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 نمره                                                               :                                                                                شاخه ضوابط قانونی –الف 

ػبختوبًی ٍ تأػیؼبتی هشوض هٌغجك ثب آئیي ًبهِ ّبی هصَة آیب ؿشایظ فیضیىی،  -1

 (1)هی ثبؿذ؟ 
  □خیش                            □ثلی   

  □خیش                            □ثلی    (1)آیب ضَاثظ ٍ لَاًیي هشثَط ثِ تبثلَ سػبیت ؿذُ اػت؟  -2

  □خیش                            □ثلی    (1)ػت؟ آیب ضَاثظ هشثَط ثِ پشٍاًِ هؼئَل فٌی سػبیت ؿذُ ا -3

  □خیش                            □ثلی    (5)آیب هؼئَل فٌی حضَس فؼبل داسد؟ -4

  □خیش                            □ثلی    (1)آیب سٍاى ؿٌبع دس هشوض حضَس داسد؟  – 5

  □خیش                            □ثلی    ( 1)آیب پشػتبس دس هشوض حضَس داسد؟  -6

  □خیش                            □ثلی    (1( )2ٍ  1ثشای هشاوض ستجة )آیب هذدوبس اختوبػی دس هشوض حضَس داسد؟  -7

  □خیش                            □ثلی    (1)آیب ػبػبت وبس هشوض ٍ وبسوٌبى آى دس هؼشض دیذ ًصت ؿذُ اػت؟  – 8

  □خیش                            □ثلی    (1)آیب دفتش ثجت ٍ پزیشؽ ثیوبساى ٍخَد داسد؟  -9

  □خیش                            □ثلی    (1)آیب پشًٍذُ خْت ثیوبساى تـىیل هی ؿَد؟  -10

  □س    خی                        □ثلی    (2)آیب وبست پیگیشی دسهبى ثوَلغ صبدس هی گشدد؟  -11

  □خیش                            □ثلی    (2)آیب فشم ّبی پشٍتىل ّبی دسهبًی دس پشًٍذُ ثیوبساى ٍخَد داسد؟  -12

آیب اصَل پشًٍذُ ًَیؼی ٍ هؼتٌذ ػبصی صحیح، دلیك ٍ هؼتجش سػبیت هی گشدد؟  -13

(4) 
  □خیش                            □ثلی   

غیش هدبص وِ خٌجِ تجلیغبتی گوشاُ وٌٌذُ داسًذ اػتفبدُ ؿذُ اػت؟ آیب اص تشاوت  -14

(2) 
  □خیش                            □ثلی   

  □خیش                            □ثلی    (1)آیب فضبی ػبلي اًتظبس ٍ تؼذاد صٌذلی ّب هٌبػت اػت؟  –15

آتؾ ػَصی دس هشوض  آیب وپؼَل اعفبء حشیك وبسا یب ػیؼتن هٌبػت وٌتشل -16

 (1)ٍخَد داسد؟ 
  □خیش                            □ثلی   

  □خیش                            □ثلی    (1)آیب دخبًیبت دس هشوض اػتفبدُ هی ؿَد؟  -17

  □خیش                            □ثلی    (2)آیب آئیي ًبهِ، پشٍتىل ّب ٍ ثخـٌبهِ ّب دس هشوض ٍخَد داسد؟  -18

  □خیش                            □ثلی    (4)آیب فشاهیي هىبتجِ ای داًـگبُ اخشا هی ؿَد؟  -19

  □خیش                            □ثلی    (3)آیب تشیلی اٍسطاًغ ثب ولیِ ٍػبیل ٍ تدْیضات ٍخَد داسد؟   -20

اص ػیؼتن دسهبى، هؼتٌذات وتجی هـخص دس پشًٍذُ آیب ثشای اخشاج ثیوبس  -21

 (2)ٍخَد داسد؟ 
  □خیش                            □ثلی   

  □خیش                            □ثلی    (1)آیب هحشهبًِ ثَدى اعالػبت ثیوبس سػبیت هی ؿَد؟  -22

  □خیش                            □ثلی    (1)آیب ثبیگبًی هٌظن آهبس هبّیبًِ ٍخَد داسد؟  -23

  □خیش                            □ثلی    (1)آیب سایبًِ ثب اهىبى اتصبل ثِ ایٌتشًت دس هشوض ٍخَد داسد؟  -24

