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س   و  زیتتتتتتتت  ا  برز  ک کو  بوسهم سه یتتتتتتتت آزیتتتتتتتت فتتتتتتتت    س   رزی    مرزحل  یک  زا همیشتتتتتتتت   ،ه موخه آه  و  تستتتتتتتت  است س   زیتتتتتتتته   ز ا     سز تتتتتتتته 

طو  ک   هم ت    تتتتتوس زین نی ا بیش زا هر ام ت زحستتتتت   م   ،ک  ب  مب حث حجیم و  تتتتتهی  ب  هم موزت  هستتتتت یم تتتتت  فتتتتت    م ن    وزت ز     تتتتته 

 س  چه   مرحل  کلی ب ی  صو ت گیرس: تس  است س  موزقع گون گوت و ،سزنی م 
 

 هر س   نگ ه ک ی     ز پیش زا  روع مط لع قبلی له     ه  ک کو  هر س   س   : یوزالت هپیش از شروع مطالع  1

  سهی آت  صل آ     و   ز بزنی  ت  کم  ب   کل کلی یوزل   ه زنهه   هر  صلب   ه   طبق تس  : ههنگام مطالع  2

 بزنی   س  مبحث س  هر زا هر ا  س   ز تس  ه   برز  تسلط بیشتر،   کسب تسلط نسبی بر مطالب:  پس از دو دور مطالعه و   3

 ه   پیش  ز ب   کل ی ل ب  ی ل بزنی  و س ص  بگیری   ه   ک کو ه   ی لتس   زدیک به کنکور: ن  4
 

س  زخهی  ت ت قرز    )برز  هر سو ک کو  واز ت علوم و واز ت به ز تتتتتتت  شتتتتتتتنا تتتتتتت ی  ها  پیش رشتتتتتتت ه روا ستتتتتتتا   بانک تستتتتتتته کنکورها   ،زول مرحل  برز  

همت ت بت نت  زا نیز،    چهت  ممرحلت   برز    و ت    م   تت ت تزوزتهت   زنههت   هر  صتتتتتتتتتتتتتل زا یتتتتتتتتتتتتترز  تستتتتتتتتتتتتت ان  هم، بت  تستتتتتتتتتتتتت   سوممرحلت   برز     سز س 

 ک ی    گیرن   زیهف سه م ه   گذ ه  )ک  س  مرحل  زول نیز مو س زیهف سه قرز  م ه   ک کو ه   ی لتس 
 

زیتت   تهی   تت ه   تستته زنی  ه ستتوممرحلس  پ ستتب ب  نی ا  تتم  س   ،  درس به درس کیها  بانک تستته ها مجموعهزین مجموع  س  ک    یتت یر 

ب  بر فتت   یتتوزالت   ،زن تت  فتت   ک  س  آت س   مستتلط بوسه  تته   وزت   ه   برتر ک کو  ب  زین  تتکل ک  برز  هر س  ، ی  ی  چ   نفر زا  تب 

با  کنکور داوطلتستتتتت  برگز  ه ک  ق بل زیتتتتتهف سه    900ت    500یتتتتت ل زخیر، زق زم ب  گز  ش   20 تتتتت  فتتتتت   ز  تتتتت  و سکتر   ه    وزت تم م ک کو  

 زن   ب   ، کرسه رو پیش کارشنا  ی ارشد و دکتر  
 

 

 قم   برتر و ت ه    تب ک  تویتتتتتط    تستتتتت  برگز  ه زا زین ک کو ه  زیتتتتت   600مل ،  تتتتت و کودکا  استتتتت  نا یشتتتتتنا تتتتت ی روانی آستتتتتیبب ن  تستتتتت  

 زی   ، گرسآو     هو  هی بهشت    سزنشگ ه تهرزت    ف    ک     ف   ز    و سکتر   وزت 
 

 نک ت ا ر  ز ب  خ طر سز ه  ب  ی :   ،س  زیهف سه زا زین مجموع 

 بع  زا سو  سوم مط لع ت زی ، س  زین امی   ب  مش و    1
ً
 ت ت مشو ت ک ی    ام ت است زین نوع تس  ه  غ لب 

 ه   زنهه ی  مط لع ت و ب  مشو ت ب  مش و ت ت، ببی ی   ی ل زخیر  ز ت ه  س  سو ه  3ه   ک کو ه   پ سب تس   2

3   
ً
 ب ی  س  ک    مط لع  ت مع مط لب، زیهف سه  ون  زین تس  ه  ت یگز ن مط لع  مط لب زصلی نیس    و حهم 

ه   ک کو  واز ت به ز تتتتتتتتتتتت  )و ب لعس،  زا هر س  ،  زگر سزوطلب ک کو  واز ت علوم )ی  به ز تتتتتتتتتتتت   هستتتتتتتتتتتت ی ، است تستتتتتتتتتتتت   4

  توزن  ب  تسلط بیشترت ت بر  و  مب حث هر س   کم  ک  م 

  س     jozavat@kayhanravan.ir طر ق زا م  ب   هستتتتت یم  مجموع  زین ب     زبط س  عز ززت    تتتتتم  پیشتتتتت ه سزت و  نظرزت   تتتتت ی ت  آم سه  صتتتتتمیم ن 

  ب  ی  تم  

 

 

 

 

آرزو  موفقیه داریم  عزیز  همه شما دوس ا  برا   

کیها  آموزش ی گروه   

شنا  ی و مشاوره کیها تحه نظارت مرکز خدمات روا   

mailto:jozavat@kayhanravan.ir


 

 

 فهرست  
 

 صفحه             عنوان         
 2 ...................................................................................................... ینابهنجار درمان  و ییشناسا یالگوها: اول فصل

 9 ................................................................................................................. ینابهنجار یاب یوارز قیتحق: دوم فصل

 16 .................................................................................................... یروان یاختاللها یبند  وطبقه فیتوص: سوم فصل

 18 ................................................................................................ مرتبط  اختالالت  و یذهن یماندگ عقب: چهارم  فصل

 37 ..................................................................................................................... یارتباط یها اختالل: پنجم فصل

 42 ............................................................................................................. رشد )نافذ( ریفراگ اختالالت :ششم فصل

 46 ................................................................................................................. توجه کمبود یها اختالل: هفتم فصل

 51 ......................................................................................................... یحرکت و یجسم یها تیمعلول :هشتم فصل

 53 ......................................................................................................................... یریادگی اختالالت: نهم فصل

 55 .................................................................................... (شانهیروانپر) کیکوتیسا راختالالتیوسا یزوفرنیاسک: دهم فصل

 64 ......................................................................................................................... یخلق اختالالت: ازدهمی فصل

 72 ................................................................................................................... ی اضطراب اختالالت:  دوازدهم فصل

 84 ................................................................................................................... ی ا هیتجز اختالالت: زدهمیس فصل

 86 ............................................................................... تمارض  و یساختگ  اختالالت ،یجسم شبه اختالالت: چهاردهم فصل

 90 ....................................................................................................................... خوردن اختالالت: پانزدهم فصل

 92 ..................................................................................................................... یدفع یهااختالل :شانزدهم فصل

 94 ......................................................................................................................... خواب  اختالالت: هفدهم فصل

 96 ................................................................................................... یجنس اختالالت و یجنس یکژکار: هجدهم فصل

 98 .................................................................................................... یسازگار و تکانه  کنترل یاختاللها: نوزدهم فصل

