه  جنسی؛ آزارگري
 پوشی. یادگارخواهی؛  مبدل

 ایرانی 

 

- 20000 

1617 
پرسشنامه اختالل آزارگري  

 جنسی
 ایرانی  زیرمقیاس: عملی؛ روانی. 2 بزرگساالن  20

 
- 20000 

1661 
پرسشنامه اختالل شخصیت  

 مرزي 
 بزرگساالن  21

زیرمقیاس: تکانشگري و هیجان زدگی؛    3
 ناامیدي و سردرگمی؛ پارانوئید و گسستگی. 

 ایرانی 
 

17000 25000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1662 
پرسشنامه تمایالت  

 گرایانه همجنس
 ایرانی  - بزرگساالن  16

 
11000 25000 

 بزرگساالن  20 پرسشنامه حس خوب  1691
هاي  زیرمقیاس: تأثیر ویژگی 2

 شخصیتی؛ تأثیر محیط.
 ایرانی 

 
- 20000 

 بزرگساالن  20 پرسشنامه حسادت  1692
زیرمقیاس: محور رفتاري؛ محور   3

 عاطفی؛ محور شناختی.
 ایرانی 

 
- 20000 

1707 
مقیاس حاالت و رفتارهاي  

 غیرعادي پس از زایمان 
 ایرانی  - بزرگساالن  30

 
- 20000 

 20000 -  ایرانی  - بزرگساالن  20 مقیاس حسادت بزرگساالن  1717

 بزرگساالن  20 ذهنی نشخوار مقیاس 1720
  بیانی؛ نشخوار  زیرمقیاس: نشخوار 3

 نامربوط. ذهنی فعاالنه؛ نشخوار
 ایرانی 

 
- 20000 

1765 
  ت یشخصپرسشنامه  

 (KNPI) رنجورروان
 ایرانی  - بزرگساالن  66

 
28000 42000 

1766 
  ت یشخص  اختالل  پرسشنامه

 ی شینما 
 ایرانی  - بزرگساالن  17

 
18000 27000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1786 
  يرفتارها کنترل  پرسشنامه

 دز ی ا با   مرتبط پرخطر
 ایرانی  - بزرگساالن  14

 
22000 32000 

1788 
  سکیر  ادراك  پرسشنامه

 دز ی ا ي ماریب 
 ایرانی  - بزرگساالن  14

 
22000 32000 

1789 
  در  سالمت سواد   پرسشنامه

 دز ی ا ي ماریب 
 ایرانی  - بزرگساالن  13

 
22000 32000 

1791 
  عوامل کنترل  پرسشنامه
  قلبی هاييبیمار  خطرآفرین

(CRC) 

 بزرگساالن  23
رژیم غذایی، ورزش،   :مقیاس خرده   6

استرس، اقدامات پزشکی، مصرف سیگار 
 و طرح و برنامه

 ایرانی 
 

22000 32000 

1792 
  ریسک  ادراك  پرسشنامه

 قلبی  بیماري 
 ایرانی  زیرمقیاس: فکر؛ عمل  2 بزرگساالن  20

 
25000 36000 

 بزرگساالن  26 قلب  سالمت سواد   پرسشنامه 1793
  فهم؛  مطالب خواندن زیرمقیاس:  4

 يریگمیتصم؛ یاب ی ارز؛ مطالب
 ایرانی 

 
25000 36000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

   هاي وسواس . آزمون10ـ1

  ی وسواس يباورها پرسشنامه 1030
(OBQ-44) 

 بزرگساالن    44 
  ی اب ی ارز / يریپذ تیاس: مسؤلیر مقی ز 3

از به  ین   /یطلبمالکد و خطر، ی تهد
 ار ک نترل افکت ی نان و اهمیسب اطمک

 42000 28000 دارد ی ران یا

پرسشنامه وسواس فکري ـ   1076
 بزرگساالن   30 عملی مادزلی 

ز  ی، شستن و تمینیاس: بازب یر مقی ز 4
 د ـ دقت ی رار، تردکـ ت ي ندکردن، ک

 ی ران یا
 

25000 36000 

وسواس فکري ـ  پرسشنامه   1077
 20000 13000  ی خارج - بزرگساالن   10 ییل براون   عملی 

1301 
عملی   ـ   پرسشنامه وسواس فکري

 )(OCI-CV  نسخه کودکان
 ) 2010(سال 

 17تا  7 21
ردن،  ک  کداشتن/چ  کاس: ش یرمقی ز 6
ار، شستشو، مرتب  ک، احتیار وسواسکاف

 ي اثرسازیردن و ب ک
 ی خارج

 
18000 28000 

1455 
اس اصالح شده وسواس ی مق 
 يل ـ براون برا یی  یعمل   ي ر ک ف 

 بدن یل ک اختالل بدش 
 ی ران یا ی و عمل يرکاس: وسواس فیرمقی ز 2 بزرگساالن  12

 
13000 25000 

  ياس سنجش رفتارهایمق 1457
 20000 11000  ی ران یا - بزرگساالن  8 (OSBS) ف وسواسیط
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

   با موضوع مرگ  يهاآزمون. 11ـ1

 25000 18000  ندارد - بزرگساالن   34 مقیاس اضطراب مرگ  1027

 بزرگساالن  27 اضطراب مرگ  اسیمق 1292
چالش، پذیرش،  زیرمقیاس: حضور،  6

 خیرخواهی، تاثیر و مشیت 
 ایرانی 

 
22000 34000 

 بزرگساالن  25 تورسن مقیاس اضطراب مرگ  1564

زیرمقیاس: ترس از انزوا و عدم   4
تحرك؛ ترس از درد؛ ترس از فرجام  

مرگ؛ ترس از به خاکسپاري و متالشی  
 شدن بدن. 

 خارجی 

 

18000 28000 

1565 
مقیاس اضطراب مرگ  

 ) 2016(سال   )DAS(  ایکا یسار 
 بزرگساالن  20

زیرمقیاس: ابهام در مورد مرگ؛ قرار   3
 گرفتن در معرض مرگ؛ عذاب مرگ.

 خارجی 
 

17000 25000 

1124 
 مقیاس ترس از مرگ 

 لستر  -کالت 
 بزرگساالن   32

زیرمقیاس: مرگ خود، مرگ دیگران،   4
 مردن خود و مردن دیگران 

 خارجی 
 

18000 27000 

1625 
مقیاس ترس بزرگساالن از  

 مرگ
 بزرگساالن  20

ها؛ علل جانبی؛ زیرمقیاس: هیجان 3
 علل باوري.

 ایرانی 
 

- 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1144 
رخ تجدیدنظرشدة نگرش  نیم

 (DAPR) نسبت به مرگ
 بزرگساالن   32

زیرمقیاس: ترس از مرگ، اجتناب از   5
مرگ، پذیرش خنثی، پذیرش گرایشی  

 پذیرش اجتنابی و 
 خارجی 

 
18000 27000 

1271 
  در مار یب   از يپرستار اسیمق

 ) EOLCAS( مرگ  حال
 بزرگساالن  32

زیرمقیاس: رنج جسمانی، بالیدگی،   4
 فشار و حمایت اجتماعی 

 خارجی 
 

18000 27000 

1449 
مقیاس افسردگی مربوط به  

 (DDS)مرگ 
 بزرگساالن  17

زیرمقیاس: ناامیدي ناشی از مرگ؛   6
تنهایی ناشی از مرگ؛ وحشت از مرگ؛  
غم مرگ؛ افسردگی ناشی از مرگ؛ فنا  

 شدن با مرگ 

 خارجی 

 

13000 24000 

 بزرگساالن  16 مرگ  به   کی نزد تجربه اسیمق 1757
شناختی، هیجانی،  زیرمقیاس:  4

 .فراهنجاري و استعالیی
 ایرانی 

 
14000 21000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

   گوناگون يهاآزمون. 12ـ1

 بزرگساالن   18 ت خواب یفکیپرسشنامه   1001

زیرمقیاس: کیفیت ذهنی خواب، تأخیر   7
در به خواب رفتن، طول مدت خواب، 
خواب مفید، اختالالت خواب، مصرف 

 آور و اختالل عملکرد روزانهداروهاي خواب 

 32000 22000 دارد ی ران یا

1785 
  يندهایفرآ  پرسشنامه
 خواب   فراشناخت

 25000 17000  ایرانی  - بزرگساالن  23

 27000 18000 دارد ی ران یا - بزرگساالن   GHQ-12) ( 12عمومی پرسشنامه سالمت  1005

1239 
   یعمومپرسشنامه سالمت

GHQ-28)( 
 بزرگساالن   28

 ي اعضا   مجموعه گروه،عامل اصلی:    4
مرحله گسترش   هدف گروه،  دهنده، تشکیل 
اندازي زیرمقیاس: کنترل و راه  13و    گروه

گروه، خودگردانی، تمرکز و مذاکره مستقیم، 
تمرکز بر مباحث گروه، همفکري با اعضا، 
همفکري و همکاري احساسی، ضرورت در 

گري، الویت، نتیجه عملکرد، همدلی، نظاره 
بیان اطالعات شخصی، توجه به عملکرد و 

 ها، فعالیت کالمیساختار الویت 

 ی ران یا

 

24000 32000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

شناختی؛ عامل: بهزیستی روان   3 بزرگساالن  MHI-38( 43(سیاهه سالمت روان   1801
 41000 28000  ایرانی  سنجشناختی؛ دروغ درماندگی روان 

1051 
  ي هاسمیان ک پرسشنامه م

 یدفاع
 سال به باال  16  77

رانی، جبران، زیرمقیاس: واپس   14
فکنی، فرافکنی، انکار درون همانندسازي،  

وارونه، بازگشت، تراشی، واکنش دلیل 
عقالنی، جابجایی و واالیش، تبدیل، توجیه 

 خیالبافی

 ی ران یا

 

38000 50000 

 40  ـ  ی دفاع   ي ها ک پرسشنامه سب 1403
(DSQ-40) 

 بزرگساالن  40

 ینیب شی، پیش، شوخیواال  اس:یمقری ز 20
ار، کان ،  ینک، فرافیل تراشی، دلیو فرونشان 

، گذار به عمل،   يسازناارزنده ، یارتوان کهمه
 ی، بدنيه سازی ، الیکستیاوت يپردازالیخ

و   ییمنفعالنه، جابجا  ي ، پرخاشگريساز
نش  کاذب، واک یگردوستی ، ديمجزا ساز

 و ابطال.  ي ساز یوارونه، عقالن 

 ی ران یا

 

29000 42000 

 12 -18  80 اس مقابله نوجوانان یمق 1079
ل، مراجعه به  کمش، حل کسب 3

 ارآمد ک گران و ناید
 ی ران یا

 
39000 55000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

 جوانان  31 جوانان  شاخص مقابله  1341
زیرمقیاس: رشد روحی و شخصی جوانان؛    3

ارزیابی مثبت جوانان و حل مشکالت؛ روابط  
 تند و عصبی جوانان و مدیریت تنش. 

 ی خارج
 

22000 32000 

1101 
 نگ ای واره پرسشنامه طرح

 بلند) (فرم 
 بزرگساالن    205

، رها  یت عاطفیاس: محرومیرمقی ز 16
،  یاجتماع  ي، انزواياعتماد ی، ب یشدگ

،  یاجتماع يندیشرم و نقص، ناخوشا
ب  ی، آسیتیفاک ی ب  یست، وابستگکش

، اطاعت،  ي، گرفتاريمارینسبت به ب   يریپذ
  ي ارهای ، معیجان یه ي ثار، بازداریا

 ي شتن داریسرسختانه، استحقاق، خو

 ی ران یا

 

49000 70000 

1533 
 انگ یپرسشنامه طرحواره  

 وتاه) ک(فرم 
 بزرگساالن  75

زیرمقیاس: محرومیت هیجانی؛ رهاشدگی؛    15
اعتمادي/ بدرفتاري؛ انرزواي اجتماعی/  بی 

بیگانگی؛ نقص/ شرم؛ شکست؛ وابستگی /  
پذیري در برابر ضرر و  کفایتی؛ آسیب بی 

بازداري  بیماري؛ گرفتاري؛ اطاعت؛ ایثار؛  
هیجانی؛ معیارهاي سرسختانه؛ استحقاق؛  

 خویشتن داري/ خود انضباطی ناکافی 

 ی ران یا

 

29000 45000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

  ياوارهطرح يهات یذهن 1278
)SMI ( 

 بزرگساالن  124

اس: شامل  یرمقی ز  14 يدارا
  كودک ر، یپذ بیآس كودک  يهات یذهن

  كودک، كغضبنا كودک، یعصبان 
  كودک انضباط، یب   كودک، یانشکت

ع، محافظ  یم شدة مطیشاد، تسل
تفاوت،  یتفاوت، خودآرامبخش ب یب 

، والد  یمنش، زورگو و تهاجمخودبزرگ
 گر، والد پرتوقع و بزرگسال سالم ه یتنب

 ی خارج

 

38000 50000 

1012 
 یرمنطقیغ يآزمون باورها

 جونز 
 بزرگساالن    100

زیرمقیاس: ضرورت تأیید و حمایت  10
انتظار باال از خود، تمایل به  دیگران، 

واکنش به ناکامی،  خود،  سرزنش 
مسؤلیتی عاطفی، بیش نگرانی توأم با بی 

اضطراب، اجتناب از مشکالت، وابستگی به 
دیگران، درماندگی نسبت به تغییر، 

 گرایی.کمال 

 66000 46000 دارد ی ران یا



 55 ا  یار �وی ����ت ���والت آز�ون

 

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1107 
  تحمل یاب یارز   پرسشنامه

 ماران یننده از ب ک مراقبت
 بزرگساالن   24

اس: تحمل وابسته به زمان،  یر مقی ز 5
، تحمل  ی، تحمل جسمان یتحمل تحول

 و تحمل  یاجتماع
 ی خارج

 
18000 27000 

1149 
پرسشنامه سنجش نگرش به  

 ي ارکبزه
 ی ران یا - 18تا  15  28

 
17000 25000 

1204 
در   3نت کآزمون شدت ل

 (SSI-3)  یدبستان شیان پکودک
- 

کودکان  
 ی دبستان شیپ

  يرش و رفتارهای، دیسه بُعد فراوان 
 یکیزیف

 ی ران یا
 

34000 48000 

1264 
   ارآمد کنا   ينگرش ها اسیمق
)DAS ( 

 ی خارج - بزرگساالن  10
 

13000 20000 

1285 
   - ارامدکنا   ينگرش ها اسیمق

 ) DAS( فرم بلند 
 بزرگساالن  40

از به  یو ن  ییگرامالکاس: یرمقی ز 2
 یاجتماعد ییتأ

 ی ران یا
 

29000 42000 

1286 
ارآمد  ک نا  يهانگرش اسیمق
 ) DAS-Cان (کودکدر

 ی خارج - ان کودک 22
 

14000 25000 

1283 
نارآمدن  ک يپرسشنامه رفتارها

 (CCBQ) ان کودک
 ی خارج - سال  16تا  10 57

 
31000 45000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1294 
 ی پرسشنامه هم وابستگ

 شر یـ فاسپن 
 بزرگساالن  16

انکار احساسات و نیازهاي :  عامل   5
 احساس   اکنون، و   خویشتن  از   خویشتن، فرار 

گناهکاري، هویت و اهداف خود را در رابطه 
 یافتن

 ی ران یا

 

18000 27000 

1297 
  یبدن   ری تصو ینگران  اسیمق

 )BICI ( 
 ی ران یا - بزرگساالن  19

 
18000 27000 

1462 
ر  یپرسشنامه اجتناب از تصو 

 ) BIAQ( یبدن 
 ی خارج - بزرگساالن  19

 
14000 25000 

 27000 18000  ی ران یا - بزرگساالن  16 ي ارک پرسشنامه اهمال 1311

 بزرگساالن  32 کاري اهمال  پرسشنامه 1680

کاري رفتاري؛  زیرمقیاس: اهمال   9
کاري از  گیري؛ اهمال کاري در تصمیم اهمال 

کاري ناشی از تمایل به  روي عادت؛ اهمال 
کاري ناشی از ضعف مدیریت؛  آزار؛ اهمال 

کاري اجتماعی؛  کاري شخصی؛ اهمال اهمال 
هاي  محرك (   ي کلی؛ عوامل دیگر کار اهمال 

 . ) کاري اهمال 

 ایرانی 

 

- 20000 



 57 ا  یار �وی ����ت ���والت آز�ون

 

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

 بزرگساالن  16 ورزي فعال مقیاس تعلل 1768
زیرمقیاس رضایت از نتیجه؛ الویت   4

براي فشار؛ تصمیم عمدي؛ توانایی  
 پاسخگویی در موعد مقرر 

 خارجی 

 
11000 25000 

1312 
  پرسشنامه احساس غربت 

)HQ ( 
 بزرگساالن  30

به خانه و    یاس: دلبستگیرمقی ز 2
 از بودن در دانشگاه  یتینارضا 

 ی ران یا
 

24000 32000 

 ان کودک 60 (PRI) پرسشنامه پاسخ به درد 1314

زیرمقیاس: حل مسأله، پذیرش، جستجوي    13
حمایت اجتماعی، استراحت، ماساژ/مقاومت،  

تعهد،  استراتژي شرایط خاص، انزوا، رفتار بی 
بار نشان دادن، به حداقل رساندن درد، خود  فاجعه 

 پرتی/نادیده گرفتن، پنهان کردن تشویقی، حواس 

 ی خارج

 

29000 42000 

1318 
  مثبت یپرسشنامه روان درمان 

PPI) ( 
 بزرگساالن  21

ننده،  کخشنود یاس: زندگیرمقی ز 3
 متعهدانه و معنادار 

 ی خارج
 

17000 25000 

1362 
مسائل دوران   ی اب ی اس ارزیمق

 ) ACE(  ینوجوان 
 نوجوانان  40

خانواده؛ مدرسه؛  اس: یرمقی ز 4
 يدوستان؛ فرد

 ی خارج
 

28000 39000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1329 
  يهاپرسشنامه مشخصه

 یدرمان در گروه يرهبر
 بزرگساالن  65

  ياعضا مجموعه گروه،: یعامل اصل 4
مرحله   هدف گروه، دهنده،ل کیتش

نترل و  کاس: ی رمقیز  13و  گسترش گروه
ز و  ک، تمریگروه، خودگردان  ياندازراه
ز بر مباحث گروه،  کتمرم، یره مستقکمذا

  يارکو هم ي رکبا اعضا، همف يرکهمف
جه  یت، نتی ، ضرورت در الویاحساس

ان  ی، ب يگر، نظارهیرد، همدلکعمل
رد و  ک، توجه به عملیاطالعات شخص

 ی المکت  یها، فعالتی ساختار الو

 ی خارج

 

38000 50000 

 25000 14000  ی خارج - ان کودک IS ( 19( بودن   ی انشکاس تیمق 1365

 بزرگساالن  35 ی امکاس تحمل نایمق 1386
؛ عدم  یعامل: عدم تحمل عاطف 4

 ی ستگیشرفت؛ شا ی؛ پیتحمل ناراحت
 ی ران یا

 
22000 32000 

1392 
اهه ارجاع سالمت روان  یس

 (OMHRC)اورگون 
 ی خارج - بزرگساالن  32

 
20000 28000 



 59 ا  یار �وی ����ت ���والت آز�ون

 

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1405 
نار آمدن با  کپرسشنامه  

 (CHIP)  نیوالد  يبرا ي ماریب 
 بزرگساالن  45

،  یاس: حفظ انسجام خانوادگیرمقی ز 3
ت  یوضع كو در یت اجتماعیحفظ حما 

 کیپزش
 ی خارج

 
28000 39000 

1406 
همسر به   یپرسشنامه بررس

 (STMI)ی عنوان واسطه درمان 
 بزرگساالن  43

اس: درمانگر ـ واسطه، واسطه،  یرمقی ز 4
واسطه ـ فرد تحت درمان و فرد تحت  

 درمان 
 ی خارج

 
28000 39000 

1418 
  يرفتار يامدهایاس پیمق

 نوجوانان 
 نوجوانان  56

ل به خشونت؛ مسائل  یاس: تما یرمقی ز 4
  ي؛ سازگاریمرتبط با سالمت جسمان 

 یجنس ي ریپذ بی؛ و آسیاجتماع
 ی خارج

 
31000 43000 

1420 
اس نگرش در مورد ارائه  یمق

 دراز مدت                ي هامراقبت
 ی خارج - بزرگساالن  26

 
18000 27000 

1432 
د و  یق یب   رشی پذپرسشنامه 

 ) USAQخود (شرط 
 به  باال سال 14 20

د و شرط  یق ی رش ب یاس: پذ یرمقی ز 2
 رش ی خود؛ پذ

 ایرانی 
 

17000 25000 

1441 
 ي ریپذ یکپرسشنامه تحر

 )IRQ ( 
 ی ران یا - بزرگساالن  21

 
20000 28000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1759 
پرسشنامه خودمراقبتی 

 بیماران فشارخونی 
 ایرانی  - بزرگساالن  20

 
17000 25000 

1442 
صرع    يارآمدکپرسشنامه خود

)ESES( 
 ی ران یا - بزرگساالن  33

 
24000 32000 

1443 
  )KSSE(ننگ صرع  پرسشنامه  

 ) 2012(سال 
 ی ران یا - بزرگساالن  18

 
18000 27000 

1465 
سالت  ک یپرسشنامه آمادگ

)BP( 
 ی خارج - بزرگساالن  28

 
17000 25000 

1427 
مقیاس آمادگی برانگیختگی  

)APS ( 
 خارجی  - بزرگساالن  12

 
10000 20000 

1500 
  يای میتا ی سکپرسشنامه آل

 ) TASتورنتو (
 بزرگساالن  20

زیرمقیاس: دشواري در تشخیص   3
احساسات؛ دشواري در توصیف  

 گیري خارجی احساسات؛ تفکر با جهت
 ی ران یا

 
18000 27000 

1503 
  يبرا یاس خودگزارشیمق
 جان ابراز شده یه یاب ی ارز

 بزرگساالن  20
زیرمقیاس: انتقاد؛ دخالت بیش از   2

 حد عاطفی 
 ی خارج

 
14000 25000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1520 
  ی اس رفتار انحرافیمق
)DBVS 2016) (سال ( 

19 19-12 
زیرمقیاس: تخلفات جزئی؛ تخلفات   2

 سنگین
 ی خارج

 
14000 25000 

 بزرگساالن  EMS( 48(  یاس بلوغ عاطفیمق 1534
زیرمقیاس: عدم ثبات عاطفی؛   5

بازگشت عاطفی؛ سازگاري اجتماعی؛  
 فروپاشی شخصیت؛ فقدان استقالل 

 ی ران یا
 

25000 36000 

1528 
رسشنامه آثار  استفاده از  پ

 ان ک ودکتبلت در 
 ن ی والد 35

زیرمقیاس: عملکرد تحصیلی کودکان   8
یابی و  والدین؛ دوستاز دید 
هاي اجتماعی و روابط  مهارت

خانوادگی؛ میزان پرخاشگري؛  
هاي حرکتی و میزان تحرك؛  مهارت

فعالی؛ افسردگی،  میزان تمرکز و بیش
هاي ذهنی و  انزوا و درونگرایی؛ توانایی

هاي  خالقیت؛ میزان اثر بخشی مهارت
 تربیتی والدین بر کودکان 

 ی ران یا

 

22000 32000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

 بزرگساالن  25 ی جان یاس پردازش هیمق 1557

زیرمقیاس: سرکوب؛ هیجانات   5
غیرقابل تنظیم؛ تجربیات هیجانی  

خاصیت؛ اثرات هیجانات پردازش  بی
 نشده؛ اجتناب. 

 ی خارج

 

18000 27000 

1581 
 ي ماریب   كپرسشنامه در

 ) BIPQ( وتاه کفرم  
 بزرگساالن  9

؛  واکنش هاي هیجانی؛ شناخت بیماري
 میزان بیماري و گسترش آن 

 ی خارج
 

8000 20000 

 57000 43000  ی خارج - بزرگساالن  117 الت ک عذاب و مش اسیمق 1584

1611 
آپنه تنفسی   ثیرأت پرسشنامه
حافظه و   تمرکز، خواب در

 توجه کودکان چاق 
 کودکان  20

خویی؛ زیرمقیاس: اختالالت افسرده   4
اختالالت اختالل در توجه و تمرکز؛ 

سوماتیک؛ عوامل تشدیدکننده (عوامل 
 ثانویه). 

 ایرانی 

 

- 20000 

1623 
مقیاس پیگیري درمان از  

 جو طرف درمان
 ایرانی  - بزرگساالن  20

 
- 20000 

1645 
پرسشنامه اعتماد به نفس در  

 افراد داراي لکنت زبان 
 ایرانی  - بزرگساالن  40

 
- 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

1646 
ارتباط  پرسشنامه ترس از 

کالمی در افراد داراي لکنت  
 زبان 

 ایرانی  - بزرگساالن  20
 

- 20000 

1660 
پرسشنامه بررسی مقدماتی  

 مالل جنسیتی
 ایرانی  - بزرگساالن  25

 
20000 31000 

1666 
مقیاس سنجش تزلزل  
 احساسی ـ ثبات تطابق 

 بزرگساالن  210
زیرمقیاس: اعتماد به نفس؛ خوشی؛   7

خودرأیی؛ مالیخولیا؛  نگرانی؛ وسواس؛ 
 احساس گناه. 

- 
 

20000 42000 

 29 پرسشنامه بازي (کودکان)  1681
والدین  
  3کودکان 

 ساله  10تا 
 ایرانی  -

 
- 20000 

 بزرگساالن  49 مقیاس حسرت  1708

زیرمقیاس: همسر؛ شغل؛ محبت به   10
اطرافیان؛ سالمتی؛ معنویت؛ شادي  

(لذت، مسافرت، تفریح)؛ مسائل  
اقتصادي؛ اهمیت به خود؛ زیبایی؛  

 تحصیالت.