  □خیش                            □ثلی    (3)آیب هشوض دس توبم ایبم ّفتِ حتی تؼغیالت سػوی فؼبل اػت؟  – 25

هشوض داسای تدْیضات الصم اص خولِ گبٍصٌذٍق ٍ تدْیضات پَدس وشدى داسٍ آیب  -26

 (2)هی ثبؿذ؟ ... ٍ
  □خیش                            □ثلی   

  □خیش                            □ثلی    ( 3)آیب هتبدٍى ثِ صَست پَدس ؿذُ ٍ هحلَل ثِ ثیوبس تحَیل هی گشدد؟  -27

  □خیش                            □ثلی    (1)ی ٍ ًظبفت سػبیت ؿذُ اػت؟ آیب ثْذاؿت ػوَم -28

آیب تؼذاد ثیوبساى دسهبى ًگْذاسًذُ هغبثك ثب ستجِ ثٌذی ٍاحذّب سػبیت ؿذُ  -29

 (1)اػت؟ 
  □خیش                            □ثلی   
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 نمره                                                                                                     شاخه درمان دارویی                                        -ب
  □خیش                            □ثلی    (3)آیب هؼیبسّبی ٍسٍد ثِ دسهبى ًگْذاسًذُ ثب هتبدٍى سػبیت ؿذُ اػت؟  -30

  □خیش                            □ثلی    (2)هتبدٍى اًدبم گشفتِ ؿذُ اػت؟ آیب ؿشٍع هشحلِ المبء ثب دٍص هٌبػت  -31

سٍص  1ػِ سٍص اٍل ثبثت ثؼذ حذاوثش )آیب افضایؾ دٍص هتبدٍى ثش اػبع پشٍتىل  -32

 (2)اًدبم گشفتِ اػت؟ ( هیلی گشم 5 – 10دس هیبى 
  □خیش                            □ثلی   

 ( 7( )ٍیضیت 7حذالل )تؼذاد ٍیضیت پضؿه دس دٍ ّفتِ آغبص دسهبى ًگْذاسًذُ  -33

 ( 3)  □ػِ ٍیضیت   (   2)    □دٍ ٍیضیت    (  1) □یه ٍیضیت ( 0)  □ثذٍى ٍیضیت 

ّفت (         6)    □ؿؾ ٍیضیت  (   5)  □پٌح ٍیضیت   ( 4)    □چْبس ٍیضیت    

 (7)     □ٍیضیت 

  

  □خیش                            □ثلی    (2)دسهبى ًگْذاسًذُ  12تب ّفتِ ( اص ّفتِ ػَم)حذالل یىجبس ٍیضیت دس ّفتِ  – 34

  □خیش                            □ثلی    (1)دسهبى ًگْذاسًذُ  24تب  12ّفتِ یه ٍیضیت اص ّفتِ  2حذالل ّش  -35

  □خیش                            □ثلی    (1)دس دسهبى ًگْذاسًذُ  24ّفتِ حذالل یه ٍیضیت دس هبُ پغ اص  -36

 (   3)تؼذاد ٍیضیت سٍاى ؿٌبع دس دٍسُ دسهبى ًگْذاسًذُ  – 37

 ( 3)  □ٍیضیت ّفتگی  (  2)    □دٍ ٍیضیت    (  1) □یه ٍیضیت ( 0)  □ثذٍى ٍیضیت 

 

  

سٍصاًِ ٍ تحت ًظبست پشػتبس اًدبم هی آیب هصشف هتبدٍى دس دسهبى ًگْذاسًذُ،  -38

 (3)گیشد؟  
  □خیش                            □ثلی   

  □خیش                            □ثلی    (2)آیب ًتیدِ تؼت هَسفیي دس دسهبى ًگْذاسًذُ دس پشًٍذُ روش ؿذُ اػت؟   -39

