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 .ضشکت دس فؼبلیت ّب ٍ ثحث ّبی گشٍّی -

 .اسائِ تکبلیف خَاستِ ضذُ دس عَل تشم -

 گزاضتي آى.  silentخبهَش کشدى تلفي ّوشاُ یب  -

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مسئول                 نبم و امضبی مدیر گروه:                 نبم و امضبی مدرس:         

 تبریخ ارسبل :                               تبریخ ارسبل:                           تبریخ تحویل:                  



 : رضجذٍل زهاًبٌذی د

  14 -16ؼٌبِ، ظاػت   رٍز ٍ ظاػت جلعِ :
 

 هذرض هَضَع ّر جلعِ تاریخ جلعِ

 آقای رحوتی تؼریف رٍاى ؼٌاظی، تاریخچِ ٍ هکاتب رٍاًؽٌاظی  1

2  
 

 // اًَاع رؼتِ ّای رٍاى ؼٌاظی، تؼریف رٍاى ؼٌاظی اجتواػی ٍ کاربرد آى

3  
 

 // ارگاًیعن، تفاٍتْای فردی، تؼاهل ؼخصیت با هحیظ

4  
 

 //  تؼریف ؼخصیت، ؼخصیت در رٍیکرد رٍاًکاٍاًِ

5  
 

 // جٌعی -ًظریِ رؼذ رٍاًی، هفاّین رٍاى پَیایی

6  
 

 // هکاًیسهْای دفاػی

7  
 

 // ًظریِ رؼذ رٍاًی اجتواػی اریکعَى

8  
 

 //           رٍیکرد رفتارگرایاًِ ؼخصیت

 // رٍیکرد پذیذارؼٌاظاًِ ؼخصیت، ًظریُِ هازلَ  9

 // ًظریِ رؼذ رٌّی پیاشُ  10

 // َّغ ٍ حافظِ  11

 // احعاض ٍ ادراک  12

 // ّیجاى، پرخاؼگری  13

 // تؼارض ٍ ًاکاهی  14

 // ًظریۀ ارتباعات بیي فردی ظالیَاى، ًقػ فرٌّگ در ارتباط  15

 // ًاٌّجاریْای اجتواػی  16

 

 


