
 

 مقدمه

در مقطع  ژهیبه و  یشناس روان ی دانشجو  کیاز  ، چراکهاست یشناس روان انیدانشجو  یبرادروس  نیمهمتر از  ارزیابی روانی یکیدرس 

باشد و در مواقع لزوم بتواند از آشنا  و کاربردهای آنها یروان آزمون هایبا انواع  رودیانتظار م ینیبال شناس یروان شیارشد و گرا یکارشناس 

های کارشناس ی ارشد و دکتری آزمون حاضر در  یهااز درس یکیاین درس جهت  نی. به همتفسیر این ها بپردازداین ابزارها استفاده کند و به 

تا  کرده است. لیتبددشوار از دروس  یکیدرس را به  نیا ،دارا بودن نکات ریزدرس و  نیا و باال بودن حجم ی. گستردگاست وزارت بهداشت

صورت گرفت اهمیت  96داشت اما با تغییراتی که در سال  1سوال را به خود اختصاص می داد و ضریب  10این درس بطور جداگانه  95سال 

درس روانشناس ی بالینی از ارزیابی روانی مارنات مطرح  مجموعه این درس به مراتب بیشتر شد چرا که دیدیم حدود نیمی از سواالت مربوط به

در حالی که  .و بنابراین نقش تعیین کننده و پررنگی در کسب رتبه خوب داشت برای این مجموعه لحاظ شده بود 3د و ضریب شده بودن

 به مطالعه کتب مرجع برای شرکت در این آزمون 
ً
می کنند، برخی از اعتماد بسیاری از داوطلبان کنکور وزارت بهداشت همچنان صرفا

 با تکیه بر مجموعه حاضر اخیر توانستند  کنکورهایداوطلبان این کنکور در 
ً
در مدت که حجمی به مراتب کمتر از کتب مرجع دارد، صرفا

مجموعه درصد از مطالب اصلی مسلط شوند و به غالب سواالت کنکور پاسخ دهند )به گزارش های سایت مراجعه نمایید(.  80کوتاهی به 

با تغییرات چشمگیری روبرو شده تا کار مطالعه این مجموعه برای داوطلبان  97روانی ویژه وزارت بهداشت کیهان، حاال برای کنکور سنجش 

 ساده تر شود. 
 

 سومتغییرات ویرایش 

، مشخص تر شدندو تیترها ویژه وزارت بهداشت" به طور کامل متحول شده است: سرفصل ها  –نجش روانیس "مجموعه ، سومدر ویرایش 

با  95تا  91نکات تکمیلی به جزوه اضاااااااافه شاااااااده و جمبت روانتر و قابل فام تر شااااااادند و پایان هر فصااااااال تسااااااات های مربوطه از کنکور های 

 است. این مجموعه اضافه شده  آخر با پاسخ تشریحی به 96سواالت کنکور شده اند. همچنین  پاسخ تشریحی آورده
 

 با اطمینان مطالعه کنید

 برای آنکه این مجموعه را با اطمینان مطالعه کنید، به موارد زیر توجه نمایید: 

  درصدددد او سدددوا ت   80  به تنهایی بهکیهان  مارنات ارزیابی روانی جزوهگزارشااا ی که ببفاصاااله کن از کنکور دهیه شاااد، نشاااان داد که

میانگین پاساخ داده اسات. در حالی که درصاد رتبه های تک رقمی در این درس در کنکور به طور  96ووارت بهداشد  کنکور  ارشدد 

 است. گزارش عینی و شفاف این بررس ی را در وبسایت کیهان مطالعه نمایید. بوده درصد  50چیزی حدود 

  شده استدهیه و ویرایش  خانم ها کمار و بی طرفان از جمله رتبه های برتر روانشناس ی توسط این مجموعه. 

 هایی این مجموعه، در سالاای گذشته منبع اصلی مطالعاتی رتبه های برتر کنکورهای ارشد و دکتری روانشناس ی بوده است. رتبه

ساااااااااایت وب. می توانید مصااااااااااحبه این دوساااااااااتان را در کنکور  8و خانم گودرزی رتبه ، 14رتبه مریم بی طرفان از جمله از جمله خانم 

 بخوانید.گروه آموزش ی 

  مورد بازبینی  96متناساااااااب با ساااااااواالت کنکور زیادی دهیه شاااااااده و  دقت بسااااااایاراین مجموعه در کنار دیگر مجموعه های کیهان، با

 به روز رسانی شده است. 97 ارشد و دکتری  قرار گرفته است و برای کنکور 
ً
 کامب

 