 102 .............................................................................................................. مواد مصرف یها اختالل: ستمیب فصل

 104 .............................................................................. ( یفراموش) ی انینس و ودمانس وم یریدل اختالالت: کمی و ستیب فصل

 107 ............................................................................................................. تیشخص  اختالالت: دوم و ستیب فصل

 112 .............................................................................................................. زهوشیت  کودکان: سوم و ستیب فصل

 114 ...................................................................................................................... ان ینایناب  :چهارم و ستیب فصل

 116 ...................................................................................................................... ان یناشنوا: پنجم و ستیب فصل

 119 ................................................................ یکودک  لیاوا و  یرخوارگیش  در خوردن و هیتغذ یها اختالل: ششم و ستیب فصل

 121 .............................................................................................................. کیت یهااختالل : هفتم و ستیب فصل

 123 ......................................................................................................... آغاز زود یزوفرنیاسک: هشتم و ستیب فصل

 125 .................................................................................................................................................. منابع

 126 ...................................................................................................................... تسلط  حداکثر یبرا شتریب منابع



 شناسی روانی بانک تست آسیب                                       شناس ی روانو ارشد دکتری  1رتبه یــکـــــــــ - انـهـیـک                                                      64     

 

 ادتانو دلقی : فصل یازده،
 

 (76)سراسری  تغییراو فی یولوییکی در داغدیدگی ب رگسانن کدامند  -1
    ( گریه کردن، بی قراری، ضعف عضالنی، خلق افسرده1
 آرامی، کاهش تمرکز، اضطراب، تغییرات ایمنی شناسی ( نا2
   آرامی ( ضعف عضالنی، آه کشیدن، گریه کردن، بی قراری، نا3
 ( ضعف عضالنی، آشفتگی در خواب، تغییرات هورمون های درون ریز، کاهش وزن4

 (76)سراسری  رود ( به کار میManiaکدا  دارو به عنوان یک داروی موثر درمان آشفتگی ) -2
 ( نورتریپتیلین4 ( لیتیوم کربنات 3 ( آمی تریپتیلین 2 ( ایمی پرامین 1

 (76)سراسری  ت دودکشی عبارو است از:پویشی عل -طبق نرریه روان -3
    ( انعطاف ناپذیری ماکل روی آوردهای فرد در برابر موقعیت های دشوار1
 ( راه حل یک رشته از حوادث منفی خارج از اختیار شخص2
    ( ظهور انگیزه های ناگهانی پرخاشگری نسبت به دیگران که شخص به درون خویش بازگردانده است.3
 باره به همسر یا دوست قدیمی که درگذشته است و یا دست یافتن به آرامش محض( پیوستن دو4

 (77کدا  انتقال دهنده عصبی در ایجاد افسردگی موثر است  )سراسری  -4
 ( سروتونین4 ( دوپامین  3 ( اپی نفرین2 ( نوراپی نفرین 1

های کدا  ادتال مطابقت روز و در شکل هر روز، با نشانهمیلی در تقریبا تاا  فاالیت ها و عاا  سراسر  کاهش رغبت و بروز بی -5

 (77کند  )سراسری می
 ( هراس4 (  هیستری 3 ( روان گسیختگی 2 ( افسردگی 1

 (77)سراسری آید  نایکدا  دارو، ج ء داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای به شاار  -6
 نورتریپ تیلین( 4 ( فنلزین  3 ( آمی تریپ تیلین 2 ( ایمی پرامین 1

 (77شود  )سراسری افسردگی اتکایی بر اثر چه عاملی در کودک ایجاد می -7
 ( محرومیت عاطفی جزیی4 ( محرومیت عاطفی کامل 3 ( سهل انگاری مادر2 ( رفتار خصمانه مادر  1

فاالیت و سارگرمی احسااس هی  چی  در زندگی لذو بخش نیسات و هی  گونه "کند:  فرد بیااری در ضاان مصااحبه اظهار می -8

 (79. این ادتال چه نا  دارد  )سراسری "دوشایندی ندارد
 ( ترس از مکان باز و وسیع4 ( ادواری خویی 3 ( بی لذتی2 ( افسرده خویی 1

 (89کدا  یک از ادتانو دلقی زیر بانترین شیوع طول عار را دارند  )بهداشت  -9
 ( تپش قلب4  نگیگوش بز (II 3دوقطبی  (I  2( دو قطبی 1

 کناد یم  کااک ادتال  کدا   جادیا به ،یکودک اول دوره در مادر با روابط در یکا و  یفیک  یهایینارسااا  ایا  یدانوادگ  یکابودها -10

 (80 یسراسر)
 ( ادرار بی اختیاری4 ( افسردگی اتکایی 3 ( اضطراب جدایی2 ( تیک 1

 (80 یسراسر) دارد  یشتریب نقش یافسردگ بروز در یعصب یها دهنده انتقال از کی کدا  در ادتال -11
 ( نور اپی نفرین4 ( استیل کولین 3 ( آدرنالین  2 ( دوپامین  1

دوابی اول شاب و بدتر شادن دلق در های گفتاری، بیهای وساواسای، نشاانهعایای هاچون: اضاطراب، ترس مرضای، نشاانه -12

 (80عصر مربوط به کدا  ادتال است  )سراسری 
 ( افسردگی شدید4 ( افسردگی خفیف 3 ( فوبیا2 واس ( وس1

 (82علت افسردگی فصلی، اف ایش فاالیت کدا  غده است  )سراسری  -13
 ( پاراتیروئید4 ( هیپوفیز 3 ( اپی فیز 2 ( تیروئید 1
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 یاسااسا  یافساردگ ادتال به مبتا اارانیب از  چگونه هساتند، 1  نوع یدوقطب ادتال یافساردگ دوره نینخسات در  که یاارانیب -14

 (82 یسراسر) شوند  یم  کیتفک
 ( بر اساس مشاهدات پاراکلینیکی2  ( قابل تفکیک نیستند.1
 1( بر اساس شخصیت مرضی قبل در اختالل دوقطبی نوع 4 ( بر اساس شدت افسردگی در افسردگی اساسی 3

 (83 یسراسر) دارد  وجود نوزاد کشتن یبرا دهنده دستور یهاتوه، عاده، یافسردگ کدا  در -15
 ( پس زایمانی4 ( مالیخولیایی  3 ( مزمن 2 ( فصلی 1

 (83شوند که: )سراسری هایی گفته میهای دو قطبی به ادتالادتال -16
 کند.شود و با واقعیت قطع رابطه می( فرد از خود بیگانه می2 کند.های مختلف فرق میها و مکانها در زمان( شدت آن1
 دهند. ( افراد به طور ادواری رفتارهای ضد اجتماعی نشان می4 های برانگیختگی و افسردگی دارند.( به طور ادواری حالت3

 (83شود  )سراسری کدا  عبارو شامل ادتال های دلقی می -17
 ( هماهنگی دو یا چند شخصیت در وجود فرد2 های افراط و تفریط در مصرف غذای خاص( دوره1
 های شدید هیجانیها یا دگرگونی( آشوب4 های غیرعادیهای ناشی از موقعیتها و اضطرابانی( نگر3

 (83لیتیو  یکی از داروهای موثر در درمان ادتانو ............ است. )سراسری  -18
 ( دوقطبی4 ( افسردگی 3 ( خواب 2 ( صرع 1