 ایرانی 

 

- 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

قیمت کاغذي  
 (تومان) 

 بزرگساالن  27 مقیاس رهایی از حسرت  1709

زیرمقیاس: حسرت در زندگی   3
خانوادگی؛ حسرت در کار؛ حسرت در  

 ها. لذت بردن از لحظه
 ایرانی 

 

- 20000 

1750 
هاي تشخیصی  مجموعه آزمون

خواندن وودکاك ـ جانسون  
 (نارساخوانی) 

سال به باال  2   

آزمون: شناسایی   10مجموعه 
؛  کلمهبارش؛  عبارتدرك؛ کلمهحرف

؛  خواندن سیال؛ هاواژهخواندن
؛  صداترکیب؛ از صداآگاهی؛ صداتلفظ

. درك شفاهی؛ شفاهیواژگان  

 ایرانی 

 

- 952000 

1787 
  در  يخودکارآمد  پرسشنامه

  پرخطر  ي رفتارها کنترل
دز ی ا با  مرتبط  

 ایرانی  - بزرگساالن  13
 

22000 32000 
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 تی حوزه شخص  يها. آزمون 2

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

   يدواریام يهاآزمون. 1ـ2

 بزرگساالن   12 در یاشنا  ي دواریام  پرسشنامه 1068
عاملی و تفکر زیرمقیاس: تفکر    2

 25000 14000  ی ران یا راهبردي

 25000 13000  ی خارج - 6 -13  17     انکودک ي دیناام اسیمق 1105

1112 
  يهادر عرصه د یام اسیمق

 خاص 
 بزرگساالن   50

،  یلی، تحصیاجتماع اس:یرمقی ز 6
، عاشقانه، شغل و  یخانوادگ

 اوقات فراغت  يهاتیفعال
 ی ران یا

 
34000 48000 

 36000 25000  ی ران یا - بزرگساالن   33 ی د به زندگیپرسشنامه ام 1206

 20000 8000  ی خارج زیرمقیاس: تفکر عاملی و تفکر راهبردي  2 ان کودک 6 ان کودک د یام اسیمق 1340

1397 
  ید به زندگیپرسشنامه ام

 لریم
 ی ران یا - بزرگساالن  48

 
29000 42000 

 بزرگساالن  30 ی د به زندگیاس امیمق 1631
زیرمقیاس: عملکرد شخصی؛   3

  ایرانی  نگري؛ روابط بین فردي.آینده
- 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

 25000 17000 دارد خارجی  -  بزرگساالن  20 پرسشنامه ناامیدي بک  1783

   ی روان  یستیبهز يهاآزمون. 2ـ2

1207 
  یستیبهز  اسیمق

 )RSPWBف (ی ر یشناختروان
 بزرگساالن  84

خود، روابط  رش ی اس: پذیرمقیز 6
، تسلط  يگران، خودمختاریمثبت با د 

هدفمند و رشد   یط، زندگیبر مح
 يفرد

 ی ران یا

 

43000 60000 

1272 
  یروانشناخت یستیبهز  اسیمق
   54 ـ ف یر

 بزرگساالن  54

رش خود، روابط  یاس: پذ یرمقی ز 6
، تسلط  يگران، خودمختاریمثبت با د 

هدفمند و رشد   یط، زندگیبر مح
 يفرد

 ی خارج

 

31000 45000 

1251 
  یستیبهز  اسیمق

 وتاه) ک(فرم  فی ر یشناختروان
 بزرگساالن   18

رش خود، روابط  یاس: پذ یرمقی ز 6
،  يگران، خودمختاریمثبت با د 

هدفمند   یط، زندگیتسلط بر مح
 ي و رشد فرد

 ی خارج

 

18000 28000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1223 
ـ   يفرد یستیشاخص بهز

 (PWI-A)نسخه بزرگساالن 
 ی خارج - بزرگساالن  8

 
11000 20000 

 بزرگساالن  18 ی عموم یستیبهز  اسیمق 1258
،  یاس: اضطراب، افسردگیرمقی ز 6
،  ینترلکمثبت، احساس خود یستیبهز 

 ی، سالمت عمومیسرزندگ
 ی ران یا

 
18000 28000 

1263 
  یستیسنجش بهز اسیمق

 افراد مبتال به سرطان 
 ی خارج یو اجتماع ياس: مادیرمقی ز 2 بزرگساالن  17

 
14000 25000 

 بزرگساالن  ABS ( 10(  اس تعادل عاطفهیمق 1359
؛ عاطفه  یاس: عاطفه منفیرمقی ز 2

 مثبت
 ی خارج

 
11000 20000 

 بزرگساالن  45 یذهن یستیپرسشنامه بهز 1521
بُعد بهزیستی هیجانی،   3

شناختی و اجتماعی بهزیستی روان
 ذهنی 

 ی ران یا
 

29000 42000 

1776 
  فرم  ـ  یذهن یسرزندگ اسیمق

 حالت 
 ایرانی  - بزرگساالن  7

 
8000 20000 



 یار �ویا ����ت ���والت آز�ون 68

  

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

   و خالقیت  رکشناخت و تف  يهاآزمون. 3ـ2

1031 
  ي هاپرسشنامه مهارت

 کی نتاک ياریهش
 بزرگساالن   39

ف، عمل  یاس: مشاهده، توصیرمقی ز 4
رش بدون  یو پذ  یآگاههمراه با 

 قضاوت 
 34000 24000 دارد ی خارج

1032 
  رگو بیفرا ياری پرسشنامه هش

 وتاه) ک(فرم 
 25000 13000 دارد ی خارج - بزرگساالن   14

1155 
  بورگیفرا ياری پرسشنامه هش

 (فرم بلند) 
 ی ران یا - بزرگساالن     30

 
20000 31000 

1151 
ر  کش به تفیپرسشنامه گرا 

 ) CTDI(  يانتقاد
 بزرگساالن   33

و   ی دگیت، بالیاس: خالقیرمقی ز 3
 تعهد 

 31000 22000 دارد ی خارج

1202 
ر  کتف يهاآزمون مهارت

 CCTST)(  ایفرن یالک  يانتقاد
 بزرگساالن   34

تفسیري،   هاي زیرمقیاس: مهارت 5
قیاسی   استنباطی، ارزشیابی، استدالل 

 و استقرایی 
 ی ران یا

 
38000 55000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1287 
  یارجاعر کپرسشنامه تف

(PTQ)  2010(سال ( 
 بزرگساالن  15

هاي اصلی تفکر  زیرمقیاس: ویژگی 3
منفی تکراري، ناکارآمدي ادراك شده  

 و تسخیر ظرفیت روانی 
 ی خارج

 
14000 25000 

1338 
  یفراشناخت یپرسشنامه آگاه

 ي داریشن
 بزرگساالن  21

ـ ارزیابی،   ریزيزیرمقیاس: برنامه 5
فردي، ترجمه  توجه مستقیم، دانش 

 ذهنی و حل مسأله 
 ی خارج

 
18000 27000 

1413 
هاي تفکر  پرسشنامه سبک

 ) TSI(استرنبرگ ـ واگنر 
 بزرگساالن  104

گذار؛ اجرایی؛ زیرمقیاس: قانون   13
قضایی؛ فردساالر؛  پایورساالر؛ 

نگر؛ نگر؛ جزئی ساالر؛ ناساالر؛ کلی جرگه 
نگر و آزاداندیش؛ محافظه کار؛ برون 

 نگردرون 

 ی ران یا

 

46000 66000 

 بزرگساالن  16 (RTS)  یملأر تکتف اسیمق 1408
دن،  ی، فهمیاس: عمل عادتیرمقی ز 4

 ي ر انتقادکتأمل و تف
 ی ران یا

 
17000 25000 

1121 
  ي هافی پرسشنامه تحر

 یشناخت
 ی ران یا ی ف شناختی تحر 10 بزرگساالن   20

 
18000 27000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1447 
  يندهایپرسشنامه فرآ

 ) CPS( یشناخت
 بزرگساالن  39

؛  یتجسم یاس: درجه زندگیرمقی ز 5
؛  یتجسم ینسبت به زندگ  يریگجهت

 ی وب کزان سریم
 ی خارج

 
25000 36000 

1483 
  یشناخت  ياس خطاهایمق
 ان و نوجوانان کودک

 ) 2011(سال 
 سال   19تا  11 10

گویی زیرمقیاس: ذهن خوانی؛ پیش   10
گیري نتیجه آینده؛ تفکر همه یا هیچ؛ 

احساسی؛ برچسب زدن؛ تصفیه ذهنی، 
تعمیم دادن بیش از اندازه؛ 

هاي باید دار؛ سازي؛ عبارت شخصی 
کوچک نمایی یا تخمین کم از نقاط 

 مثبت 

 ی خارج

 

17000 25000 

1541 
  ي ریپذپرسشنامـه انعطاف

 ی شناختـ
 بزرگساالن  20

پذیري در  زیرمقیاس: انعطاف   3
پذیري در  انعطاف هاي محیطی؛  موقعیت 

پذیري در  حل مسأله؛ انعطاف 
 گیري. تصمیم 

 ی ران یا

 

- 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

 60 ي ت عابدیخالق آزمون 1573
نوجوانان و  
 بزرگساالن 

 ی ران یا -
 

38000 55000 

سنجش خالقیت   پرسشنامه 1667
(CREE) 

 42000 28000  خارجی  - بزرگساالن  145

304002 
 آزمون خالقیت تورنس 

 B و Aفرم 
 ایرانی  - همه سنین  تصویري

 
- 900000 

 ایرانی  - کودکان  38 پرسشنامه خالقیت کودکان  1727
 

24000 34000 

 بزرگساالن  78 ت یخالق ي هاکپرسشنامه سب 1583

زیرمقیاس: ظرفیت خالقیت؛ باور    8
ها؛  فرایندهاي ناهشیار؛ استفاده از تکنیک 

استفاده از دیگر افراد؛ منشأ محصول  
هاي محیطی / رفتارهاي  کنترل نهایی؛  

خود نظم دهی؛ توهمات؛ استفاده از  
 حواس پنجگانه 

 ی خارج

 

41000 56000 



 یار �ویا ����ت ���والت آز�ون 72

  

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1632 
پرسشنامه ارزیابی  

 پروري کتب درسی خالقیت
 بزرگساالن  30

مؤلفه: شناختی؛ انگیزشی؛   3
 شخصیتی.

 ایرانی 
 

- 20000 

1761 
هاي خالقیت  مقیاس دامنه

 کافمن 
 بزرگساالن  50

  ی؛پژوهش ؛روزانه يکارها  :آزمونخرده 5
 ي.هنر ی؛علم /یکیمکان  ي؛عملکرد

 ایرانی 
 

31000 45000 

 بزرگساالن  TCQ( 30(پرسشنامه کنترل فکر   1639
پرتی؛ کنترل  زیرمقیاس: حواس 5

 اجتماعی؛ نگرانی؛ تنبیه؛ ارزیابی مجدد.
 ایرانی 

 
20000 31000 

 بزرگساالن  24 مقیاس تفکر مثبت  1716
زیرمقیاس: تفکر هیجانی مثبت؛ تفکر   3

 مثبت تحلیلی؛ تفکر مثبت کارکردي. 
 ایرانی 

 
- 20000 

 20000 13000  - - بزرگساالن  30 پرسشنامه قدرت تخیل  1746

 بزرگساالن  40 آگاهی پرسشنامه ذهن 1695

زیرمقیاس: هدفمندي ـ حس ارزشمندي    4
ـ  ـ اعتمادـ  تعهد؛ آگاهیـ  تمرکز بر   اکنون 

پذیرش واقعیت؛ اجتناب از نشخوار ذهنیـ   
خودداري از قضاوتـ  نظم؛ کاهش اضطراب  

ـ سپاسگزاريـ  مهربانی.   و عصبانیت 

 ایرانی 

 

- 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

   ي ارآمد کخود يهاآزمون. 4ـ2

1187 
مقابله با   ي ارآمدک اس خودیمق
 الت کمش

 بزرگساالن     13و  26

مقابلۀ مسئله   يارهاکاس: راهیرمقیز 3
جانات  یار و هک مدار، متوقف ساختن اف

ت از جانب  یسب حما ک؛ و یمنف
 دوستان و خانواده 

 ی خارج

 

28000 42000 

1188 
   یعموم ي ارآمدک اس خودیمق
)GSE-10( 

 ی ران یا - بزرگساالن   10
 

13000 25000 

1214 
  يارآمدکپرسشنامه خود

 شرر  یعموم
 ی ران یا - بزرگساالن  17

 
17000 25000 

1215 
  ي ارآمدک خود اسیمق

 نوجوان   یاجتماع
25 19- 12 

رد  ک، عملیت اجتماعیاس: قاطعیرمقیز 5
ت در  ک، شریاجتماع يهاتیدر موقع

و   یدوست يها، جنبهیاجتماع يهاگروه
 گرفتن   کم کا ی ردن ک ک مک ت، یمیصم

 ی خارج

 

20000 28000 

 20000 11000  ی ران یا - بزرگساالن  10 درد  يارآمدکپرسشنامه خود 1330
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1422 
پل  یمالت ي مدآارک خوداس یمق
 ) MSSS(س یلروز کاس

 بزرگساالن  11
ت؛  یاس: استقالل و فعالیرمقی ز 5
 ق ی و عال ی؛ نگران ینترل شخصک

 ی ران یا
 

13000 20000 

1758 
  در  يخودکارآمد  پرسشنامه

 خون   فشار به مبتال  مارانیب 
 بزرگساالن  17

تبعیت   ؛مدیریت بیماريزیرمقیاس:  3
 رژیم غذایی.  ؛از درمان

 ایرانی 
 

14000 20000 

1442 
صرع    يارآمدکپرسشنامه خود

)ESES( 
 ی ران یا - بزرگساالن  33

 
24000 32000 

1787 

  در  يخودکارآمد  پرسشنامه
  پرخطر  ي رفتارها کنترل
 دز ی ا با  مرتبط

 ایرانی  - بزرگساالن  13

 

22000 32000 

1693 
  يخودکارآمد احساس مقیاس 

 در روابط جنسیی جنس
 بزرگساالن  30

زیرمقیاس: خودکارآمدي ـ لذت جنسی   3
حیا بودن در رابطه جنسی ـ تنوع ـ بی 

طلبی؛ توافق ـ عالقه ـ خودباوري ـ 
پذیري و آرامش؛ صمیمیت ـ انعطاف 

 سازگاري ـ توجه ـ درك متقابل ـ رضایت.

 ایرانی 

 

- 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

   ی نترلکخود يهاآزمون. 5ـ2

 32000 22000  ی خارج - بزرگساالن    36 ی نترلکخوداس یمق 1039

1084 
ان به  کودک  لیتما  اسیمق

 ینترلکخود
 ی خارج - 11-9   16

 
14000 25000 

 25000 13000  ی خارج - بزرگساالن  13 وتاه) ک (فرم  ی نترلکاس خودیمق 1337

1367 
  ینترلکخود ی اب ی اس ارزیمق
 ) SCRS(ان کودک

 ی خارج - ان کودک 33
 

24000 34000 

1415 
  ك ادرا ی نترلکاس خودیمق

 ) CPSC( انکودک شده 
؛  ين فردیب   يدارشتنیاس: خویرمقی ز 3 ان کودک 11

 ی خارج خود  یاب ی و ارز یشخص يدارشتنیخو
 

11000 20000 

 20000 -  ایرانی  - بزرگساالن  20 مقیاس خود کنترلی کالمی  1694

زیرمقیاس: نشاندن خشم، کنترل   4 ن یهمه سن  30      يخودبازدار اسیمق 1103
 28000 20000  ی خارج تکانه، مراعات دیگران و مسئولیت پذیري

 20000 11000  ندارد - بزرگساالن   13 وتاه) ک نترل راتر (فرم کمنبع  1056

1797 
  یدرون  کنترل منبع پرسشنامه

 راتر  ی رون یب  ـ
29 

 ایرانی  - بزرگساالن 
 

28000 41000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1203 
  منبع يبعد چند  اسیمق
 لِونسون  نترلک

 بزرگساالن   24
، افراد قدرتمند و  یاس: درون یرمقی ز 3

 شانس 
 ی ران یا

 
22000 32000 

1368 
  ـ ینترل اجتماعکاس یمق
 ) SPCS(  یاسیس

 بزرگساالن  17
نترل  ک؛ يرهبر ییاس: توانا یرمقی ز 2

 است یس
 ی خارج

 
13000 21000 

1369 
ـ   یکینترل نووکان کاس میمق

 )N-SLCS(لند یکاستر
 ی خارج - ان کودک 40

 
28000 43000 

1624 
گري  مقیاس تمایل به کنترل

 دیگران 
 بزرگساالن  35

میل به اعمال قدرت؛ بزرگ    میزان نظارت؛ 
اي با کنترل  گر در خانواده شدن فرد کنترل 

باال؛ تزریق احساس گناه و اعتماد به نفس  
پایین در دیگران؛ اجازه ندادن به دیگران  

موفق شدن در تحصیل و شغل و...؛  براي  
تحمل پریشانی پایین در هنگام بحث؛  
مدیون کردن دیگران به خود؛ احساس  
 اضطراب هنگام از دست دادن کنترل. 

 ایرانی 

 

- 20000 

 21000 13000  - - بزرگساالن  29 پرسشنامه شکیبایی  1744
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

   ی ت اجتماعیحما يهاآزمون. 6ـ2

1108 
  یاجتماع  تی حما اسیمق

 ي بعد  چند  شده كادرا
 بزرگساالن   12

اس: خانواده، دوستان و افراد  یر مقی ز 3
 مهم

 ی خارج
 

13000 20000 

 بزرگساالن   19 ی اجتماع  تی حما اسیمق 1113
ت ملموس،  یاس: حما یرمقی ز 5

،  ی، اطالع رسان یجان یت هیحما 
 مثبت  یو تعامل اجتماع ی مهربان 

 ی خارج
 

14000 25000 

1132 
ت و استرس  ی حمااس یمق

 ) DUSOCS(  كدو یاجتماع
 بزرگساالن   24

و   یت اجتماعیحما اس: یرمقی ز 2
 ی استرس اجتماع

 ی خارج
 

18000 27000 

1390 
ت  ی حما ی اب ی اس ارزیمق

 (SSA) یاجتماع
 بزرگساالن  23

مؤلفه: حمایت اجتماعی ـ خانواده؛   3
حمایت   حمایت اجتماعی ـ دوستان؛

 مردم/دیگران اجتماعی ـ 
 ی خارج

 
17000 25000 

1440 
ت  ی حما ي اس رفتارهایمق

 )SSB( یاجتماع
 بزرگساالن  45

 کم ک؛  ی ؛ معاشرت یاس: احساس ی رمق ی ز  5
و   یی؛ راهنما ی مال   کمک ؛  ي اربرد ک 

 حتی نص 
 ی خارج

 
28000 39000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1197 
ن  یت ب ی حما یاب یارز  فهرست

 (ISEL)يفرد
 بزرگساالن   40

خود ت مرتبط با  ی اس: حمایرمق یز  4
ت مرتبط با یت ملموس، حما ی ، حمای اب یارز

 ير ی ت مربتط با تعلق پذی عزت نفس و حما
 ی خارج

 
25000 36000 

1678 
ه احساس امنیت  پرسشنام

 فردي
 بزرگساالن  20

زیرمقیاس: امنیت حیثیتی؛ امنیت  3
 اجتماعی؛ امنیت جانی.

 ایرانی 
 

- 20000 

   يـ معنو یمذهب يهاآزمون. 7ـ2

1002 
  یمذهب يریگجهت اسیمق

 آلپورت 
 بزرگساالن   21

و   ی رون یب  ي ریگاس: جهتیرمقی ز 2
 مذهب  یدرون 

 32000 22000 دارد ی ران یا

1074 
  يهاپرسشنامه سنجش نگرش

 یمذهب
 بزرگساالن    26

، بُعد  ياس:  بُعد اعتقادیرمقی ز 4
 کی و  بُعد مناس ي امدی، بُعد پياتجربه

 ی ران یا
 

24000 34000 

 بزرگساالن   47 ت یپرسشنامه سنجش معنو  1150
،  یرش واقعی، پذ یاس: آگاهیرمقیز   6

و   یثبات ی، ب یی، بزرگنمايدیناام
 ت برداشت یر یمد

 ی خارج
 

24000 34000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

 بزرگساالن   SQ ( 29( تی پرسشنامه معنو 1162
ت  ی، اهمیاس: خودآگاهیرمقی ز 4

،  یدر زندگ ي اعتقادات معنو
 ي معنو ي ازهایو ن  ي معنو يهاتیفعال

 ی خارج
 

18000 27000 

1216 
  ینگرش و التزام عمل اسیمق

 به نماز 
 بزرگساالن  50

زیرمقیاس: اثربخشی  نماز در زندگی،   4
توجه و عمل به مستحبات، التزام و اهتمام  
به انجام نماز و مراقبت و حضور قلب در  

 نماز 

 ی ران یا

 

35000 50000 

 بزرگساالن  10 ی پرسشنامه تعهد مذهب 1245
و   ياس: تعهد درون فردیرمقی ز 2

 يان فردیتعهد م
 ی خارج

 
13000 20000 

1259 
  يتجارب معنو اسیمق
)DSES ( 

 بزرگساالن  16

اس: احساس حضورخداوند،  یرمقی ز 3
ت  یارتباط باخداوند و احساس مسئول

 گران ی در قبال د
 ی ران یا

 

17000 27000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

 بزرگساالن  32 ی اخالق  يها ان یپرسشنامه بن 1279

ب، انصاف،  یبُعد: مراقبت و آس 5
ت  یبه گروه، احترام به مرجع  يوفادار

 و اخالص و تقدس 
 ی ران یا

 

24000 34000 

 بزرگساالن  72 خدا   كپرسشنامه ادرا 1293
رش،  یاس: حضور، چالش، پذ یرمقی ز 6

 ت یر و مشی، تاثیرخواهیخ
 ی ران یا

 
41000 57000 

1494 
  یمذهب مقابله  پرسشنامه
 )RCOPE(پارگامنت 

 ی ران یا ـ منفی 2ـ مثبت؛ 1زیرمقیاس:  2 بزرگساالن  14
 

14000 20000 

1543 
رد  کش و عملیپرسشنامه گرا 

 يمعنو
 بزرگساالن  30

زیرمقیاس: احساس معنوي؛   5
مندي و  عملکرد معنوي؛ عالقه

هاي مقدس؛ باور به  احساس در مکان
 نیروي مافوق؛ باور معنوي.

 ی ران یا

 

- 20000 

 بزرگساالن  35 يمعنو يپرسشنامه باورها 1545

زیرمقیاس: باور به خدا؛ باور به   5
معنویت؛ باور به ابدیت و معنا؛ ارتباط  
 با خدا؛ باور به الگوها و مراحل معنوي. 

 ی ران یا

 

- 20000 



 81 ا  یار �وی ����ت ���والت آز�ون

 

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

 بزرگساالن  40 ي پرسشنامه رشد معنو 1547

-زیرمقیاس: تجربه معنوي؛ تصمیم 5
معنوي؛ خودآگاهی معنوي؛  یري گ

 احساس معنوي؛ تعالی معنوي. 
 ی ران یا

 

- 20000 

 بزرگساالن  DJS ( 18(  یاس عدالت اخالقیمق 1566
زیرمقیاس: الزام اخالقی؛   3

 پذیري اخالقی؛ انزجار اخالقی. مسئولیت
 ی خارج

 
14000 25000 

 بزرگساالن  25 معنويهاي مقیاس گرایش 1711
خدا؛ محبت خدا؛  زیرمقیاس: شناخت  5

 نزدیکی به خدا؛ حضور خدا؛ یاري خدا. 
 ایرانی 

 
- 20000 

 بزرگساالن  20 مقیاس باور دینی 1714

 معاد،  اعتقاد به توحید،.  1زیرمقیاس:    4
 تعهد به انجام مراسم مذهبی،.  2؛  نبوت 

گرایش به   صول دین،اوفاداري به  
 نحوه نگرش به قوانین و. 3؛  رسانی کمک 

 به  تعهد به امر   آرامش،   سنن دینی،
اعتقاد به . 4؛  نهی از منکر  معروف و 

 ایرانی 

 

- 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

اعتقاد به صلح و  هاي الهی، ارزش 
 . دوستی 

   ت یشخص يهاآزمون. 8ـ2

1028 
  یاساس ي ازهای اس ن یمق

 یشناختروان
 بزرگساالن   51

  یستگی، شا ياس خودمختاریر مقی ز 3
 ي ن فردیو روابط ب 

 34000 22000 دارد ندارد

1770 
  به   یشخص  ازی ن  اسیمق

 ساختار 
 بزرگساالن  11

  واکنش ؛ساختار  به  لیمزیرمقیاس:  2
 . ساختار فقدان  به   نسبت

 خارجی 
 

8000 20000 

 55000 38000  ایرانی  تیپ شخصیتی 16 بزرگساالن    MBTI ( 60(آزمون شخصیت  1054

1753 
شناسی پرسشنامه تیپ 

 )MBTI( شخصیت 
تیپ شخصیتی 16 بزرگساالن  87  خارجی  

 
50000 83000 

1078 
 آیزنک  پرسشنامه شخصیتی

 سوالی)  90(
 بزرگساالن   90

زیرمقیاس: نوروتیک، سایکوتیک،   4
 سنج درونگرایی و دروغ -برونگرایی

 ایرانی 
 

38000 56000 

 بزرگساالن  57 پرسشنامه شخصیتی آیزنک  1572
رنجوري؛  روانبعد: برونگرایی؛  3

 مقبولیت اجتماعی
 ایرانی 

 
28000 46000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1655 
پرسشنامه شخصیتی آیزنک 

نوجوانان (به همراه نیمرخ 
 روانی)

 نوجوانان  90
رنجورگرایی؛ زیرمقیاس: روان   4
گرایی؛ مقبولیت پریشی گرایی؛ روان برون 

 اجتماعی.
 ایرانی 

 
41000 62000 

1026 
پرسشنامه شخصیتی پنج  

 کوتاه) (فرمعاملی نئو  
 بزرگساالن    60

گرایی،  زیر مقیاس: برون 5
شناسی،  پذیري، وظیفهسازش

خویی و پذیرا بودن نسبت به  آزردهروان
 ها تجربه

 57000 38000 دارد ایرانی 

305007 
 نئو   آزمون   کامل    ج ی پک 

   فرم کوتاه و بلند 
 ) شناس   حق   دکتر ( 

 
240 

 و
60 

 بزرگساالن 

ـ عصبیت یا  1مقیاس:   30عامل و    5
ثباتی هیجانی (اضطراب؛ خشم و  بی 

ورزي؛ افسردگی؛ هوشیاري به  کینه 
ـ  2پذیري)؛  وري؛ آسیب خویشتن؛ تکانش 

گرایی؛  برونگرایی (صمیمیت؛ جمع 
خواهی،  قاطعیت؛ فعالیت، هیجان 

ـ باز بودن (تخیل؛  3هاي مثبت)؛  هیجان 
؛  زیبایی شناسی؛ عواطف؛ فعالیت؛ نظرات 

ـ توافق (اعتماد؛ سادگی؛  4ها)؛  ارزش 

 200000 - دارد ایرانی 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

دوستی؛ تبعیت؛ تواضع؛ درك دیگران)؛  نوع 
ـ وجدانی بودن (شایستگی؛ نظم؛  5

شناسی؛ تالش براي موفقیت؛ نظم  وظیفه 
 پذیري) درونی؛ انعطاف 

  اتلیس یتیشخص  هپرسشنام 1091
(SPQ) 

44  10-6 

اختالالت سلوکی، زیرمقیاس: اضطراب،    8
اختالل جسمانی کردن، افسردگی، 

سنجی، بیزاري از مدرسه، تنهایی در دروغ 
 مدرسه و تمایل به مدرسه

 ی خارج

 

34000 48000 

1096 
  یشخص يهایژگیو پرسشنامه 

 (PAQ)اسپنس 
 بزرگساالن   24

)،  ی (مردانگبودن  ياس ابزاریمقری ز 3
 یتی) و دو جنسی (زنانگ  يانگریخودب 

 ی ران یا
 

22000 32000 

1133 
  يهامهارت يبنداس درجهیمق

 توسط معلمان  یاجتماع
 ان کودک   56

،  یت اجتماعی فاکاس: عدم یرمقی ز 3
 و ارتباط با همساالن  یمهارت ها اجتماع

 ی خارج
 

31000 45000 

1134 
  يهامهارت يبنداس درجهیمق

 ن ی توسط والد یاجتماع
 ان کودک   56

،  یاجتماعت ی فاکاس: عدم یرمقی ز 3
 و ارتباط با همساالن  یمهارت ها اجتماع

 ی خارج
 

31000 45000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

  وکهگزا  یتیپرسشنامه شخص 1234
(HEXACO-PI-R) 

 بزرگساالن  100
تواضع،   – اس: صداقتیرمقی ز 6
،  ي، سازگاریی، برونگرا يریپذجییته
 تجربه  به یو گشودگ ی فه شناسیوظ

 ایرانی 
 

43000 66000 

1242 
  وکهگزا  یتیپرسشنامه شخص

 (HEXACO-60) وتاه کـ فرم 
 بزرگساالن  60

تواضع،   – اس: صداقتیرمقی ز 6
،  ي، سازگاریی، برونگرا يریپذجییته
 تجربه  به یو گشودگ ی فه شناسیوظ

 ی خارج
 

35000 50000 

1375 
فعال در    يهاپرسشنامه ارزش

 )VIA-120( عمل
 بزرگساالن  120

، عالقه به  ياوک نجکاس: یرمقی ز 24
ت، هوش  ی، خالقيرک، روشن فيریادگی

ار،  ک، شهامت، پشتینیب ، روشنیاجتماع
، عشق، شهروند،  یت، مهربان یتمام

،  یمی، خودتنظي، رهبریطرفیب 
د،  ی ، امی، قدردان ییبا ین زیاط، تحسیاخت

  ی، زنده دلیطبع، شوخیت، فروتنیمعنو
 و بخشش 

 ی خارج

 

- 73000 

1280 
فعال   ي پرسشنامه ارزش ها

 در عمل
 بزرگساالن  240

، عالقه به  ياوک نجکاس: یرمقی ز 24
ت، هوش  ی، خالقيرک، روشن فيریادگی

 ی خارج
 

- 83000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

ار،  ک، شهامت، پشتینیب ، روشنیاجتماع
، عشق، شهروند،  یت، مهربان یتمام

،  یمی، خودتنظي، رهبریطرفیب 
د،  ی ، امی، قدردان ییبا ین زیاط، تحسیاخت

  ی، زنده دلیطبع، شوخیت، فروتنیمعنو
 و بخشش 

  یشخص  يهاارزش  پرسشنامه 1764
(PVQ) 

 بزرگساالن  40

  ارزش، یمذهب ارزشارزش:  10
  ییبا یز  ارزش، یمردم ارزش  ،یاجتماع
،  دانش ارزش، ياقتصاد  ارزش، یشناخت
  ارزش ، قدرت  ارزش، انهیجو لذت ارزش 

 ی سالمت ارزشو  یخانوادگ  وجهه

 خارجی 

 