ریزی صحیح و قابل روش مطالعه علمی و دقیق و همچنین به کارگیری یک برنامهدر پایان ضمن دعوت از همه شما دوستان به استفاده از 

اطمینان برای رسیدن به هدقی شایسته، آمادگی خود را برای شنیدن نظرات و پیشنهادات ارزشمند شما عزیزان برای هرچه بهتر کردن 

  کنیم.هایی که متعلق به همه شماست، اعبم میمجموعه

 
 

 رای همه شما عزیزانبا آرووی توفیق ب

 دپارتمان ووارت بهداش  – گروه مشاوران کیهان

 ز خدمات روانشناس ی و مشاوره کیهانمرک





 

 

 

 درباره خود کیهان

  های تهران، دانشاااااااگاهارشاااااااد و دکتری گروه آموزشااااااا ی کیهان متشاااااااکل از تعدادی از رتبه های برتر روانشاااااااناسااااااا ی و مشااااااااوره

 در زمینه کنکور ارشد و دکتری مجموعه روانشناس ی و مشاوره فعالیت دارد. 
ً
 شهیدبهشتی، عبمه و ... است که صرفا

 مجموعه جزوات قابل اطمینان، فیلم های آموزشااااااااااا ی با ریزی یهان شاااااااااااامل ارااه خدمات مشااااااااااااوره و برنامهفعالیت های ک ،

 های آموزش ی با کیفیت است. اساتید برتر روانشناس ی، ارااه خدمات روانشناختی به دانشجویان و برگزاری کبس

  کند.کیهان تحت نظارت مستقیم مرکز خدمات روانشناس ی و مشاوره کیهان فعالیت میگروه آموزش ی 

  کیهان به شاااایوه اینترنتی، مرکز ندارد و تمام خدمات و محصااااوالت آن فقط از خود در هیچ کجای کشااااور شااااعبه ای کیهان

 تلفنی و حضوری قابل دریافت است.

 جزوات قابل اطمینان، هر سااااااااااااااله تعداد قابل  همچنینهای علمی مشااااااااااااااوره و برنامه ریزی و به لطف به کارگیری از روش

 94نفر از ورودی های  3شاااااناسااااا ی از میان کیهانی ها بوده اند. به طور م ال کنکور ارشاااااد روان 100توجهی از رتبه های زیر 

های تک رقمی از جمله خانم آطاهریان و امسال هم چندین نفر از رتبه بالینی دانشگاه تهران به طور کامل کیهانی بوده اند

 بالینی، به طور کامل کیهانی بوده اند.  7رتبه 

 

 درباره جلسات مشاوره کیهان

 شود. جلسات به دو شکل رایگان )فقط یک بار در سال( و تخصص ی )با یک مشاور به انتخاب فرد( برگزار می 

  جلسات 
ً
 شود. و یک دانشجو در هر جلسه( برگزار می اختصاص ی )یک مشاور به دو شکل تلفنی و حضوری و صرفا

 شود. جلسات به شکل نیم ساعته و یک ساعته )به انتخاب دانشجو( برگزار می 

  مشاور اختصاص ی اش دارد خود نزد مربوط به اطبعاتهر دانشجوی کیهانی یک پرونده . 

  وزش ی کیهان برگزار شددر گروه آم کنکور ارشد و دکتری  جلسه مشاوره تخصص ی 3000بیش از  95در سال. 

  جلسه مشاوره تخصص ی در گروه آموزش ی کیهان برگزار شده است.  11000حدود تا کنون  92از سال 

 مسلط است. -در کیهان، مشاور هر رشته )روانشناس ی 
ً
 رتبه برتر همان رشته است و بر آن آزمون کامب

ً
 مشاوره(، الزاما

  ،در دپارتمان مشااااااااوران شاااااااود و سااااااا ن های علمی و تجربی اساااااااتخرا  مییافتهاز روش های برنامه ریزی و مشااااااااوره کیهان

 از آزمون و خطا خبری نیست.  . اینجاشودتصویب می

 برد. برد که این قدرت انتخاب دانشجو را باال میکیهان از حضور چندین مشاور تخصص ی )رتبه های برتر( بهره می 

  ارااه کرده است. با شرایط متفاوت طرح ویژه متفاوت  ، سه  97برای داوطلبان کنکور کیهان 

  )شود. برگزار میکیهان تمام جلسات مشاوره کیهان تحت نظارت مشاوران ارشد )آقایان فبح و نیک منش 