 را باد ساه  کدا  افسارده شاخد  یاسانادها نرا   شاده، آمودته یدرماندگ  به راجی   گانیسال  شاده  دنرریتجد  هینرر اسااس بر -19

 (85 یسراسر) شود یم  شامل
 ( خارجی، مخصوص، ناثابت4 ( خارجی، مخصوص، ثابت 3 ( داخلی، کلی، ناثابت2 ( داخلی، کلی، ثابت 1

 (85)سراسری ذکر شده است   IIهای ادتال دو قطبی نوع کدا  مورد به عنوان ویژگی DSM-IVدر  -20
    ( یک حمله مانیایی بدون حمله های افسردگی شدید1
 ( حمله کامال جدید مانیایی که قبل از آن دست کم یک حمله شدید افسردگی وجود داشته است.2
           افسردگی وجود داشته است. –ت کم یک حمله مانیایی یا حمله مختلط مانیایی ( حمله کامال جدید هیپومانیایی که قبل از آن دس3

 ( تارخچه ای از یکی یا چند افسردگی شدید همراه با دست کم یک حمله هیپومانیایی که هیچگاه حمله مانیایی وجود نداشته است.4

 (86کنند  )سراسری اسنادها تابیر میکودکان افسرده، شکست های دود را بر اساس کدا  دسته از  -21
 کلی  –ناپایدار  –( درونی 4 کلی  –پایدار  –( درونی 3 کلی –ناپایدار  –( بیرونی 2 کلی  –پایدار  –( بیرونی 1

 (93 بهداشت) است  ییایخولیمال نوع از دیشد یافسردگ یصیتشخ یهاماک ج و ریز ،یعا از کی کدا  -22
 شود.( افسردگی در هنگام صبح بدتر می2  ( افزایش اشتها 1
 ( خواب زدگی4  ( پژواک کرداری  3

 (92 بهداشت) است  نادرست کی کدا  کیپیآت یافسردگ دیتشخ یها ماک در -23
 ( پرخوابی2 ( افزایش وزن یا اشتها به طور چشمگیر 1
 ( حساسیت به طرد و روابط بین فردی4  ( همراهی با عالیم کاتاتونیا 3

 (91 بهداشت) است  I یدوقطب ادتال در دوب یآگه شیپ نشانه عامل کدا  -24
 ( وضعیت شغلی بد4 ( مرد بودن 3 ( وجود خصایص افسردگی2 ( کوتاه بودن دوره مانیا 1

 (83عباراو زیر درست تر است  )آزاد در مورد ادتال افسرده دویی کدا  یک از  -25
 ( کمتر از دو سال دوام دارد و شروع آن مشخص است.2 ( فرد حداقل دو سال افسرده است، بدون بازگشت به حالت طبیعی1
 برد.( فرد فقط از نشانه های افسردگی رنج می4 کند.( فرد عالوه بر افسرده خویی دوره ای از افسردگی را تجربه می3

 (83رود: )آزاد کند که موجود نبودن ........... علت افسردگی به شاار میه کته کول آمین در مورد افسردگی ادعا میفرضی -26
 ( دوپامین4 ( سروتونین 3 ( نور اپی نفرین 2 ( اپی نفرین 1

 (90در نرا  بک محور اصلی افسردگی عبارو است از: )آزاد  -27
 های منفی( هیجان4 های مثبت ( کاهش تقویت3 ( افکار منفی2 های زیربنایی( تعارض1
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 (87محتوای فکر بیااران شیدا به کدا  یک از صورو های زیر است  )آزاد  -28

 های احساس گناه( هذیان4 های بزرگ منشانه ( هذیان3 های جسمانی( هذیان2 های اروتیک ( هذیان1

 قرار  اساتفاده مورد  یشانادت روان ادتال کدا   مورد در دارد،  ریتأث  بدن  ولیکورت  ساطح یرو که دگ امتازون  یفرونشاان آزمون -29

 (87 آزاد) رد یگیم 
 ( اضطراب4 ( اسکیزوفرنی 3 ( شیدایی 2 ( افسردگی 1

 اهایت تشخید افسردگی یک قطبی از دو قطبی در چیست  -30
    اکسیداز در افسردگی یک قطبی( درمان دارویی با چند حلقه ای ها و یا بازدارنده های مونو آمین 1
 ( درمان روانکاوی و رفتاری شناختی به جای درمان دارویی2
    ( نیاز یا عدم نیاز به بستری شدن بیمار3
 ( درمان دارویی با لیتیوم در افسردگی دو قطبی4

 (87ادتال هستند  )آزاد های زیستی کدا  توجه مداو ، حرکاو آرا  دنبال کردن با چش،، دوازه بانی حسی  از شادد -31
 ( اختالل دو قطبی4 ( شیدایی 3 ( افسردگی 2 ( اسکیزوفرنی 1

 (86های افسردگی مالیخولیایی )مانکولیک( عبارتند از: )آزاد ویژگی -32
 ارزشیخوابی و احساس بی( بی2 ها ( خلق ملول و عدم لذت نسبت به همه فعالیت1
 ( خستگی مزمن و از دست دادن انرژی4  ( افکار مرگ یا گرایش به خودکشی 3

 (84به ترتیب دارای کدا  نوع ویژگی ها هستند  )آزاد  2و  1ادتال دو قطبی نوع  -33
    : دوره افسردگی گذرا و بهت افسردگی2: دوره مانیک و افسردگی عمده، نوع 1( نوع 1
 مانیک: دوره افسردگی و 2: دوره مانیک و هیپومانیک، نوع 1( نوع 2
    : دوره افسردگی عمده و دوره هیپومانیک2: دوره مانیک و دوره افسردگی عمده، نوع 1( نوع 3
 : دوره افسردگی عمده و دوره افسردگی گذرا2: دوره مانیک و دوره هیپو مانیک، نوع 1( نوع 4

 (84 آزاد) است  ریز موارد از کی کدا  یقطب دو ادتال یانتخاب درمان -34
 کاوی بلند مدت کالسیک( روان2  کاوی کوتاه مدت ( روان1
 ( درمان با بنزودیازپین ها4  ( درمان با لیتیوم 3

 (82 آزاد) است  شده داده دیتشخ زنان در یروان ادتال نیتری یشا ریز یهاادتال از کی کدا  -35
 ( اختالل افسردگی4 ( اختالل پر اشتهایی روانی 3 اشتهایی روانی( اختالل بی2 اجباری  -( اختالل وسواسی1

آورناد کاه پااساا  هاای آناان اثری بر نتیجاه کنناد این انتراار را پادیاد می»افرادی کاه رویادادهاای غیرقاابال کنترل را تجرباه می -36

 (81نخواهد داشت.  عبارو قبل به کدا  یک از مفاهی، زیر ن دیک است  )آزاد 
 ( خطاهای منطقی افسردگی زا2   ( مثلث شناختی افسردگی زا1
 ( افکار خودکار افسردگی زا4  ( درماندگی آموخته شده افسردگی زا 3

 (80های زیر بازی کند  )آزاد دهد که عوامل ینتیک ماکن است نقش مهای در کدا  یک از ادتالشواهد علای نشان می -37
 همه موارد ذکر شده( 4 ( اسکیزوفرنیا 3 ( نشانگان تورت2 ( اختالل دو قطبی 1