25000 36000 

1295 
 آزمون سرشت و منش 

)TCI-R ( 
 بزرگساالن  240

ب  یآس ،یینوجو (  سرشت  اسیزیرمق 4
  ،)ارکپشت ،یوابستگ ـ  پاداش ،يزیپره
  ،يراهبر  ـ خود( منش  اسیمق سه و

 ) ي رو فرا ـخود ،يارکهم

 ی خارج

 

56000 83000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1355 
عامل بزرگ   5  پرسشنامه
 ) BFI(شخصیت  

 بزرگساالن  44

درون  ـ  ییبرون گرا اس:  یرمقی ز 5
ـ  وجدان ؛ تضادـ  يری توافق پذ؛ ییگرا

  يروان رنجور؛ )یالیخ  ی(ب  عدم توجه
عدم  ـ باز بودن ؛ یثبات عاطفـ 

 داشتن تجربه 

 ی خارج

 

34000 48000 

 بزرگساالن  24   هايوتاه توانمندکپرسشنامه   1298

، عالقه به  ياوک نجک اس:یرمقی ز 24
ت، هوش  ی، خالقيرکف، روشنيریادگی

ار،  ک، شهامت، پشتینیب روشن، یاجتماع
ت،  ی، عشق، تبعیاصالت، مهربان 

،  یمی، خودتنظي، رهبریطرفیب 
د،  ی ، امی، قدردان ییبا ین زیاط، تحسیاحت

، زنده  ی، شوخ طبعیت، فروتنیمعنو
 و بخشش  یدل

 ی خارج

 

22000 31000 

1302 
  D یتیپ شخصیپرسشنامه ت

)DS14( 
 بزرگساالن  14

  ي و بازدار یاس: عاطفه منفیرمقی ز 2
 ی اجتماع

 ی ران یا
 

17000 25000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1379 
رمن ـ  ک ت زایپرسشنامه شخص

 (ZKPQ-50-CC)لمنک
 بزرگساالن  50

؛  ییرنجورخوبعد: اضطراب ـ روان  5
ت؛  ی؛ فعالیانشکت یخواهجانیه

 ـ خصومت  ي؛ پرخاشگريزیآممردم
 ی خارج

 
34000 48000 

1383 
  کی ودکت یاس شخصیمق
)CPS ( 

 ی خارج - ان کودک 40
 

25000 36000 

 بزرگساالن  SDS ( 33(  یاب یخود اس یمق 1476
تعهد و    خودآگاهی و پذیرش؛  زیرمقیاس:   4

 برتري و پیشرفت؛ رشد شخصی  مجذوبیت؛ 
 ی ران یا

 
24000 34000 

1532 
پرسشنامه شخصیتی چند  

 تر ین رواي برجنبه
 بزرگساالن  125

نژندي؛  زیرمقیاس: تمایالت روان 6
درونگرایی ـ برونگرایی؛ اکتفا به خود؛  

پذیري؛ اعتماد  گري ـ سلطهسلطه
 نفس؛ مقیاس اجتماعی بودن به

 ی خارج

 

24000 27000 

 سال   70تا  CPI ( 480 12(سیاهه روانی کالیفرنیا  1635

  گري؛ استعداد پایگاه؛سلطه
آمیزي؛ حضور اجتماعی؛  مردم

خودپذیري؛ احساس سالمتی؛  
مسئولیت؛ اجتماعی شدن؛  

 ارجی خ

 

60000 116000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

داري؛ مدارا؛ برداشت خوب؛  خویشتن
اشتراك؛ پیشرفت از طریق همنوایی؛  
پیشرفت از طریق استقالل؛ کارآمدي  

شناختی؛  ذهنی؛ استعداد روان
 ـ مردانگی.    پذیري؛ زنانگیانعطاف

1589 
 تل کت یعامل شخص 16آزمون 

 دوم) مرتبه املوع همراه(به 
 سال به باال  19 187

خویی؛ خویی ـ گسیخته عامل: ادواري   16
هوش عمومی ـ نارسایی عقل؛ پایداري 
هیجانی با نیروي «من» ـ نورزگرایی 

عمومی؛ سلطه یا استیال ـ اطاعت، تسلیم؛ 
برونگردي ـ نابرونگردي؛ خلق استوار ـ 

خویی متهورانه خلق نارس و وابسته؛ ادواري 
خویی اساسی، در خود ـ گسیخته 

اسیت هیجانی ـ زمختی فروماندن؛ حس
خویی پارانویاگونه ـ رشدیافتگی؛ گسیخته 

گري ـ در دسترس بودن اعتمادآمیز؛ کولی 

 ی خارج

 

60000 123000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

کاري ـ سادگی هاي عملی؛ ظرافت رغبت 
آمیز ـ اعتمادي اضطراب ظرافت؛ بی بی 

اعتماد توأم با آرامش؛ بنیادگرایی ـ 
کاري؛ خودکفایی ـ ناتوانی در اخذ محافظه 

اده و پایداري خلق و تصمیم؛ مهارکردن ار
 خو؛ تنش عصبی.

 20000 -  ایرانی  - بزرگساالن  20 گیري غیرت پرسشنامه اندازه 1610

 بزرگساالن  30 پرسشنامه خودکنترلی  1614
زیرمقیاس: خودکنترلی رفتاري؛   3

خودکنترلی هیجانی؛ خودکنترلی  
 افکار. 

 ایرانی 
 

- 20000 

1734 
گرایی و  پرسشنامه درون

گرایی برون  
 - - بزرگساالن  19

 
8000 20000 

   ت ی عزت نفس ـ خودپنداره ـ هو يهاآزمون. 9ـ2

 20000 11000 دارد ی خارج - ن یهمه سن  10 نفس روزنبرگ  اس عزت یمق 1021
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1023 
  وپر کعزت نفس  پرسشنامه

 ت یاسم
 کودك و نوجوان   58

اس  یرمقی ز  یکو  ی اس اصلیمقری ز 4
اس عزت نفس  ی مقسنج، دروغ
و   ی خانوادگ ، یاجتماع ،یعموم

 یلیتحص

 42000 28000 دارد ی ران یا

 20000 8000  ی خارج - 14-18  9 نفس روچستر  عزت  اسیمق 1087

1088 
  ي هاطهینفس ح عزت  اسیمق

 خاص 
10  16-12 

نفس مرتبط با  اس: عزت ی رمق ی ز   3
نفس  نفس در خانه و عزت همساالن، عزت 

 مدرسه در  
 ی خارج

 
8000 20000 

1310 
اس عزت نفس پپ (فرم  یمق

 آموز) دانش
،  ینفس عموماس: عزتیرمقی ز 5 سال به باال  9 60

 ی ران یا ی و اجتماع ی، خانوادگی، بدن یلیتحص
 

28000 42000 

  ياس عزت نفس هریمق 1380
(HSS) 

 31000 22000  ی خارج اران؛ خانه؛ مدرسه ک اس: همیرمقی ز 3 سال با باال  10 30

1212 
ت عزت  یفکیاس سنجش یمق

 (SSES) نفس 
 بزرگساالن   20

و    ی، اجتماعییارا ک اس: یرمقی ز 3
 يظاهر

 ی خارج
 

13000 25000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1587 
نفس  عزت پرسشنامه

 سن سورن
 بزرگساالن  50

افکار    ؛ افکار مثبت نسبت به خود :  بعد   3
افکار نسبت به    ؛ منفی نسبت به خود 

 دیگران 
 ی خارج

 
28000 42000 

1090 
  ةنندک تی فهرست عوامل حما

 ) وتاهک فرم ( يفرد
 ی خارج اس خودپنداره و عزت نفس یرمقی ز 2 16-10  12

 
13000 20000 

1089 
  ةنندکت ی فهرست عوامل حما

 (IPFI) يفرد
71  16-10 

 3شامل    ید اجتماع یطه: تق ی ح   3
 يخانواده و هنجارها اس: مدرسه،  یرمق یز 

 4شامل  ي فرد ت یفا کطه  ی ؛ ح ی اجتماع 
، ی نترل ک اس: خودپنداره، خود یرمق یز 

 طۀ ی دگاه مثبت؛ ح ی و د  ي ارآمد کخود 
اس: یرمق یز  3شامل  ی ت اجتماع یفاک 

نگرش  ی و بررس  يار ک،  هم ي ورز جرأت 
 ل و مواد مخدرک نوجوانان به ال 

 ی خارج

 

35000 50000 

  ان ک ودکخودپنداره  اسیمق 1282
(SC) 

 27000 18000  ی خارج - سال به باال  10 22
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1396 
  ياس خودپنداره رفتاریمق
 (BSCS)ان کودک

 ی خارج - ان کودک 36
 

20000 28000 

 ن یهمه سن  45 ت یهو  ابعادپرسشنامه   1025
ت  ی ، هویت شخصیش: هو یگرا  4

ت  یو هو  یت اجتماعی ، هویارتباط
 ی جمع

 36000 25000 دارد ی خارج

 به باال   سال12  12 چندگانه  یقوم  تیهو  اسیمق 1115
زیرمقیاس: کاوش هویت قومی و   2

 تعهد 
 خارجی 

 
11000 20000 

1193 
ت  ی هو کپرسشنامه سب

 (ISI) کیبرزونس
 به باال  سال 15  40

،  یاطالعات يریگاس: جهتیرمقیز 4
  يریگ، جهتيهنجار يریگجهت

 سردرگم و تعهد 
 ی ران یا

 
28000 42000 

 سال به باال  14 45 ت ی هو ي هاسبک  پرسشنامه 1780
  ؛یمل ؛یاجتماع ؛يفرد: اسیرمقی ز 4

 .یمذهب
 ایرانی 

 
17000 31000 

1430 
ت من  ی گاه هویپرسشنامه پا

 ون و آدامز یبن
 بزرگساالن  64

ت  ی ت سردرگم؛ هویاس: هو یرمقی ز 4
ت  یزده؛ هو ت بحرانیرو؛ هو دنباله

 افته ی تحقق
 ی ران یا

 
24000 36000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1446 
پرسشنامه خودانگاره و  

 زش یانگ
19 

 ی دبستان شیپ
 ی و دبستان 

 ی خارج -
 

17000 25000 

 25000 14000  ی خارج - سال   14تا  11 20 خودپنداره پرسشنامه   1461

1539 
ان  ک ودکاس خودپنداره یمق
)CSCS( 

 ان کودک 80
زیرمقیاس: رفتار؛ وضعیت عقالنی و   6

ها؛  جسمانی و نگرشتحصیلی؛ ظاهر 
 اضطراب؛ شهرت؛ شادي و رضایت.

 ی خارج
 

28000 49000 

 ساله   17تا  12 76 وودورث یتیآزمون شخص 1574

پذیري؛ حالت  هیجان زیرمقیاس: 8
گیري؛ حالت  وسواس؛ گوشه

ي؛ افسردگی؛ پرخاشگري؛  پارانویید
 تمایالت ضد اجتماعیقراري؛ بی

 ی ران یا

 

38000 55000 

1575 
پرسشنامه خودپنداره  

 ) SCQ(ساراسوات  
 ساله   18تا  14 48

خودپنداره جسمانی، اجتماعی،   بعد: 6
 عقالنی، اخالقی، آموزشی و خلق و خو.

 ی ران یا
 

34000 50000 

بک   مفهوم خویشتن آزمون 1665
(SCT) 

 32000 24000  خارجی  - بزرگساالن  25

 25000 11000  ایرانی  - بزرگساالن  50 خودپنداره راجرز  مقیاس 1668
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1752 
نامه تصویر بدنی و  پرسش

 اهمیت بدن 
. تصویر بدنی و اهمیت بدنبخش:  2 بزرگساالن  20  خارجی  

 
14000 25000 

   ی ت زندگیفکی يهاآزمون. 10ـ2

1063 
 ی ت زندگیفکیپرسشنامه  

36) -SF ( 
 بزرگساالن    36

 ردکعمل ،یعموم اس: سالمتیرمقی ز 8

 به نقش يفایا تی محدود ،یجسمان 

درد  ،یعاطف لیدال  به و ی ل جسمان یدال
 و یشاداب  ،یاجتماع ردکعمل ،یجسم

 ی روان  سالمت

 ی ران یا

 

24000 32000 

1274 
 ی زندگ تیفکی  پرسشنامه

)(SF-12 
 بزرگساالن  12

رد  کخود، عمل یاس: سالمتیرمقی ز 8
الت  ک، مشی، سالمت جسمان یکیزیف

،  ی، دردجسمان یجان یه
  ي ، نشاط و انرژیرداجتماعکعمل

 و سالمت روان  یاتیح

 ی ران یا

 

17000 25000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1300 
بهداشت    یت زندگیفکی

 ) وتاه کفرم (  یجهان 
 بزرگساالن  26

،  یاس: سالمت جسمان یرمقی ز 4
و   یسالمت روان،  روابط اجتماع

 ط یسالمت مح
 ی ران یا

 
24000 32000 

1307 
  ی ت زندگیفکیپرسشنامه  

   یسازمان بهداشت جهان 
 بزرگساالن  100

: بعد  یت زندگیفکیجنبه  24بعد و  6
؛ بعد سطح  ی؛ بعد روان  یجسمان 

؛ بعد    یاستقالل، بعد روابط اجتماع
 ت ی ط و بعد معنویمح

 ی ران یا

 

46000 66000 

1552 
  ی زندگ تیفکی  پرسشنامه

 ) QOLI(  شی فر
 بزرگساالن  16

مندي  زیرمقیاس: خود؛ بهره 4
 شخصی؛ روابط؛ عوامل محیطی.

 ی خارج
 

13000 25000 

  ی ت زندگیفکیپرسشنامه   1686
(QLQ) 

 بزرگساالن  192

. رفاه  2. رفاه مادي؛ 1زیرمقیاس:  16
. روابط  4. رشد شخصی؛ 3جسمانی؛ 
.  6. روابط والد ـ کودك؛ 5زناشویی؛ 

. روابط  7روابط گسترده خانوادگی؛ 
.  9دوستانه؛ . رفتار نوع8فراخانوادگی؛ 

هاي شغلی؛  . ویژگی10رفتار سیاسی؛ 
. رضایت شغلی؛  12. روابط شغلی؛ 11

 ایرانی 

 

50000 70000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

.  14ري؛ . رفتار ابتکاري ـ هن13
. اوقات فراغت؛  15فعالیت ورزشی؛ 

 . مقبولیت اجتماعی.16
   ی امکـ شاد  یـ سرسخت يآورـ تاب ییگرامالک يهاآزمون. 11ـ2

1153 
مال  ک  يچند بعد اسیمق
 ) FMPS( فراست  یی گرا

 بزرگساالن   35

در مورد   یاس: نگران یرمقی ز 6
د نسبت به اعمال،  یاشتباهات، ترد
ن،  ی ن، انتقاد والدیانتظارات والد 

 ب یو نظم و ترت ي فرد ياستانداردها

 ی خارج

 

22000 32000 

 بزرگساالن   58 لیه یی گرامالکپرسشنامه      1201

،  ين فردیت ب یاس: حساسیرمقیز 6
بودن، نظم و    یعال يتالش برا
  يفشار از سو ك، ادرایسازمانده

  ي و استانداردها ي ن، هدفمندی والد
 گران ی د يباال برا

 ی ران یا

 

39000 56000 

1262 
  ییمال گرا کرسشنامه  پ

 (NPQ) کینوروت
 ی خارج - بزرگساالن  42

 
28000 42000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1511 
ظاهر   ییگرا مالکاس یمق
 ) 2012(سال  یکیزیف

 بزرگساالن  12
و   ی دگیت، بالیاس: خالقیرمقی ز 3

 تعهد 
 ی خارج

 
11000 20000 

 بزرگساالن  27 گرایی مقیاس کمال 1672

زیرمقیاس: تلقی منفی از خود؛   4
ادراك فشار از سوي والدین و دیگران؛  
تالش براي عالی بودن؛ معیارهاي باال  

 براي دیگران. 

 ایرانی 

 

- 20000 

 25000 13000  ی خارج - بزرگساالن   14 يآورخودتاب اسیمق 1152
 20000 -  ایرانی  - بزرگساالن  23 آوري پرسشنامه تاب 1688

1290 
ي کانر و  آورتاب اسیمق

 ) CD-RISC(  دیویدسون
 بزرگساالن  25

  یستگیاس: تصور از شا یرمقی ز 5
تحمل  /يز فردی، اعتماد به غرا يفرد

ر و  ییرش مثبت تغی، پذ یعاطفه منف
 ي رات معنوینترل، تأثکمن، ی روابط ا

 ی ران یا

 

25000 36000 

1729 
  حافظه يهاستمیس اسیمق

سازمان   در یتعامل  
 بزرگساالن  15

  و  اعتبار  تخصص،زیرمقیاس:  3
یهماهنگ . 

 خارجی 
 

13000 25000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1154 
  یاس سرسختیمق

 یشناختروان
 ی ران یا - بزرگساالن   27

 
18000 27000 

1344 
  یپرسشنامه سرسخت

 وباسا ک  یروانشناخت
 بزرگساالن  50

، تعهد و  ییجو مبارزهاس: یرمقی ز 3
 نترلک

 ی ران یا
 

31000 45000 

 43000 28000  ی خارج نترل؛ چالش کاس: تعهد؛ یرمقی ز 3 بزرگساالن  HS ( 45(  ییرواس سختیمق 1450

1128 
مونش   ی امکاس شادیمق
)MUNSH ( 

اس: احساس مثبت، تجربۀ  یرمقی ز 4 بزرگساالن   24
 ی ران یا ی و تجربۀ منف یمثبت، احساس منف

 
20000 31000 

 32000 22000  ی ران یا - بزرگساالن   29 سفوردکآ یامک پرسشنامه شاد 1067

  ي هايریگاس جهتیمق 1374
 بزرگساالن  OTH ( 18( ی امکمربوط به شاد

  لذت ا ی  ندیخوشا  یاس: زندگیرمقی ز 3
  یاق و زندگیاشت  با یبخش، زندگ

 معنادار 
 ی خارج

 
14000 27000 

   و اسناد  یزشیانگ يهاآزمون. 12ـ2
 25000 18000  ندارد - بزرگساالن   45 ی زه درون یپرسشنامه انگ 1041

سال   22تا  17 72 مقیاس انگیزه تأیید  1739 زیرمقیاس: رفتار هنجاري؛ همرنگی   7 
اجتماعی؛ خودنمایی مثبت؛ حالت  

 49000 35000  خارجی 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

دهی  دفاعی داشتن؛ وابستگی؛ پاسخ
 اجتماعی؛ تأیید اجتماعی.

 21000 13000  ی خارج - 12-16  13      شرفتیپ ةزیانگ اسیمق 1104

1281 
  شرفتیپ زهیانگآزمون 

   هرمنس
 ی ران یا - بزرگساالن  29

 
25000 36000 

 بزرگساالن  AMI ( 137(شرفت یزه پیاهه انگیس 1499

 .گرایش و مباهات به پیشرفت؛ 1عامل:  9
.  4 اي؛.خودکارآمدي حرفه3باکی؛ . بی2

. اعتماد به  6پذیري؛  . خطر5پشتکار؛ 
. جایگاه مهار  8جویی؛ . سلطه7نفس؛  

 . اشتیاق به یادگیري9بیرونی؛ 

 ی ران یا

 

43000 57000 

شرفت  یزه پیپرسشنامه انگ 1649
(ACMT) 

 43000 28000  خارجی  - بزرگساالن  50

 بزرگساالن  20 مقیاس انگیزش پیشرفت  1702

زیرمقیاس: انگیزه پیشرفت   7
اجتماعی؛ انگیزه پیشرفت تحصیلی؛  

انگیزه پیشرفت شغلی؛ انگیزه  
پیشرفت اقتصادي؛ انگیزه پیشرفت  

 ایرانی 

 

- 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

فرهنگی؛ انگیزه پیشرفت شخصی؛  
 انگیزه پیشرفت ورزشی و هنري. 

1378 
ان  کودکاسناد    کپرسشنامه سب

  دنظر شده ی نسخه تجد
24 12- 9   

اس:  یرمقیز  3 يدارا یمثبت و منفبعد  2
 ت یبودن، ثبات و عموم یدرون 

 ی خارج
 

18000 27000 

1072 
  اسناد  يریگجهت اسیمق

 یعموم
 بزرگساالن   17

،   يش به خودمختاریاس: گرا یرمقیز 3
 ی ر شخصینترل شدن و  غک

 ی ران یا
 

14000 21000 

1349 
  یشخص ي پرسشنامه اسنادها

 ان کودک  يبرا
 ی خارج - ان کودک 24

 
18000 27000 

   گوناگون يهاآزمون. 13ـ2
 32000 22000 دارد ی ران یا - بزرگساالن    46 شر یر تن فیآزمون تصو 1010

1384 
بدن   ي گذارهیاس سرما یمق
)BIS ( 

 ان کودک 24
اس: تصور، احساس و نگرش  یرمقی ز 4

در لمس   یفرد درمورد بدن؛ راحت
 ردن؛ مراقبت از بدن؛ محافظت از بدن ک

 ی خارج
 

18000 27000 

 سال به باال  12  57 شوارتز   يهارسشنامه ارزشپ 1035
،  یرخواهیخاس: یر مقی ز 10

،  قدرت،  تیامن، ییهمنوا ، ییگرا سنت
 ی ران یا

 
29000 43000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

،  تیموفق، ییگرا لذت،  یختگیبرانگ
 یی گراجهانو  ییاکاتخود

 بزرگساالن   15 ها پرسشنامۀ نظام باور 1106
اعتقادات و اعمال  اس: یرمقی ز 2

 یت اجتماعیو حما  یمذهب
 ی خارج

 
14000 25000 

  رفتار و  باورها  پرسشنامه 1771
(BBQ) 

 بزرگساالن  30
  ؛تیرضا  ؛ ینگران   ؛عتمادزیرمقیاس:  6

 . یچیسرپ ؛يرویپ ؛ يدیناام
 خارجی 

 18000 27000 

 25000 17000  ندارد - بزرگساالن   40 ش به قدرت  یپرسشنامه گرا  1046

 بزرگساالن   10 ی زندگ  يریگجهت آزمون 1069
نانه و  یب خوشبرداشت   اس:یرمقی ز 2

 نانه یبدب   رداشتی
 ی ران یا

 
14000 25000 

 بزرگساالن  48 ینیب خوش  پرسشنامه 1799

  شهیهم ؛ بد  شهیهممقیاس: خرده 5
  ؛بد  يریفراگ ؛ خوب  يریفراگ ؛خوب

  حوادث ي سازیشخص ؛ بودن  دواریام
 خوب  حوادث ي سازیشخص؛  بد

 ی ران یا

 

36000 49000 

  یشاخص نگرش به زندگ 1098
(LRI) 

 بزرگساالن   28
) و  یاس چارچوب (ذهنیرمقی ز 2

 ل (هدف) یمکت
 ی خارج

 
17000 27000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

 27000 17000  ی ران یا - بزرگساالن    16 یی راستگو و صداقت    آزمون 1118

 36000 25000  ی خارج - بزرگساالن   48 بزرگساالن  ي اس خود ابرازیمق 1125

1348 
راتاس    يمندپرسشنامه جرأت

)SRAS ( 
 ی خارج - بزرگساالن  30

 
22000 32000 

1360 
ت در نوجوانان  یاس قاطعیمق
)ASA ( 

 ی خارج - نوجوانان  33
 

22000 32000 

  يریپرسشنامه احساس پ 1131
(APQ) 

 سالمندان   32

ا  یع  یسر   یر زمان یاس: سیرمقی ز 7
  ي، جلوه هايدوره ا یر زمان ی، سیجی تدر
، ینترل منفکنترل مثبت، ک،  یجان یه
 ی منف يامدهایمثبت و پ يامدهایپ

 ی خارج

 

22000 32000 

1169 
  یت از زندگی شاخص رضا

 (LSI)سالمندان 
 سالمندان   20

، ثبات  یل به زندگیاس: میرمقی ز 5
ان  ی م ی، همخوان ییباکیقدم و ش

آرزوها و اهداف، خودانگاره مثبت و  
 ت خلق یفکی

 ی خارج

 

14000 25000 

  یت از زندگی پرسشنامه رضا 1317
(SWLS) 

 20000 8000  ی ران یا - بزرگساالن  5
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

 20000 -  ایرانی  - بزرگساالن  33 مقیاس رضایت از زندگی  1626

1648 
  از  ي مندیترضا  پرسشنامه

 ) LSS(ی زندگ
 خارجی  - سال  18باالي  12

 
8000 20000 

 بزرگساالن  20 مقیاس رضایتمندي از خود 1627
زیرمقیاس: رضایت از روابط بین   3

فردي خود؛ رضایت از وجودیت خود؛  
 رضایت از اعمال و رفتار خود.