ًگْذاسًذُ دس فشم ٍیضیت آیب ًَع ٍ تؼذاد داسٍّبی تدَیض ؿذُ دس دسهبى  -40

 (1)پضؿه روش ؿذُ اػت؟ 
  □خیش                            □ثلی   

هیلی  120تب  60آیب دٍص هتبدٍى دس هشحلِ ًگْذاسًذُ دس ثیوبساى تضسیمی ثیي  -41

 (3)گشم اػت؟ 
  □خیش                            □ثلی   

پشًٍذُ روش  تؼت هَسفیي دس دسهبى ػن صدایی ثب ثَپشُ ًَسفیي دس آیب ًتیدِ -42

 (2)ؿذُ اػت؟ 
  □خیش                            □ثلی   

دس  ثب ثَپشُ ًَسفیي آیب ًَع ٍ تؼذاد داسٍّبی تدَیض ؿذُ دس دسهبى ػن صدایی -43

 (1)پشًٍذُ روش ؿذُ اػت؟
  □خیش                            □ثلی   

هغبثك ثب پشٍتىل سػبیت ؿذُ اػت؟  ثب ثَپشُ ًَسفیي آیب هذت صهبى ػن صدایی -44

(2) 
  □خیش                            □ثلی   

 (5( )ٍیضیت 10حذالل )تؼذاد ٍیضیت پضؿه دس دٍسُ دسهبى ثب ًبلتشوؼَى  -45

 (    1)     □دٍ ٍیضیت (            5/0)     □یه ٍیضیت    (     0)     □ثذٍى ٍیضیت    

 6(       5/2)   □ٍیضیت    5(       2)    □ٍیضیت    4(   5/1)    □ػِ ٍیضیت      

ٍیضیت  9(           4)      □ٍیضیت   8(    5/3)     □ٍیضیت   7(           3)    □ٍیضیت  

 (5) □ٍیضیت   10            □(   5/4)

  

  □خیش                            □ثلی    (4)چه ؿذُ اػت؟   LFTآیب تؼت  -46

 نمره                                     شاخه دوز منسل                                                                                                                 –ج 
وپی ؿٌبػٌبهِ دس پشًٍذُ )َّیت دس دٍص هٌضل سػبیت ؿذُ اػت؟  آیب احشاص -47

 (4)هَخَد ثبؿذ؟ 
                  □خیش                            □ثلی   

  □خیش                            □ثلی    (4)آیب ػذم تدَیض دٍص هٌضل دس دٍ هبُ اٍل دسهبى سػبیت  ؿذُ اػت؟  -48

دس هبُ ػَم دسهبى، ثصَست فمظ سٍصّبی آخش ّفتِ دادُ ؿذُ  آیب دٍص هٌضل -49

 (3)اػت؟ 
  □خیش                            □ثلی   

آیب دٍص هٌضل دس هبُ چْبسم دسهبى، ثصَست یه سٍص دس هیبى دادُ ؿذُ اػت؟  -50

(3) 
  □خیش                            □ثلی   
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  □خیش                            □ثلی    (2)دس ّفتِ دادُ ؿذُ اػت؟  پٌح سٍصآیب دٍص هٌضل دس هبُ پٌدن دسهبى، ثصَست -51

  □خیش                            □ثلی    (2)آیب دٍص هٌضل دس هبُ ؿـن دسهبى ثِ ثصَست ّفتگی دادُ ؿذُ اػت؟  – 52

یب پَدس ؿذُ ٍ دس * ػی ػی آة 20حذالل دس )آیب دٍص هٌضل ثصَست هحلَل  -53

 (3)ثؼتِ ّبی خذاگبًِ ثِ ثیوبس اسائِ ؿذُ اػت؟ 
  □خیش                            □ثلی   

  □خیش                            □ثلی    (2)آیب دس صَست لغضؽ یب ػَد دٍص هٌضل لغغ ؿذُ اػت؟  -54

  

 نمره                                                                                                                          شاخه مداخالت روان شناختی     -د
  □خیش                            □ثلی    (3)آیب خلؼِ هصبحجِ اًگیضؿی اًدبم ؿذُ اػت؟  -55

  □خیش                            □ثلی    (4)اػت؟  آیب خلؼبت هـبٍسُ اًفشادی اًدبم گشفتِ -56

  □خیش                            □ثلی    (4)آیب خلؼبت هـبٍسُ خبًَادگی اًدبم ؿذُ اػت؟  -57

  □خیش                            □ثلی    (5)آیب خلؼبت گشٍُ دسهبًی اًدبم ؿذُ اػت؟  -58

 

 نمره            (:                                                                                                                           2و  1)شاخه مددکاری  –ه 
  □خیش                            □ثلی    (3)آیب هشخؼبت ثیوبس پیگیشی ؿذُ اػت؟  -59