   و یا بیشااااااااااااتر، در طرح داشااااااااااااتن  امکان( ماهانه یک جلسااااااااااااه مشاااااااااااااورهVIP ) دی، انگیزه، اسااااااااااااترس و ... با در زمینه مدیریت فر

 فراهم است. مشاوران ارشد کیهان 

  مطابق نرخ مصوب عمومی است. در کیهان هزینه جلسات مشاوره 

 

 ت آن به ما باوخورد دهید :.اخدمروو به روو .: کیهان متعلق به شماس ، پس برای ارتقاء 

  



 

 

 

 در دنبال کردن اهداف خود دچار  ،: تجربه ما نشاااااااان داده داوطلبانی که هدف مشاااااااخص و محکمی ندارند .1
ً
معموال

چرا تان را روشاااااااان کنید. کنیم اول از همه هدفرسااااااااند. کن پیشاااااااانهاد میمشااااااااکل شااااااااده و گاهی حتی به خط پایان نیز نمی

 میمیخواهید ارشاد روانشاناسا ی شارکت کنید  چه رتبه ای را در این کنکور دنبال می کنید و چرا   
ً
دانید که هدف حتما

یعنی  SMARTگذاری هدفکنید.  SMARTگذاری ساااااااااااااال و یک ساااااااااااااال آینده تان هدف 5باشاااااااااااااد. کن برای  SMARTباید 

(، واقع بینانه Attainable(، قابل دسااااااااااااتیابی )Measurable(، قابل اندازه گیری )Specificای که مشااااااااااااخص )گذاری هدف

(Realistic( و دارای محدوده زمانی مشااخص )Time-bounded باشااد. در این راه )یک مشاااور آگاه ریزی یک دفتر برنامه +

 . ارااه دهندگذاری صحیح در هدفکمک زیادی به شما توانند و متخصص می

: برای رسیدن به هدفتان برنامه ریزی کنید. یک برنامه ریزی صحیح نه خیلی سنگین است که زود خسته تان  .2

 چه مناب ی را  کند، نه خیلی
ً
ساااابک که شااااما را به هدفتان نرساااااند. بدانید از کجا باید شااااروع کنید. با کدام کتاب ها. کب

دیگران اسااتفاده کنید  کدام خبصااه  خواهید از خبصااهخواهید مطالعه کنید. آماده خبصااه برداری هسااتید  یا میمی

آورد  اینجا از یک کاربلد، کس ی که یشتری را برای شما میکنید، منفعت ببیشتر جواب داده و به نسبت هزینه ای که می

شناس ی بالینی یا عمومی( و رتبه عالی هم کسب کرده تازه در کنکور رشته شما شرکت کرده )کنکور سراسری ارشد روان

بعاااد کااادام هاااا را در چاااه باااازه زماااانی جمع کنیاااد و خواهیاااد اول کااادام درس(، اطبعاااات الزم را بگیریاااد. ببینیاااد می50)زیر 

خواهید اساااااااااتفاده کنید و ... . ابتدا مسااااااااایر رسااااااااایدن به خواهید تسااااااااات بزنید. از چه ابزارهای دیگری میها را. کی میدرس

 طرح های مشاوره مختلف کیهان را نیز مد نظرتان داشته باشید. هدف را به اندازه کافی برای خود روشن کنید. 

: حاال که وقت عمل کردن فرا رساااایده، اهنتان را از همه شااااکساااات ها و تل ی های گذشااااته رها کنید. نگرانی   .3

تان به نحو احسن، الزم دارید فکر کنید. تان و میزان تبش ی که برای عملی کردن برنامهها را دور بریزید و فقط به هدف

تان دارد و ساااااااااایر نکات شاااااااااناسااااااااا ی ارشاااااااااد یا دکتری( چه تا یرات م بتی در زندگیکار به اینکه موفقیت در این پروژه )کنکور 

 م بت فکر کنید. 

: منظور، داشاااااااتن یک ساااااااری ابزار برای مقابله با خساااااااتگی، ناامیدی، و ساااااااایر موانع بیرونی و درونی برای   .4

وش مطالعه صاااحیح را بدانید )در انتهای جزوات هسااات و در صاااورت نیاز مشااااوران نیز به تان اسااات. ر رسااایدن به هدف

های مدیریت اساااااااااااااترس و تمرکز آشااااااااااااانا باشاااااااااااااید. بدانید کی باید مرور کنید تا مطالب از دهند(. با روششاااااااااااااما آموزش می

 اهنتان نرود. 