 ایرانی 
 

- 20000 

 نوجوانان   PSI ( 35(پرسشنامۀ حل مسئله  1146
ل،  یاس: اعتماد به حل مسا یرمقی ز 3

نترل  کاجتناب و  -شی گرا کسب
 ی شخص

 ی ران یا
 

24000 34000 

1315 
پرسشنامه حل مساله  

 (SPSI) یاجتماع
 بزرگساالن  70

ص مسأله  ی بعد تشخ   2اس: در  ی رمق ی ز   7
(شناخت، احساس و رفتار) و بعد  

ف مسأله و  ی حل مسأله (تعر   ي ها مهارت 
و    ي ر ی گ م ی ن،  تصم ی گز ی جاد جا ی ، ا ي ز ی ر طرح 

 اجرا و اثبات 

 ی خارج

 

34000 49000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1148 
رشد و تحول پس    ۀرسشنامپ

 ) PTG(از سانحه 
 بزرگساالن   21

د، در  یجد   يوه هایاس: شیرمقی ز 5
،  یگران، قدرت شخصیارتباط با د 

 ير معنوییو تغ یارزش زندگ
 ی خارج

 
14000 25000 

1796 
فرم کوتاه پرسشنامه رشد  

 پس از سانحه 
 32000 22000 دارد ایرانی  - بزرگساالن  10

 بزرگساالن   PSI ( 48( يفرد  کپرسشنامه سب 1164
گران، خشنود  ید د ییاس: تا یرمقی ز 6

، انتقاد از  یگران، وابستگیساختن د
 ی تدافع یی نترل و جداکخود، 

 ی خارج
 

25000 36000 

1194 
  يرشد فرد  ياس اقدام برایمق
)PGIS ( 

 ی ران یا - بزرگساالن     9
 

8000 20000 

1249 
 حس  يچند بعد اسیمق

 ی شوخ طبع
 بزرگساالن  24

از شوخ   یاس: استفاده اجتماعیرمقی ز 4
،  یاز شوخ طبع ي ا، استفاده مقابلهیطبع

نگرش نسبت به افراد شوخ طبع و  
 ی نگرش نسبت به خود شوخ طبع

 ی خارج

 

20000 31000 

1261 
  امد یپرسشنامه انتظارات پ

 (SOES)دانشجو 
،  ندهیآ ی دهجهت اس: یرمقی ز 3 بزرگساالن  13

 ی ران یا ی و انتظارات شخص، یت شغلیرضا 
 

17000 27000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1265 
منبع   یچند وجه اسیمق
 (MHLC)  نترل سالمت ک

 بزرگساالن  36
، ی نترل سالمت درون کاس: منبع یرمقی ز 3

نترل سالمت مربوط به افراد موثر  کمنبع 
 نترل سالمت مربوط به شانس کو منبع 

 ی ران یا
 

25000 36000 

 بزرگساالن  12 ي داریاس استقامت و پا یمق 1304
ق و  ی اس: ثبات عالیرمقی ز  2 يدارا

 ار مربوط به تالش کپشت
 ی خارج

 
11000 21000 

1305 
ـ   يداریاس استقامت و پا یمق

 وتاه ک فرم 
 بزرگساالن  8

ق و  ی اس: ثبات عالیرمقی ز  2 يدارا
 ار مربوط به تالش کپشت

 ی خارج
 

8000 20000 

1308 
ي  هاکپرسشنامه سب

  یعموم يریگم یتصم
(GDMS) 

 بزرگساالن  25
زیرمقیاس: سبک اجتنابی، سبک آنی،   5

سبک وابستگی، سبک شهودي، سبک  
 عقالیی 

 ی ران یا
 

24000 32000 

1309 
  یاس عاطفه مثبت و منفیمق
)PANAS ( 

 بزرگساالن  20
زیرمقیاس: عاطفه مثبت و    2داراي 

 عاطفه منفی 
 ی ران یا

 
18000 28000 

1321 
  ي پرسشنامه رشد خودمختار

 (IDAI)ووا  یآ
 بزرگساالن  90

زیر مقیاس:  وابستگی متقابل،   6
والدین، مدیریت   -استقالل عاطفی 

  -زمان، مدیریت مالی، استقالل عاطفی
 دوستان و همساالن و جابجایی 

 ی خارج

 

41000 56000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1371 
پرسشنامه تمایزیافتگی خود  

)DSI ( 
 بزرگساالن  43

زیرمقیاس: واکنش هیجانی؛ جایگاه من؛   4
 آمیختگی با دیگرانجدایی عاطفی؛ هم 

 ایرانی 
 

29000 43000 

1325 
  یروان  يهایژگیپرسشنامه و 
 ی دوران نوجوان 

 بزرگساالن  56

زیرمقیاس: نگرانی و اضطراب، انتقاد و  12
چالش، ظاهر و روابط رمانتیک،  

جویی و تعارض، نگرانی از  استقالل
گرایی،  سالمت، تغییرات رفتاري، همسال

پردازي، مطلوبیت  گرایی و خیالآرمان
نگري  باکی، آیندهاجتماعی، جسارت و بی

 و سردرگمی و شرم و کمرویی 

 ایرانی 

 

38000 55000 

1388 
  ی ستگیشا كاس ادرایمق
 ان هارتر کودک

 سال 11-9 28
،  یشناخت ی ستگیاس: شایرمقی ز 3

 ی اجتماع  یستگیو شا ی جسمان  ی ستگیشا
 ی ران یا

 
22000 32000 

1416 
  یپرسشنامه استقامت ذهن

)MTQ-48( 
 بزرگساالن  48

نترل و  کاس: چالش؛ تعهد؛ یرمقی ز 4
 اعتماد

 ی خارج
 

31000 45000 

1417 
  ي رسازیپرسشنامه وضوح تصو

 ) VVIQ( ي دارید
 ی خارج - سال به باال  7 16

 
13000 21000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1423 
   )FS( ییوفا کاس شیمق

 ) 2010(سال 
 ی خارج - بزرگساالن  8

 
8000 20000 

1431 
در   خطر  كپرسشنامه ادرا

 ی رانندگ ن یح
 ی ران یا - بزرگساالن  34

 
24000 32000 

 36000 25000  ی خارج - ان کودک PS ( 40(ان  کودکاس ثبات  یمق 1434

 بزرگساالن  28 (HFQ)  ییوفاکپرسشنامه ش 1459
مثبت؛   يهاجانیاس: هیرمقی ز 4

 شرفت ی؛ پیاب یروابط؛ معنا 
 ی ران یا

 
22000 32000 

 بزرگساالن  MLQ ( 10( ی زندگ ياس معنایمق 1460
افتن  ی  ياس: تالش فرد برایرمقی ز 2

 ی زندگ ي معنا؛ معنادار
 ی خارج

 
11000 20000 

1471 
  ي هاپرسشنامه حالت

 ) PPSمثبت ( یشناختروان
 بزرگساالن  96

. خوش بینی؛  2. توکل به خدا (معنویت)؛  1
.  5. وظیفه شناسی؛  4. احساس کارآمدي؛  3

. امیدواري؛  7. هدفمندي؛  6احساس کنترل؛  
. رضایت  9. معنادار بودن زندگی (معنی)؛  8

.  11. خلق مثبت و شادمانی؛  10از زندگی؛  
. عزت نفس و احساس  12اجتماعی بودن؛  

 ی ران یا

 

45000 66000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

.  14. احساس آرامش؛  13ارزشمندي؛   
 . بخشش 15قدردانی؛  

1473 
در زمان   یپرسشنامه زندگ

 حال 
 ی ران یا - بزرگساالن  36

 
25000 36000 

 28000 18000  ی ران یا زیرمقیاس: قلدري، نزاع  و قربانی  3 ان کودک IBS ( 18(   زینو یلیا  ياس قلدریمق 1478
 20000 13000  ی ران یا - سال   11تا  HBS ( 6 8هارتر ( ياس قلدریمق 1479
 32000 22000  خارجی  - بزرگساالن  30 پرسشنامه خود شکوفایی مَزلو  1486

1548 
  یزندگ  کپرسشنامه سب

 ی سالمت  يارتقا
 بزرگساالن  40

زیرمقیاس: تغذیه و فعالیت بدنی؛   5
پذیري در مورد سالمت؛  مسئولیت

گرایی؛ رشد  روابط بین فردي؛ مثبت
 معنوي.

 ی ران یا

 

- 20000 

1549 
حل   ي هاپرسشنامه مهارت

 مسأله 
 بزرگساالن  30

یابی؛ شیوه کنترل  زیرمقیاس: جهت 6
در حل مسأله؛ شیوه خالقیت؛ شیوه  
اعتماد در حل مسأله؛ شیوه راه حل  

 مدار؛ شیوه مقتدرانه. 

 ی ران یا

 

- 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1550 
  ي هاپرسشنامه مهارت

  ی عاملپنج یشیاند مثبت
)FFPTS ( 

 ان کودک 20
زیرمقیاس: شناخت فکر، احساس و   5

هاي مثبت؛ نقش من؛  رفتار؛ خودگویی
 ورزي؛ جایگزینی.چالش

 ی ران یا
 

18000 28000 

1551 
 یاس نگرش شخصیمق
)PAS-II ( 

 ی خارج - بزرگساالن  66
 

29000 43000 

1576 
  يبرا  یقضاوت اخالق آزمون

 ان کودک
 ی ران یا - سال   11تا  6 50

 
29000 43000 

1582 
  يپرسشنامه رخدادها

 ند یخوشا 
 ی خارج - بزرگساالن  131

 
41000 56000 

 سال   14تا  5 36 یکـ اوزرتس  لنکنیآزمون ل 1605

زیرمقیاس: مهارت انگشتان،   6
هاي  هماهنگی چشم و دست، فعالیت

ها، بازوها، پاها و  عضالت بزرگ دست
 تنه بدن 

 ی خارج

 

- 532000 

1619 
هاي مثبت  پرسشنامه هیجان

 منفیو 
 بزرگساالن  20

هاي مثبت؛  زیرمقیاس: هیجان 2
 هاي منفی.هیجان

 ایرانی 
 

- 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

1621 
مقیاس ارزیابی نظریه ذهن  

 خوانی) (ذهن
 بزرگساالن  32

(من ـ    Aزیرمقیاس: خرده مقیاس  4
(دیگري ـ خود)؛    Bمن)؛ زیرمقیاس 
(دیگري ـ من)؛   Cخرده مقیاس 
 (من ـ دیگري).   Dخرده مقیاس 

 ایرانی 

 

- 20000 

 20000 -  ایرانی  - بزرگساالن  32 مقیاس باورهاي زیبا شناسی  1622

1630 
مقیاس نگرش افراد درباره  

 یادگیري زبان دوم
 بزرگساالن  27

پذیري؛ زیرمقیاس: بازداري؛ ریسک   5
نفوذپذیري خود؛ تصور از خود؛ 

 تضادورزي. 
 ایرانی 

 
- 20000 

 نوجوانان  30 مقیاس مراحل رشد نوجوان  1629

زیرمقیاس: رسش اندام جنسی؛   13
رشد فیزیکی؛ رسش زودرس؛ رسش  

انگاره؛ خودپنداره (نگرش   دیررس؛ تن
نسبت به خود)؛ عزت نفس (احساس  
نسبت به خود)؛ تفکر صوري؛ حل  
مسأله؛ خانواده؛ دوستان؛ رفتار  

 قضاوت اخالقی.جنسی؛ 

 ایرانی 

 

- 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

  خلق و خوي مالهوترا مقیاس 1642
(MTS) 

45 14-4 
؛  يری پذجییته؛ يزیآممردمعامل:  5

 . يریپذنظم؛ يریپذتوجه؛ روین 
 خارجی 

 
29000 42000 

 بزرگساالن  48 پرسشنامه حالت خلق و خوي  1643
  ؛احساسات ي سازشفافزیرمقیاس:  3

 .اصالح حاالت  ؛توجه به احساسات
 خارجی 

 
28000 42000 

 39000 25000 دارد ی ران یا - بزرگساالن    60 بم  یتیپرسشنامه نقش جنس 1011

1663 
پرسشنامه میل جنسی  

 نوجوانان و جوانان 
17 

نوجوانان و  
 جوانان 

 ایرانی  -
 

13000 25000 

 بزرگساالن  43 مدارمقیاس سبک زندگی آرامش  1670
زیرمقیاس: آرامش هیجانی؛ آرامش   3

 شناختی.اجتماعی؛ آرامش روان
 ایرانی 

 
- 20000 

 بزرگساالن  30 گیريمقیاس قدرت تصمیم 1671

زیرمقیاس: تأثیر عقالنیت در   3
تأثیر احساسات و   گیري؛تصمیم 

تأثیر  گیري؛عوامل درونی در تصمیم
عوامل محیطی ـ اجتماعی در  

 گیري.تصمیم 

 ایرانی 

 

- 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

 بزرگساالن  20 پذیري مقیاس مسئولیت 1674

زیرمقیاس: احساس مسئولیت و   3
منطق؛ رفتار مبتنی بر نظم و 

شناسی؛ احساس تعهد و وظیفه 
 کوشی.سخت 

 ایرانی 

 

- 20000 

1725 
  در  يریپذ تیمسئول پرسشنامه

 متأهل  افراد
 بزرگساالن  63

 ؛ ي ارزشمند   احساس:  اس ی رمق ی ز  5
 تعهد؛   احساس  ؛ یی گراواقع   ؛ی خودکنترل 

 يخودکارآمد 
 ایرانی 

 
38000 55000 

1696 
پرسشنامه عوامل مؤثر در  

 افزایش خُلق مثبت
 بزرگساالن  20

هاي  زیرمقیاس: تأثیر ویژگی 3
شخصیتی؛ تأثیر دیگران؛ تأثیر  

 موقعیت.
 ایرانی 

 
- 20000 

 بزرگساالن  29 هاي زندگی مقیاس اولویت 1697

زیرمقیاس: اولویت کار؛ اولویت   5
خانواده؛ اولویت دوستان؛ اولویت  
همسر و فرزندان؛ اولویت عالئق  

 شخصی.

 ایرانی 

 

- 20000 

1701 
مقیاس احساس روحیه در  

 زنان سالمند 
 ایرانی  - زنان سالمند  22

 
- 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

 بزرگساالن  27 مقیاس رشد عاطفی  1718
عواطف خود و  زیرمقیاس: شناخت  3

جایگاه عواطف در زندگی؛ شناخت  
 عواطف دیگران؛ مدیریت روابط.

 ایرانی 
 

- 20000 

1733 
شناختی  پرسشنامه روان

 رانندگی 
 - - بزرگساالن  9

 
8000 20000 

1740 
پرسشنامه استفاده بهینه از  

 وقت 
 - - بزرگساالن  30

 
11000 20000 

 20000 11000  - - بزرگساالن  24 پرسشنامه اعتقاد به خرافات  1741

پرسشنامه تشخیص هیجان و   1742
 احساسات 

 20000 11000  - - بزرگساالن  30

اندوزي.بعد: وسواس؛ ریسک؛ مال 3 بزرگساالن  8 پرسشنامه عالقه به مادیات  1745  -  8000 20000 
 20000 11000  - - بزرگساالن  29 پرسشنامه قدرت ریسک  1747

 پرسشنامه شناخت و داوري 1749
 نسبت به مردم 

 20000 11000  - - بزرگساالن  28
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

  ي کاغذ   مت ی ق 
 ) تومان ( 

مقیاس بلوغ اجتماعی رائو   1751
(RSMS) 

90 
دبستان تا  

دانشگاهی پیش  
بعد: کفایت شخصی؛ کفایت   3

فردي. اجتماعی؛ کفایت میان  
 56000 38000  خارجی 

  ی ـدلپرسشنامه صفات سنگ 1755
 ) ICU( ی  فقدان همدل

 بزرگساالن  24
  فقدان همدلی، سنگدلی یاس:مقزیر3

فقدان عاطفه و   
 28000 18000  ایرانی 

1773 
  و موضوعی روابط  پرسشنامه

   بل  آزماییواقعیت
BORRTI) ( 

 بزرگساالن  90

  ناایمن، دلبستگی بیگانگی،  عامل چهار 
   اجتماعی کفایتیبی و خودمحوري 

  عامل سه   و موضوعی روابط  براي
  و ادراك قطعیت عدم واقعیت، تحریف
 آزمایی واقعیت براي  هاتوهم و ها هذیان

 ایرانی 

 

52000 74000 

1794 
  یاجتماع  مشارکت پرسشنامه

 سالمت  در
 بزرگساالن  53

  سالمت  امور  در مشارکتزیرمقیاس:  4
؛  روان سالمت  امور در مشارکت ؛ یجسم

؛  یاجتماع سالمت  امور  در مشارکت 
 ط یمح سالمت  امور  در مشارکت 

 ایرانی 

 

25000 36000 

1805 
  صفات   سنجش   اس ی مق 

 ی ن ی کارآفر   با   مرتبط   ی ت ی شخص 
 بزرگساالن  45

  عمل ؛ یعموم یستگیشا عامل:  5
؛  يکار حوزه به   ينظر احاطه آگاهانه؛

بودن  ری دلپذ؛ متعادل يری خطرپذ  
 ایرانی 

 
30000 40000 
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 حافظههوش و  يها. آزمون 3

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

  51 ناف یگود  کآزمون هوش آدم 1009
  13تا  3

 سال 
 25000 13000 دارد ندارد -

ر  یناف با تفسیآزمون گود  1763
 ی نیبال

51 
  13تا  3

 سال 
 45000 31000 دارد ندارد -

   60 بزرگساالن آزمون هوشی ریون  1052
سال به   11

 باال 
 ایرانی  -

 
- 100000 

1591 
 آزمون ریون کودکان 

 (کاغذ گالسه) 
36 

  10تا  5
 سال 

 ایرانی  -
 

- 100000 

 120000 -  خارجی  - بزرگساالن  48 آزمون ریون پیشرفته  1592

 36000 25000  ایرانی  - ساله   9تا  5 32 آزمون اوتیس لنون  1580

 - کهس  يهاآزمون مکعب 1590
  15تا  5

 ساله 
 خارجی  -

 
- 000100 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1598 
مقیاس هوشی کتل ـ مقیاس  

 (کودکان)  1
 سال   8تا  4 96

سازي؛  خرده مقیاس: جانشین 8
بندي؛ سازها؛ تداعی اسامی اشیا؛  طبقه

هاي غیرعادي؛  اجراي دستورات؛ نقاشی
 معماها؛ تشابهات.

- 

 

45000 95000 

1599 
مقیاس هوشی کتل ـ مقیاس  

 (نوجوانان)  2
 سال   13تا  8 92

  4که هر کدام شامل  Bو  Aدو فرم 
 تست است خرده

- 

 

45000 95000 

1600 
مقیاس هوشی کتل ـ مقیاس  

 (بزرگساالن)  3
 بزرگساالن  100

  4که هر کدام شامل  Bو  Aدو فرم 
 آزمون فرعی است 

- 

 

45000 95000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

301008 
 آزمون وکسلر بزرگساالن

WAIS)(  افزار با نرم 
 ایرانی   سال به باال  16 -

 
- 500007 

301009 
دبستانی  آزمون وکسلر پیش

(WPPSI-R) افزار با نرم 
 ایرانی   سال 5/6تا  4 -

 
- 500007 

301007 
 آزمون وکسلر کودکان 

  (WISC-R)  افزار با نرم 
 ایرانی   سال  16تا  6 -

 
- 500007 

1999 
 ) WISC-V(  5کودکان  وکسلر

 ایرانی   سال  16تا  6 - آزمونی خرده  21نسخه کامل 
 

- 5000031 

1994 
کودکان   نسخه دیجیتالی وکسلر

5 )WISC-V ( 21 ایرانی   سال  16تا  6 - آزمونی خرده 
 

- 0000581 

1991 
 ) WISC-V(  5کودکان  وکسلر

 ایرانی   سال  16تا  6 - آزمونی خرده 10
 

- 0000051 

1992 
کودکان   نسخه دیجیتالی وکسلر

5 )WISC-V ( 10 ایرانی   سال  16تا  6 - آزمونی خرده 
 

- 0000521 

 5000003 -  ایرانی   سال به باال  3 - آزمون هوشی استنفوردبینه تهران 1998
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

سال   11تا  5 30 آزمون هوشی تکمیل تصاویر  1730  - -  22000 31000 

 20000 15000  - - کودکان  12 اسلوسِن  آزمون 1652

 31000 31000  - - سال   14تا  3 - مازهاي پرتئوس  آزمون 1723

 ل یژ  کی موزائ  آزمون 1779
62  

 تصویر 
 - - سال   12تا  6

 
30000 45000 

1657 
آزمون استدالل دستوري َبدِلی  

 (هوش سیال) 
 ایرانی  - بزرگساالن  64

 
40000 55000 

 بزرگساالن  40 پرسشنامه هوش مثبت  1618

زیرمقیاس: خالقیت؛ پذیرش؛ آرامش و  8
احساس صلح؛ شادي و احساس لذت؛  
تسلط بر زندگی و هدفمندي؛ احساس  
 سالمتی و توجه به خود؛ تعقل؛ همدردي.

 ایرانی 

 

- 20000 

 بزرگساالن   20 یپرسشنامه هوش فرهنگ 1213
،  ی، دانشياس: راهبردیرمقیز 4

 ي و رفتار ی زشیانگ
 ی ران یا

 
25000 27000 

 27000 25000 دارد ندارد - بزرگساالن   45 ی هوش اجتماع پرسشنامه 1022
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

 بزرگساالن  40 یپرسشنامه هوش اخالق 1236

بر   یردن مبتنکاس: عمل  یرمقی ز 10
  ي، استقامت براییها، راستگو ارزش

  يری پذتی به عهد، مسئول يحق، وفا
، اقرار به  یمات شخصیتصم يبرا

خدمت   يت برایاشتباهات، قبول مسئول
مند بودن به  گران، فعاالنه عالقهیبه د 

در بخشش اشتباهات   ییگران، توانا ید
در بخشش اشتباهات   ییخود و توانا 

 گران ید

 ی ران یا

 

29000 42000 

 بزرگساالن  80 آزمون هوش چندگانه گاردنر  1485

کالمی؛ هوش  /بعد: هوش زبانی 8
ریاضی؛ هوش فضایی؛ هوش  /منطقی

جنبشی؛ هوش میان فردي؛ هوش  /بدنی
درون فردي؛ هوش موسیقیایی؛ هوش  

 طبیعت گرا 

 ی ران یا

 

42000 70000 

 32000 24000  ی ران یا - بزرگساالن  29   ي پرسشنامه هوش معنو 1220
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

 بزرگساالن  41 الن یگ ياس هوش معنویمق 1387
هاي  زمینهارزیابی ادراك شایستگی در 

جسمانی، اجتماعی، شناختی و  
 ارزشمندي کلی فرد 

 ی ران یا
 

31000 45000 

 بزرگساالن  83 جامع  ي پرسشنامه هوش معنو 1238

  ياری هوش -1اس: یرمقیز  22بُعد و  7
  یخوب  - 2ردن) کب  کی، تری(آگاه

  - 3، لذت بردن)، ی، قدرشناسییبا ی(ز
،   كرت و قوه دری(بص  یدرون  يریگجهت

 استقالل)، 
 ردن)، کمعنا و مفهوم (هدف، خدمت  -4

نش و  یت (تجسم، ب یوجود و شخص -5
رش  یقت و صداقت (پذ یحق  -6رت)، یبص

ز، یآم، مسالمتینیب ر، خوشکو قبول، متف
ت  یلکت و  یتمام -7رش خود)، یپذ

، مقدس و  ی، وابستگکی(تقدس و پا
ن و ممارست،  ی ، خود برتر، تمریروحان 

 ) يخوددار

 ی ران یا

 

52000 74000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1246 
هوش   ی پرسشنامه خودسنج

  يمعنو
 بزرگساالن  24

،  يوجود ي ر انتقادکاس: تفیرمقی ز 4
و   یمتعال ی، آگاهیشخص  يد معنایتول

 ي اریبسط هوش
 ی ران یا

 
22000 32000 

 سال   15تا  13  33 شوت  ی جان یرسشنامه هوش هپ 1055
،  جانی ابراز ه  و یاب یارز اس:  یر مقی ز 3

 جان یاز ه ي برداربهره، جانیم هیتنظ
 ی ران یا

 
25000 34000 

1385 
  ی جان یپرسشنامه هوش ه

 نگ یشر
 بزرگساالن  33

؛  يزیخودانگ اسی رمقیاس: ز یرمقی ز 5
اس  یرمقی؛ ز یاس خودآگاهیرمقیز

  ياریاس هشیرمقی؛ ز ینترلکخود
  يهااس مهارتیرمقی؛ ز یاجتماع

 ی اجتماع

 ی ران یا

 

24000 32000 

1444 
 یجان یهوش ه پرسشنامه

(سال   (GEII)وتاه کفرم  جنوس
2010 ( 

 ی خارج - سال  76تا  18 14
 

13000 25000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 فایل قیمت   تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

 بزرگساالن  90 آزمون هوش هیجانی باراُن   308002

زیرمقیاس: خودآگاهی هیجانی؛    12
خودابرازي؛ عزت نفس؛ خودشکوفایی؛  

پذیري  استقالل؛ همدلی؛ مسئولیت 
گرایی؛  واقع اجتماعی؛ روابط بین فردي؛  

پذیري؛ حل مسئله؛ تحمل فشار  انعطاف 
 روانی 

 ایرانی 

 

- 50000 

 - هاي حافظه کالمی و عددي آزمون  1535
و   كودک

 نوجوان 
هاي حافظه جفت کلمات؛ حافظه  شامل آزمون 

 بندي کلمات طبقه بازشناسی؛ حافظه عددي؛  
- 

 
18000 27000 

 ن یهمه سن - سلر (فرم الف) کآزمون حافظه و 1531

زیرمقیاس: آگاهی شخصی در مورد مسائل    7
یابی، کنترل ذهنی،  روزمره و شخصی، جهت 

حافظه منطقی، تکرار ارقام رو به جلو و  
 ها معکوس، حافظه بینایی و یادگیري تداعی 

 ی ران یا

 

28000 42000 

 50000 -  ی ران یا - سال به باال  4 - ي ر آندره ری آزمون تصاو 1537

 70000 -  - - سنین همه - کاردبصري کیمآزمون حافظه  1664

1737 
بازآزمایی بینایی بنتون  

 نوروسایکولوژي 
سال   64تا  7 -  - - 

 - 000010  
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 ين فردیروابط ب يهامون . آز4

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

 بزرگساالن    160 بل   يپرسشنامه سازگار 1034

در خانه،   ياس: سازگاریر مقی ز 5
  ي ، سازگاریدرستتن ي سازگار

  ي ، سازگاریعاطف ي ، سازگاریاجتماع
 ی شغل

 ی ران یا

 

34000 50000 

1192 
  یاجتماع  ياس سازگاریمق
)SAS ( 

 بزرگساالن   42
، اوقات فراغت، روابط  يارکاس: یرمقیز 6

و   ي ، والديهمسر ي هانقشبا خانواده، 
 عضو خانواده 

 ی خارج
 

28000 42000 

 بزرگساالن  YCI ( 31(جوانان  يشاخص سازگار 1439

  یو شخص ي. رشد معنو1: اسیرمقی ز 3
مثبت جوانان و حل   یاب ی . ارز2جوانان؛ 

ن جوانان و  ی. ارتباط آتش3الت؛ کمش
 ت تنشیر یمد

 ی خارج

 

22000 32000 

 34000 25000  ایرانی  - کودکان  37 کودکان پرسشنامه سازگاري  1653

 20000 8000  - - بزرگساالن  8 پرسشنامه سازگاري  1743
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

  بزرگساالن  یدلبستگ اسیمق 1093
)RAAS ( 18   بزرگساالن 

و   یکی، نزدیاس: وابستگیرمقی ز 3
 اضطراب 

 ی ران یا
 

18000 28000 

1253 
پس از   یپرسشنامه دلبستگ

 )MPAS(تولد 
 بزرگساالن  19

، نبود  یت دلبستگیفکیاس: یرمقی ز 3
 ت از تعامل ی خصومت و رضا

 ی ران یا
 

18000 28000 

1145 
نوجوانان به    یآزمون دلبستگ

 ) IPPA-R( ن و همساالن  ی والد
 نوجوانان   75

به مادر، پدر و    یاس: دلبستگیرمقی ز 3
 دوستان 

 ی خارج
 

34000 45000 

  بزرگساالن   یپرسشنامه دلبستگ 1558
)AAQ( 17  ی خارج زیرمقیاس: اجتناب؛ دوسوگرایی. 2 بزرگساالن 

 
13000 21000 

1482 
دوست   یپرسشنامه وابستگ

 منحرف 
 ی خارج - سال  21تا  16 13

 
11000 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1199 
  ين فردیب   یپرسشنامه وابستگ

)BDI ( 
 بزرگساالن   48

گران،  ی به د  یا عاطفکاس: اتیرمقیز 3
 استقالل مبود اعتماد به نفس و اعالمک

 ی خارج
 

29000 42000 

1366 
  کب  یوابستگهم ی اب ی اس ارزیمق
)BCAS( 

 بزرگساالن  35
؛  ینترل؛ دغدغه اجتماعکاس: یرمقی ز 3

 ی اختالف خانوادگ
 ی خارج

 
22000 32000 

 31000 20000  ی ران یا - 8  -15  24 آشر  ییاس تنها یمق 1038

 بزرگساالن   40 (CRQ) پرسشنامه حل تعارض  1099

اس: تعارض و درگیري را امري یرمقی ز 10
طبیعی و مثبت می بیند؛ فضا و موقعیت؛ 

ها؛ توجه  شفاف سازي دریافت و برداشت
ها؛ ایجاد رابطه  به نیازها بجاي خواسته

همکاري مثبت و قدرتمند؛ تمرکز بر آینده 
هاي  گزینهها؛ ارائه با یادگیري از گذشته

براي سود متقابل؛ بسط و ارائه کارهاي  
گذاري گام به گام تا عمل؛  شدنی، هدف
هاي مبتنی بر سود متقابل؛  ایجاد توافق

 مالحظه کاري و مراعات بسیار زیاد

 ی خارج

 

28000 43000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1111 
ن  یاعتماد در روابط ب  اسیمق

 يفرد
 بزرگساالن   18

ت  ی ، قابليری پذ ینیش ب یاس: پیرمقی ز 3
 ي اعتماد و وفادار

 ی خارج
 

17000 25000 

 42000 28000  ی ران یا - نوجوانان   39 نوجوانان  یاجتماع يهامهارت 1126

1166 
ات مربوط به  یپرسشنامۀ تجرب 

   یک روابط نزد
 بزرگساالن    36

اس: اضطراب و اجتناب مربوط  یرمقیز 2
 یبه دلبستگ

 ی خارج
 

22000 32000 

 بزرگساالن  150 رابطه  ییاس خودافشا یمق 1219

  يبندطبقه دسته 5اس در یرمقی ز 25
؛  یو رابطه جنس یکی شامل: عشق، نزد

فرد؛   یروانشناخت يهانشکوا
  ي هاییای مرتبط با جفت؛ پو  ي هاینگران 

 فشار رابطه  رابطه؛

 ی خارج

 

43000 57000 

  لر یم یاجتماع تیمیصم اسیمق 1221
(MSIS) 

 21000 14000  ی خارج - بزرگساالن  22

و   یرد اجتماعکارک  اسیمق 1227
 12-18 24 و نوجوان  كودک ی انطباق

، ارتباط  یلیرد تحصکاس: عملیرمقی ز 4
 و  یبا همساالن، روابط خانوادگ

 مراقبت از خود -  یف خانگیوظا
 ی خارج

 
17000 25000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

 34000 25000  ی ران یا - بزرگساالن  33 (SDS)  یاجتماع رش یپذ  آزمون 1270

1320 
  یاجتماع رش یپذ  اسیمق

 (YCSD)  خردساالن
 ی خارج - سال  7ر یز 26

 
20000 28000 

 سال   10تا  2 47 برادر ـ   پرسشنامه خواهر  1276
اجتماع   ي اس: عالقه/ رفتارهایرمقی ز 3

 ی ، خصومت و همراهیطلب
 ی خارج

 
28000 42000 

1277 
سنجش روابط خواهر و   اسیمق

 ر براد
 سال به باال  8  48

ت قدرت  یوضع، یعامل: گرم 4
  16، تعارض و رقابت و یخانوادگ

،  یاجتماع  ياس: رفتارهایرمقیز
ردن از  کمادرانه، مراقبت  يجانبدار

خواهر / برادر، مراقبت شدن توسط  
خواهر/ برادر، تسلط و نفوذ بر خواهر/  

بودن،    برادر تسلط خواهر/ برادر، تحت 
،  یپدرانه، عالقه، همراه يجانبدار

رقابت،   ت، یمیخصومت، شباهت، صم
ن  یخواهر/ برادر، تحسردن کن یتحس

زه  یشدن توسط خواهر/ برادر و ست
 یی جو

 ی خارج

 

34000 45000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

 بزرگساالن  17 ی اس همدلیمق 1353
اس توافق، احترام و  ی رمقیاس: ز یرمقی ز 3

 ادب 
 ی خارج

 
13000 21000 

1477 
  كودک  یرفتار اجتماعاس یمق
)CSBS( 

 ان کودک 24

  ؛یعمل یاجتماع  زیرمقیاس: رفتار 5
  رفتار ؛یارتباط  یاجتماع  رفتار
  یاجتماع ضد   رفتار آشکار؛ یضداجتماع

 یقربان   ؛يارابطه

 ی ران یا

 

20000 28000 

1480 
  ی ) بررسی فکیو  یمک اس (یمق

  يهاهکت در شبیاثرات عضو 
 ی اجتماع

 بعد: فردي؛ اجتماعی؛  3 بزرگساالن  37
 ی ران یا فرهنگی ـ اخالقی 

 
28000 39000 

1502 
ان  یجان میم هیپرسشنامه تنظ

 ) 2016(سال  يفرد
 بزرگساالن  20

زیرمقیاس: ارتقاي عاطفه مثبت؛   4
اتخاذ دیدگاه؛ آرامش بخشیدن؛ مدل  

 سازي اجتماعی 
 ی خارج

 
14000 25000 

1512 
اس ارتباط متقابل چند  یمق

 ی نسل
 بزرگساالن  31

زیرمقیاس: ارتباط متقابل   3
متقابل مالی؛  شناختی؛ ارتباط روان

 اي ارتباط متقابل وظیفه
 ی خارج

 
22000 32000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

 42000 28000  ی ران یا - ن یهمه سن 117 نلند یوا  یاس رشد اجتماعیمق 1529

پرسشنامه سنجش میزان   1616
 20000 -  ایرانی  - بزرگساالن  30 دگردوست 

 بزرگساالن  47 ی ت اجتماعی فاکآزمون  1637

هاي  تواناییها و عامل: مهارت 4
هاي رفتاري؛  شناختی؛ مهارت

هاي انگیزشی  هاي هیجانی؛ آمایهکفایت
 و انتظار.