هَسد هؼبئل ٍ هـىالت خبًَادگی ٍ ؿغلی ثیوبس، پیگیشی ثؼول آهذُ آیب دس  -60

 (5)اػت؟ 
  □خیش                            □ثلی   

  □خیش                            □ثلی    (3)آیب تب ثِ حبل دسهبى ّیچ ثیوبسی سایگبى ؿذُ اػت؟  -61

تىذیبى هؼتبد، صًذاًی ّبی هؼتبدیي عشح خوغ آٍسی، م)آیب هذدخَیبى اسخبػی  -62

داسای فشم هؼتجش اسخبع ثی چَى ٍ چشا پزیشؽ ؿذُ ...( تشخیصی، هؼتبدیي اسدٍگبُ ٍ

 (10)ٍ ثِ آًْب خذهبت هٌبػت اسائِ هی گشدد؟ 

  □خیش                            □ثلی   

 (   2)وبسؿٌبع هـبٍسُ / هذسن تحصیلی سٍاى ؿٌبع  – 63

 □(    2)وبسؿٌبع اسؿذ            □(      1)وبسؿٌبع  
  □خیش                            □ثلی   

 (5)آیب دػتشػی ثِ سٍاى پضؿه ٍخَد داسد؟  -64

 (1)   □لشاسداد غیشحضَسی  (         3)  □لشاسداد حضَسی  (           5)     □ثبثت  

  

  □خیش                            □ثلی    ( 3)ثبؿذ؟  آیب تؼذاد پشػٌل هشوض ٍ ٍاحذ هغبثك ثب ستجة ٍاحذ هی -65

آیب پضؿه دٍسُ ّبی آهَصؽ ػولی ٍ تئَسی ثبصآهَصی عجك پشٍتىل سا گزساًذُ  -66

 (3)اػت؟ 
  □خیش                            □ثلی   

  □خیش                            □ثلی    (2)ادٍاسی ثغَس هشتت ؿشوت هی وٌٌذ؟   MMTآیب هؼئَل فٌی دس خلؼبت  -67

ثبصسػیي داًـگبُ، ثْضیؼتی ٍ دیگش / ٍاحذ ثب ًبظشیي / آیب پشػٌل هشوض  -68

 (2)اسگبًْبی ریشثظ حیي ثبصدیذ ّوىبسی هی وٌٌذ؟  
  □خیش                            □ثلی   

 

 نمره                                                                                     شاخه امتیازهای تشویقی و نوآوری ها                           -ز
آیب سٍاى ؿٌبع دس دٍسُ ّبی آهَصؽ ػولی ٍ تئَسی ػَءهصشف هَاد ؿشوت  -69

 (2)داؿتِ اػت؟ 
  □خیش                            □ثلی   

تئَسی ػَءهصشف هَاد ؿشوت داؿتِ آیب هذدوبس دس دسٍُ ّبی آهَصؽ ػولی ٍ  -70

 (2)اػت؟ 
  □خیش                            □ثلی   

تئَسی ػَءهصشف هَاد ؿشوت / ثْیبس دس دسٍُ ّبی آهَصؽ ػولی / آیب پشػتبس  -71

 (2)داؿتِ اػت؟ 
  □خیش                            □ثلی   

  □خیش                            □ثلی    (2)س هشوض ٍخَد داسد؟ آیب تلَیضیَى ، ٍیذیَ یب ٍػبیل ووه آهَصؿی د -72
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ثشای ثیوبساى اًدبم ؿذُ اػت؟ ... آیب ثشًبهِ ّبی تـَیمی اص لجیل اسدٍ، خـي ٍ -73

(5) 
  □خیش                            □ثلی   

  □خیش                            □ثلی    (2)آیب پظٍّـی دس هشوض اًدبم ؿذُ اػت؟  – 74

آیب لبًَى ٍ آئیي ًبهِ هشتجظ ثب اًغجبق اهَس پضؿىی ثب هَاصیي ؿشع همذع ٍ  -75

. ولیِ ؿئًَبت حشفِ ای ٍ اخاللی دس اسائة خذهبت ثِ هذدخَیبى سػبیت هی گشدد

(10) 

  □خیش                            □ثلی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