 (80شود به ج : )آزاد های تشخیصی برای اپی ود افسردگی عاده شامل هاه موارد زیر میماک -38
 ( کاهش تمرکز4 ( تغییر در الگوی خواب 3 ( افزایش انرژی2 ( تغییر معنی دار در اشتها و وزن 1

 (81)سراسری شود  ( بیشتر مشاهده میFlight of Idea) "پرش افکار"در کدا  ادتال،  -39
 اجباری  –( وسواسی 4 افسردگی  –( شیدایی 3 ( افسردگی اساسی2 ( اسکیزوفرنی 1

 (82 یسراسر) است  کرده ذکر یجانیه عامل ،یجنس اویتاا یجا به را ادتال کدا  علت دیفرو -40
 خودبیمارانگاری( 4 ( اسکیزوفرنی 3 ( وسواس 2 ( افسردگی 1

 (93کدا  یک از ادتانو روانی بانترین شیوع طول عار را در بین ادتانو روانی دارد  )بهداشت  -41
1 )OCD  2)MDD  3)GAD  4 )PTSD 

 (92 بهداشت) دارد  یروانپ شک ادتانو نیب در را عار طول وعیش نیبانتر ریز ادتانو از کی کدا  -42
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1 )MDD  2)BMD  3)OCD  4 )SAD 

چنانچه افساردگی به صاورو: »بی لذتی شادید، ساحردی ی، کاهش وزن و احسااس گناه عایق  ظاهر شاود، کدا  تشاخید  -43

 (92)بهداشت برای آن مناسب است  

 ( افسردگی تکانی4 ( افسردگی روان پریشانه I  3( افسردگی دو قطبی 2 (افسردگی مالنکولیک 1

شود، آنفونن ای های پردرآمد، شهرنشین، موفق مشاهده میادتانو زیر، که بیشتر در جوانان شاغل در شغلبه کدا  یک از   -44

 (94شود  )آزاد جوانان پردرآمد نی  گفته می
 ( اختالل عاطفی محیطی4 ( سندرم خستگی مزمن3 ( سندرم فرسودگی شغلی2 ( سندرم هیپومانی شهری 1

 (96)سراسری  دهد که مشکاتی در رابطه با مصرف مواد دارند ادتانو در افرادی را می کدا  ادتال بیشتر از سایر-45
 دوقطبی( 4  ادواری خویی ( 3 اسکیزوفرینفرم (2 افسردگی اساسی ( 1

 (97د بهداشت ششود  )اربرطبق اکثر نرریاو، کدا  مورد دفاع در برابر افسردگی محسوب می -46
 ( افسرده خویی4 ( خلق ادواری3 ( مانیا2 ( هیپومانیا1

 (97)ارشد بهداشت  کدا  ادتال بانترین می ان شیوع را در بین ادتانو روانپ شکی دارد  -47
 ( اختالل خلق ادواری4 ( اختالل افسردگی اساسی I  3 ( اختالل دو قطبیI  2( اختالل دو قطبی 1

 (99)سراسری کودکان از دیدگاه اشپیت ، نتیجه کدا  عامل است   (Depression Anaclitic) افسردگی اتکایی -48
 عزت نفس پایین( 4        ل دلبستگیالاخت( 3        احساس گناه( 2    خودانتقادی(1

به دلیل نگرانی در مورد اف ایش تشخید ادتال دوقطبی در کودکان به وجود  DSM-5کدا  طبقه تشخیصی در  -49

 (1400آمد )دکتری

 ( بی نظمی اخالل گر خلق 4 ( افسردگی گذرای راجعه3 ( دلبستگی واکنشی2 ( افسردگی مداوم1

 (1400»افسردگی  و »ادتال شخصیت مرزی  به ترتیب کدا  است )دکتریویژگی ماهیت آسیب به دود در -50

 نتیجه ناامیدی  -( نتیجه درماندگی 2  تکانشورانه    -( اجبار گونه 1
 ناشی از نقص تنظیم هیجان  -( ناشی از نقص عزت نفس 4  از روی شرم -( ناشی از هیجان گناه 3

ساله ای با عائ، بی قراری و گره کردن انگشتان به ه،، دلق افسرده، دودمامتگری شدید، بی دوابی، کاهش وزن   50زن بیوه    -51

کیلوگر ، توهااو شنوایی مته، کننده که او را فردی بی ارزش می نامیدند و اشتغال ذهنی با افکار دودکشی، نشانگر   8تا  6حدودا 

 (1400کدا  ادتال است  )دکتری

 ( شخصیت پارانوئید 4 ( اضطراب منتشر 3 ( افسردگی اساسی  2 ( هذیانی 1

 (1400کدا  عبارو، متاای  کننده افسردگی از ادتال سوش است )دکتری -52

 ( احساس بی ارزشی در سوگ تجربه نمی شود. 2 ( عزت نفس در سوگ ضربه نمی خورد.1
 احساس خالی بودن در سوگ تجربه نمیشود.( 4 ( مکانیسم دفاعی در سوگ، عقالنی سازی است. 3
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 پاسخنامه فصل یازده، 
 

های درون ریز و کاهش وزن از عالیم داغدیدگی بزرگساالن است.  ضعف عضالنی، آشفتگی در خواب، تغییرات هورمون   صحیح است. 4گ ینه » .1

 صحیح کامل نیستند. 4ی سایر گزینه ها به اندازه ی گزینه 
 لیتیوم کربنات داروی مؤثر برای درمان مانیا است.    صحیح است. 3گ ینه » .2
ای بر اهمیت خشمی که متوجه خود شده است در است: کارل آبراهام و زیگموند فروید در مقاله  شده خشمی که متوجه خود  صحیح است. 3گ ینه » .3

 تأکید کردند. ودر نتیجه خودکشی ایجاد افسردگی

 . دانندکه بیش ازهمه با افسردگی مرتبط استهای زیستی میای از دسته آمینرسانه  –امروزه سروتونین را آن عصب .    صحیح است4گ ینه » .4
افراد افسرده مشکل زیادی برای شروع فعالیت دارند. در حالت شدید، عدم شروع پاسخ »فلج اراده« نام دارد. چنین بیماری   صحیح است. 1گ ینه » .5

دارد. در افسردگی حاد ممکن است »کندی روانی ـ حرکتی« وجود داشته باشد که   را به انجام کارهایی که برای زندگی ضروری هستند وا تواند حتی خود نمی

 .کندرود و صحبت میشوند و بیمار بیش از اندازه آهسته راه میطی آن حرکات کند می
هر یک از این داروها، موجودی نوراپی نفرین در مغز را تحت  ،MAOهای های و بازدارندداروهای ضدافسردگی سه حلقه  صحیح است. 3گ ینه » .6

 NEدوباره آن را جذب کند. اگر جلوی جذب مجدد گرفته شود  ،را آزاد کرده است  NEدهد که نورونی که دهند. // جذب مجدد زمانی روی میتأثیر قرار می
 گیرد.. تنها داروی فنلزین جز این دسته قرار نمیواهد بوددر نتیجه مقدار بیشتری از آن موجود خ و شودکمتری جذب می

 آید.افسردگی اتکایی در کودک براساس محرومیت عاطفی جزئی به وجود می   صحیح است. 4گ ینه » .7
های اختالل یافته است. بازرترین ویژگی تایمی نوعی اختالل افسردگی است که عالئم آن کاهش و تخفیفبه طور کلی دیس  صحیح است.  1گ ینه » .8