 ایرانی 
 

28000 42000 

1669 
در دوران   پرسشنامه تأییدپذیري

 کودکی و نوجوانی 
 بزرگساالن  20

زیرمقیاس: تأییدپذیري در زمان   4
کودکی و نوجوانی؛ تأییدپذیري در  

تأییدپذیري در محیط  محیط خانواده؛ 
اجتماعی؛ تأییدپذیري در هنگام  

 گیري.تصمیم 

 ایرانی 

 

- 20000 

 بزرگساالن  20 ی پرسشنامه سالمت اجتماع 1676
  شکوفایی   اجتماعی؛   انسجام   زیرمقیاس:   4

 اجتماعی   پذیرش   اجتماعی؛   مشارکت   جتماعی؛ 
 ایرانی 

 
- 20000 

 بزرگساالن  20 پذیري عاطفی پرسشنامه انعطاف 1679

بیان احساسات؛ توانایی    :زیرمقیاس 4
درك متقابل؛ توانایی حل مسائل  
عاطفی؛ اعتقاد به داشتن حریم و  

 استقالل 
 ایرانی 

 
- 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

 48000 35000  ایرانی  - بزرگساالن  84 ا یکالمون  یآزمون همدل 1638

 20000 -  ایرانی  - بزرگساالن  20 پرسشنامه همدلی عاطفی  1698

1704 
مقیاس آگاهی و بصیرت  

 اجتماعی 
 بزرگساالن  41

زیرمقیاس: درك متقابل ـ همدلی قلبی؛    3
گرایی ـ پذیرش ـ  مقبولیت اجتماعی ـ جمع 

 پایبندي به اخالق؛ آزادي بیان ـ سنجش توجه 
 ـ احساس خودکارآمدي ـ کنترل هیجانات. 

 ایرانی 

 

- 20000 

 بزرگساالن  25 فرهنگ رانندگی مقیاس  1710
فرهنگ  ؛ مقررات رانندگیزیرمقیاس:  2

 . رانندگی
 ایرانی 

 
- 20000 

 20000 -  ایرانی  - بزرگساالن  30 مقیاس رفتار اجتماعی کودکان  1719

 بزرگساالن  20 کمرویی   پرسشنامه 1677
  نداشتن و قاطعیت  کمبود  زیرمقیاس: 3

  گزینی؛دوري و پریشانی  نفس؛   به اعتماد
 ناآشنا.  افراد با   ارتباط  در کمرویی گستره

 ایرانی 
 

- 20000 
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  یو شغل  یمانساز يها. آزمون 5

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

 بزرگساالن   JDI ( 70(  یت شغلی رضا  پرسشنامه 1058
،  یار، سرپرستک ت یاس: ماهیرمقیز   5

 ا یعات، حقوق و مزا یاران، ترفکهم
 ی ران یا

 
35000 50000 

 بزرگساالن  JDI ( 72(شاخص توصیف شغلی  1640
پنج شاخص: کار؛ سرپرستی؛ همکاران؛  

 حقوق ماهانه؛ ترفیعات. 
 ایرانی 

 
34000 49000 

 49000 35000  ی ران یا - بزرگساالن   72 هرزبرگ  یت شغلی پرسشنامه رضا 1059

 28000 18000  ی خارج - بزرگساالن  25 ی شغل تی شاخص رضا 1248

   مندي شغلیترضایپرسشنامه   1376
(JDI-72) 

 بزرگساالن  72
زیرمقیاس: کار؛ حقوق؛ پاداش؛    5داراي 

 سرپرستی؛ همکار.
 خارجی 

 
35000 48000 

1472 
ـ   یشغل ي تمندیرضاپرسشنامه  

 ) MSQوتاه (ک فرم 
 ی خارج - بزرگساالن  20

 
17000 27000 

1487 
  یشغل ي تمندیپرسشنامه رضا

 (JIG)  یلک
 ی خارج - بزرگساالن  18

 
13000 25000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1488 
مینه   رضایت شغلی  پرسشنامه

 (فرم بلند)   سوتا
 خارجی  - بزرگساالن  100

 
45000 62000 

1536 
  ي بر  یت شغلی پرسشنامه رضا

 لدورث یف
 ی ران یا - بزرگساالن  19

 
14000 25000 

1540 
  یت شغلیرضا  یاب ینهیزم

 ) JSSتور (کاسپ
 بزرگساالن  36

زیرمقیاس: پرداخت؛ ارتقاي شغلی؛   9
هاي  سرپرست؛ مزایاي جانبی؛ پاداش

احتمالی؛ روندهاي اجرایی کار؛  
 همکاران؛ ماهیت کار؛ ارتباطات 

 ی خارج

 

24000 34000 

 25000 17000  - - بزرگساالن  30 آزمون رضایت شغلی  1738

1003 
 یشغل یفرسودگ پرسشنامه

 مسلش 
 سال به باال 15  22

 ـ یجان یه یاس: خستگیرمقیز  3 يدارا
 تی فاکاهش احساس کت ـ یمسخ شخص

 32000 24000 دارد ی ران یا

1522 
  یشغل یپرسشنامه فرسودگ

)JBQ-20 ( 
 ی ران یا - بزرگساالن  20

 
18000 27000 

1659 
  یشغل یپرسشنامه فرسودگ

 گلدارد (براي مشاوران) 
 ایرانی  - بزرگساالن  40

 
29000 42000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1060 
پو  یاس یپرسشنامه استرس شغل

 وتاه ک ـ فرم
 بزرگساالن    60

  یتیفاکینقش، ب  يارکاس: باریرمقی ز 6
نقش، محدوده نقش،    ینقش، دوگانگ

 یکی زیط فیت و محیمسئول
 ی خارج

 
29000 42000 

1168 
پو  یاس یپرسشنامه استرس شغل

 ) OSI-R( ـ فرم بلند 
 بزرگساالن  140

  ی، فشار شخصیشغل يهابخش: نقش 3
 اس یرمقیز  14با   یو منابع شخص

 ی خارج
 

42000 62000 

1061 
  یپرسشنامه استرس شغل

HSE) ( 
 بزرگساالن   35

نترل،  کاس: تقاضا، یرمقی ز  7 يدارا
ار،  کت همین، حما یت مسئولیحما 

 رات ییارتباط، نقش و تغ
 ی ران یا

 
28000 39000 

 بزرگساالن   57 يپرستار ی شغل   استرس اسیمق 1110

با    ، تعارض مرگ و مردن :  اس ی مق ر ی ز   9
،  ی اف ک   ی جان ی ه   ی عدم آمادگ ،  ان ک پزش 

الت در  ک مش ،  اران ک الت در رابطه با هم ک مش 
عدم    ، ار ک حجم  ،  رابطه با سرپرستاران 

ماران و  ی ب ها،  نان در مورد درمان ی اطم 
 ض ی تبع و  آنها    ي ها خانواده 

 ی خارج

 

28000 42000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1191 
  یپرسشنامه استرس شغل

 )HSS -35( ی مارستان یب 
 بزرگساالن   35

  ی نقش، ب   يارک اس: باریرمقیز 10
نقش، ابهام    ینقش، دوگانگ  یتیفاک

، عوامل  يارکنقش، روابط، نوبت  
، عوامل  ییایمی، عوامل شیکیزیف
 یکی و عوامل ارگونوم یکیولوژ یب 

 ی ران یا

 

28000 39000 

1782 
  آمدن کنار یچگونگ  پرسشنامه

 (COPE)  ی شغل استرس   با
 بزرگساالن  28

  کردن، منحرف خود: اسیرمقیز 14
  مواد، از  استفاده   انکار، فعال،   مقابله
  از استفاده ،یعاطف تیحما  از استفاده

  مثبت ،يرفتار يجداساز  ابزار،  تیحما 
  ه،ی تهو  طنز، ،يزیر برنامه  ،یشیاند 

 .ییخودکفا  و مذهب رش، یپذ

-  13000 20000 

 20000 11000  ندارد - بزرگساالن   20 پرسشنامه شخصیت خالق مدیران  1081

 27000 18000  ی خارج - بزرگساالن   25 یاس خودنظارتیمق 1092
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1130 
ت داوطلبانه  یپرسشنامه فعال

)VMI ( 
 بزرگساالن   44

ن، تعامل  یاس: ارزش ها، تحسیرمقی ز 10
نش، عزت نفس،  ک، تقابل، وایاجتماع

و   ك، ادرایشرفت شغلی، پیاجتماع
 محافظت 

 ی خارج

 

25000 36000 

  یپرسشنامه رجحان شغل 1135
(WPI) 

 بزرگساالن   30
،  یزش درون یانگ  اس:یرمقی ز  2 يدارا

 یرون یزش ب یانگ
 ی خارج

 
22000 32000 

1158 
آلن و   ی سازمان  تعهد پرسشنامه

 ر یما
 بزرگساالن   24

و   ي، هنجاریاس: عاطفیرمقیز  3 يدارا
 مستمر

 ی خارج
 

18000 27000 

1421 
 ی پرسشنامه تعهد سازمان 

 وتاه) ک(فرم 
 ی خارج - بزرگساالن  6

 
8000 20000 

 21000 13000  ی خارج - بزرگساالن  UWES ( 17(  یتعهد شغل اسیمق 1585

مربوط به   يهاپرسشنامۀ ارزش 1167
 بزرگساالن   22 شغل 

،  يارکط یاس: محیرمقی ز  4 يدارا
و   یشغل یآمادگ ، یف شغلیوظا

 ی شغل يهافرصت
 ی خارج

 
14000 25000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1196 
در   يارآمدک خوداسیمق

 ی شغل يریگم یتصم
)CDMSE-SF( 

 بزرگساالن   25
،  یاب یاس: خودارز یرمقی ز  5 يدارا

، انتخاب هدف،  یاطالعات شغل
 و حل مسأله  يزی ربرنامه

 ی خارج
 

18000 27000 

 بزرگساالن   LSS ( 30( يرهبر  کپرسشنامه سب 1200
امه،  کاس: خودیرمقیز  3 يدارا

 21000 14000  ندارد ننده کو واگذار  یتکمشار

1398 
  يرهبر یعامل پرسشنامه چند

)MLQ( 
 بزرگساالن  9

  یک زمات ی ار ک   ي رهبر اس:  ی رمق ی ز   3  ي دارا 
 20000 11000  ی خارج . ي فرد   توجه   ؛ ي زاننده هوشمند ی (فرهمند)؛ برانگ 

1586 
  یعاملچند  يپرسشنامه رهبر

)MLQ( 
عدم   ؛هبري تحولزیرمقیاس: ر 3 بزرگساالن  45

 39000 28000  ی خارج و رفتار متقابل مداخله؛ 

 20000 11000  - - بزرگساالن  16 پرسشنامه قدرت رهبري 1736

1217 
ی  ت سازمان یاس امنیمق

 پرستاران 
 20000 11000  ی خارج اس: تعهد و اعتماد به مسئولیرمقیز 2 بزرگساالن  9

 بزرگساالن  30 ی شغل تیامن  پرسشنامه 1267

زیرمقیاس: تمرکز بر شغل، جابجایی کمتر    9
در شغل، انتخاب شغل مناسب، رضایت  

بودن محیط  شغلی، رضایت اقتصادي، عاطفی 
 کار، تعهد سازمانی و دفاع از سازمان 

 ی ران یا

 

25000 36000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

   ارکدر  يندارید اسیمق 1226
(FWS) 

 بزرگساالن  15
مان در روابط، معنا،  ی بُعد: ا  5 يدارا

 ردن کو واگذار  يارکزیاجتماع، پره
 ی خارج

 
13000 21000 

 بزرگساالن  30 تعارض  ت یر یمد  اسیمق 1250
،  مصالحه، يارک اس: همیرمقی ز  5 يدارا

 ابت رق، سازش و اجتناب
 ی ران یا

 
24000 34000 

1268 
  یاب ی ارزش خود  پرسشنامه

 ی شغل ردکعمل
 ی ران یا - بزرگساالن  10

 
13000 25000 

 بزرگساالن  25 ی رد شغلکپرسشنامه عمل 1339
ـ   ی اس: دانش شغلیرمقی ز  3 يدارا

  ي رویـ نگرش و رفتار ن  یمهارت شغل
 ی انسان 

 ی ران یا
 

22000 32000 

 بزرگساالن  20 ی سازمان   عدالت پرسشنامه 1269
،  یعی اس: عدالت توزیرمقی ز  3 يدارا

 ی و عدالت تعامل ياهی عدالت رو
 ی ران یا

 
18000 28000 

1306 
مربوط به   يهااس نگرشیمق
 (ATOCS)ی  ر سازمان ییتغ

 بزرگساالن  28
نانه نسبت به  یاس: نگرش بدب یرمقی ز 6

ر و  ییمربوط به تغ يهار، ترسییتغ
 رش یپذ

 ی خارج
 

22000 31000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1399 
  ي شهروند   ـ   ی پرسشنامه رفتار سازمان 

)(OCBI 
 بزرگساالن  12

رش  ی ؛ پذینوع دوستدو بعد:   يدارا
 .یعموم

 ی خارج
 

11000 20000 

1400 
 ت ت خدما یفکی  سنجش

 وتاه) ک(فرم 
 بزرگساالن  14

  ییاعتبار (توانا اس: یرمقی ز  4 يدارا
  ییگو پاسخ؛ انجام خدمات مربوطه)

جاد  ی به افراد و ا ک مک ل به ی(تما
نان (دانش و  یاطم؛ ثر)ؤخدمات م

ها در  آن یی ارمندان و تواناک تواضع 
  یلهمد؛ صداقت و اعتماد) ي القا

 ) ي (مراقبت و توجه فرد

 ی خارج

 

13000 21000 

1426 
  یپرسشنامه جوّ سازمان 

)OCM( 
 بزرگساالن  82

نقش استرس و فقدان  بعد:  4
و   یشغل  يهاچالش؛ یهماهنگ

؛  يت رهبری حما و ؛ مساعدت استقالل
 ی ار گروهکدر  يارکهم

 ی خارج

 

39000 49000 

 بزرگساالن  24 نوآورانه  یپرسشنامه جوّ سازمان  1579
زیرمقیاس: حمایت از خالقیت؛   2

 ها تأمین منابع براي نوآوري در سازمان
 ی ران یا

 
18000 28000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

 ی خارج - بزرگساالن  AJHS ( 25(ار شغل  ک ش یاب ینهیزم 1445
 

17000 25000 

 بزرگساالن  59 ي ارک ی زندگت یفکیپرسشنامه   1490

قدرت  ؛ میزان مهارتزیرمقیاس:  12
فشار کار و زمان  ؛ کنترل کار؛ گیريتصمیم 

؛  نقش عوامل مبهم (مشکوك)؛  کاري
؛  در معرض خطر بودن؛ فعالیت جسمانی

حمایت  داري؛  عدم معنا؛ ناامنی شغلی
اجتماعی از جانب مدیر یا سرپرست بخش  

رضایتمندي  ؛ حمایت همکاران؛ مربوطه
 .شغلی

 ی خارج

 

34000 46000 

1496 
  یشغل یسرسخت  پرسشنامه

 وتاه  کپرستاران ـ فرم 
OHQ-SF) 2014) (سال ( 

 ی ران یا زیرمقیاس: کنترل؛ چالش؛ تعهد. 3 بزرگساالن  17
 

13000 25000 

1501 
  ی جان یه یستگیپرسشنامه شا 

 ) 2014(سال  يفرد
 بزرگساالن  10

هیجانی میان  زیرمقیاس: شایستگی  2
 فردي؛ شایستگی هیجانی درون فردي.

 ی خارج
 

8000 20000 



 141 ا  یار �وی ����ت ���والت آز�ون

 

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1508 
 ار ک در  یستیاس بهز یمق

 ) 2016(سال 
 بزرگساالن  29

زیرمقیاس: عاطفه مثبت؛ عاطفه   3
 منفی؛ تحقق.

 ی خارج
 

17000 25000 

1516 
مربوط   یاس تصورات قالبیمق

(سال   )WAS( ي ارک به سن
2016 ( 

 بزرگساالن  20
زیرمقیاس: شایستگی؛ سازگاري؛   3

 خونگرمی.
 ی خارج

 
14000 25000 

 بزرگساالن  71 پرسشنامه موانع پژوهش  1524
؛ خانوادگی؛ پژوهشی؛ فرديزیرمقیاس:  6

 دانشگاهی ؛ محیطی؛ اجتماعی
 ی ران یا

 
39000 55000 

 بزرگساالن  40 ی سازمان   یازسنجیپرسشنامه ن  1544

نیازهاي زیرمقیاس: اهداف سازمان؛   5
افراد؛ نظرخواهی از کارکنان؛ ارتقاي 
مهارت و توانمندي؛ انگیزش فردي و 

 شغلی.

 ی ران یا

 

- 20000 

 ی ران یا - بزرگساالن  8 نان کارک پرسشنامه رفتار نوآورانه  1571
 

8000 27000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1053 
 سنج تحصیلی آزمون رغبت

 جان هالند 
 ایرانی  - دبیرستان  -

 
25000 42000 

1588 
پرسشنامه رغبت سنج شغلی  

 (فرم کوتاه)   استرانگ
 بزرگساالن  90

فعالیت   شغل، موضوع ها،  زیرمقیاس: 6
  ،فعالیت هاي تفریحی، هاي متفرقه

 افراد و ویژگی هاي فردي 
 خارجی 

 
25000 42000 

1613 
پرسشنامه تنبلی اجتماعی  

 شغلی 
 بزرگساالن  20

هاي کار؛ ادراك  زیرمقیاس: ویژگی 4
هاي گروه؛ خود کم بینی ویژگیفردي؛ 

 و تصورات منفی. 
 ایرانی 

 
- 20000 

 بزرگساالن  20 مقیاس شور و اشتیاق شغلی  1722
زیرمقیاس: تلقی منفی از خود؛ ادراك   4

فشار از سوي والدین و دیگران؛ تالش براي 
 عالی بودن؛ معیارهاي باال براي دیگران.

 ایرانی 
 

- 20000 
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 ی ورزش يها. آزمون 6

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

 25000 13000 دارد ی خارج - ن یهمه سن  15 اضطراب رقابت در ورزش  آزمون 1024

  ینگران ،  یاس: اضطراب جسمان یرمقی ز 3 سال به باال 12  21 ی ورزش اضطراب اسیمق 1071
 27000 17000  ی خارج ز ک و عدم تمر

 25000 13000  ی خارج - سال به باال 12  15 ی ورزش جوّ  پرسشنامه 1070

،  یرون ی، ب یاس: درون یر مقی ز 4 سال به باال 12  43 ی ورزش یدهپرسشنامه خودنظم 1080
 32000 24000  ی خارج ي و خودمختار ینکفدرون

1095 
و   ییگرا فیلکپرسشنامه ت

 در ورزش  ییخودگرا 
 ی خارج یی و خودگرا  ییگرا فیتگل :اسیرمقی ز 2 ن یهمه سن  13

 
13000 21000 

1100 
  يگرفیپرسشنامه خودتوص

 ی بدن 
 بزرگساالن   47

زان  یت، ظاهر، می اس: فعالیرمقی ز 11
بدن، تناسب اندام، مقاومت،    یچرب 

، ورزش، قدرت،  ی، سالمتيریپذ انعطاف
 ی لکنفسبدن و عزت یلک خودپندارة 

 ی خارج

 

25000 36000 

 بزرگساالن   AIMS ( 10( ی ت ورزشیاس هو یمق 1141
ت خود، ی ، هویت اجتماعیاس: هو یرمقی ز 4

 یمنف یعاطف ي ریب پذ یبودن، آس  يانحصار
 ی خارج

 
13000 21000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1094 
  ورزش يهازهیانگ  ۀپرسشنام

)EMI-2 ( 
 بزرگساالن   51

زیرمقیاس: کنترل فشار روانی،   14
تجدید قوا، لذت، چالش، تایید اجتماعی،  

پیوندجویی، رقابت، اجبار پزشکی،  
پیشگیري از بیماري، سالمتی مطلوب،  

 کنترل وزن، ظاهر، قدرت و چابکی 

 ی خارج

 

28000 42000 

1229 
 ورزش  زهیانگ اسیمق
) (SMS-28   

 بزرگساالن  28

زیرمقیاس: انگیزه درونی ـ براي   7
آگاهی، انگیزه درونی ـ براي موفقیت،  
انگیزه درونی ـ براي تجربه انگیزش،  

انگیزه بیرونی ـ هویت، انگیزه بیرونی ـ  
درون فکنی، انگیزه بیرونی ـ مقررات  

 انگیزگی بیرونی و بی

 ی خارج

 

24000 34000 

مقیاس انگیزش موقعیتی   1726
(SIMS) 

انگیزش درونی؛ تنظیم زیرمقیاس:  4 نوجوانان  15
 انگیزگی. شناسایی شده؛ تظیم بیرونی؛ بی

 25000 13000  ایرانی 

1140 
ان  یاس نگرش نسبت به مرب یمق

 (LSS) یورزش
 بزرگساالن   40

زیرمقیاس: رفتار راهنمایی کردن   5
دموکراتیک، رفتار  (تمرین دادن)، رفتار 

مقتدرانه، رفتار حمایت اجتماعی و رفتار  
 انگیزه دهنده 

 ی خارج

 

24000 34000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

 بزرگساالن  40 در ورزش  ياس رهبریمق 1523
زیرمقیاس: رفتار آموزش و تمرین؛   5

رفتار آمرانه؛ رفتار دموکراتیک؛ رفتار  
 حمایت اجتماعی؛ رفتار بازخورد مثبت.

 ی ران یا
 

28000 39000 

1228 
  ي ریگجهت يچند بعد اسیمق

 )MSOS-25( ارکورزش
 بزرگساالن  25

زیرمقیاس: توجه و احترام به رقیب، توجه    5
به قوانین، احساس مسئولیت در ورزش،  

گیري  احترام به قراردادهاي اجتماعی و جهت 
 منفی نسبت به همکاري در ورزش 

 ی خارج

 

18000 27000 

1313 
  ناتیتمر میپرسشنامه تنظ

 (BREQ-2) ورزش
 بزرگساالن  19

انگیزگی، تنظیم بیرونی،  زیرمقیاس: بی 5
فکنی، تنظیم هویتی و تنظیم درون

 تنظیم درونی
 ی ران یا

 
18000 27000 

1489 
اي  هاي مقابلهپرسشنامه مهارت

 )ACSI-28(ورزشکاران 
انگیزگی، تنظیم بیرونی، تنظیم  زیرمقیاس: بی   5 بزرگساالن  28

 ایرانی  فکنی، تنظیم هویتی و تنظیم درونی درون 
 

22000 32000 

در   یپرسشنامه ذهن آگاه 1527
زیرمقیاس: آگاهی و اطالع؛ عدم   3 بزرگساالن  15 ) 2013(سال   ورزش

 25000 13000  ی خارج قضاوت؛ تمرکز مجدد. 

ت ورزشی ک مشار پرسشنامه 1728  بزرگساالن  30 
؛ آمادگی؛ گراییگروه؛ موفقیتزیرمقیاس:  8

؛  بهبود مهارت؛ عوامل موقعیتی؛ تخلیه انرژي
. تفریح و سرگرمی؛ یابیدوست  

 خارجی 
 

20000 31000 
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 و مدرسه یلیتحص  يها. آزمون 7

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1013 
امتحان   اضطرابپرسشنامه  

 ساراسون 
 32000 22000 دارد ی ران یا ) یمقاله فارس یک (به همراه   ن یهمه سن  37

 28000 18000  ایرانی  - آموزان دانش TAI ( 25سیاهه اضطراب امتحان ( 1654

 بزرگساالن  19 ی لیتحص شرفتیآزمون اضطراب پ 1243
ل  یاس: اضطراب تسهیرمقی ز  2 يدارا
 ننده کف یننده و اضطراب تضعک

 ی خارج
 

17000 27000 

1163 
  یاضیاس اضطراب ر یمق
)MARS-R( 

 بزرگساالن   24
  يریادگیاس: اضطراب  یرمقی ز 2يدارا
 ی اضیو اضطراب سنجش ر  یاضیر

 ی خارج
 

17000 27000 

 21000 11000  ی خارج زیرمقیاس: عاطفه منفی؛ عاطفه مثبت.  2 آموزان دانش 14 ی اضیپرسشنامه اضطراب ر  1555

1036 
ان راتر ـ  کودکيپرسشنامه رفتار

 فرم معلم 
 ی ران یا - 6ـ  13  30

 
24000 34000 

1037 
ان راتر ـ  کودک يرفتارپرسشنامه

 ن یفرم والد 
 ی ران یا - 6ـ  13  18

 
20000 31000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

 27000 17000  ی خارج الس و مدرسه کاس: روابط در یر مقی ز 2 رستان یدب   20 الس و مدرسه ک ط یپرسشنامه مح 1043

 12ـ  18  32 یلیتحص یدهپرسشنامه خودنظم 1045
شامل دو نسخۀ استاندارد  و نسخۀ  

 LDآموزان مخصوص دانش
 ی خارج

 
22000 32000 

1053 
 سنج تحصیلی آزمون رغبت

 جان هالند 
 ایرانی  - دبیرستان  -

 
25000 42000 

1083 
پرسشنامه خودپنداره مربوط به  

 مدرسه 
 ی خارج - 8ـ  14  15

 
13000 25000 

1142 
ت از  ی رضا  ياس چند بعدیمق

 آموزان دانش یزندگ
40  

ان و  کودک
 نوجوانان 

اس: خانواده، دوستان،  یرمقی ز  5 يدارا
 و خود  ی ط زندگیمدرسه، مح

 ی خارج
 

28000 39000 

1143 
ت از  ی رضا  ياس چند بعدیمق

 وتاه) کآموزان (فرم دانش یزندگ
5  

ان و  کودک
 نوجوانان 

 ی خارج -
 

8000 20000 

1165 
  یپرسشنامه فراشناخت حالت

 ) SMI(آموزان  دانش
 به باال  سال 15  20

، راهبرد  یاس: آگاهیرمقی ز  4 يدارا
 خود  ی و بررس ي زیر، برنامهیشناخت

 ی خارج
 

13000 25000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1176 
  یلیزش تحصیاس انگیمق

 ) AMS(آموزان  دانش
 نوجوانان   28

  یزش درون یاس: انگیرمقی ز  7 يدارا
شرفت و تجربه  یت در جهت پک (دانستن، حر

ردن، ک(همسان    یرون یزش ب ی)، انگكمحر
 یزش گیانی) و ب یرون یم ب یو تنظ ینکدرون ف

 ی خارج

 

22000 31000 

1177 
  یلیزش تحصیاس انگیمق

 ) AMS(ان  یدانشجو 
 جوانان   28

  یزش درون یاس: انگیرمقی ز  7 يدارا
شرفت و تجربه  یت در جهت پک (دانستن، حر

ردن، ک(همسان    یرون یزش ب ی)، انگكمحر
 یزش گیانی) و ب یرون یم ب یو تنظ ینکدرون ف

 ی خارج

 

22000 31000 

1495 
زش  یپرسشنامه استاندارد انگ

 یلیتحص
 ی ران یا - آموزان دانش 33

 
24000 32000 

1474 
اق  یـ اشت یلیاق تحصیاس اشتیمق

 یو شناخت ی، عاطفيرفتار
 بزرگساالن  15

زیرمقیاس رفتاري، عاطفی و  داراي سه  
 شناختی

 ایرانی 
 

11000 21000 

1509 
آموزان در  اق دانشیاس اشتیمق

 ) 2016(سال   )SES-4DS(مدرسه  
 آموزان دانش 20

زیرمقیاس: اشتیاق شناختی؛ اشتیاق   4
 عاطفی؛ اشتیاق رفتاري؛ اشتیاق پویایی. 