کنید، هیچ نابع زیادی دارد. در صاااااااورتی که از همین مجموعه جزوات کیهان اساااااااتفاده می: رشاااااااته ما م  .5

کنیم که از مطالعه منابع پراکنده پرهیز کنید. مطالعه منسجم یکی دو جای نگرانی نیست. اما باز جهت تاکید عرض می

 منبع است. به مسیرتان اعتماد کنید.  6-7منبع خیلی بهتر از مطالعه پراکنده 

 تان و دانشاااااا ی را که اندوخته اید، بررساااااا ی و ارزیابی کنید. ببینید در جهت درسااااااتی: مدام خودتان، منابع .6

 بلد کمک بگیرید. کنید  یا نیاز به تغییر روش کار در برخی موارد دارید  در صورت نیاز، برای این کار از یک راهحرکت می

: ساااااااااااخت تبش کنید و نتیجه را به گرداننده روزگار واگذار کنید. یادتان باشاااااااااااد که  .7

 نتیجه نخواهد ماند. این عالم طراحی عادالنه دارد، کن مطمئن باشید زحمت هیچ داوطلب کوشایی بی
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  162     k a y h a n r a v a n . i r 

 (TATفصل یازدهم: آزمون اندریافت موضوع )

 

های کالمی دهد و مستلزم ارائه پاسخدارتری ارائه میآزمون اندربافت موضوع، در مقایسه با رورشاخ، محرک ساخت

جا و اکنون موقعیت های اینویژگیی شخصیت، تری هستند. به جای ساخت زیربنایی اساستر و پیچیدهیافتهسازمان

توان ها، میا تفسیر داستانبن و موری این بود که دهد. فرض اساسی مورگارا مورد سنجش قرار میزندگی فرد 

 ساخت. های ناهشیار را آشکارپردازیخیال

TAT  اشعه "بهX گذاری و تفسیر روشن و مورد توافق برای آن موجود معروف است. هنوز یک نظام نمره "شخصیت

ز شهود و تجربه نیست و مناقشه در مورد بسندگی اعتبار و روایی آن همچنان ادامه دارد. تفسیر آن اغلب به ترکیبی ا

 4های بالینی در مرتبه رد در موقعیتبالینی استوار است، چون عمدتًا مبتنی بر برداشت کلی است. از نظر فراوانی کارب

فرهنگی مورد استفاده فراوان قرار گرفته است. آزمون اندریافت کودکان های میاناست. به عنوان ابزار سنجش در پژوهش

(CAT هم برای کودکان )کارت است.  10ساله ساخته شد که شامل  10-3 

(CAT-H:) به جای تصویر انسان، از حیوان استفاده شده ا( ست. آزمون اندریافت سالمندانSAT آزمون داستانی .)

ها طراحی شده است. نظام مالک، نیرومندترین و به روزترین ( برای اجرا درمورد اقلیتTEMASبرایم تعریف کن )

 ترین نظام موجود هم است. ترین و پرمصرفگذاری و تفسیر است، سادهبرای نمره TATرویکرد به 

 نظریه شخصیت موری

پرداز دیگر های اجتماعی و محیطی رفتار را مورد تأکید قرار داد. موری بیش از هر نظریهکنندههای زیستی و تعیینهپای

، کانون اصلی توجه مفهوم نیازها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و روشن ساخته است. تالش برای مفهومی کردن نیازها

 شود.زاد تمایز مهمتری قایل میایی و نیازهای ثانوی یا روانموری بود. موری بین نیازهای اولیه یا احش

کند. ، اشاره می"کننده مهم رفتار که در درون شخص جای داردتعیین"برد، به هنگامی که موری اصطالح نیاز را به کار می

های خاص محیط جنبهها و تفسیر فرد از شود. فشار بتا به ادراکهای محیطی اطالق میکنندهبرعکس، فشار به تعیین

 های واقعی و عینی آن محیط است. بیشتر رفتارها نتیجه مستقیم فشار بتاست.شود. فشار آلفا جنبهاطالق می

را تدوین کرد.  تماشوند، اصطالح موری برای مفهومی کردن واحدهای رفتار که از تعامل بین نیازها و فشارها ناشی می

م است که به بزرگترین بخش رفتار وی معنی الگویی از نیازها و فشارهای مربوط به ه فرد )زنجیره تماها(، تمای یکپارچه

های دوره شود. تمای یکپارچه از تجربهبخشد. در واقع تما، یک واحد کوچک رفتار است که با تماهای دیگر ترکیب میمی

توضیح رفتار آشکار به شمار  ان هسته اصلی موضوع بحث موری، دربارهآید. کاهش تنش به عنوکودکی به دست می

