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 هرحله آزهون   7

 نام درس

 

 آزهون اول
 %اول مطالب(52)  

8/99/98 

 آزهون دوم  

 %دوم مطالب(52)

6/09/98 

 آزهون سوم

4/00/98 

 آزهون چهارم  
 %سوم مطالب(52)

2/02/98 

 آزهون پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

22/02/98 

آزهون 

 ششن

22/0/99 

آزهون 

 هفتن

5/2/99 

های نظریه

 شخصیت

)درآهذی بر ًظریِ 1فصَل 

-)فرٍیذ: رٍاًکبٍی(2-شخصیت(

-)آدلر: رٍاًشٌبسی فردًگر(3

 )یًَگ: رٍاًشٌبسی تحلیلی(4

 

رٍابط )کلیي: ًظریِ 5فصَل 

)َّرًبی: ًظریِ 6-شیء

)فرٍم: 7-رٍاًکبٍی اجتوبػی(

)سبلیَاى: 8-رٍاًکبٍی اًسبًگرا(

)اریکسَى: 9-فردی(ًظریِ هیبى

 ًظریِ بسبفرٍیذی(

 %05جامع 

 اول مطالب

)اسکیٌر: تحلیل 11فصَل 

)بٌذٍرا: ًظریِ 11-رفتبری(

)راتر ٍ 12-شٌبختی(-اجتوبػی

-هیشل: ًظریِ یبدگیری شٌبختی

)کتل ٍ آیسًگ: 13-اجتوبػی(

فصَل  ّبی صفت ٍ ػبهلی(ًظریِ

 )آلبَرت: رٍاًشٌبسی فردی(14

 

ّبی )کلی:رٍاًشٌبسی سبز15ُ

-)راجرز:ًظریِ فردهذار(16-فردی(

-پَیشی(-ًگر)هسلَ:ًظریِ کل17

 )هی: رٍاًشٌبسی ٍجَدی(18

 

 جامع

055 % 

 جامع

055 % 

های نظریه

 درمانیروان

-کلی()هقذهِ ٍ هرٍر 1فصَل 

)هسبئل اخالقی در 3-)هشبٍر(2

)ًظریِ رٍاى 4-کبربست هشبٍرُ(

 کبٍی(

 

فصَل  )درهبى آدلری(5

)درهبى 7-)درهبى ٍجَدی(6

 )درهبى گشتبلتی(8-فردهذار(

 

 %05جامع 

 اول مطالب

)رفتبر درهبًی از درهبى  9فصَل 

)درهبى 11 –هَاجِ سبزی( 

)ٍاقؼیت 11-رفتبری(-شٌبختی

)درهبى فوٌیستی تب 12-درهبًی(

درهبى فوٌیستی از دیذگبُ 

 چٌذفرٌّگی(

 

-)رٍیکردّبی پست هذرى(13

-)ًظریِ سیستن ّبی خبًَادُ(14

-)رٍیکرد یکپبرچِ ًگر(15

)رٍیکردیکپبرچِ ًگر بکبربردى 16

 بب استي(

 

 جامع

055 % 

 جامع

055 % 

آزهَى ّبی 

 رٍاًی

اٍل:پرسشٌبهِ ی شخصیتی فصل 

 -(MMPIچٌذ ٍجْی هیٌِ سَتب)

 فصل دٍم: رٍرشبخ

فصل سَم:آزهَى اًذریبفت 

 Thematicهَضَع )

Apperception Test)- 

فصل چْبرم: ًقبشی ّبی 

فرافکي 

 %05جامع 

 اول مطالب

:هجوَػِ ی آزهَى فصل ّفتن

ّبی ػصب رٍاى شٌبختی ّبلستذ 

فصل ّشتن:آزهَى  -ریتبى

یبدگیری کالهی ـ شٌیذاری ری 

(RAVLT)-  :فصل ًْن

فصل دٍازدّن:پرسشٌبهِ ی رٍاًی 

فصل سیسدّن:  -(CPIکبلیفرًیب )

آزهَى دستِ بٌذی کبرت 

فصل  -( WCSTٍیسکبًسیي) 

چْبردّن: هقیبس رشذ اجتوبػی 

 جامع

055 % 

 جامع

055 % 
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(DAP,KHTP,HTP)- 

 -SCL91فصل پٌجن: آزهَى

فصل ششن: آزهَى دیذاری 

 حرکتی بٌذر گشتبلت

 -پرسشٌبهِ ی افسردگی بک

فصل دّن :هقیبس ّبی َّشی 

فصل یبزدّن:پرسشٌبهِ  -ٍکسلر

 ی چٌذ هحَری هیلَى

فصل پبًسدّن: پرسشٌبهِ ی  -ٍایٌلٌذ

 -(NEO PI-Rشخصیتی ًئَ )

فصل شبًسدّن : آزهَى ّب 

 (MMSE(ٍ )HRSAی)

 هْبرت استذالل هٌطقی هْبرت درک هطلب استعداد تحصیلی
 %51جبهغ 

 اٍل هطبلب
 % 111جبهغ  % 111جبهغ  هْبرت ّبی کوی هْبرتْبی تحلیلی