 ی خارج
 

14000 25000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1762 
آموز در  مقیاس اشتیاق دانش

 مدرسه 
آموزان دانش 20  

زیرمقیاس: اشتیاق رفتاري؛ اشتیاق   5
پویایی؛ اشتیاق خودسامانی؛ اشتیاق  

 عاطفی؛ اشتیاق شناختی.
 ایرانی 

 
18000 27000 

1241 
از رفتار   یمرب  ی اب ی ارز اسیمق

 آموز دانش یاجتماع
 بزرگساالن  12

، ي، پرخاشگر یاس: تعاون اجتماعیرمقی ز 4
 یو مزاحمت اجتماع يریگنارهکخجالت/ 

 ی خارج
 

13000 21000 

1760 
بندي مداخله  پرسشنامه رتبه

 خارجی  . قابلیت پذیرش؛ اثربخشی؛ زمانمؤلفه:  3 کودکان  24 (BIRS) آموزدانش رفتار
 

18000 27000 

1244 
خشم   يپرسشنامه چند بعد

 مربوط به  مدرسه 
 رستان یدب  36

ردن خشم،  کاس: تجربه یرمقی ز  5 يدارا
خصومت، ابراز خشم، ابراز مخرب و  

 مثبت ي سازگار
 ی خارج

 
24000 34000 

1195 
پرسشنامه سنجش  

 آموزان پذیري دانشمسئولیت
 به باال  سال 15  79

، تعهد  یرون یاس: تعهد ب یرمقی ز  5 يدارا
نفس در  ت، عزتی، احساس امنیدرون 

 مدرسه و احساس تعلق 
 ی ران یا

 
41000 57000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1247 
  يارآمدکخود  پرسشنامه

 ان ی دانشجوی لیتحص
 ی ران یا - بزرگساالن  32

 
25000 36000 

1273 
  ي ها کسب  شده اصالح  اسیمق
 لب ک  يریادگی

 بزرگساالن  12
اس: واگرا، همگرا، انطباق  یرمقی ز  4 يدارا

 ننده کدهنده و جذب 
 ی ران یا

 
14000 25000 

1607 
پرسشنامه راهبردهاي  

خودانگیخته براي یادگیري  
)MSLQ( 

 آموزان دانش 44

گذاري  زیرمقیاس: خودکارآمدي؛ ارزش 7
درونی؛ اضطراب امتحان؛ راهبردهاي  

دهی؛ باورهاي انگیزشی؛ نظمشناختی؛ خود
 راهبردهاي یادگیري؛ خودنظم داده شده.

 خارجی 

 

28000 42000 

1636 
ادگیري  ی  هاي سبک  پرسشنامه

 )ILS ( 
 بزرگساالن  120

مؤلفه اصلی: راهبردهاي پردازش؛   4
ها و  گیريدهی؛ جهتراهبردهاي نظم

هاي یادگیري؛ عقاید و باورها در  انگیزه
 مورد یادگیري.

 خارجی 

 

41000 57000 

1345 
  يریادگی  يهاکسباس یمق

 چمن ی ـ رگراشا 
 ان یدانشجو  60

،  ی: مستقل، اجتناب يریادگی  کسب 6
 ی تکو مشار یار، وابسته، رقابتیهم

 ی ران یا
 

41000 55000 

1569 
 ی دائم يریادگی اس یمق

 ) 2014(سال 
 ی خارج - بزرگساالن  16

 
13000 25000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

 بزرگساالن  15 ی لیتحص یفرسودگ  پرسشنامه 1275
،  یجان ی ه یاس: خستگیرمقی ز  3 يدارا

 ی درس ي ارآمدک ) و نای عالقگ ی (ب  ینیبدب 
 ی ران یا

 
17000 25000 

1299 
  س یدر تدر  يریپذ جانیه اسیمق

 ) 2010(سال 
 بزرگساالن  45

ت،  یخشم و عصبان :اسیرمقی ز  5 يدارا
غرور و لذت، احساس گناه و شرم، ماللت 

 یو آزردگ
 ی خارج

 
28000 39000 

1361 
  یشناخت  یاب یپرسشنامه ارز 

 ) CCAQ(ان کودک
 ان کودک 40

؛  یمنف يهایاب ی اس: ارزیرمقی ز  4 يدارا
مثبت؛   يهایاب ی ار؛ ارزکار نامربوط به کاف

 ار ک ار مبوط به کاف
 ی خارج

 
28000 39000 

1510 
  یلیتحص استرس كادرا اسیمق

 ) 2015(سال 
 بزرگساالن  18

زیرمقیاس: فشار براي کار کردن؛ ادراك  4
حجم کار  و امتحانات؛ خویشتن شناسی  

 تحصیلی؛ محدودیت زمانی. 
 ی خارج

 
17000 25000 

 25000 14000  خارجی  - آموزان دانش 16 یلیتحص استرس   پرسشنامه 1790

1519 
  ی ار احساسکاس راهبرد  یمق

 ) 2012معلم (سال 
 بزرگساالن  13

زیرمقیاس: بازیگري ظاهري؛ بازیگري   3
 عمیق؛ ابراز طبیعی احساسات. 

 ی خارج
 

13000 21000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1411 
پرسشنامه باورهاي رایج  

 ) CIBS(آموزان  دانش
 کودکان  44

. اعتقاد به اینکه فرد باید محبوب  1زیرمقیاس:    11
ها را  . اعتقاد به اینکه فرد باید همه توانایی 2همه باشد؛  

. اعتقاد به اینکه بعضی افراد خبیث  3داشته باشد؛  
. اعتقاد به اینکه وقتی  4بوده و الیق تنبیه هستند؛  

 دهد؛ همه چیز بر وفق مراد نباشد فاجعه رخ می 
اد به اینکه خوشبختی انسان به واسطه وقایع  . اعتق 5

شود و خود فرد کنترلی روي آن  بیرونی تعیین می 
. اعتقاد به اینکه اگر چیزي خطرناك است  6ندارد؛  

. اعتقاد به اینکه اجتناب از  7فرد باید نگران آن باشد؛  
هاست؛  تر از روبرو شدن با آن مشکالت زندگی راحت 

 د به دیگران وابسته باشد؛ . اعتقاد به اینکه فرد بای 8
. اعتقاد به اینکه گذشته فرد رفتار فعلی او را تعیین  9

مشکالت    خاطر به   باید   فرد   اینکه   به   . اعتقاد 10  کند؛ می 
. اعتقاد  11و دردسرهاي دیگران کامالً ناراحت شود؛  

آلی دارد و  هاي ایده ها راه حل به اینکه مشکالت انسان 
 آمیز است. جعه ها فا پیدا نکردن این راه حل 

 خارجی 

 

28000 39000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

 بزرگساالن  22 ی لیتحص یی گرامالکپرسشنامه   1526
زیرمقیاس: عملکرد و نمره؛ اضطراب تحصیلی؛    5

 موفقیت تحصیلی؛ شکست؛ انتظار دیگران. 
 ی ران یا

 
18000 27000 

1530 
پرسشنامه سنجش نگرش  

 یلیتحص
 ی ران یا - آموزان دانش 29

 
20000 28000 

1559 
و   ي رفتار  ياس رتبه بندیمق

 )BERS( یعاطف
 سال  16تا  11 28

زیرمقیاس: نقاط قوت بین فردي؛   6
عملکرد مدرسه؛ دلبستگی به خانواده؛  

اي؛  نقاط قوت درون  هاي مقابلهتوانایی
 فردي؛ کنترل انگیزه ناگهانی.

 ی خارج

 

18000 27000 

1560 
معلمان از خطر   كاس ادرایمق
)TPRS) (2016( 

 معلمان  20

زیرمقیاس: تجزیه و تحلیل نتایج   4
ها؛ آموزان با دیگران و استفاده از آندانش

هاي آموزشی کالس  عمومی کردن روش
درس؛ مورد سؤال قرار دادن عقاید و  
عملکردهاي دیگران؛ تغییر ارزیابی و  

 هاي آموزشی.روش

 ی خارج

 

17000 25000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1772 
  یسیانگل  معلمان زهیانگ اسیمق

ETMS) ( 
 بزرگساالن  30

  يرهبر  ؛معلم ی اثربخشزیرمقیاس:  4
 .یدرون خدمات جبران؛ یمنف ریتأث ؛مدرسه

 خارجی 
 

20000 28000 

1577 
مطالعه و   يردهایکپرسشنامه رو

 ) ASSIS(  يریادگی
 ان یدانشجو  52

رویکرد عمیق (جستجوي معنا؛ ارتباط  
دادن عقاید و مفاهیم به یکدیگر؛ استفاده 

مند بودن به  شواهد؛ عالقهاز مدارك و  
موضوعات)؛ رویکرد راهبردي (مطالعه  

یافته؛ مدیریت زمان؛ هوشیاري  سازمان
نسبت به ارزیابی تکالیف یادگیري مورد  
انتظار؛ پیشرفت و موفقیت؛ نظارت بر  

تفاوتی  اثربخشی)؛ رویکرد سطحی بی
(نداشتن هدف؛ حفظ کردن مطالب  

هاي لمعنی و نامربوط؛ التزام به سرفصبی
 برنامه درسی؛ ترس از شکست) 

 ی ران یا

 

31000 45000 

 20000 -  ایرانی  - بزرگساالن  20 مقیاس عادت به مطالعه  1712
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1769 
مقیاس انگیزه بزرگساالن براي  

 مطالعه کردن 
 بزرگساالن  21

زیرمقیاس: مطالعه به عنوان بخشی از خود؛   4
مطالعه اثربخش؛ مطالعه براي شناخت؛ مطالعه 

 هاي دیگربراي عملکرد خوب در حیطه 
 خارجی 

 
13000 25000 

1703 
مقیاس انگیزه انتخاب رشته  

 شناسی روان
 ایرانی  - بزرگساالن  20

 
- 20000 
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 خانواده يها. آزمون 8

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

   . رضایتمندي1ـ8

1014 
  ییت زناشو ی پرسشنامه رضا

 چ فرم بلند یانر 
 بزرگساالن    115

زیرمقیاس: تحریف آرمانی ـ رضایت   12
زناشویی ـ مسایل شخصیتی ـ ارتباط ـ حل  

هاي اوقات  ـ مدیریت مالی ـ فعالیت  تعارض 
فراغت ـ رابطۀ جنسی ـ فرزندان و  

هاي  نقش خانواده و دوستان ـ   ـ  فرزندپروري 
 گیري مذهبی طلبی ـ جهت مساوات  

 66000 46000 دارد ی ران یا

1346 
  ییت زناشو ی پرسشنامه رضا

 سؤالی  47چ یانر 
 بزرگساالن  47

؛ یتیاس: موضوعات شخصیرمقی ز 9
ت  یر ی؛ حل تعارض؛ مد ییارتباط زناشو

اوقات فراغت؛ روابط    يهاتی ؛ فعالیمال
؛ ازدواج و فرزندان؛ اقوام و  یجنس

 .یمذهب ي ریگدوستان؛ جهت

 ی ران یا

 

38000 55000 

1211 
چ  ی انر  ییت زناشویاس رضا یمق

 سؤالی  35
 ی ران یا - بزرگساالن   35

 
28000 42000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1296 
در   ییزناشو   تی پرسشنامه رضا

 سالمند  نیزوج
 سالمندان  24

ت از  یزان رضا یم: اسیرمقی ز  3 يدارا
زان  ی)، می(همدمیارتباطات و همدل

و   یو عاطف یروابط جنست از یرضا 
 ت از سالمت همسر یزان رضا یم

 ی خارج

 

20000 31000 

1438 
  ییت زناشو ی شاخص رضا

 )IMS( 
 ی خارج - بزرگساالن  25

 
20000 31000 

  خانواده  ي مندتیس رضا ایمق 1184
(FSS)   

 20000 8000  ی خارج - بزرگساالن   10

 20000 11000  ی ران یا - بزرگساالن  10 یی زناشو   ياس خرسندیمق 1331

   . سازگاري و سالمت 2ـ8

 25000 17000 دارد ی ران یا - بزرگساالن   IS ( 17( ت یمیاس صمیمق 1033

  ییزناشو   ياس سازگاریمق 1183
(DAS) 

 بزرگساالن   32
،  یت، همبستگیاس: رضا یرمقی ز 4يدارا

 توافق و ابراز محبت 
 ی ران یا

 
24000 32000 

1798 
  الك  زناشویی  سازگاري اسیمق
 واالس  ـ

 خارجی  - بزرگساالن  15
 

17000 24000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1735 
 پرسشنامه سازگاري ازدواج 

) فرم الف و ب(  
 دو فرم 

سؤالی   10    
 خارجی  - بزرگساالن 

 
18000 27000 

1224 
بخشش رنجش خاص   اسیمق

 (MOFS) ییزناشو 
 بزرگساالن  10

 و  یرخواهیاس: خیرمقیدو ز  يدارا
 اجتناب  -خشم

 ی خارج
 

11000 25000 

1319 
  خانواده يپرسشنامه سازگار

)FCI ( 
 بزرگساالن  70

،  یطوالن  یی: جدا یینوع جدا  3 یاب ی ارز
 ی دائم يهاییرر و جدا کم يهاییجدا 

 ی خارج
 

34000 48000 

1354 
در ازدواج   يپرسشنامه ناسازگار

 ) DQ( ر ـ استرنبرگ یب 
 ی خارج - بزرگساالن  11

 
8000 20000 

پرسشنامه احساسات مثبت    1377
(PFQ) 

 ی خارج - بزرگساالن  17
 

13000 21000 

1393 
و   يری پذانعطاف ی اب ی اس ارزیمق

 (FACES- III)انسجام خانواده 
 بزرگساالن  40

؛  يریپذ اس: انعطافیرمقی ز  2 يدارا
 انسجام. 

 ی خارج
 

28000 42000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

    در ازدواج یخوشبخت اسیمق 1401
(MHS) 

 ندارد - بزرگساالن  10
 

8000 20000 

1620 
مقیاس احساس خوشبختی  

 بانوان 
 بزرگساالن  41

. اعتماد ـ همدلی ـ  1زیرمقیاس:  3
. عشق ـ صمیمت  2توجه ـ همکاري؛ 

. حمایت ـ  3زناشویی ـ صداقت؛ 
 همدردي ـ کنترل احساسات. 

 ایرانی 

 

- 20000 

1435 
  یاس سالمت خانواده اصلیمق
)FOS ( 

 بزرگساالن  40

ت اظهارات؛  یاس: شفافیرمقی ز 10
 گران؛ ی؛ احترام به ديریپذتیمسئول

رش  یگران؛ پذ یباز بودن نسبت به د
ان  ی ب افراد به ب یست؛ ترغکو ش ییجدا 

گرم   یطیجاد محی احساسات؛ ا از یفیط
ه به عنوان حال و هوا از آن  ک در خانواده 

شود؛ حل اختالفات بدون    یاد می
ا  ی  يق دلسوزی ؛ تشویاسترس اضاف

ن ی ها به اجاد اعتماد به انسانیا ؛ يهمدرد
 ها در اصل خوب هستند. ه انسانکعنوان 

 ی خارج

 

28000 42000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

   یی و جنسی زناشو. 3ـ8

1326 
  یجنس  يهاوارهطرح اسیمق

 مردان 
 بزرگساالن  41

 عامل: گرم  و با محبت،  6
خواه، شور و شوق،  يآزاد ـ رکروشنف

 و زودرنج  يمستقل، منزو
 ی ران یا

 
29000 42000 

 بزرگساالن   45 مردان  یاس طرحوارة جنسیمق 1136
با محبت،   - اس: پرشوریرمقی ز  3 يدارا

 ی مترق -ر کپرخاشگر و روشنف - قدرتمند
 ی خارج

 
28000 42000 

 بزرگساالن   50 زنان  یاس طرحوارة جنسیمق 1137
،  یکرمانت - اس: پرشوریرمقی ز  3 يدارا

 محتاط  -یراحت و خجالت -ح  ی صر
 ی خارج

 
28000 42000 

 بزرگساالن   19 زنان  یجنس ردکعمل شاخص 1138
؛  یروان  یکتحر ؛ لیماس: یرمقی ز  6 يدارا

 .یدردجنس؛ يتمندیرضا ؛ ارگاسم؛ رطوبت
 ی ران یا

 
20000 28000 

1180 
مسائل   یپرسشنامه چند وجه

 ) MSQ( یجنس
 بزرگساالن    60

زیرمقیاس: حرمت جنسی، اشتغال ذهن    12
درونی، آگاهی جنسی،  جنسی، کنترل جنسی  

انگیزش جنسی، اضطراب جنسی، قاطعیت  
جنسی، افسردگی جنسی، کنترل جنسی  

بیرونی، نظارت جنسی، ترس از رابطه جنسی  
 و رضایت جنسی 

 ی خارج

 

39000 56000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

 28000 17000  ی ران یا - بزرگساالن   17 ی ت جنسی پرسشنامه رضا 1181
 27000 18000  ی خارج کیو اشترا  یاس: رابطه تداولیرمقیز 2 بزرگساالن   24 (SRS) یاس رابطه جنسیمق 1182

1186 
درباره   یار قالبک اس افیمق

 مردان  یمسائل جنس
 بزرگساالن    60

اس: ناابرازگري؛ رابطه جنسی معادل  ی رمق ی ز  10
با عمل جنسی است؛ راهبري (هدایت گري)  
عمل جنسی توسط مردان؛ آمادگی همیشگی  

جنسی؛ لمس کردن منجر به عمل  براي عمل  
جنسی؛ رابطه جنسی معادل با آمیزش جنسی  

است؛ نیازمندي عمل جنسی به نعوظ؛  
نیازمندي عمل جنسی به اوج لذت؛ عمل  
 جنسی خود بخودي؛ آگاهی جنسی مردان. 

 ی خارج

 

31000 45000 

  یجنس یپرسشنامه آگاه 1205
(SAS) 

 بزرگساالن    36
،  یجنس ياریاس:  هشیرمقی ز 4يدارا

و   یجنس ي ورز، جرأتینظارت جنس
 یاز جاذبه جنس یآگاه

 ی خارج
 

24000 32000 

1288 
  یجنس تی پرسشنامه رضا

 مردان)   (فرم ییزناشو 
 ی ران یا - بزرگساالن  27

 
22000 32000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1289 
  یجنس تی پرسشنامه رضا

 (فرم زنان)    ییزناشو 
 ی ران یا - بزرگساالن  36

 
24000 32000 

پرسشنامه رضایت جنسی الرسون   1323
(LSSQ) 

 31000 20000  ی ران یا - بزرگساالن  25

1803 
 یجنس   یخواه جان یه   پرسشنامه

 زنان
 بزرگساالن  45

تنوع طلبی در رفتار  زیرمقیاس   3داراي 
؛  گیري اخالقیجهت؛ جنسی

 .جوییصمیمیت
 ایرانی 

 
28000 40000 

  آزمون سنجش انزال زودرس 1324
(AIPE) 

 20000 8000  ی ران یا - بزرگساالن  7

1352 
رد  کعمل ی المللنیشاخص ب 

 ) IIEF( نعوظ  
 بزرگساالن  15

رد ک ارک رد نعوظ، کارک اس: یرمقی ز  5 يدارا
،  یل جنسی، میاوج لذت جنس

و   یاز تماس جنس  يتمندیرضا 
 جانبه همه يتمندیرضا 

 ی خارج

 

14000 25000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

   زندپروري . فر4ـ8

1064 
  ي هاوهیپرسشنامه ش

 آرنولد  يفرزندپرور
 بزرگساالن   30

نش  ک، وايارکاس: اهمالی ر مقیز 3
 الم ک در  یی و پرگو یافراط

 ی خارج
 

24000 32000 

1065 
  ي هاوهیپرسشنامه ش

 ند یبامر  يفرزندپرور
 بزرگساالن   30

و   ي، استبدادياس: آزادگذاری ر مقیز 3
 ن ی والد یاقتدار منطق

 ی ران یا
 

24000 32000 

1190 
  يوه فرزندپروریاس شیمق
 ) MOS(  رکپار

 بزرگساالن   15
  يتفاوت، بدرفتاریاس: ب یرمقیز  3 يدارا

 نترل مفرط کو 
 ی خارج

 
13000 25000 

1256 
  انگی  يپرسشنامه فرزندپرور

)YPI ( 
 بزرگساالن  72

زیرمقیاس: محرومیت عاطفی، رها کردن،    17
اعتمادي/ بدرفتاري، نقص/ شرم، شکست،  بی 

پذیري در مقابل ضرر  کفایتی، آسیب بی وابستگی/  
یا آسیب، خود تحول نایافته / گرفتار، اطاعت،  
ایثار، بازداري هیجانی، معیارهاي سرسختانه/،  

 و  بزرگ منشی، خویشتنداري  /  استحقاق 
توجه،   جلب    ناکافی، پذیرش جویی/  خودانضباطی 

 منفی گرایی/ بدبینی و تنبیه 

 ی خارج

 

35000 50000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

 بزرگساالن  20 هاي فرزند پروري مقیاس روش 1628
شیوه  ؛  گیرسهل  روش  زیرمقیاس:  3

 . شیوه قاطع؛ استبدادي
 ایرانی 

 
- 20000 

1303 
 آالباما   يپرسشنامه والدگر

 وتاه)  ک(فرم 
 بزرگساالن  9

مثبت؛ عدم   ياس: فرزندپروریرمقی ز 3
ثبات در نحوه برخورد با فرزند؛ ضعف در  

 یی نظارت و راهنما 
 ی خارج

 
11000 20000 

1327 
آالباما   يپرسشنامه فرزندپرور

 ) انک ودکفرم (
 ان کودک 42

ن،  ی ت والدک اس: مشاریرمقی ز 5
مثبت، عدم ثبات در نحوه   يفرزندپرور

برخورد با فرزند، ضعف در نظارت و  
 ی ه بدن ی، تنبییراهنما

 ی ران یا

 

29000 43000 

1328 
آالباما   يپرسشنامه فرزندپرور

 ن) ی والدفرم (
42 

ه  ک ینیوالد
تا   8ان کودک

 سال دارند 16

 ين، فرزندپرور ی ت والدک اس: مشاریرمقی ز 5
مثبت، عدم ثبات در نحوه برخورد با فرزند،  

 ی ه بدن ی، تنبییضعف در نظارت و راهنما
 ی خارج

 
29000 42000 

 بزرگساالن  21 مقیاس سبک تربیتی والدین  1675

زیرمقیاس: سبک فرزندپروري مستبدانه؛    4
سبک فرزندپروري بی اعتنا؛ سبک  

گیرانه؛ سبک فرزندپروري  فرزندپروري سهل 
 قاطعانه. 

 ایرانی 

 

- 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

   و فرزندان  انواده . خ5ـ8
 32000 24000  ی ران یا ا مادر یفرم مخصوص پدر   2 باال بهسال 12  25 ن ی والد پرسشنامه نگرش فرزند به 1057

 بزرگساالن   48 کودك   ـ مقیاس ارزیابی رابطه مادر  1097
ش  یرش فرزند، ب یاس شامل: پذ یرمقی ز 4

 و طرد فرزند  يریگ، سهليگرتیحما 
 ی ران یا

 
41000 56000 

 27000 18000  ی خارج ی ت افراطی اس: توجه و حمایرمقیز 2 به باال سال 16  25 ر ک پار ینیوالد  وندیپ ابزار 1160

1240 
   نی وه والد یش كاس ادرایمق
)POPS ( 

 ی نوجوان  30
ت مادر ی مادر، حما ي ریاس: درگیرمقی ز 6

پدر،  يریمادر، درگ ی، گرمياز خودمختار
 پدر  ی و گرم يت پدر از خودمختاریحما 

 ی ران یا
 

22000 32000 

 31000 20000  ی خارج فرم پدر و مادر   2 يدارا نوجوانان  20 ن ی والد   با   نوجوان   تعارض   پرسشنامه  1266

پرسشنامه مقابله خانواده   1356
(FAMCI) 

 بزرگساالن  24
اي و  حرفه زیرمقیاس: جستجوي راهنمایی    3

معنوي، جستجوي حمایت خانوادگی و  
 همسایگی، اثبات اعتماد به نفس خانواده. 

 ی خارج
 

18000 28000 

1391 
رات  ییدادها و تغی پرسشنامه رو
 دگاه نوجوان ی خانواده از د
(A-FILE) 

 نوجوانان  50
اس: نقل و انتقال، مسائل  یرمقی ز 6

ها و  تی، خسارات، مسئولیجنس
 ی مواد و اختالف قانون ها، مصرف ینگران 

 ی خارج
 

31000 45000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1481 
  ـ  نیپرسشنامه روابط والد 

 (PCRS) يفرزند

24 
(فرم پدر  

 و مادر) 
- 

فرم پدر: اثر مثبت؛ مشارکت پدر در  
 امور فرزند؛ ارتباط پدر با فرزند؛ خشم. 

فرم مادر: اتر مثبت؛ سردرگمی؛  
 شناسایی و ادراك؛ ارتباط مادر با فرزند.

 ی خارج

 

24000 32000 

1774 
  به   نگرش  پرسشنامه

 ) ATAQ(  یفرزندخواندگ
  ؛یشناخت يهاجنبه: اسیرمقی ز 2 بزرگساالن  23

 ایرانی  یعاطف و يرفتار يهاجنبه
 

24000 36000 

   ق و تعارضاتال. ط6ـ8

 32000 24000 دارد ی ران یا - بزرگساالن   30 ل خانواده کاس حل مشیمق 1008

1179 
الت  کر مشیاس تفسیمق

 ) CPS(خانواده  
 ی خارج و خودِ فرد  ين فردیاس: ب یرمقیز 2 بزرگساالن   27

 
20000 31000 

1419 
  در یاب ی اس خود ـ ارزیمق

 ی خانوادگ يهاحرانب 
)F-COPES ( 

 بزرگساالن  30

؛  یت اجتماعیسب حما کاس: یرمقی ز 5
ت  یحما  يمجدد؛ جستجو يسازقالب

  یاب یمنظور دستج خانواده بهی؛ بسيمعنو
  ییمنفعل (توانا  یاب ی؛ ارز کم کرش یو پذ

 الت) کرش مشیپذ

 ی خارج

 

24000 32000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1109 
هاي برخورد در  مقیاس شیوه

 (CTS-2)اختالفات زناشویی 
 بزرگساالن    78 

، خشونت  یجسم اس: خشونتیرمقی ز 5
 ب یو آس یالمک ، آزار ی، آزار جنسیروان 

 ی خارج
 

41000 56000 

1210 
  ییاس تعارض زناشویمق
 (KMCS) نزاسک

 ی خارج یی مرحله در تعارض زناشو 3شامل  بزرگساالن   37
 

20000 31000 

1225 
غلط   ي باورها رش یپذ  اسیمق

 ی مربوط به خشونت خانگ
 بزرگساالن  18

زیرمقیاس: انتقاد از شخصیت قربانی،   4
سازي واقعه  انتقاد از رفتار قربانی، کمینه

 و تبرئه فرد خاطی
 ی خارج

 
13000 21000 

1372 
  انتی نگرش به خ اسیمق

 ) یی(زناشو 
 ی ران یا - بزرگساالن  12

 
13000 21000 

1409 
  ی سوء استفاده جسمان  اسیمق

 (PAPS)از همسر 
 ی خارج - بزرگساالن  25

 
20000 31000 

1410 
سوء استفاده   اسیمق
  از همسر ی رجسمان یغ

(PASNP) 
 ی خارج - بزرگساالن  25

 
20000 31000 

1428 
و انتقاد   یعاطف يریاس درگیمق

 ) FEICS(در خانواده 
 بزرگساالن  14

؛  یعاطف ي ریاس: درگیرمقی ز 5
 ی افتی در ي انتقادها

 ی خارج
 

13000 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

 20000 13000  ی خارج - بزرگساالن  MIL ( 14(ازدواج  ي داری شاخص ناپا 1370

1291 
ان درمورد  ک ودک د یعقا  اسیمق

 )CBAPS(  نی طالق والد
 ان کودک 36

تمسخر و اجتناب از هم  اس: یرمقی ز 6
ها، سرزنش پدر، ترس از رها  سن و سال

د به ازدواج  ی شدن، سرزنش مادر، ام
 ن و سرزنش خودیمجدد والد 

 ی خارج

 

24000 32000 

 بزرگساالن  40 ل طالق یپرسشنامه دال 1542

مهارتی  توجهی ـ کمزیرمقیاس: بی 5
رفتاري و جنسی؛ آزار زبانی و رفتاري؛  

مدیریت، زندگی و مالی و  مشکل در 
گیري؛ مشکالت روانی؛ مشکالت  تصمیم 

 مربوط به تعهد زناشویی.