 رود.می
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 شیوه تعامل نیازها از نظر موری

ت با نیاز به پیوندجویی گیرند. مثالً هنگامی که نیاز قدرآید که دو نیاز با هم در تقابل قرار میتعارض: زمانی بوجود می

 جویی. تکند یا نیاز به پیشرفت با نیاز به لذتضاد پیدا می

 شوند. جب می(: در آن نیازهای جدا از هم مانند نیاز به قدرت و پیشرفت، رفتارهای مشابهی را موFusionهمجوشی )

پرخاشگری  (: یک نیاز ممکن است نیاز دیگر را تقویت و یا در جهت آن فعالیت کند مانندSubsidizationهمیاری )

 زیاد برای تقویت نیاز اکتساب.

 پایایی و اعتبار آزمون

هایی مانند وزن دادن به نیازهای گذاری حوزهها مبتنی است. اعتبار نمرهحلیل کیفی محتوای داستانبه ت TATتفسیر 

ها به طور کامل نشان داده نشده است. گیری از این نمرهمختلف مورد تأیید قرار گرفته است ولی توافق در مورد نتیجه

 ضرایب همسانی درونی پایین است. 

های موجود ست. برای توجیه تفاوت، تغییرپذیری زیادی را نشان نداده ا TATمورد روایی های انجام شده در بازنگری

والعمل اجرا حساس است. در مطالعاتی نسبت به اثرهای ناشی از دست TATهای روایی باید گفت که بین نتایج مطالعه

ل مشاهده شده است. اگر رفتار آشکار ادهای مثبت و منفی تعکه برای تعیین روایی مالکی انجام گرفته است، بین یافته

های آزمون اغلب کم است، برای مثال، پرخاشگری مدت به عنوان مالک مورد استفاده قرار گیرد، هماهنگی آن با نمرهکوتاه

 کند.زند منعکس نمیای را که در عمل از شخص سر می، معموالً میزان رفتار پرخاشگرانهTATهای زیاد براساس نمره

های دیگر، هماهنگی کمی گیری شده به وسیله آزمونو نیازهای اندازه TATگیری شده به وسیله زهای اندازهبین نیا

های پیشرفت، پیوندجویی و قدرت ها در مورد آنها صورت گرفته، سازهترین پژوهشهایی که گستردهوجود دارد. سازه

 تایج مختلفی منجر شده است. بوده است. مطالعات انجام شده در مورد روایی سازه نیز به ن

اقعی و فشار وبیشتر و مبتنی بر شیوه بیرونی و جهان  TATهمبستگی رفتاری مبتنی بر شیوه خودانگیخته و درونی در 

هایی را اندازه گرفته است که از نظر زیستی و موضوع TATهای عینی و خودسنجی بیشتر است. اجتماعی، در آزمون

 مدت.گذارد و نه رفتارهای کوتاهاست و بر رفتارهای درازمدت تأثیر میناهشیارانه به شخص مرتبط 

 هامحاسن و محدودیت

 TAT  از نظر فراوانی کاربرد در رتبه هفتم و از نظر تعداد مطالعات تحقیقی در مرتبه چهارم جای دارد؛ بعد ازMMPI ،

های سازد. در مقایسه با آزمونپذیر میا امکانتر شخصیت فرد رهای پنهان و عمیقوکسلر و رورشاخ. دستیابی به ساخت

با مطالب کالمی مأنوس سروکار دارد ؛ بنابراین احتمال اینکه  TATپذیر است. عینی، در برابر وانمود کردن کمتر آسیب

بیشتر های فرافکنی مانند رورشاخ ای از سایر آزمونهایش را تحریف و یا در آنها سوگیری کند تا اندازهآزمودنی پاسخ
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های خاص ها و نگرشگیری عینی صفت: بر ماهیت کلی شخصیت متمرکز است تا بر اندازه TATاست. مزیت دیگر 

 یعنی هوش، هیجان، انگیزش، سیالی کالمی و...

