
1 
 

 خالصه اطالعات مراجعین

 شماره تماس شغل رشته تحصیلی تحصیالت شهر روز تاریخ سن  شماره                                                    نام و نام خانوادگی 

          

          

          

          

          

          

          

          

  )مسئله(موضوع اصلی 

 یاشما مورد چقدر در  یا عبارت . اینکه آن کلمهاست عبارتداشت شخصی خودتان از آن بر  نمره گذارینمره دهید. مالک و معیار  9-1درجدول زیر به خود و اعضای خانواده از 

 .(در نظر بگیرید )به ازای هر مصداق عینی قابل مشاهده یک نمره .می کند صدقاعضای خانواده 

 . بیش از حد(9 /.خیلی زیاد8 /.زیاد7 / .بیشتر از متوسط6 / .متوسط5 / .کمتراز متوسط4 / .تاحدودی3 / .کم2 / .خیلی کم1)

 ردیف
 نام عبارات                                      

 
 

       

         میزان اعتقادات به اصول دین 1

         میزان اعتقاد به توحید 2

         اعتقاد به عدلمیزان  3

         میزان اعتقاد به نبوت 4

         میزان اعتقاد به امامت 5

         میزان اعتقاد به معاد 6

         میزان عمل به فروع دین 7

         اقامه نماز 8

         روزه اعضای بدن 9

         پرداخت خمس اضافه درآمد ساالنه 10

         های الهیزکات نعمت  11

         حج دل)دلبستگی فقط به خدا( 12

         جهاد در راه خدا 13

         امر به معروف با اعمال و رفتار 14

         نهی از منکر با افکار و گفتار 15

         ی)دوستی با دوستان خدا(تولّ 16

         تبرّی)دوری از دشمنان خدا( 17

         خودشکوفاییمیزان  18

         )استعدادها، عالقه ها، هدفها(خودشناسی 19

         )عدل در:خلقت، زندگی و سرنوشت انسان( )دانایی، توانایی، بخشندگی(خداشناسی 20

         )اراده، انتخاب، استقامت(خودباوری 21

         )شهادت، اطاعت، هدایت، طهارت، وراثت، سبقت، عدالت(خداباوری 22

         روح، جسم، طعام، نعمتها، قلب، نفس، اعمال، رفتار، افکار، گفتار، دوستیها، دشمنیها(پاکی : ) خودسازی 23

         )خودکم بینی یا خودبزرگ بینی(خودبینی 24

         )غرور و تکبر(خودخواهی 25

         )نسبت به داشته ها و نداشته ها(خودباختگی 26

         )عمل دلبخواهی(خودمحوری 27

         )عمل صرفاً برای دیده شدن(خونمایی 28

         شناخت نسبت به خود و دیگران 29

         )فردی، اجتماعی و الهی(شناخت اخالقی 30

         )فطری، صوری، ریاضی(شناخت منطقی 31

         )نظری، عملی و لدنی(شناخت علمی 32

         )حق النفس، حق الناس، حق اهلل(قانونی شناخت 33

         تمایل به مشاوره دینیمیزان  34

         تمایل به مشاوره خانوادهمیزان  35
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         تمایل به مشاوره تخصصیمیزان  36

         تمایل به مشاوره عقالنیمیزان  37

         تمایل به مشاوره حقوقیمیزان  38

         بحث و مجادله میزان 39

         تحریف واقعیت هامیزان  40

         حدس و گمانمیزان  41

         جهل و گمراهیمیزان  42

         اختالف با خانوادهمیزان  43

         )ذاتی، انسانی و ملکوتی(میزان تکریم 44

         )گفتاری، رفتاری و عملی(میزان تشویق 45

         )ساده سازی، اولویت بندی وحرکت گام به گام(تسهیلمیزان  46

         )چیستی، چرایی و چگونگی عملکرد(میزان تأیید 47

         )آموزش، مشاوره و راهنمایی(میزان تأکید بر  48

         صداقت در افکار، گفتار و رفتار 49

         صبر بر معصیت، مصیبت)سختی( و عبادات 50

         صمیمیت با خیرخواهی، رازداری و خطاپوشی 51

         صراحت در هدف، برنامه و عمل 52

         صالبت در حق گویی، حق جوی و حق پویی 53

         میزان توهین به خود و دیگران 54

         نظرات خود به دیگران تحمیل میزان 55

         تهدید خود و دیگران میزان 56

         تردید نسبت به عمل خود و دیگران میزان 57

         تحقیر خود و دیگران میزان 58

         میزان سلطه گری یا سلطه پذیری 59

         میزان سفسطه و مغلطه در بحث ها 60

         میزان سرزنش خود و دیگران 61

         میزان سردر کمی در تصمیم گیری 62

         سستی در کارهامیزان  63

         میزان مشارطه)تعهد( در اعتماد متقابل، تشخیص عالمانه و تصمیم همدالنه 64

         میزان مراقبت از افکار، گفتار، رفتار، عادات، شخصیت و سرنوشت خود   65

         میزان محاسبه اعمال صالح، عبادات و تفریحات روزانه 66

         کنترل و هدایت نفسمیزان مهار،  67

         میزان متابعت از حق، مداومت در حق و مواظبت بر حق در روابط خانوادگی 68

         میزان دانش و اطالعات 69

         میزان روش مناسب زندگی 70

         میزان مثبت گرایی 71

         میزان اعتماد به نفس 72

         میزان نگرش الهی و معنوی  73

         میزان پیش داوری و قضاوت 74

         میزان آزمون و خطا 75

         میزان منفی گرایی 76

         میزان پیروی از هوای نفس 77

         میزان نگرش مادی و دنیازدگی 78

         میزان بدعهدی و بی وفایی 79

         انصافیمیزان بی  80

         میزان انتقامجویی 81

 