 ی ران یا

 

- 20000 

 بزرگساالن  36 پرسشنامه طالق عاطفی 1644

  و سرزنش؛ سکوت و  زیرمقیاس: انتقاد 9
  عاطفی؛ آمیزش گیري؛ واکنشجبهه

 و  افسردگی  منابع؛ فقدان،  و  عاطفی؛ قدرت
کردن؛   سوم؛ محدود زاویه سرخوردگی؛ 

 جنسی.  مشکالت

 ایرانی 

 

24000 32000 

1673 
مقیاس گرایشات فمنیستی در  

 زنان مطلقه یا در شرف طالق 
 ایرانی  - بزرگساالن  20

 
- 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

   شق . ع7ـ8

 28000 20000  ی خارج ي و رفتار یجان ی، هیمؤلفه: شناخت 3 بزرگساالن   30 (PLS)ن   یاس عشق آتشیمق 1172

1173 
  (PLS)ن   یاس عشق آتشیمق

 وتاه ک فرم 
 ی خارج - بزرگساالن   15

 
13000 20000 

عشق   يهااس نگرشیمق 1174
(LAS) 

 بزرگساالن   42
،  یاس: عشق شهوان یرمقی ز  6 يدارا

گونه، عشق دوستانه، عشق  يعشق باز
 و عشق نوعدوستانه  کی، عشق ملیمنطق

 ی خارج
 

24000 32000 

1175 
 عشق  يهانگرشاس یمق
)LAS-SF وتاه ک) فرم 

 بزرگساالن   24
، عشق  یاس: عشق شهوان یرمقی ز 6

،  یگونه، عشق دوستانه، عشق منطقيباز
 و عشق نوعدوستانه  کیعشق مل

 ی خارج
 

18000 27000 

 بزرگساالن  45 اشترنبرگ  یاس عشق مثلثیمق 1525
زیرمقیاس: صمیمیت؛ شوق و   3

 اشتیاق؛ تصمیم و تعهد. 
 ی خارج

 
25000 36000 

 20000 13000  خارجی  - بزرگساالن  14 مقیاس عشق  1748

مقیاس انگیزه براي تحریک   1767
 حسادت عاشقانه 

 بزرگساالن  22
امتحان/تقویت ارتباطات؛  زیرمقیاس:  5

 انتقام؛ قدرت/کنترل؛ امنیت؛ عزت نفس 
 خارجی 

 
13000 20000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

   . سنجش خانواده8ـ8

  خانواده بلوم رد کپرسشنامه عمل 1402
(FFS) 

 بزرگساالن  75

  ان خود، ی ابراز و ب   ، ی اس: همبستگ ی مق ر ی ز   15
  ، ی ـ سرگرم   ی ذوق   ي ها ش ی گرا   تضاد و تعارض، 

دات  کی تأ   ، ی ـ عقالن   ی فرهنگ   ي ها ش ی گرا 
منبع    ، ي ر ی پذ جامعه   ، ی سازمانده   ، ی مذهب 

  ، ی گسستگ   ، ی آرمان خانوادگ   ، ی رون ی نترل ب ک 
د  ی ق ی خانواده ب   ک سب   خانواده آزادمنش،   ک سب 

 ی دگ ی هم تن به   خانواده مستبد و   ک سب   و بند، 

 ی ران یا

 

39000 56000 

 بزرگساالن    60 (FAD)ابزار سنجش خانواده  1119
اس: حل مساله، ارتباط،  یرمقی ز  7 يدارا

  یختگی، آمیعاطف یها، پاسخ دهنقش
 ی لکرد کارک نترل رفتار و ک، یعاطف

 ی ران یا
 

35000 50000 

1407 
  يریرپذییو تغ وندیشاخص پ

 (FACI8) خانواده
 ی خارج ي ریرپذییو  تغ یاس: دلبستگیرمقی ز 2 بزرگساالن  16

 
17000 25000 

1120 
 ي هایژگیو پرسشنامه 

 ) یی (زناشو  یمردانگـ  ی زنانگ
 ی ران یا - بزرگساالن   35

 
24000 32000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1475 
پرسشنامه نگرش به نقش  

 ی تیجنس
 بزرگساالن  45

اي  هاي کلیشه. پذیرش ویژگی1
 . برابرخواهی جنسیتی. 2جنسیتی؛ 

 ی ران یا
 

29000 43000 

1218 
نقش    ییمعنا يهازمون تفاوتآ

 یجنس
 بزرگساالن  15

و   ی اس: قدرت، همدلیرمقیز 3
 يرویخودپ

 ی خارج
 

13000 25000 

 31000 20000  ی خارج - بزرگساالن   31 (FRS)اس منابع خانواده یمق 1139

1178 
انه  ی گرانترلک ي اس رفتارهایمق

 )CBS(زن و شوهر 
 بزرگساالن   24

نترل  ک، ينترل اقتصادکاس: یرمقی ز 6
ق ترساندن،  ینترل از طر کز، یدآمی تهد

  يق منزوینترل از طر ک،  یجان ینترل هک
 ق فرزندان ینترل از طر کردن و ک

 ی خارج

 

18000 27000 

1185 
  یمردانگ ی افتراق  پرسشنامه

 ) ADMS( اوبورن 
 بزرگساالن    60

،  یت جنسی، هو ياس: ابرمردیرمقیز 5
  ی ، مردانگيو پرخاشگر يگرسلطه

 اهش دادن عواطف ک ارانه و ک محافظه 
 ی خارج

 
31000 45000 

1189 
ش به  یپرسشنامه نگرش و گرا 

 ارتباط قبل از ازدواج 
 ی ران یا - باال سال به 15  25

 
20000 31000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1231 
  يهازوج یخانوادگ اسیمق

 (DCFS) شاغل
 بزرگساالن  31

  ي هاتیاس: نوع ازدواج، مسئولیرمقی ز 6
ر از خود،  یت، تصوی، رضا یخانوادگ
 ی ف شغلی و رد یشغل  يبرتر

 ی خارج
 

22000 32000 

 ن ی والد 34 خانواده  ی بخشقدرت اسیمق 1343
ستم  یاس: خانواده، سیرمقی ز  3 يدارا

 ی اسیـ س یو اجتماع یخدمات
 ی خارج

 
24000 32000 

1347 
  يآورپرسشنامه شاخص تاب

 ) FHI(خانواده  
 ی خارج - بزرگساالن  20

 
18000 27000 

 بزرگساالن  100 ي ابهام مرز  يهااسیمق 1425

اس: همسران مردان مفقوداالثر (زنانی یمق 6
که همسرانشان به هر دلیلی ناپدید  

ها؛ والدین نوجوانانی که خانه  اند)؛ بیوهشده
اند؛ فرزندان (نوجوان و  را ترك کرده

بزرگسال) طالق؛ بزرگساالنی که طالق  
اند؛ مراقبین بیماران دچار اختالل  گرفته

 مشاعر.

 ی خارج

 

49000 70000 
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1350 
رات  ییدادها و تغی پرسشنامه رو

 ) FILE(خانواده  
 بزرگساالن  71

  ين اعضای اس: تعارض ب یرمقی ز 9
از   یناش، فشار  ییتعارض زناشو  خانواده،
  ي،  فشارهايو فرزندپرور يباردار

  ي ، تعامالت و فشارهايو تجار ياقتصاد
مربوط   ي، فشارهایزندگ - ارک مربوط به 

و مراقبت از خانواده، از دست   يماریبه ب 
خانواده، نقل و   ي دادن و فقدان ها

رون خانواده  یا ب ی انتقاالت افراد به درون 
 خانواده  یا حقوقی  یقانون  يو فشارها

 ی خارج

 

39000 56000 

 25000 13000  ی خارج - بزرگساالن  14 (FAS)خانواده    یاس آگاهیمق 1394

1395 
اهداف    يریگاس جهتیمق

 انزاس  ک  ییزناشو 
 20000 8000  ی خارج - بزرگساالن  7

1436 
ه  یپرسشنامه ارتباط اول

 ) PCI( ییزناشو 
 28000 20000  ی خارج - بزرگساالن  25
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تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  سن  عبارات 

 قیمت فایل  تفسیر یی روا
 (تومان) 

 قیمت کاغذي 
 (تومان) 

1493 
  یارتباط  يپرسشنامه الگوها

 ) CPQن (یزوج
 بزرگساالن  35

زیرمقیاس: ارتباط سازنده متقابل؛   3
-نارهکمتقابل؛ ارتباط توقع /  یاجتناب 

 .يریگ
 ی ران یا

 
25000 36000 

1778 
  يداریشن سبک  مقیاس

 31000 18000  ایرانی  یواکنش  سبک  ؛یتأمل سبک: اسیرمقی ز 2 بزرگساالن  18 ن یزوج

 36000 25000  ی خارج - ان کودک 15 خانواده   ینقاشتست  1538

 32000 22000  ایرانی  - بزرگساالن  35 عاطفی خانواده  جوّ  پرسشنامه 1647

1699 
پرسشنامه اخالق مداري در  

 20000 -  ایرانی  - بزرگساالن  20 خانواده 

یافته  مقیاس انسجام سازمان 1756
 ) FOCS(خانواده  

 بزرگساالن  13
  و ي همکار؛ انسجامزیرمقیاس:  4

در   قواعد   وضوح؛ خانواده  در مشارکت 
.خانواده در يرهبر  وضوحخانواده؛   

 ایرانی 
 

11000 20000 
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 ن کفراف  يها. آزمون 9

تعداد   نام آزمون  شناسه 
اعتبار و   زیرمقیاس  هدف  سن  عبارات 

 یی روا
 مت یق

 (تومان) 

1601 
افت یآزمون اندر
  (S.A.T)سالمندان 

 همراه دفترچه راهنما
 سال به باال  65 ر ی تصو 16

ساختار   یاب ی ارز
ق  یت از طر یشخص

 ناخودآگاه 
 80000 ی خارج -

1602 
  (C.A.T)انک ودک افت ی آزمون اندر

 همراه دفترچه راهنما 
 سال   10تا  3 ارت ک   10

  یروان  تی وضع یاب ی ارز
 ان کودک

 120000 ندارد -

1603 
  (T.A.T)افت موضوعی آزمون اندر

 همراه با کتاب راهنما 
 سال به باال  14 ارت ک   31

ها،  جانیها، هقی سا یاب ی ارز
ها و  احساسات، عقده

 ت یبارز شخص  يهاتعارض
 210000 ی خارج -

 ن یهمه سن ارت ک   10   رورشاخ هايکارت 1604
ت  یساختار شخص یاب ی ارز

 ناخودآگاه ق  یاز طر 
 300000 ندارد -

 



 

 

 

 



 

 

شده   تولید  افزارهاينرمفهرست 

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

 مت (تومان) یق شرح  نام نرم افزار  شناسه 

 شناسی روانی . آسیب1

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

 90000 ی با هنجار خارج  ماده 21 ک اضطراب ب آزمون 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
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 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 ماده با هنجارخارج 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
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 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) (مقیاس زیرمقیاس    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
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 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 هنجار ااس و ی رمقیز  2، با ماده 21 آلپورت یمذهب يریگجهت اسیمقافزار نرم 2030

 105000 یران ی اس و هنجار ای 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
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 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 دانش آموز) اس عزت نفس پپ (فرم یمقافزار نرم 2059

 110000   یاس و هنجار خارجیرمقیز   3 يماده، دارا 56 مقیاس درجه بندي مهارت هاي اجتماعی توسط معلمانافزار نرم  2061
 110000   یو هنجار خارجاس یرمقیز   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
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 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 اس و هنجار خارجیرمقیز  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 يداراماده،  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 یهنجار ااس و یرمقیز  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
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 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 بزرگساالن ون 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 گاردنر  (با تفسیر)افزار هوش چندگانه 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 یهنجار ا ماده،  با  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
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 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 یاس و هنجار ا 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
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 مت (تومان) یق شرح  نام نرم افزار  شناسه 

 . خانواده7

 155000   یران یهنجار ا با   ماده 47 وتاه کچ یانر  ییت زناشو ی پرسشنامه رضاافزار نرم 2001
 235000 یرانیاس با هنجار ا ی رمقیز  12با   ماده 115 چ بلند 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 پرسشنامه نگرش فرزند به والدافزار 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 اس و هنجار ای 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 هنجار ااس و یرمقیز  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
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 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 اس و هنجار خارجیرمقی 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) آزمون سنجش انزال زودرس 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 ش به ارتباط قبل از ازدواج 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 سنج ساده، انتخابی و تشخیصی 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 زمینه افزار در  عنوان نرم   18بالغ بر   افزاري مراکز مشاوره * مجموعه نرم 2200

 نمایید.   را مشاهده) 190افزارهاي موجود در این مجموعه قسمت پکیج مراکز مشاوره (صفحه * براي اطالع از نرم



 
 
 

 هايپکیج آزمونفهرست 

یار پویا انتشارات آزمون   
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 هاي مراکز مشاوره پکیج آزمون 
 قیمت افزار نرم قیمت کاغذي  ـ مداد عنوان  شناسه 
  28000  90000 2 کب ی پرسشنامه افسردگ 1117
  59000  140000 (SCL-90-R) ی اختالالت روان  ست یلچک 1016
  147000  350000 سؤالی)   MMPI-2 )567 پرسشنامه 1595
  116000  300000 سؤالی)   MMPI-2 )370 پرسشنامه 1594
  46000  130000 سؤالی)  MMPI )71 پرسشنامه 1593
  147000  400000 (MCMI-III)   3 لون یم ي چند محور ینیپرسشنامه بال 1596
  32000  110000 (GHQ-28) ی پرسشنامه سالمت عموم 1239
 - -  45000 ـ فرم کوتاه  انگ یپرسشنامه طرحواره   1533
 - -  55000 عابدي  تیپرسشنامه خالق 1573
  55000  200000 (MBTI) گز یـ بر  رز یما  ي نماپرسشنامه سنخ 1054
  56000  220000 (فرم بزرگساالن)   زنک یآ یتیپرسشنامه شخص 1078
  62000  220000 (فرم نوجوانان)      زنک یآ یتیپرسشنامه شخص 1655
  123000  280000 کتل       یعامل 16 یتیپرسشنامه شخص 1589
  42000  105000     تیاسم پرسشنامه عزت نفس کوپر  1023
  57000  150000 نئو (فرم کوتاه)  یتیپرسشنامه شخص 1026
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  320000 - - ) بلند نئو (فرم   یتیپرسشنامه شخص 1498
 - -  70000 چندگانه گاردنر  ي هاپرسشنامه هوش 1485
 - -  45000 ی نیبال با تفسیر  نافیآزمون گود  172
  100000  100000 کودکان  ون یر  ی آزمون هوش 1591
  100000  100000 بزرگساالن  ون یر  ی آزمون هوش 1052
 - -  95000 (فرم کودکان)      1 کتل ی آزمون هوش 1598
 - -  95000 (فرم نوجوانان)   2 کتل ی آزمون هوش 1599
 - -  95000 (فرم بزرگساالن)     3 کتل ی آزمون هوش 1600
 - -  42000     هالند جان   یشغل  ـ یلیپرسشنامه رغبت سنج تحص 1053
  32000  90000 بامریند  يپرسشنامه فرزندپرور 1065
  55000  155000 سؤالی 47 چ یانر  ییزناشو   تی پرسشنامه رضا 1346
 - -  21000      ییزناشو انت یپرسشنامه نگرش به خ 1372
 - -  36000      ن یزوج یارتباط  يپرسشنامه الگوها 1493

,5 (تومان)  مجموع قیمت بدون تخفیف جشنواره 154 ,000 

,3 (تومان)   مجموع قیمت با تخفیف جشنواره 005 ,000 
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 هوشی هاي  پکیج آزمون 
 قیمت افزار نرم قیمت کاغذي  ـ مداد عنوان  شناسه 
 - -  20000 زمون اسلوسن آ 1652
 - -  70000 زمون هوش چندگانه گاردنر آ 1485
 - -  100000 هاي کهس زمون مکعبآ 1590
 - -  18000 آزمون هوشی آدمک گودیناف  1009
  100000  100000 بزرگساالن آزمون ریون  1052
  100000  100000 آزمون ریون کودکان  1591
  120000  120000 آزمون ریون پیشرفته  1592
 - -  95000 (کودکان) 1مقیاس هوشی کتل ـ مقیاس  1598
 - -  95000 (نوجوانان)  2مقیاس هوشی کتل ـ مقیاس  1599
 - -  95000 (بزرگساالن)  3مقیاس هوشی کتل ـ مقیاس  1600

,1 (تومان)  مجموع قیمت بدون تخفیف جشنواره 331 ,000 

008 (تومان)   مجموع قیمت با تخفیف جشنواره ,000 
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 فرافکن هاي پکیج آزمون 
 قیمت افزار نرم قیمت کاغذي  ـ مداد عنوان  شناسه 
 - -  36000 آزمون نقاشی خانواده  1538
 - -  80000 (SAT)آزمون اندریافت سالمندان   1601
 - -  120000 (CAT)آزمون اندریافت کودکان   1602
 - -  210000 (TAT)آزمون اندریافت موضوع   1603
 - -  300000 آزمون رورشاخ  1604

674 (تومان)  مجموع قیمت بدون تخفیف جشنواره ,000 
060 (تومان)   مجموع قیمت با تخفیف جشنواره ,000 
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 هاي شخصیت پکیج آزمون 
 قیمت افزار نرم قیمت کاغذي  ـ مداد عنوان  شناسه 
  42000  105000 عزت نفس کوپراسمیت پرسشنامه  1023
  56000  220000 (فرم بزرگساالن)  زنک یآ یتیپرسشنامه شخص 1078
  62000  220000 ) نوجوانان(فرم   زنک یآ یتیپرسشنامه شخص 1655
  57000  150000 نئو (فرم کوتاه)   یتیپرسشنامه شخص 1026
  320000 - - ) بلند نئو (فرم   یتیپرسشنامه شخص 1498
 - -  32000 گرایی فراست پرسشنامه کمال 1153
  60000  155000   ) بلندشناختی ریف (فرم  پرسشنامه بهزیستی روان 1207
  66000  180000   هاي تفکر استرنبرگ سبکپرسشنامه   1413
 - -  55000 عابدي  تیپرسشنامه خالق 1573
  32000  90000   گیري آلپورتپرسشنامه جهت 1002
  48000  105000   پرسشنامه شخصیتی سیاتل 1091
  123000  280000 کتل   یعامل 16 یتیپرسشنامه شخص 1589
  32000  90000 شادکامی آکسفوردپرسشنامه   1067
  36000  90000 آوري کانر و دیویدسون پرسشنامه تاب 1290
  36000  85000 پرسشنامه ابعاد هویت  1025

,2 (تومان)  مجموع قیمت بدون تخفیف جشنواره 278 ,000 
,1 (تومان)   مجموع قیمت با تخفیف جشنواره 007 ,000 
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 هاي خانواده پکیج آزمون 
 قیمت افزار نرم قیمت کاغذي  ـ مداد عنوان  شناسه 
  32000  90000 بامریند   هاي فرزندپروريشیوهپرسشنامه   1065
  56000  100000 ك ودک ـ  مادر  رابطه  ی اب ی اس ارزیمق 1097
  50000  125000 (FAD) ابزار سنجش خانواده  1119
  56000  100000 (MSQ)ی مسائل جنس یپرسشنامه چند وجه 1180
 - -  32000   (DAS)یی زناشو   ياس سازگاریمق 1183
  31000  80000   نی والد با نوجوان   تعارض پرسشنامه 1266
  31000  85000 الرسون   یت جنسی پرسشنامه رضا 1323
  20000  65000 یی زناشو   ياس خرسندیمق 1331
  55000  155000 سؤالی)   47(   چیانر  ییزناشو   تی پرسشنامه رضا 1346
 - -  27000   آوري خانواده پرسشنامه شاخص تاب 1347
 - -  21000 یی زناشو انت یپرسشنامه نگرش به خ 1372
 - -  56000 پرسشنامه عملکرد خانواده بلوم  1402
 - -  36000 ن یزوج یارتباط  يپرسشنامه الگوها 1493
 - -  45000 (فرم کوتاه)  پرسشنامه طرحواره یانگ  1533

 1,348,000 (تومان)  مجموع قیمت بدون تخفیف جشنواره
087 (تومان)   مجموع قیمت با تخفیف جشنواره ,000 
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 هاي تشخیصی پکیج آزمون 
 قیمت افزار نرم قیمت کاغذي  ـ مداد عنوان  شناسه 
  46000  125000 (DASS-42) مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس  1006
 - -  56000 آزمون بندرگشتالت  1015
  59000  140000 (SCL-90-R) ی اختالالت روان  ست یلچک 1016
  147000  350000 سؤالی)   MMPI-2 )567 پرسشنامه 1595
  116000  300000 سؤالی)   MMPI-2 )370 پرسشنامه 1594
  46000  130000 سؤالی)  MMPI )71 پرسشنامه 1593
  147000  400000 (MCMI-III)   3 لون یم ي چند محور ینیپرسشنامه بال 1596
  28000  90000   2افسردگی بکپرسشنامه   1117
 - -  42000 اضطراب کتلپرسشنامه   1731
 - -  45000 ی نیبالبا تفسیر   نافیآزمون گود  1763
  49000  125000 صفت اضطراب اسپیلبرگر  ـ  پرسشنامه حالت 1351
 - -  36000 عملی مادزلی  ـ  پرسشنامه وسواس فکري 1076

,2 (تومان)  مجموع قیمت بدون تخفیف جشنواره 774 ,000 
,1 (تومان)   مجموع قیمت با تخفیف جشنواره 006 ,000 
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 هاي سازمانی ـ شغلیپکیج آزمون 
 قیمت افزار نرم قیمت کاغذي  ـ مداد عنوان  شناسه 
  32000  90000   مسلش یشغل یفرسودگ پرسشنامه 1003
  50000  125000 (JDI)ی  ت شغلی رضا  پرسشنامه 1058
  39000  80000 (HSE)ی پرسشنامه استرس شغل 1061
 - -  32000 ی پرسشنامه رجحان شغل 1135
 - -  27000 ی سازمان  تعهد پرسشنامه 1158
 - -  27000 یشغل يریگمیدر تصم يارآمدک خوداسیمق 1196
 - -  32000 ی رد شغلکپرسشنامه عمل 1339
 - -  20000 (MLQ)  عاملیپرسشنامه رهبري چند  1398
 - -  46000 پرسشنامه کیفیت زندگی کاري  1490
 - -  25000 مقیاس بهزیستی در کار  1508
 - -  27000 کارکنان پرسشنامه رفتار نوآورانه  1571

 652,000 (تومان)  مجموع قیمت بدون تخفیف جشنواره

042 (تومان)   مجموع قیمت با تخفیف جشنواره ,000 
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 هاي تحصیلی پکیج آزمون 
 قیمت افزار نرم قیمت کاغذي  ـ مداد عنوان  شناسه 
  32000  105000 امتحان ساراسون  پرسشنامه اضطراب 1013
 - -  34000  ان راتر ـ فرم معلمکودکيپرسشنامه رفتار 1036
 - -  31000 ان راتر ـ فرم والدین کودکيپرسشنامه رفتار 1037
 - -  32000   یلیتحص یدهپرسشنامه خودنظم 1045
 - -  42000 جان هالند  یلیسنج تحصآزمون رغبت 1053
 - -  57000 آموزان دانش يری پذتی مسئولسنجشپرسشنامه 1195
 - -  27000 ی لیتحص شرفتیآزمون اضطراب پ 1243
 - -  25000 لب ک  ي ریادگی  يهاکسب  شده اصالح  اسیمق 1273
 - -  21000 مقیاس اشتیاق تحصیلی ـ اشتیاق رفتاري، عاطفی و شناختی 1474
 - -  32000 پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی  1495

 438,000 (تومان)  قیمت بدون تخفیف جشنوارهمجموع 
082 (تومان)   مجموع قیمت با تخفیف جشنواره ,000 

 
 

 



 199 ا  یار �وی ���والت آز�ون����ت 

 

 هاي ورزشی پکیج آزمون 
 قیمت افزار نرم قیمت کاغذي  ـ مداد عنوان  شناسه 
 - -  25000 رقابت در ورزش   24اضطراب آزمون 1024
 - -  25000 ورزشی  جو  پرسشنامه 1070
 - -  27000 ورزشی  اضطراب مقیاس 1071
 - -  32000 دهی ورزشی پرسشنامه خودنظم 1080
 - -  42000 ی ورزش يهازهیانگ  هپرسشنام 1094
 - -  21000 گرایی و خودگرایی در ورزش پرسشنامه تکلیف 1095
 - -  36000 گري بدنی پرسشنامه خودتوصیف 1100
 - -  34000 مربیان ورزشی مقیاس نگرش نسبت به  1140
 - -  21000 مقیاس هویت ورزشی  1141
 - -  27000   ورزشکار  ي ریگجهت يچند بعد اسیمق 1228
 - -  34000 ورزش  زهیانگ اسیمق 1229
 - -  27000 ورزش  ناتیتمر میپرسشنامه تنظ 1313
 - -  32000 اي ورزشکارانهاي مقابلهپرسشنامه مهارت 1489
 - -  39000 مقیاس رهبري در ورزش  1523
 - -  25000 در ورزش  یپرسشنامه ذهن آگاه 1527

 447,000 مجموع قیمت بدون تخفیف جشنواره (تومان) 
902 مجموع قیمت با تخفیف جشنواره (تومان)  ,000 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجهیزاتفهرست   

  و کلینیکی  آزمایشگاهی
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 و کلینیکی  تجهیزات آزمایشگاهیفهرست 
 ) تومان (قیمت  توضیحات  کلینیکی عناوین تجهیزات آزمایشگاهی و شناسه 

168 

 شغلی  هاي مهارت ارزیابیمجموعه 
 وسیله دستگاه و  8شامل 

 )Occupational Skills Assessment Test ( 
 PM-OSAT66019مدل 

تواناندازه  براي در  پیشرفت  انجام  گیري  در  افراد  کار  به  بازگشت  توانایی  و  بخشی 
مهارت حرکتی   ادراك،   هماهنگی دست و چشم، کارها/کارهایی که به مهارت دستی،  

شود. همچنین براي انتخاب و آموزش  هاي  دیگر نیاز دارند، استفاده میثابت و مهارت
هاي متناسب با مونتاژ و سایر مشاغلی که به مهارت  نیروي کار مناسب جهت شغل

 رود.هاي تکراري نیاز دارند، به کار میحرکت

 

169 

 هاي دستی مهارتمجموعه آزمون 
 شامل ده وسیله و آزمون ابزاري 

 )Manual Dexterity Test(  
 PM-MDT670110 مدل

اندازه  توان براي  در  پیشرفت  انجام  گیري  در  افراد  کار  به  بازگشت  توانایی  و  بخشی 
  ادراك،   کارها/کارهایی که به مهارت دستی، مهارت دستی ظریف، هماهنگی دست و چشم، 