 ، سهولت ایجاد ارتباط با آزمودنی است.TATآخرین مزیت 

 نشده است.  ها، روایی افزایشی مشاهدهبا سایر آزمون TATدر به کارگیری 

های هنجاری مناسب است. رو بوده است. فاقد دادهتعیین همسانی درونی و اعتبار بازآزمایی آن همواره با مشکل روبه

خصی شفرافکنی اغلب به مهارت خشی روشاثرب TATگذاری عموماً نابسنده است. در روش استاندارد اجرا و نمره

د خلق، فشار تخصص بالینی بیش از کیفیت خود آزمون، بستگی دارد. فنون فرافکنی نسبت به متغیرهای موقعیتی ماننم

 اند.ها، حساسروانی، محرومیت از خواب و تفاوت در دستورالعمل

 و دوپهلو بوده است.  مبهم TATهای فرافکنی از جمله مطالعات انجام شده در مورد روایی بیشتر آزمون

ندیده  های کالمی مأنوس هستند تا پنهان و سحرآمیز و شخص تعلیماین است که داستان TATهای مهم ی از مزیتیک

ن است که در اصل از محیطی علمی آ TATاندازها را بفهمد. یکی دیگر از محاسن ها و چشمتواند مفاهیم، حالتهم می

های مختلف نظری آن را توان با دیدگاهص قرار ندارد و مییک از مکاتب فکری خاو انسانی برخاسته است. در صف هیچ

به مطالعه افراد عادی مبتنی است نه  TATد. تدوین های مختلف مورد تفسیر قرار دابه کار بست و براساس نظریه

 مطالعات موردی یا هنجاری.

TAT از آن « فراگیر»سازد که گاهی به عنوان رویکرد پذیر میبالقوه، یک ارزشیابی جامع و فراگیر از شخصیت را امکان

 شود.یاد می

 زمودنی است. آهای درونی و رفتار آشکار پردازی، رابطه بین خیالTATیک جدال حل نشده در مورد 

ه آن و مقرون رده و زیاد برای یادگیری کامل فنون مربوط ب: نیاز به آموزش گست TATمشکالت عملی مربوط به آزمون 

 گذاری آن است.به صرفه نبودن آن از نظر زمان الزم برای اجرا و نمره

 کند.ای را ایفا میمالحظه، قضاوت شهودی لزوماً نقش قابلTATگذاری در تفسیر و نمره

 روش اجرای آزمون

ها صرفنظر از جنس و توان درباره همه آزمودنیکه آن کارت را میدهد یک عدد بدون حرف در پشت کارت نشان می

تخصصان بالینی رواج بیشتری دارد. ده کارتی که در بیشتر موارد مورد مکارت بین  12-8سن آنان اجرا کرد. اجرای بین 

مناسب با  . ایجاد ارتباطBM3 ،GF3 ،4 ،5 ،BM6 ،GF6 ،BM8 ،GF8، 2، 1اند عبارتند از: استفاده قرار گرفته

 ر دارد. آزمودنی و حصول اطمینان از اینکه او راحت و در آرامش است، در هنگام اجرا در درجه اول اهمیت قرا
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)جمله اول(.  برای نوجوانان و بزرگساالن باهوش و بامهارت متوسط:می گوییم این یک آزمون تخیل است، شکلی از هوش

گوییم: این یک آزمون یش با حداقل تحصیالت و هوش و مهارت میپردر مورد افراد مسن و کودکان و افراد روان

رویدادهای  -3قهرمان  افکار و احساسات -2وضعیت فعلی  -1گویی است. چهار شرط الزم برای ساختار داستان: داستان

 نتیجه داستان. -4پیشین 

TAT ها قت خاص به عمل آید که دستورالعملالی است اما باید دمانده ذهنی ابزاری عبالقوه برای ارزشیابی افراد عقب

 به صورت محسوس و روشن ارائه شوند. 

 زمان اجرای آزمون

یابد. هدف کند پایان میشود و هنگامی که آزمودنی داستانش را شروع میگیری زمان از لحظه ارائه کارت آغاز میاندازه

، بلکه سنجش چگونگی تعامل شخص با تصویرها را ها نیستشده داستانها تنها بازنویسی محتوای بیانکلی ثبت پاسخ

یجاد شرایط آزاد و به دور از فشار و قید و بند برای ، اTATشود. هدف کلی از سؤال کردن و وارسی در نیز شامل می

شوند باید هایی که انتخاب میها اجرا شوند. کارتها باید به ترتیب توالی شمارهپردازی آزمودنی است. کارتجریان خیال

ی اجرا در مورد هایی که براها انتخاب شوند. کارتبراساس احتمال و سهولت همانندسازی کودکان با قهرمانان داستان

، GF7 ،GF18های قابل تفسیرند و امتناع در پاسخ دادن به آنها کمتر است: اند و دارای بیشترین پاسخکودکان مناسب

GF3 ،GF8. 