کفایتی، افسرده خویی با احساس بی  .شوندهای همیشگی فرد محسوب می داری که جزئی از ویژگی تایمی عبارتند از افسردگی خفیف، درازمدت و نوسان دیس

 . وری همراه استفعالیتی و فقدان بهرهپذیری و خشم، انزوا از جامعه، از دست دادن عالیق و بی احساس گناه، تحریک
   صحیح است.  4ه »گ ین .9

 6اختالل بیمارستان زدگی یا افسردگی اتکایی که توسط اشپیتز مطرح شد، از زاویه سبب شناسی شرایط بروز آن در نوزاد .   صحیح است3گ ینه » .10

محرومیت اولیه و نارسایی در ارتباط با مادر ماهه ای است که ناگهان از مادرش جدا می شود. همچنین، کمبودهای خانوادگی یا نارسایی های کیفی و  18تا 
 شود.  باعث افسردگی اتکایی می 

 در سبب شناسی افسردگی سروتونین و نوراپی نفرین بیشترین تاثیر را در بروز افسردگی ایفا می کنند.    صحیح است. 4گ ینه » .11
 ی موارد عالیم افسردگی هستند.  همه   صحیح است. 3گ ینه » .12
که غده ی  خوانندمی (SAD)چنانچه افسردگی با نزدیک شدن زمستان آغاز شده باشد، آن را اختالل عاطفی ـ فصلی ت.   صحیح اس2گ ینه » .13

   شود.اپی فیز در آن نقش دارد و با نور درمانی درمان می
زیرا ویژگی ها و عالیم مشابهی دارند. البته این .  قابل تفکیک نیست  در این مرحله  Iاولین دوره افسردگی اختالل دوقطبی  صحیح است.  1گ ینه » .14

ن دوره افسردگی امر بستگی به این دارد که دوره افسردگی اساسی که فرد تجربه می کند در کل اولین دوره اختالل خلق باشد یا نه. در واقع اگر قبل از ای
 را مطرح کرد.  1ردگی اساسی اش باشد تنها باید تشخیص اختالل دوقطبی نوع اساسی، وی یک یا چند دوره مانیا را تجربه کرده باشد و این اولین دوره افس

 کشتن نوزاد وجود دارد. یدستور دهنده برا یتوهمها یمانیپسازا یافسردگ در  صحیح است. 4گ ینه » .15
افسردگی داشته باشد، او را مانیک ـ دپرسیون  ی  های مانیک چنانچه در گذشته فرد یک یا چند دورهدر صورت وجود نشانه  صحیح است.  3گ ینه » .16

دهند. مانیک ی مانیک مبتال شده است، تشخیص میی افسردگی نداشته باشد او را فردی که فقط به دورهگیرند. از طرف دیگر اگر او هرگز دورهدر نظر می

 .  تواند بدون افسردگی رخ دهد ولی بسیار نادر استخود می
مربوط به اختالل  3ی مربوط به اختالل شخصیت چندگانه، گزینه  2ی مربوط به اختالالت خوردن است، گزینه 1ی ینه گز  صحیح است. 4گ ینه » .17

 مرتبط با افسردگی است.  4ی اضطرابی است و تنها گزینه
   2پاسخ سوال  صحیح است. 4گ ینه » .18
بد را دارد و   یدادهای. فرد افسرده انتظار وقوع روداندیم ندهیآ یرا انتظار درماندگ یعلت افسردگ گمنی.سلی.پی.انیمارت  صحیح است. 1گ ینه » .19

 یجار ینسبت به خود، نسبت به تجربه  یرا افکار منف یبک علت افسردگ یانجام داد. آرون ت توانینم یاز وقوع آنها کار یریجلوگ یمعتقد است که برا
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شناختی: از افکار منفی   نشانگان سه.یمنطق یو خطاها ی: سه نشانگان شناختشوندی م یموجب افسردگ زمیبک دو مکان دگاهی. از دداندی م ندهیآونسبت به 

 . شودهای جاری و آینده تشکیل میی خود، تجربهدرباره
وجود یا سابقه حداقل یک  (2ی افسردگی مهاد.  وجود یا سابقه ی یک یا چند گستره (II: 1ضوابط اختالل دو قطبی   صحیح است. 4گ ینه » .20

   یک گستره آشفتگی یا یک گستره مختلط هرگز در سابقه بیمار وجود نداشته است. (3.  (هیپومانیا) گستره کم آشفتگی
 درونی ـ  اولین بعد،( 1های درماندگی آشکار خواهند شد به سه بعد انتساب بستگی دارد: اینکه چه وقت و در کجا کاستی  صحیح است. 3گ ینه » .21

عدم تحرک نمایان  ،کنندهای درونی میخورند و برای شکست خود تبییناست. شواهد حاکی از آن است که وقتی افراد در تکالیف مهم شکست می بیرونی
آیا علت شکست من چیزی همیشگی است یا موقتی؟ فردی که شکست   است. پایدار ـ ناپایداربعد  ( دومین2 یابد.شود و عزت نفس به وضوح کاهش میمی

کند که وقتی ی انتسابی درماندگی فرض میخورده ممکن است فکر کند که علت شکست او پایدار است و از این رو در آینده نیز ادامه خواهد داشت.// نظریه
است. الگوی   کلی ـ اختصاصیسومین بعد ( 3 ی در طول زمان ادامه خواهند یافت.های درماندگعلت شکست به عاملی پایدار نسبت داده شده باشد، کاستی

 دهند.های مختلف رخ میهای درماندگی در بسیاری از موقعیتکنند کاستیهای کلی میانتسابی ـ درماندگی معتقد است که وقتی افراد برای شکست خود تبیین
رود که مشخصات آن عبارتند   یبه کار م  یاز افسردگ  ینوع  فیتوص  ی( برا  کی) مالنکول  ییایخولیمال  صیبا خصا  یافسردگ  صحیح است.  2گ ینه » .22

همراه است. به    نیاندوکر  یخودکار و عملکردها  یدر دستگاه عصب  یراتییبا بروز تغ  ایخولی. مالقیکاهش وزن و احساس گناه عم  ،یزیسحر خ  د،یشد  یلذت  یاز ب
هم  یافکار خودکش کیهمواره در صبح ها بدتر است. درافراد مالنکول یافسردگ ،ینوع افسردگ نیخوانند. در ا ی م زیدرون زاد ن یآن را افسردگ لیدل نیهم
   است.  عیشا

مشخصه های ویژه در بیماران واجد خصایص آتیپیک افسردگی عبارتند از پرخوری و پرخوابی، که به این عالئم   صحیح است.  3گ ینه » .23

گاه عالئم نباتی معکوس می گویند و به این الگوی عالمتی نیز گاه مالل هیسترویید اطالق می شود. سن شروع این اختالل پایین تر، کندی 

ماران حساسیت به طرد در روابط بین فردی به صورت یک الگوی دراز مدت درمی آید که موجب اختالل روانی ـ حرکتی شدیدتر است. در این بی

 چشمگیری از نظر اجتماعی یا شغلی می شود. 