شود. همچنین براي انتخاب  هاي دیگر نیاز دارند، استفاده می ثابت و مهارت مهارت حرکتی  
نیروي کار مناسب جهت شغل  به  و آموزش  با مونتاژ و سایر مشاغلی که  هاي متناسب 

 رود.  هاي تکراري نیاز دارند، به کار می مهارت حرکت 

 

170 

 هاي مهارت انگشتان دستمجموعه آزمون
 ي شامل سه آزمون ابزار 
 )Finger Dexterity Test Boards ( 

 PM-FDT680111مدل 

اندازه  توانبراي  انجام  گیري پیشرفت در  افراد در  به کار  بازگشت  توانایی  بخشی و 
مهارت    ادراك،  کارها/کارهایی که به مهارت دستی ظریف، هماهنگی دست و چشم،

شود. همچنین براي انتخاب  دارند، استفاده میهاي دیگر نیاز  حرکتی ثابت و مهارت
هاي متناسب با مونتاژ قطعات ظریف و سایر  و آموزش نیروي کار مناسب جهت شغل

 رود.  هاي تکراري ظریف نیاز دارند، به کار میمشاغلی که به مهارت حرکت
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160 
 ت دستگاه هماهنگی دو دس 

  (Two - Hand Coordination Test)  
 PM-TCT58011مدل  

زمان و هماهنگ به کار این آزمون براي ارزیابی توانایی حرکت هر دو بازو به صورت هم 
بازو هست. می  رود و برخالف عامل  هماهنگی دو دست، حرکت درگیر، حرکت کل 

به گروه  مربوط  بیشتر  بازو  دو  ـ هماهنگی  رانندگی  و  ـ کنترلی  اپراتوري  هاي شغلی 
 شود. تور جرثقیل به وضوح دیده می اپراتوري هست و در اپرا 

 

161 
 ر آزمون مهارت دستی رود 

 (Roeder Manipulative Aptitude Test)  
   PM-RMA64017مدل 

این آزمون براي ارزیابی سرعت حرکت و مهارت دست، بازو و انگشتان فرد/ افراد براي  
ابتدایی در زمانی که مهارت  آموزان مقطع  مشاغل مرتبط و همچنین براي ارزیابی دانش 

 رود. یک نیاز اولیه است، به کار می 
 

162 
 ی آزمون مهارت ابزار دست 

 (Hand Tool Dexterity Test)  
 PM-HTD59012مدل 

این آزمون براي ارزیابی مهارت و سرعت عمل یک فرد در استفاده از ابزارهاي مکانیکی  
 رود. شغلی در استفاده از این ابزارها و ابزارهاي مشابه به کار می    ي معمولی و تعیین عالقه 

 

163 
 و بورد پردیگپِ

 (Purdue Pegboard Test)  
 PM-PPT60013مدل 

صورت یک دستی و دو این آزمون براي ارزیابی مهارت هماهنگی چشم و دست به
شناختی براي دستی، سرعت عمل فرد آزمودنی، همچنین براي ارزیابی عصب روان

 رود.هاي مغزي  به کار میسازي ضایعات و نقصکمک به محلی
 

164 
 بورد شیاردار پگ

 (Grooved Pegboard Test)  
 PM-GPT63016مدل 

  رود. این آزمون براي ارزیابی هماهنگی چشم و دست و سرعت عمل فرد آزمودنی به کار می 
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165 
 ر کان  ـ  آزمون مهارت انگشتان اُ 

 (O'Connor Finger Dexterity Test)  
 PM-OFD61014مدل  

به  به کار  براي ارزیابی حرکت سریع اجسام،  برداشتن و قرار دادن قطعات کوچک  ویژه 
رود. از این آزمون براي ارزیابی نیروي کار در خطوط مونتاژ قطعات کوچک و دقیق  می 

تولید   محورها،  تنظیم  آرمیچرها،  ا کنتوره مانند  مونتاژ  مونتاژ  ،  مینیاتوري،  قطعات 
    شود. ... استفاده می   هاي کوچک و پیچی هاي مکانیکی و دیجیتال، سیم ساعت 

 

166 
 ر کان  ـ  آزمون مهارت پنس اُ 

  (O'Connor Tweezer Dexterity Test)  
 PM-TDT62015مدل 

اندازه  را  موارد مشابه  یا  پنس  از موچین،  فرد  استفاده یک  آزمون، سرعت  گیري این 
کند و براي سنجش و انتخاب نیروي مناسب براي کارهایی که شامل دقت و ثبات می 

به کار می  ابزارهاي دستی کوچک است  از  استفاده  در دست   forcepsمانند  ؛  رود در 
 یا پنس در دست یک تعمیرکار ساعت و ...  جراح  و   آناتومیست

 

167 
 ا سوتآزمون مهارت دستی مینه 

 (Minnesota Manual Dexterity Test)  
 PM-MMDT65018مدل 

این وسیله یک تست استاندارد و مکرر براي ارزیابی توانایی یک فرد براي حرکت کوچک  
گیري یک موضوع ساده با حرکت سریع دست  اجسام در فواصل مختلف  است و براي اندازه 

  بزرگ   ي مل حرکت یک عضله طور کلی براي ارزیابی مهارت حرکتی درشت شا و چشم و به 
   رود.  و هدفی که دقت حرکت در آن چندان مهم نیست، به کار می 

 

*158 
  گ بورد تک دستی و دو دستیآزمون پِ 

(Unimanual & Bimanual Pegboard Test)  
 PM-BPB56003مدل 

براي ارزیابی مهارت ظریف   ؛   2و دو جعبه    1دو جعبه    است: مجموعه    4این وسیله داراي 
 رود. انگشتان دست به صورت تک دستی و دو دستی و هماهنگی چشم و دست به کار می 

 

*171 
 آزمون پگ بورد تک دستی

  (Unimanual Pegboard Test)  
 PM-UPB56003مدل 

و براي ارزیابی مهارت ظریف انگشتان دست به    است مجموعه    2این وسیله داراي  
 رود.دست به کار می صورت تک دستی و هماهنگی چشم و  
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*159 
 سازي پولک فلزي آزمون مرتب

(Metal Washer Sorting Test) 
 PM-SC57004مدل 

  در  المسه   حس  و   بینایی  ادراك   طریق   از  تشخیص   سرعت  و   توانایی   ارزیابی  براي  وسیله  این 
به کار می   تشخیص  با رود. این مجموعه داراي شش گروه ده ضخامت و  قطر    تایی سکه 

 ضخامت و قطر متفاوت است. 
 

*146 
 دستگاه سنجش سرعت تایپ 

 )Type Tester  (   
 PM-TT47962مدل 

رود.  زمانی به کار می   ي ه گیري سرعت تایپ و تعداد ضربات انگشتان در یک باز براي اندازه 
 . است گرافیکی بوده و به صورت لمسی    نمایشگر این دستگاه داراي زبان فارسی و  

 

*147 
 دستگاه بیوفیدبک دماي بدن 

 )Temperature Feedback(     
 PM-TE48962مدل 

 دهم   یک   دقت   با   دما  دیجیتال   گیري اندازه   بوده و براي   دما   سنسور   دو   داراي   دستگاه   این 
 نقطه  یک  دماي  ي مقایسه   یا  بدن  مختلف   نقاط   دماي   مانیتورینگ  سانتیگراد،  ي درجه 
 تمرکز   با  بدن  پوست   دماي  افزایش   یا   کاهش   ي مشاهده   براي   همچنین  نفر،   چند   از بدن

 شناسی روان  هاي کلینیک  در  دستگاه  این . رود می  کار به   آن  بر  روانی)   زیستی  (بازخورد 
 نمایش   با   همراه  گرافیکی   نمایشگر   و   فارسی   زبان   داراي   و   دارد   کاربرد   پزشکی روان   و 

 .است  شده  استفاده   دیجیتال   سنسور   از آن   در  و  بوده  دما   تغییرات  نمودار

 

*141 
 یادگیري سرعت و  حافظه  سنجش دستگاه

(Memory and Learning Speed Measurement) 
 PM-MLS41951مدل 

  سرعت  و  حافظه  ارزیابی  و  خطا  و  آزمون   طریق  از  یادگیري   هايآزمایش  انجام  براي
  مختلف  هاي برنامه داراي  و  بوده صورت لمسیبه  دستگاه   این .  رودمی  کار  به  یادگیري

 .است انگلیسی و  زبان فارسی  به
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*142 
 یادگیري پالس   سرعت   و   حافظه   سنجش   دستگاه 

(Memory and Learning Speed Measurement Plus) 
 PM-MLS42952مدل 

هاي یادگیري از طریق آزمون و خطا و ارزیابی حافظه و سرعت یادگیري به  براي انجام آزمایش 
هاي مختلف به زبان فارسی و  رود. این دستگاه به صورت لمسی بوده و داراي برنامه کار می 

 است. وتر  این مدل از دستگاه داراي تنظیمات پیشرفته و انتقال اطالعات به کامپی   . است انگلیسی  
 

*145 
   )    Trace In Mirrorدستگاه ترسیم در آینه (

    PM-TM46962 مدل 

  ي بزرگ و کوچک استاندارد با مرزها   ي به شکل ستاره   ی ط ی مح   ي رها ی مس   ي دستگاه دارا   ن ی ا 
برا   است دار  دندانه  انتقال دوجانبه از طر   ي ر ی ادگ ی سنجش    ي ها ش ی انجام آزما    ي و    ق ی و 

زبان    ي دستگاه دارا   ن ی ا   د ی جد   ک ی الکترون   ستم ی رود. س ی به کار م   نه ی در آ   ر ی تصو   م ی ترس 
 است.   ی بوده و به صورت لمس   ی ک ی راف گ    نمایشگر و    ی فارس 

 

*148 
 دستگاه مترونوم 
(Metronome)      

   PM-M45961مدل 

.  شود ی استفاده م   ي دار ی ـ شن   ي دار ی صورت د مشخص به   ی زمان   ي بازه   ک ی   ي ر ی گ اندازه   ي برا 
  و ... کاربرد دارد.  ی گفتار در گفتار درمان   د ی تول   ي بند زمان  ي برا   ، ی شناس روان   شگاه ی در آزما 

 است.   ی بوده و به صورت لمس   ی ک ی گراف   شگر ی و نما   ی زبان فارس   ي دستگاه دارا   ن ی ا 
 

*128 
 دستگاه بیوفیدبک 

(G.S.R Biofeedback)  
 PM-GS25881مدل 

واکنش  مقاومت  تغییرات  سنجش  سیستم (پوست    گالوانیکیهاي  براي  تغییرات 
رود. کار می  منظور کنترل فشار روانی، ریلکسیشن، هیپنوتیزم و ...  بهبه  )سمپاتیک

شناسی هاي روانپزشکی و آزمایشگاهشناسی، روانهاي رواناین دستگاه در کلینیک
  قابل استفاده است.  

 

*110 
 نما / تاشیستوسکوپ دستگاه محرك

(Tachistoscope)      
 PM-TA7871مدل 

به   ...هاي انگیزش و ادراك،  ظرفیت ادراك، انگیزش و  حافظه و براي انجام آزمایش
 . )LCD  نمایشگر با اکریلیک   جنس  از  جعبه(  رودکار  می
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*129 
 دستگاه بیوفیدبک ضربان قلب 

(E.C.G Biofeedback)     
   PM-EC26881مدل 

هاي مختلف  تغییرات ضربان قلب در اثر محرك   ي براي سنجش و مطالعه    LCDبا نمایشگر 
رود.  این دستگاه در   منظور کنترل فشار روانی، ریلکسیشن، هیپنوتیزم و ... به کار می به 

 شناسی قابل استفاده است. هاي روان پزشکی و آزمایشگاه شناسی، روان هاي روان کلینیک 
 

*134 
 کاناله  4دستگاه بیوفیدبک 

(GSR/ECG/Temp. Biofeedback)  
 PM-BI28911مدل 

ارا  براي سنجش و مطالعه   يه ئ براي  تغییرات مقاومت   ي بازخورد دیداري و شنیداري 
، تغییرات ضربان قلب، )تغییرات برانگیختگی سمپاتیک ( هاي گالوانیکی پوست  واکنش 

منظور کنترل فشار روانی، ریلکسیشن، هیپنوتیزم و تغییرات دما در دو نقطه از بدن به 
 دارد.   کاربرد  شناسیهاي روان پزشکی و آزمایشگاه شناسی، روان هاي روان ... در کلینیک 

 

*135 
 ماز ثبات دیجیتال

(Recorder Maze)   
   PM-RM31914مدل 

مشاهده، حرکتی به روش  ـ  هاي یادگیري حسی  براي انجام آزمایش  LCDبا نمایشگر  
هاي مختلف طبق  داراي برنامه  و  رودآزمایش و خطا و ارزیابی تجسم فضایی به کار می

 کند.   این دستگاه زمان انجام آزمایش و تعداد خطا را ثبت می است. استاندارد 
 

138 
  بخش الکترونیک ـ بیوفیدبک جیبیدستگاه آرام 

(GSR2)   
   PM-GS32915مدل  

طراح  اساس جدیدترین  انجام  بر  و  استرس  کاستن  براي  استفاده  قابل  دنیا.  روز  ی 
  تمرینات ریلکسیشن در محل کار و منزل.

 

117 
 سنج  هاي المسهسوزن 

  PM-TN14881مدل 

اندازه  آستانهبراي  ناحیه  ي گیري  در  تماس  احساس  و    يمطلق  دست  از  کوچکی 
 21ها بر حسب صدم گرم و به تعداد رود. وزن سوزنآشنایی با روش ثابت به کار می

 ها یک گرم است. وزن آن بیشترین  وزن سوزن یک صدم گرم و کمترینعدد است. 
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*119 
   سنج واکنش  دستگاه زمان

(Reaction Timer) 
 PM-RT16881مدل  

کند تا به طور ارادي و با یک حرکت معین در مقابل  صرف می گیري زمانی که فرد براي اندازه 
بسیار مهمی است که    ي این زمان اندازه   . یک تحریک کم و  بیش پیچیده واکنش نشان دهد 

گیرد. این دستگاه  ذهنی مورد استفاده قرار می   تعداد زیادي از فرآیندهاي حسی یا   ي براي مطالعه 
  LCDي مختلف و سه نوع محرك نوري و نمایشگر  ها داراي دو نوع محرك صوتی با فرکانس 

هاي سنجش زمان واکنش ساده، انتخابی و تشخیصی به صورت  و براي انجام آزمایش   است 
 رود. در ضمن زمان واکنش داراي دقت یک هزارم ثانیه است. دستی و اتوماتیک به  کار می 

 

*143 
 سنج واکنش پالس  دستگاه زمان

(Reaction Timer Plus) 
 PM- RTP43953مدل 

هاي مختلف و سه نوع محرك نوري این دستگاه داراي دو نوع محرك صوتی با فرکانس 
 هاي سنجش زمان واکنش ساده، و براي انجام آزمایش   استلمسی    LCDو نمایشگر  

رود. در ضمن زمان واکنش صورت دستی و اتوماتیک به کار می انتخابی و تشخیصی به 
 ي م ثانیه است. صفحه نمایشگر لمسی، نمایش جدولی نتایج، حافظه داراي دقت یک هزار

 این دستگاه است.   يهاي برجسته داخلی و رابط کاربري فارسی، از ویژگی 

 

*144 

  
 سنج واکنش پرو دستگاه زمان

 (Reaction Timer Pro)   
 PM- RTP44954مدل 

فرکانس با  نوع محرك صوتی  نوع محرك این دستگاه داراي دو  هاي مختلف و سه 
هاي سنجش زمان واکنش  و براي انجام آزمایش  استلمسی    LCDنوري و نمایشگر  

رود. در ضمن زمان  صورت دستی و اتوماتیک به کار میانتخابی و تشخیصی به ساده،
نمایش جدولی   لمسی،  نمایشگر  است. صفحه  ثانیه  هزارم  یک  دقت  داراي  واکنش 

تنظیمات پیشرفته از طریق رایانه و   نتقال اطالعات به رایانه،ا، داخلی ينتایج، حافظه
  این دستگاه است.   يهاي  برجستهسیم، از ویژگیپشتیبانی از شاسی بی
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*156 
 سنج واکنش کامپیوتريدستگاه زمان

   PM-RT55002مدل  

صوتی  هاي رنگی و   افزار کامپیوتري عرضه شده و داراي محرك  این دستگاه به همراه نرم  
هاي  کند و براي انجام آزمایش گیري می بوده و زمان واکنش را با دقت یک هزارم ثانیه اندازه 

رود. تمام محاسبات و اطالعات  سنجش زمان واکنش ساده، تشخیصی و انتخابی به کار می 
  . است و قابل تحلیل  شود  می افزار ذخیره  در نرم 

 

*157 
 امپیوتريک  دستگاه سنجش دقت انتخابی و پراکنده

 PM- SDA54001مدل 
می کار  به  پراکنده  و  انتخابی  توجه  و  دقت  سنجش  براي براي  دستگاه  این  رود. 

 .استافزار کامپیوتري هاي سنی مختلف قابل استفاده بوده و داراي نرمگروه
 

*149 

 دستگاه ماز 
(Maze System)     

 PM-MZ49961- 4مدل 
  

یادگیري حسی ـ حرکتی به روش مشاهده، آزمایش و خطا، هاي  براي انجام آزمایش 
رود. این دستگاه داراي و ثبت تعداد خطا به کار می   ) ماز( گیري زمان حل البیرنت اندازه 

  شود. که به صورت تکی عرضه می   است   Tو بر عکس ماز    T، ماز  U، برعکس ماز  Uماز    4
  .  است و به صورت لمسی  گرافیکی بوده    نمایشگراین وسیله داراي زبان فارسی و  

 

*150 
 ) ماز  (دودستگاه ماز  

(Maze System)     
 PM-MZ49965مدل 

ـ حرکتی به روش مشاهده، آزمایش و خطا، اندازه براي انجام  آزمایش  گیري  هاي یادگیري حسی 
  Tو ماز   Uماز    2رود. این دستگاه داراي  و ثبت تعداد خطا به کار می   ) ماز ( زمان حل البیرنت  

 . است گرافیکی بوده و به صورت لمسی    نمایشگر . این وسیله داراي زبان فارسی و  است 
 

*151 
 ) چهار ماز (دستگاه ماز  

(Maze System)     
 PM-MZ49966مدل 

حرکتی به روش مشاهده، آزمایش و خطا،    ـهاي یادگیري حسی براي انجام آزمایش 
به کار می  )ماز (گیري زمان حل البیرنت  اندازه تعداد خطا  ثبت  این دستگاه  و  رود. 

.  این وسیله داراي زبان  است Tو بر عکس ماز  T، ماز U، برعکس ماز Uماز  4داراي 
 . استگرافیکی بوده و به صورت لمسی  نمایشگر فارسی و 
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*124 
 الکتروشوك دستگاه 

 PM-ES21881مدل 
آزمایش  انجام  شرطیبراي  اعتیاد،  هاي  ترك  مانند  کلینیکی  کاربردهاي  و  سازي 

 رود. بیزارسازي، توقف فکر و... به کار می
 

*152 
 دستگاه سنجش آستانه ادراك سوسو  

   PM-SS50962مدل 

براي   و زن  ادراك یک منبع نوري چشمک   ي گیري آستانه براي اندازه   LCDبا نمایشگر  
رود. این دستگاه داراي زبان فارسی کار می   مطلق و اختالفی  به   ي انجام آزمایش آستانه 

 قدیمی حذف شده است.   يگرافیکی بوده و تمام کلیدهاي موجود در نمونه   نمایشگر  و 
 

136 
 آزمون برج لندن 

 (Tower of London) 
 PM-TL29912مدل 

، ارزیابی کارکردهاي اجرایی هاآن  امل مجموعه تکالیفی است که هدفاین آزمون ش 
برنامه( به  است. این آزمون از جمله آزمون  ) ریزي و حل مسألهتوانایی  هاي حساس 

   است.عملکرد لوب فرونتال 
 

137 
 کش تخمین فاصله  خط

   PM-R30913مدل 
  .)اکرلیک و حک با لیزرجنس  (رود براي سنجش دقت تخمین فاصله به کار می 

115 
   (DAF & SPEECH)افزار گفتارآموز نرم

   PM-DS12861مدل 

، Recording and Playback  ،Mask  ،Metronome  توان افزار میاز امکانات این نرم
DAF  ،نمایش متن و تصویر هم زمان با پخش صدا، تکرار و تأخیر در تکرار  قابلیت 

   صداي ضبط شده را نام برد.
 

109 
 (PM)دستگاه آالرم شب ادراري 

 PM-A6871مدل 

ادراري کنشی و بدون  این دستگاه براي کمک به درمان شب ادراري مبتالیان به شب
رود و مجهز به دو نوع آالرم، لرزاننده و سیستم تأخیر عارضه فیزیولوژیک به کار می

انجام می  است  با رفلکس شرطی  گیرد. این دستگاه داراي پروانه ساخت از  و درمان 
 .  استاداره کل تجهیزات پزشکی 
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*120 
   )مطابق با نمونه اصلی(سنج  سنگینی 

   PM-GM17881مدل 
گیري آستانه اختالفی و آشنایی اجمالی با روش ثابت و قانون وبر. این ابزار داراي اندازه

 . استوزنه  24
 

121 
 ) مطابق با نمونه اصلی ( خطاي بینایی ـ حرکتی دمور  

   PM-DE18881مدل  
این وسیله براي بررسی پدیده اثر تضاد و نشان دادن این که ادراك عین واقعیت نیست  

 رود.به کار می
 

*153 
 پیرون  V دستگاه لرزش سنج 

 (V Hand Shake Accuracy Meter) 
    PM-QV51962مدل 

اساس   بر  که  آزاد،   حرکت  یک  وسیله  به  خط  یک  ترسیم  در  دقت  مطالعه  براي 
می انجام  فضایی  می  گیردمسیرهاي  سیستم شوداستفاده  به  مجهز  دستگاه  این   .

 .استو به صورت لمسی  )دي گرافیکیسیداراي زبان فارسی و ال(الکترونیک جدید  
 

*154 
   گیريسنج دقت هدفدستگاه لرزش

(Hole Hand Shake  Accuracy Meter) 
  PM-AP52962مدل 

  این .  رودمی  کار   به  ارادي   غیر   حرکات وسعت و  گیرهدف  حرکت  یک  گیرياندازه  براي 
  دي گرافیکی)سیال  و   فارسی زبان  (داراي  جدید  الکترونیک   سیستم  به  مجهز   دستگاه

 .است  لمسی صورت  به  و
 

113 
 ها دستگاه ترکیب رنگ

(Colours Mixture-Making) 
    PM-P10871مدل 

  هاي مختلف به صورت چرخشی. ترکیبی رنگ همشاهد 

*126 
 اي موئد مهارت سنج حلقه

(Ring-Shaped Skills Assessment) 
    PM-SM23881مدل 

اندازه  تفاوتبراي  آشکار کردن  و  انگشتان  فعالیت  گیري مهارت  هاي فردي در یک 
 رود.تکراري به کار می
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*155 
 سنج مارپیچ دستگاه لرزش

(Spiral Hand Shake Accuracy Meter) 
  PM-AC53962مدل 

 هماهنگی  و   دست  ظریف   و  درشت   حرکات  ها،دست  لرزش   و   سفتی  نرمی،   ارزیابی  براي 
 (داراي  جدید  الکترونیک  سیستم  به  مجهز  دستگاه   این.  رودمی  کار  به  دست  و  چشم
  .است لمسی صورت  به  و گرافیکی) ديسیال و فارسی زبان

 

111 
 کولیس 

(Two Point Discrimination Aesthesiometer) 
 PM-AE8871مدل 

  هاي مختلف بدن. تشخیص پوستی براي قسمت ي هآستان براي تعیین  

118 
 حافظه بینایی کاراد 

(Karad Visual Memory) 
 PM-CA15881مدل 

وعه  ممصور. این مج  يقطعه  16اي مصور و سفید و  خانه  16  يصفحه  2اي از  مجموعه 
اعتماد    بینایی،  سرعت ادارك، تمرکز حواس، هیجانی بودن،  يبراي سنجش حافظه

 رود.ها و آگاهی به کار میبه نفس، نرمی و سفتی دست
 

112 
 گیري خطاي ادراکی مولر ـ الیر  اندازه 

   PM-MU9871مدل 
بین اندازبراي اندازه  چه در ادراك ما ظاهر  فیزیکی و آن  يهگیري انحرافات موجود 

 . )همراه با دفترچه راهنما(رود کار میشود، به می
 

132 
 نگار  دستگاه تعارض

     PM-CO27881مدل 

تئوري  از  دستگاه  موضعاین  آزمایش  هاي  اجراي  براي  و  گرفته  الهام  لوین  شناسی 
در   )مثبت ـ مثبت،   منفی ـ منفی و مثبت ـ منفی(هاي سه گانه شخصیت و تعارض

 رود.آزمایشگاه به کار می
 

 هارا کور رنگی ایشی 133
متداول سریع  تشخیص  رنگی براي  کور  یعنی  بینایی،  ادراك  در  نقص  نوع  ترین 

 ژاپنی. يهمسان با نمونه ؛نظیررود. با کیفیتی  بیمادرزادي به کار می
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   تضاد و پس تصویرها   130
زمان و اثر زمان بر ادراك به کمک  تضاد همبراي مطالعه اثر مکان بر ادراك به کمک   

پس تصویر اثري است که مدتی پس از محرك اصلی (  پس تصویرها به کار می رود
 ). ماندباقی می

 

   سطوح کارآیی  131
و   مضاعف  کار  شرایط  در  مخصوصاً  مختلف،  شرایط  در  کارآیی  تحول  مطالعه  براي 

 رود.پرتی به کار میحواس
 

 سال گارانتی هستند. 5داراي اند هایی که با عالمت * مشخص شدهدستگاه* 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   محصوالت تکمیلیفهرست 
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 تکمیلی  هايافزارفهرست نرم
 مت (تومان) یق شرح  افزار نام نرم شناسه 

 Smart Mind Proافزار نرم 2900

عنوان یک ابزار درمانی براي درمان  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 

 

 Sound Smartافزار نرم 2901
شناسایی حروف،  افزار براي بهبود پردازش شنوایی،  این نرم

  حافظه فعال، سرعت پردازش ذهنی و خود کنترلی است.

 Smart driverافزار نرم 2902

هایی مانند: ادراك دیداري،  رتا 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

 

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

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

 

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

  اي است.  هاي شناختی ویژهکارگیري مهارتهب 
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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 
ها پژوهش در  هاي 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

 

 IVAافزار نرم 2905

عنوان یک مؤلفه شناختی چند بعدي،  ، توجه را به IVAآزمون  
هاي مورد  . مقیاسکندشلبرگ متیر، ارزیابی میبر اساس مدل 

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

Sensory/ motor 

 

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

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

 

 بار نصب را دارند. دوافزارهاي تکمیلی قابلیت نرم •
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 هاي فکريبازي فهرست

مت(تومان) یق شرح  عنوان شناسه   

  ان و نوجوانان کودکت یپرورش خالق ي جذاب برا  یسرگرم یی صفحه جادوبازي فکري   9921

  هوش و خالقیت  توجه و تمرکز، تست بازي فکري براي تقویت هاي پویا مکعببازي فکري  9919

  بازي فکري براي تقویت توجه و تمرکز، تست هوش و خالقیت  سه بعدي هاي مکعببازي فکري  9924

  قدرت بیان، توجه، دقت و ...، حافظهبازي فکري براي تقویت  بازي فکري حافظه کالمی ـ شنیداري  9920

  بعدي و افزایش قدرت تمرکز بازي فکري براي تقویت قدرت تجسم سه بازي روبیک ماري  9923

   بازي پلیس خودمان باشیم  9922

   بازي فکري اعداد و حروف  9925
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 دعوت به همکاري 
 ؛ توجه همکاران، اساتید و دانشجویان گرامیقابل 

 :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

 آزمون هاي شما؛ تهیه نرم افزار از  .۳

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

 انجام پروژه هاي تحقیقاتی و تحلیل هاي آماري؛  .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 مطرحایش، سمینار و کارگاه هاي علمی و آموزشی برگزاري انواع هم .۸

 اري به جامعه علمی ایران عزیز است. 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 

با   17:00تا    9:00در روزهاي اداراي از ساعت  دریافت نمایید. براي این منظور لطفاً    شتازی پست پ  از طریق  خود را  نظرمحصوالت مورد  توانید  شما می 
   .یدیتماس حاصل فرما  09190060492یا    09190060491هاي  شماره 

 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
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