
 
  شما اتنامه ای درباره شما و احساس پرسش

  

 مسئول درمانی و سپس اين فرم را به داده لطفًا به چهار پرسش مطرح شده در اين صفحه پاسخ .نامه بتواند به ما در درک بهتر احساسات شما کمک کند اميدواريم اين پرسش
    .ره درمان يک بار ديگر از شما درخواست خواهيم کرد فرمی مانند اين را تکميل کنيددر اواخر دو.  شما محرمانه تلقی می شوندیسخ ها تمام پا.خود بدهيد

 
1پرسش 

a   لطفًا در کادر زير بنويسيد(   .بيشتر برای شما حاد است انتخاب کنيدکه مشکلی را(.  
                 
                 
                 
                 
                 

b     ًا يکی از مربع های زير را عالمت بزنيدفلط (   در هفته گذشته چقدر بر شما تاثير گذاشته است؟مشکلاين(.   
   0  1  2  3  4  5    

بشدت تاثير داشته است تاثيری نداشته استصًالا           
                 

c    لطفًا يکی از مربع های زير را عالمت بزنيد (  يد؟چه موقعی برای اولين بار متوجه اين مشکل شد(.  
بين سه ماه يا يک سال  

بيشتر از پنج سال قبلقبل يک تا پنج سال قبل بين يک تا سه ماه قبل  کمتر از يک ماه قبل

                 

 
2پرسش 

a    زير بنويسيدلطفًا در کادر (   .مشکل ديگری را که برای شما حاد است انتخاب کنيد(.  
                 
                 
                 
                 
                 

b     لطفًا يکی از مربع های زير را عالمت بزنيد (   در هفته گذشته چقدر بر شما تاثير گذاشته است؟مشکلاين(.   
   0  1  2  3  4  5    

بشدت تاثير داشته است            اصًال تاثيری نداشته است
c    لطفًا يکی از مربع های زير را عالمت بزنيد (  چه موقعی برای اولين بار متوجه اين مشکل شديد؟(. 
بين سه ماه يا يک سال  

بيشتر از پنج سال قبلقبل يک تا پنج سال قبل بين يک تا سه ماه قبل  کمتر از يک ماه قبل

                 

 
3پرسش 

a     لطفًا در کادر زير بنويسيد (  .شما سخت شده است) يا مشکالت(کاری را انتخاب کنيد که انجام آن به دليل مشکل(.  
                 
                 
                 
                 
                 

b    لطفًا يکی از مربع های زير را عالمت بزنيد (   بوده است است؟انجام اين کار در هفته گذشته چقدر سخت(.   
   0  1  2  3  4  5    

خيلی سخت بوده استاصًال سخت نبوده است            
 

4پرسش 
هفته گذشته چه احساسی داشتيد؟   .)لطفًا يکی از مربع های زير را عالمت بزنيد (  

   0  1  2  3  4  5    
خيلی بدبخيلی خو            

 
PSYCHLOPS (روانی حاصل نامه پروفايلهای  نامه، پرسش عنوان اين پرسش  . می باشد)
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