است. کوتاه بودن مدت دوره  یاساس یمبتال به اختالل افسردگ مارانیبدتر از ب یدچار اختالل دوقطب مارانیب یآگه  شیپ  صحیح است. 1گ ینه » .24

 خوب است.  یآگه  شیهمزمان به نفع پ یطب ای ی و کم بودن مشکالت روانپزشک یباال بودن سن شروع، کم بودن افکار خودکش ا،یمان یاه
 8پاسخ سوال   صحیح است. 1گ ینه » .25
سطح  ،انجام داده باشدی خود را به خوبی ی کاته کوالمین مدعی است وقتی جذب مجدد یا از کار انداختن وظیفهفرضیه   صحیح است. 2گ ینه » .26

شویم. // دو گروه از داروها برای درمان افسردگی این مسیرها را دنبال  کند و ما بسیار برانگیخته و خالصه افسرده مینوراپی نفرین ما به مقدار زیاد افت می

 .MAOهای ای و بازدارندهکنند: داروهای ضدافسردگی سه حلقهمی
 نظام شناختی و تحریف های فکری صحبت میکند.   بک درمورد   صحیح است.  2گ ینه » .27
های توانایی خود ها بلندپروازانه هستند. فرد مانیک به محدودیتهای مانیک با خلق تناسب دارند. این شناخت شناخت  صحیح است. 3گ ینه » .28

پرت زیرا فرد مانیک بسیار حواس ، شودر به راحتی منحرف میاعتقاد ندارد.// فرد ممکن است افکار یا عقاید پرشتابی در ذهن خود داشته باشد. این پرش افکا
 . دارد خودشی است. در برخی موارد حاد، فرد مانیک افکار هذیانی درباره

 کم   آغازین  مراحل  دچار  اند،  داشته   شکایتآن    با  همراه  خستگی   و  از افسردگی  که  بیمارانی  درصد  10  در برخی مطالعات، تا  صحیح است.  1گ ینه » .29

گرم دگزامتازون ساعت    یلیم  کیرود.    یبکار م  ی اساس  یاختالل افسردگ  یصیظن تشخ  دییتا  ی( براDST)دگزامتازون    فرونشانی  آزمون   . اند  بوده  تیروئید  کاری
 ی لیم 5 از   باالتر زولیکورت ییپالسما سطحشود.  ی م یریبعدازظهر روز بعد اندازه گ  11و  4صبح،  8پالسما ساعت  زولیشود و کورت  یداده م ماریشب به ب 11

 -پوتاالموسیه  محور   که  است آن    از  حاکی  کورتیزول  فرونشانی (.  است  مثبت  یعنی)  شود  می   تلقی  طبیعی  غیر (  است  یفرونشان  عدم  از  حاکی)که    تریل  ی دس  در  گرم
 .کند یم عمل یمتناسب طرز به زیپوفیه -آدرنال
رود. برای درمان باید دو اختالل را از هم تشخیص داد، زیرا درصورت استفاده از لیتیوم برای افسردگی خلق بسیار پایین می  صحیح است.  4گ ینه » .30

 برند و اثر سوئی بر مانیک دارند. همچنین داروهای درمان افسردگی خلق را باال می
 است.     صحیح 2گ ینه » .31
   22پاسخ سوال  صحیح است. 1گ ینه » .32
وجود یا سابقه حداقل یک گستره   ( 2ی افسردگی مهاد.   ی یک یا چند گستره وجود یا سابقه   (II :  1ضوابط اختالل دو قطبی    صحیح است.  3گ ینه » .33

 .  یک گستره آشفتگی یا یک گستره مختلط هرگز در سابقه بیمار وجود نداشته است  (3.  (هیپومانیا) کم آشفتگی
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کنند. ی افسردگی را تجربه میبیماران یک یا چند گستره  معموالً  شود.  های مختلط مشخص میبا بروز یک یا چند گستره آشفتگی یا گستره  Iاختالل دو قطبی  
آیا فرد برای نخستین بار دچار این اختالل شده ) گستره آشفتگی تک رویدادی ( یا آنکه با یک اختالل  گرچه در تشخیص این اختالل باید مشخص شود که 

  ، شونددرصد از افرادی که به آشفتگی تک رویدادی مبتال می  90اغلب یک اختالل راجعه است، زیرا بیش از    Iاما باید گفت که اختالل دو قطبی    .مواجه هستیم

 . گردندمی بعدها نیز دچار آشفتگی 

 ها، یآن با ضدافسردگ تیو تقو میتیشامل مرحله حاد و مرحله نگهدارنده است. ل یاختالالت دوقطب ییدرمان دارو  صحیح است. 3گ ینه » .34

  ز ی( و ننیوالپروات، و الموترژ  ن،یخلق ضدتشنج )کاربامازپ  کنندهت یسه تثب  رایاست، اما اخ  یماریب  نیعمده در درمان ا  کردیرو  هانیازپیو بنزود  هایشیپرضدروان
 .اندشده دییحاد تا یایدرمان مان یبرا  زین کیپیآت یشیضدروانپر یشمار
 دیبا  یاساس ی. دوره افسردگدهدیرخ م یپومانیه ایمختلط،  ا،یمان یهااز دوره یابدون سابقه  یاساس یاختالل افسردگ  صحیح است. 4گ ینه » .35

اشتها و وزن،   راتییشامل تغ یالاقل چهار عالمت از فهرست دیبا شود، ی داده م صیتشخ ی اساس ی که دچار دوره افسردگ یماریالاقل دو هفته طول بکشد. ب
ترین اختالل شایع  را هم داشته باشد. یخودکش ایو افکار عودکننده مرگ  یریگمیاحساس گناه، مشکل در تفکر و تصم ،ی فقدان انرژ ت،یفعال وخواب  راتییتغ

 افسردگی است.   نیز  روانی در زنان
داند. فرد افسرده انتظار وقوع رویدادهای بد را دارد و آینده می انتظار درماندگیسلیگمن علت افسردگی را    پی. ای.  مارتین.   صحیح است. 3گ ینه » .36

 .  توان انجام دادمعتقد است که برای جلوگیری از وقوع آنها کاری نمی

 ی گزینه ها ژنتیک موثر است.  در همه   صحیح است. 4گ ینه » .37
دوره افسردگی اساسی باید الاقل دو هفته طول بکشد. بیمار افسردگی اساسی باید الاقل چهار عالمت از فهرستی شامل:   صحیح است. 2گ ینه » .38

گیری، و افکار عودکننده مرگ یا خودکشی را هم داشته  حساس گناه، مشکل در تفکر و تصمیمتغییرات اشتها و وزن، تغییرات خواب و فعالیت، فقدان انرژی، ا

 .  باشد
ی افکار متعدد و هیجان انگیز گفتار آنها معموالً بسیار سریع، شتاب زده و گاهی نامنسجم است، چرا که سعی دارند همه   صحیح است. 3گ ینه » .39

های بارز گستره ی شود. برون ریزی هیجانی مهار نشده از ویژگی« توصیف می افکارپرش ی گفتار با اصطالح »طهاین ضاب خود را به طور همزمان بیان کنند.
   آشفتگی است و احساس شادی و لذت وافر بیمار با رویدادهای کنونی زندگی وی تناسبی ندارد.