 معرفی کارت ها

 پسر و ویولون.: 1تصویر 

خورد با تعارض نترل یا چگونگی بردهند: تکانش در مقابل کها نشان میاست. چیزی که داستان TATمفیدترین کارت 

کننده خارجی، رابطه مراجع با والدین خود است. همچنین، این کارت نیاز به های شخصی و افراد کنترلبین خواسته

 سنجد.پیشرفت را هم می

 کند. دختر کتاب در دست، مزرعه، مرد و زن در مزرعه که زن به مرد نگاه می :2تصویر 

کند، هایی که محیط فعلی خانه برایش فراهم نمیوجوی فرصتیا جست موضوع رایج: دختر جوان برای ادامه تحصیل

دهد: کسب خودمختاری یا استقالل از خانواده تا تسلیم شدن مزرعه را ترک می کند. بحث کلی یا چیزی که نشان می

رخورد آزمودنی ب دهد و درباره چگونگیای متشکل از گروهی افراد را ارائه میبه وضع موجود. تنها کارتی است که صحنه

گیرند. کارت کند. نسل جدید و قدیم، مقابل هم قرار میکنند، اطالعاتی فراهم میبا چالش افرادی که با هم زندگی می

 کنند.جزییات زیادی دارد و پیچیده است پس بیماران وسواسی برای اظهارنظر در مورد آن، وقت زیادی صرف می

 لول در کنار وی روی زمین افتاده است. از کشیده و یک تفنگ ششپسر در کنار یک نیمکت در: BM3تصویر 
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 داستان رایج: درگیری هیجانی فرد با یک نفر دیگر، احساس گناه به خاطر رفتار گذشته.

ضعیت فعلی وبحث کلی: احساس گناه، افسردگی، پرخاشگری، کنترل تکانه. درباره چگونگی پیدایش و تحول افسردگی و 

 کنندگان دارو مفید است. مصرفکند. به ویژه در مورد سوءهمی را فراهم میهای مآن، پویایی

زن در کنار یک در ایستاده، با یک دست به در چنگ زده و با دست دیگر روی صورت غمگین و : GF3تصویر

 اش را گرفته است. افتادهپایین

به خاطر رفتار گذشته به فکر آسیب به خود  اهفردی که فرد به سبب احساس گنموضوع رایج: از دست دادن روابط میان

 یا دیگران است. 

های مفیدتر است چون داستان BM3سازند، های افسردگی را ظاهر میاست چون احساس BM3بحث کلی مانند 

 کند و آسان همانندسازی می کنند. تری را فراخوانی میغنی

 چنگ انداخته است.  های مردی که به او پشت کردهزنی به شانه: 4تصویر 

گر کند تا مرد را متوقف کند، اغلب: زن به عنوان چهره پنددهنده و اخالقی و مرد تکانشموضوع رایج: زن چرا تالش می

 پذیر که کشمکش دارند. و تحریک

نگرش مرد به نقش زن.  گیری، جزییاتی در موردشکنی و دربحث کلی: احساس و نگرش پیرامون روابط زن و مرد، پیمان

 دهد.جانبه را نشان می 3شود که اطالعاتی از حسادت عریان زنی در زمینه کارت دیده میدر این کارت تصویر نیمه

 کند. زنی در آستانه در به داخل اتاق نگاه می :5تصویر 

اش ه وارد خانهکناسب گیر انداخته یا به وسیله شخصی موضوع رایج: داستان مادری که کودکش را در حال انجام کار نام

 شده، غافلگیر شده است. 

 بحث کلی: نگرش در مورد مادر و نقش مادر در مشاهده رفتار و قضاوت در مورد آن.

ست دزن مسن در جلوی پنجره، در پشت سرش مرد جوان که سرش را انداخته پایین و کالهش را با : BM6تصویر 

 گرفته است. 

 ی که در پیش دارد مادر را آماده کند. خواهد برای سفردهد یا میموضوع رایج: پسری خبر بدی به مادرش می

های بسیار مهم برای اجرا درباره مردهاست، در مورد نگرش و احساسات به مادر یا هرکسی که بحث کلی: یکی از کارت

 دهد.در مقام مادر است اطالعات غنی می
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کنند و دختر روی مبل تر که در حال پیپ کشیدن است که هر دو به هم نگاه مین و مرد مسنزن جوا :GF6تصویر 

 نشسته است و سرش را برگردانده است تا مرد را نگاه کند. 

