
 وب سایت روانشناسی امین

 کلیک کنیدنرم افزار پرسشنامه های روانشناسی جدید لیست جهت دانلود 

 نام نرم افزار

ف
دی

ر
 

 R-90–SCL   1افزار چک لیست نشانه های اختالالت روانینرم 

 2 فرم کوتاه NEOپرسشنامه شخصیتی پنج عاملی

 3 فرم بلند NEO PI R پرسشنامه شخصیتی پنج عاملینرم افزار 

 4 سوالی 60فرم  MBTIبریگز  -نرم افزار پرسشنامه سنخ نمای مایرز

 5 نرم افزار مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون

 6 نرم افزار تست هوش چندگانه گاردنر

 7 نرم افزار پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی 

 8 نرم افزار پرسشنامه سنجش انگیزه شغلی لوداهل کیچنر 

 9 نرم افزار رایگان اصطالح نامه روانشناسی

 10 عامل بزرگ شخصیت , گولد برگ 5نرم افزار مقیاس 

 11 نرم افزار پرسشنامه شخصیت آیزنگ

 MCQ  12-30فراشناخت هانرم افزار پرسش نامه 

 13 2ام ام پی آی  2MMPI -نرم افزار تست شخصیت ، فرم بلند

 MAC_R-APS-AAS 14 نرم افزار پرسشنامه های اعتیاد

 AI(  15(نرم افزار رایگان پرسشنامه خشم نواکو

 16 افزار تست عشق اشترنبرگ نرم

 17 سوالی 13 نرم افزار تست افسردگی بک فرم کوتاه

 18 سوالی 21نرم افزار تست افسردگی بک فرم 

 19 سوالی 71فرم کوتاه  MMPIنرم افزار تست

 20 سوالی 35نرم افزار مقیاس زوجی اینریچ فرم 

 DSQ 21-40پرسشنامه سبک های دفاعی

 22 عاملی کتل 16نرم افزار پرسشنامه شخصیتی 

 i-EQ(  23(آن-رسشنامه هوش هیجانی بارنرم افزار پ

 III-MCMI   24  3نرم افزار پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 

 II-MCMI 25  2نرم افزار پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 

http://psychologytest.ir/Soft/soft-list2.pdf
http://psychologytest.ir/software/psychological-2/scl-90-r.html
http://psychologytest.ir/software/psychological/neo-60.html
http://psychologytest.ir/software/psychological/neo-l.html
http://psychologytest.ir/software/psychological/mbti-60.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-2/matson.html
http://psychologytest.ir/software/psychological/gardner.html
http://psychologytest.ir/software/psychological/ctdi.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-3/lodahel-kichner.html
http://psychologytest.ir/software/psychological/dic-psy.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-2/goldberg-big-5.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-3/personality-inventory-software-eysenk.html
http://psychologytest.ir/software/psychological/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7-mcq-30.html
http://psychologytest.ir/software/psychological/mmpi2.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-3/addiction-inventory-software.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-3/ai.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-2/love-sternberg.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-2/beck-depression-inventory-short-form.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-2/bdi-ii.html
http://psychologytest.ir/software/psychological/mmpi-71.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-2/enrich-35.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-2/dsq.html
http://psychologytest.ir/software/psychological/cattell-16-pf.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-3/eq-i.html
http://psychologytest.ir/software/psychological/millon-clinical-multiaxial-inventory-mcmi-iii.html
http://psychologytest.ir/software/psychological/millon-clinical-multiaxial-inventory-mcmi-iii.html
http://psychologytest.ir/software/psychological/mcmi-ii.html


 

ابتدا با کلیک بر روی هر کدام از نرم افزار ها در  لیست فوق وارد صفحه مربوطه شده و آن را دانلود 

این نرم افزار ها پس از نصب نیاز به کد نموده و بر روی سیستم خود نصب نمایید از آنجاییکه 

موجود قسمت کارت شماره به یز وجه جهت دریافت کد فعالسازی پس از وار فعالسازی دارند ،

شماره  به نام نرم افزارو  شماره تراکنشهمراه  را به کد سیستم ،راهنمای پرداخت در سایت

ارسال نموده تا کد فعالسازی برای شما ارسال گردد  واتساپ یا تلگراماز طریق  09175382824

 گذاری کلیک کنید ()جهت مشاهده کد سیستم ، پس از نصب نرم افزار روی قسمت کلید 

 

 26 نرم افزار مقیاس نگرشهای مربوط به انتخاب همسر

 27 نرم افزار تست هوش ریون کودکان

 28 دفاعی در برابر تغییرنرم افزار مکانیزم های 

 29 سوالی 480فرم  CPI کالیفرنیا روانی پرسشنامه افزار نرم

 30 رگنرم افزار مقیاس عزت نفس روزنب

 AISS(  31(نرم افزار سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ

 32 نرم افزار پرسشنامه دعا

 CBCL 33 نرم افزار فهرست وارسی اختالالت رفتاری کودکان

 34 نرم افزار مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو 

 35 شغلی هالند -نرم افزار رغبت سنج تحصیلی  

 36 سوالی 75 نرم افزار طرحواره محور یانگ فرم کوتاه

 37 سوالی 205نرم افزار پرسشنامه طرحواره محور یانگ فرم بلند 

 38 سوالی232یانگ فرم بلند نرم افزار طرحواره محور 

 Basic Needs  39گالسر  نرم افزار آزمون نیاز های اساسی

 40 (ghq-28) عمومی سالمت شنامهپرس فارسی افزار نرم

 41 نرم افزار پرسشنامه سبک های فرزندپروری یانگ

 GDS(   42 (سالمنداننرم افزار مقیاس افسردگی 

 43 (DISC) دیسک رفتارشناسی افزار نرم

 44  (MACI)  میلون نوجوانان بالینی افزار نرم

 45 سوالی 90 کوتاه فرم یانگ محور طرحواره افزار نرم

http://psychologytest.ir/software/psychological-2/attitudes.html
http://psychologytest.ir/software/psychological/raven-s-progressive-matrices-test-software.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-2/defense-mechanisms.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-2/rses.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-2/aiss.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-2/doaa.html
http://psychologytest.ir/software/psychological/cbcl.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-3/toronto.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-3/toronto.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-3/halland.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-3/halland.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-2/schema75.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-2/schema.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-2/schema232.html
http://psychologytest.ir/software/psychological/basicneeds.html
http://psychologytest.ir/software/psychological/ghq-28.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-3/ypi.html
http://psychologytest.ir/software/psychological-3/gds.html
http://psysoft.ir/disc
http://psysoft.ir/softwares/maci
http://psysoft.ir/softwares/schema-90


 

 سایت روانشناسی امین

http://psychologytest.ir 

 فروشگاه روانشناسی

http://psychologicalshop.ir 
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