 ک ی کالس دگاهیشد و کارل آبراهام آن را گسترش داد. د نییتب دیفرو گموندی توسط ز یافسردگ کینامیکودیدرک سا  صحیح است. 1گ ینه » .40

 سمیاز دست رفته به عنوان مکان  یابژه ها  یساز  یدرون  ،یالیخ  ای  یقیحق  یبا فقدان ابژه   یارتباط افسردگ  ،یدهان  ارتباط با نوزاد مادر در مرحله  یآشفتگ  یروانکاو
احساسات خشم متوجه  شود،ی م ستهیاز عشق و نفرت نگر ختهیآم یدیاز دست رفته با د یا که ابژه همراه با فقدان ابژه، از آنج یبرابر رنج و ناراحت رد یدفاع

 . گردندیخود و داخل م
 ها دارد. ی اختاللافسردگی عمده بیشترین شیوع طول عمر را در بین همه  صحیح است. 2گ ینه » .41
 ی درصد(. برا  17طول عمر را دارد )حدود    وعیش  نیباالتر  ی اختالالت روانپزشک  نی( در بMDD)  ی اساس  یاختالل افسردگ  صحیح است.  1گ ینه » .42

احساس گناه، مشکل در تفکر و   ،یفقدان انرژ ت،یخواب و فعال راتییو وزن، تغاشتها  راتییشامل تغ یعالمت از فهرست 4الاقل  دیاختالل با نیا صیتشخ

 . الاقل دو هفته طول بکشد دیبا  یاساس یدوره افسردگ نی را هم داشته باشد و ا یخودکش ایعود کننده مرگ  رو افکا یریگ میتصم
 22پاسخ سوال  مراجعه کنید به  صحیح است. 1گ ینه » .43
   صحیح است.  3گ ینه » .44
هایی از شیدایی و سرخوشی شدید از یک سو و با توجه به اینکه ویژگی اصلی افراد مبتال به اختالل دو قطبی وجود دوره  صحیح است. 4گ ینه » .45

شیدایی به سمت مصرف مواد روی آورده و ریسک پذیری و انجام کارهای خطرناک از سوی دیگر است. افراد مبتال به اختالالت دوقطبی معموالً در دوره 
 بنابراین همبودی این اختالل به سوء مصرف مواد بسیار باال گزارش شده است. 

دانند. کارل آبراهام، دوره های مانیا بازتاب ناتوانی در عوامل روان پویشی در مانیا، مانیا را نوعی دفاع در برابر افسردگی می   صحیح است.  2گ ینه » .46

تواند ناشی از سوپرایگوی مستبد باشد که فرد را مورد انتقاد و سپس  مصیبتی است که در طول دوران رشد به وجود آمده است. همچنین مانیا می تحمل کردن 
 گردد.با حالت سرخوشی مفرط جایگزین می 

درصد( را داشته 17وع طول عمر )حدود  در جدیدترین مطالعات افسردگی اساسی در بین اختالالت روانپزشکی باالترین شی   صحیح است.  3گ ینه » .47

   است.
 در جزوه مبحث دلبستگی    صحیح است.3گ ینه » .48
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هایی در مورد افراط در تشخیص و افراط در درمان احتمالی اختالل دوقطبی در کودکان،  برای رسیدگی کردن به نگرانی    صحیح است.4گ ینه » .49

های مکرر عدم کنترل رفتاری شدید را نشان  پذیری مداوم و دورهسال که تحریک 18کودکان تا نظمی خلق اخاللگر، برای تشخیص جدیدی، اختالل بی 
 دهند، منظور شده است. می
ماهیت آسیب به خود در »افسردگی« ناشی از نقص عزت نفس و در »اختالل شخصیت مرزی« ناشی از نقص تنظیم    صحیح است.4گ ینه » .50

 هیجان است.  
 ن ی در ا یقراردادن فرد یاست. برا یحالت تجربه افسردگ  نیدتریو شد نیمتداول تر  نیّمب ی اساس یافسردگ یترهگس   صحیح است.2گ ینه » .51

  ، یبدن  ،یدر قلمرو شناخت   یگریمتعدد د  ینشانه ها  گر، ید  یو از سو  ابدیافسرده، حداقل دوهفته تداوم    یسو ضوابط نشان دهنده حالت خلق  کیاز    دیچهارچوب با
 یافسردگ ماریمتداول تراند(. ب یریو گوشه گ ی زودرنج ،یبدن یها تیاز نشانه ها مانند شکا یکودکان پاره ا یمشاهده شوند. )در افسردگ یزش یو انگ یجانیه

 ،یریگمی ماحساس گناه، مشکل در تفکر و تص  ،یفقدان انرژ ت،یخواب و فعال راتییاشتها و وزن، تغ   راتییشامل: تغ یالاقل چهار عالمت از فهرست دیبا  یاساس
ضعف تمرکز و مختل شدن تفکر، کاهش سرعت تکلم و درجه   ی: احساس ذهنیافسردگ  یرا هم داشته باشد. عالئم شناخت  یخودکش  ایو افکار عودکننده مرگ  

بدون   ،یاساس  یفسردگمدت گستره ا نیانگیمشهود است. مافسرده  ماران یاز ب یاریکه در بس رید ایو  یاکلمه کیصدا و پاسخ دادن به سواالت به صورت 
 ماه است.  9دخالت درمان، معموالً 

عاطفه خلق افسرده مداوم است و فرد  MDEکه در عاطفه غالب در سوگ احساس تهی بودن و فقدان است. درحالی   صحیح است.1گ ینه » .52

کند، صورت موجی بروز میگذارد و بهتدریج روبه کاهش میها بهسوگ با گذشت روزها و هفتهتواند انتظار شادی یا لذت داشته باشد. شدت مالل ناشی از نمی
کند خلق افسرده در ها معموال در رابطه با فکر و خاطرات فرد فوت شده بروز میهای ناگهانی سوگ معروف است. این موجنام موجب غمهمین جهت بهبه

MDE  طبعی همراه  افکار یا مشغولیت ذهنی خاصی مربوط نیست.گاهی ناراحتی موجود در سوگ با هیجانات مثبت و شوختری دارد و به تداوم و ثبات بیش
شود  میاست که با اندوه فراگیر و احساس فالکت شدیدی که از مشخصات دوره افسردگی اساسی است تفاوت زیاد دارد. محتوای افکاری که در سوگ دیده 

شود، در سوگ وجود دیده می MDEای که در کند و سرزنش خود با نشخوارهای ذهنی بدبینانهات فرد فوت شده سیر میاغلب حول و حوش افکار و خاطر
ارزش و تنفر از خود شایع است. اگر افکار خودسرزنشی در  که در اپیزود افسردگی اساسی احساس بیشود درحالینفس عموما حفظ میندارد. در سوگ عزت

ومیر به ذهن فرد عزادار خطور مربوط به احساس عدم رسیدگی کافی به فرد فوت شده )قبل از مرگ( است. اگر افکار مربوط به مرگ سوگ دیده شود معموال
ارزشی، نداشتن لیاقت دلیل احساس بیگونه افکار بهکه در دوره افسردگی اساسی اینکند معموال درباره شخص فوت شده و یا پیوستن به او است درحالیمی

 یابد.  ندگی یا عدم توانایی سازگاری با رنج ناشی از افسردگی بر روی پایان دادن زندگی خود تمرکز میز
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 های دفای ادتال  :فصل شان ده، 
 

 (77عد  مدادله مادران در یاددهی مهارو دفی، تای  شدن دود به دود کودک در حدود چند سالگی واقی می شود  )سراسری با  -1

 ( پنج4 ( سه 3 ( دو 2 ( یک 1

 (80به من له یک ادتال قلاداد می شود  )سراسری  "بی ادتیاری مدفوع"از چه سنی به باد،  -2
 سالگی 6( 4  سالگی 4( 3 سالگی  3( 2 ( یک سالگی 1

