
PGDSCE112 પર ણ અને ૂ યાકંન 

એકમ ૧ પર ણ અને ૂ યાકંનની સમજ 

૧.૧ પર ણનો અથ અને સકં પના : પર ણ, માપન, મનોવૈ ાિનક માપન અને ૂ યાકંન 

૧.૨ પર ણ અને ૂ યાકંનનો ઉ યોગ  

૧.૩ પર ણના િસ ાતંો  : ૧.૩.૧ સવ ાહ  ૧.૩.૨ સતત ૧.૩.૩ સં ુલત ૧.૩.૪ ચો સ 

અને ૧.૩.૫ ગોપનીય  

એકમ ૨ પરામશનમા ંપર ણ 

૨.૧ પર ણની યા  

૨.૧.૧ હ  ુ િનધારણ ૨.૧.૨ ઉપકરણ અને ુ તઅની શોધ ૨.૧.૩ મા હતી 

એક ીકરણ ૨.૧.૪ િવિશ ટ મા હતીની પ ટતા  ૨.૧.૫ િવિવધ ોતોમાથંી મેળવેલી 

મા હતી ુ ં સકંલન ૨.૧.૬ મા હતી ુ ં પર ણ (ચકાસણી) ૨.૧.૭ હ નુી 

સમી ( નુ:િનધારણ) 

૨.૨ માગદશન અને સલાહ ુ ં ણુા મક પર ણ  

૨.૩ માગદશન અને સલાહ ુ ં ણુા મક પર ણના કાર -૧  

 અવલોકન અને લુાકાત 

૨.૪ માગદશન અને સલાહ ુ ં ણુા મક પર ણના કાર- ૨ 

 સમા જકતામીિત અને ય ત અ યાસ 

એકમ ૩ સલાહમા ંમનોવૈ ાિનક પર ણ સાધનોનો ઉપયોગ 

૩.૧ મનોવૈ ાિનક કસોટ ઓના કાર 

૩.૧.૧ મનોવૈ ાિનક કસોટ ના લ ણો ૩.૧.૨ ય તગત અને ૂથ કસોટ ઓ ૩.૧.૩ શા દક 

અને અશા દક અને યા મક (િનવતન) કસોટ ઓ 

૩.૨ મનોવૈ ાિનક પર ણની સલાહમા ંઅગ ય 

૩.૩ સલાહમા ંમનોવૈ ાિનક કસોટ ના ઉપયોગના િસ ાતંો 

૩.૪ સલાહ માટ મનોવૈ ાિનક કસોટ ના ઉપયોગ અને પસદંગી 

એકમ ૪ સલાહમા ંમનોવૈ ાિનક કસોટ ના પ રણામોનો ઉપયોગ 

૪.૧ સલાહમા ંમા હતી ુ ંસકંલન 

૪.૨ સલાહ માટ મા હતીની ર ૂઆતનો સમય 

૪.૩  સલાહ માટ મા હતીનો ઉપયોગ 
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