
 

:همه آنچه برای انجام دوره های ضمن خدمت الزم است را تنها در سایت و کانال ما دنبال کنید  

 

 

 
برای ورود به سایت و کانال تلگرام لینک ھای باال را بفشارید. ) (  

http://ltmsyar.ir/
https://t.me/LTMSyarIR
http://ltmsyar.ir


 

آقایان :خانم ها :

 شیخی

 محمدی

 نواندیش

 نیکوکار

 طوفانی

 مداخالت درمانی  دوره آزمون اول سواالت

 ساعت 12مدت دوره   -99506820کد  – سراسری

 99 ماه بهمن بیست و سوم  10ساعت بهمن لغایت  بیستم 10ساعت آزمون 



جوابسوالردیف

ستدر.نیست ساسیا گیدفسرا تشخیصی یها كمال ءجز ابضطرا(1

خیرد؟شو می کشیدخو تلقین به منجر کشیدخو از صحبت یاآ(2

یشافزا و کاهش؟فتدا می تفاقیا چه ساسیا گیدفسرا در شتهاا یابر(3

اردمو متما؟ستا زمال اردمو امکد یارگذ تشخیص یابر(4

صلیا كمال؟چیست یارگذ تشخیص كمال نگترینرپر(5

ساسیا گیدفسراد؟شومی دهستفاا لختالا امکد نمادر در یرفتار یزسا لفعا تکنیک(6

ستدر.باشیم می قعیتوا با ادفرا شناخت تطابق لنباد به هیدگاد ینا در(7

دو هرد؟شو می ودهفزا جعامر ندگیز در ها فعالیت امکد یرفتار یزسا لفعا تکنیک در(8

.دشو می رفتار و نهیجا به منجر ها شناختد؟شومی تبیین چگونه تختالالا ییآپدید یرفتار- شناختی هیدگاد در  (9
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DSM-5؟ستا ساسیا چه بر یارگذ تشخیص یرفتار شناختی دیکررو در(10

ندیشیا قعوا؟هستیم یچیز چه لنباد یرفتار- شناختی دیکررو در(11

رفتاری - شناختی رویکرد ؟ستا همیتا حایز مانیدر رساختا دیکررو امکد در(12

تکلیف دارد؟ رهشاا یرفتار شناختی دیکررو صلا امکد به ،هدد منجاا ارههمو را دخو پزشک نسخه باید دفر(13

کشیدخو؟ستا ردمو امکد بالینی نشناسیروا شتهر یا خلهامد یترفو(14

ابضطرا؟نیست ساسیا گیدفسرا تشخیصی یها كمال جز میکاکد(15

پرسی الحوا و مسال؟چیست یرفتار شناختی تجلسا رساختا در اول مگا(16

ستدر.ستا" زدن لمثا" یرفتار یزسا لفعا تکنیک دوم مگا(17

زدن لمثا؟چیست یرفتار یزسا لفعا تکنیک دوم مگا(18

هفته 2 قلاحد؟ستا رچقد گیدفسرا لختالا یابر زمال نماز تمد(19
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