 (76از چند سالگی به باد ادرار بی ادتیار به من له یک ادتال محسوب می شود  )سراسری  -3
 سالگی 7( 4 سالگی  5( 3 سالگی  3( 2 سالگی  2( 1

سارکوفته در چارچوب کدا  مکتب روانشانادتی، ادرار بی ادتیار به من له بازپدیدآیی مرضای یک رفتار فطری اسات که مااون    -4

 (77می شود  )سراسری 
 ( گشتالت4 ( رفتارشناسی 3 ( روان تحلیل گری 2 ( رشد داخلی 1

وقتی مادران در آموزش مهاار کردن عاال دفی فرزندان دود مدادلاه نای کنناد، مشاااهداو نشااان می دهناد که این کودکان در  -5

 (80حدود ......... سالگی قادر به انجا  این کار می شوند. )سراسری 
1 )1  2 )2  3 )3  4 )5 

موظف کردن کودک به تای  کردن ردتخواب و لباس باد از دی  کردن در ردتخواب از روش .............. بر کاهش رفتار اسات.  -6

 (90)آزاد 
 ( خاموشی4 ( جریمه 3 ( محروم سازی 2 ( تنبیه مثبت 1

 (97اشد  )ارشد بهداشت بادتیاری مدفوع در کودکان براساس کدا  ماک میتشخید بی-7

 ای یک بار در لباس یا جاهای نامناسب تخلیه شود.( مدفوع به طور منظم و هفته1
 ( مدفوع به طور نامنظم ولی به صورت ماهیانه در منزل تخلیه شود.2
 های مختلف تخلیه شود.( مدفوع به طور نامنظم و به دور از چشم والدین در مکان3
  های نامناسب تخلیه شودماه در مکان 3منظم و حداقل ماهی یکبار و به مدت ( مدفوع به طور 4
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 پاسخنامه فصل شان ده،  
 

 سال است. 5سن تقویمی یا سن رشدی معادل برای مدفوع بی اختیار، حداقل چهار سال است. برای ادرار بی اختیار حداقل   صحیح است.  4گ ینه » .1
 1مراجعه کنید به پاسخ سوال  صحیح است. 3گ ینه » .2
 1مراجعه کنید به پاسخ سوال  صحیح است. 3گ ینه » .3
 سرکوب گری در روانکاوی مورد بحث قرار می گیرد و رفتار کنترل نکردن ادرار هم به نوعی سرکوب گری محسوب می شود.    صحیح است.  2گ ینه » .4
 سالگی عادی است  5ع معموالً تا دفکنترل نکردن عمل   صحیح است. 4گ ینه » .5
 تنبیه مثبت شیوه ای است که با اجرای عمل فرد مجازات می شود. در اینجا کودک موظف میشود رختخواب خود را تمیز کند.  صحیح است. 1گ ینه » .6
  ن ی . ا شوندی داده م ص یتشخ ینوجوان  ای یدر کودک بارن یو معموال اول شوند یمدفوع را شامل م ایاختالالت دفع کال دفع ادرار    صحیح است.4گ ینه » .7

. انواع  شودی نامناسب را شامل م یهادفع، دفع کردن مدفوع در مکان  یاریاختی نامناسب و ب یهاکردن ادرار در مکان  هیادرار، تخل یاریاختی گروه از اختالالت، ب
دفع درنظر گرفته  یاریاختی ب یبرا زیسرر یاریاختی و ب بوستیعدم وجود  ایادرار، و وجود  یاریاختی شبانه از روزانه جهت ب هیکردن تخل زیمتما یبرا یفرع
استوارند. هر دو اختالل  یمیو نه صرفا سن تقو یسن رشد یبرمبنا طیشرا نیوجود دارد، اما ا ی سن طیهر دو اختالل حداقل شرا صیتشخ یاند. گرچه براشده
 ممکن است مشاهده شود.  زیاما وقوع همزمان آنها ن دهند،یم یاختالالت معموال به طور مجزا رو نیباشند. گرچه ا یرارادیغ ای ین است ارادممک

 ادتیاری دفی بی

 های تشخیصی ماک
A های نامناسب )مثل لباس، کف اتاق(، خواه به صورت غیرارادی یا عمدی.  . دفع مدفوع مکرر در مکان 

B دهد.ماه روی می 3. حداقل یکی از موارد باال، هرماه به مدت حداقل 

C سالگی است )یا سطح رشدی برابر(.  4. سن تقویمی حداقل 

Dها( یا بیماری جسمانی دیگر نیست به جز از طریق مکانیزمی که در یبوست دخالت دارد.ل ملّین. این رفتار ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد )مث 
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 منابی 
 

 1399تا  1376شناسی مجموعه سواالت کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان  .1
 1399تا  1376شناسی وزارت بهداشت مجموعه سواالت کنکور کارشناسی ارشد روان  .2

 1400تا  1376شناسی سواالت کنکور سراسری دکتری روانمجموعه  .3
 1399تا   1376شناسی مجموعه سواالت کنکور دکتری وزارت بهداشت روان .4
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 منابی بیشتر برای حداکثر تسلط
 

ماه مانده به    1-3: شامل صدها نکته خیلی مهم از همین درس. مناسب روزهای پایانی )حدود  کپسول آسیب شناسی روانی و کودکان استثنائی .1

 کنکور(. 
 

های عمومی و بالینی شامل صدها تست طبقه بندی شده از هر یک از دروس گرایش مجاوعه بانک سوانو درس به درس سایر دروس: .2

های هر درس، مناسب جهت تست زنی بعد از دور دوم مطالعاتی. برای هر درس یک مجموعه  شناسی، مطابق با سرفصلکنکور کارشناسی ارشد روان 
 بانک تست در دسترس است.  

 

کنکور   11)  99تا    87شامل سواالت کنکورهای    جلد(:  2)  –شناسی  سال ادیر کارشناسی ارشد رشته روان  11بانک سوانو کنکورهای   .3

های کامالً تشریحی. قابل استفاده در تمام دوره های مطالعاتی. این مجموعه کل سواالت های بالینی و عمومی، با پاسخاخیر( از تمام دروس گرایش
 شما کمک می کند. دروس این کنکورها را به شکل سال به سال در بر دارد و در روزهای پایانی که قصد زدن تست های سال به سال را دارید بیشتر به  

 

از تمام دروس گرایش بالینی کنکور وزارت   99تا    91شامل سواالت کنکورهای    سال ادیر کنکور وزارو بهداشت:  9بانک سوانو کنکورهای   .4

به شکل سال به سال های کامالً تشریحی. قابل استفاده در تمام دوره های مطالعاتی. این مجموعه کل سواالت دروس این کنکورها را بهداشت با پاسخ
 در بر دارد و در روزهای پایانی که قصد زدن تست های سال به سال را دارید بیشتر به شما کمک می کند.

 

 شناسی روانی کیهان:  فیل، آموزشی آسیب .5
 منشآقای دکتری نیکبا تدریس  (1
 شناسی روانی کیهان  های آسیبدرصد از کالس 90رضایت باالی  (2
 برای شما به طور اختصاصی  (3
 HDبا کیفیت  (4
 ای. یک منبع کمکی فوق العاده برای فهم بهتر مطالب. به ویژه برای داوطلبان تغییر رشته (5
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