 کند و واکنش دختر به این پیشنهاد. موضوع رایج: مرد فعالیت خاصی را به زن پیشنهاد می

ها باشد اما چون دو چهره تقریباً همسن به نظر برای زن  BM6تای بحث کلی: هدف از این کارت این بود که هم

مودنی رسند، هدف مذکور را تأمین نکرد. اگر در داستان به پدر و دختر اشاره نشود، در این صورت سبک و رویکرد آزمی

ابل خودانگیخته و کند مانند دستپاچه بودن یا ترسان بودن در مقبه روابط بدون ساختار با جنس مخالف را منعکس می

 راحت بودن.

 کند. مرد مسن به مرد جوان که به آسمان خیره شده است نگاه می :BM7تصویر 

 موضوع رایج: رابطه پدر، پسر، یا رئیس، مرئوس.

های قدرت به ویژه پدر آزمودنی و انتظارهای بیرونی بحث کلی: این کارت برای به دست آوردن اطالعات در مورد مقام

 د است.بسیار مفی

رسد برای تری است که به نظر میدختر جوان روی نیمکت و عروسکی در دست، پشت سرش زن مسن :GF7تصویر 

 خواند. دختر کتاب می

 موضوع رایج: مادر و دختری که مادر در حال پند دادن، دلداری، سرزنش یا تعلیم دختر است. 

 بحث کلی: ظاهر ساختن سبک و شیوه تعامل مادر و فرزند.

سر آلود روی بیمار در پشتکند و دو مرد در تصویر مهپسر در جلوی تصویر به بیرون تصویر نگاه می :BM8تصویر 

 کنند. کودک جراحی می

 موضوع رایج: آرزوی دکتر شدن یا پرخاشگری.

مت، همچنین هایی از اضطراب اختگی و خصوه با احساسهای ا دیپال همراای از تعارضبحث کلی: تجسم نسبتًا پوشیده

 دهد یا نه.ر میکند و او را سرمشق قراآیا با فرد مسن جراح همانندسازی می

 اش را روی دستش تکیه داده، به آسمان خیره شده است.زنی که روی یک صندلی نشسته است و چانه :GF8تصویر 

 شود.ره آن ساخته میالعاده گوناگونی درباهای فوقموضوع رایج: چون تصویر مبهم و غیرمشخص است، داستان

رنگ و تأمل دشود که ماهیت هایی سطحی ساخته میبحث کلی: تعمیم دادن درباره این تصویر دشوار است و داستان

 دارند.

http://www.kayhanravan.ir/


                                                                                           2و  1مارنات  –سنجش روانی 

 

.............................................:............................................................................................................................یادداشت

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................  

  168     k a y h a n r a v a n . i r 

 اند. روی هم دراز کشیدهای روبهچهار مرد در محوطه :BM9تصویر 

 اند.ر حال استراحتگرانی که به علت خستگی دخانمان و سرگردان یا کارموضوع رایج: افرادی بی

های گرایشبحث کلی: برای فراهم کردن اطالعات درباره روابط با سایر افراد همجنس اهمیت و فایده خاصی دارد )

ها(. همچنین، تعصب اجتماعی در رابطه با اشخاص تنبل طبقه پایین و یا بیکار خواهی یا ترس درباره این گرایشهمجنس

 ان.خانمبه ویژه در مورد مردان بی

تر از او زن دیگری در طول ساحل اصلی تصویر، زنی در پشت یک درخت ایستاده است، پایین در زمینه :GF9تصویر 

 در حال دویدن است. 

د داشته باشد، موضوع رایج: دو زن در حال نوعی تعارض با یکدیگر اغلب به خاطر یک مرد. اگر بین دو زن همکاری وجو

چشمی بین خواهران، های حل تعارض، همبرای روابط زنان با همساالنشان و موضوع نامعمول و غیرمعمول است. بحث

 حسادت، رقابت، اهمیت خاصی دارد. 

 شخص سرش را روی شانه شخصی دیگر قرار داده است، جنس آنان مشخص نیست. : 1۰تصویر 

 ن. موضوع رایج: تعامل بین زن و مرد، سالم و احوالپرسی این دو نفر یا جدا شدن آنا

 ای از نزدیکی و صمیمیت همراه است. بحث کلی: چگونگی ادراک آزمودنی از روابط زن و مرد به ویژه روابطی که با درجه

روند، باالتر از آنان در ای در میان شکافی از زمین که چند شبه در طول راه به سوی یک پل پیش میجاده :11تصویر 

 شود. کنار یک پرتگاه اژدهایی دیده می

 وضوع رایج: درباره حمله و گریز. م

ها در های تخیلی و مهارت آزمودنیبحث کلی: چون کامالً مبهم و نامشخص است آزمون خوبی برای سنجش توانایی

 های نامنظم و نامشخص است. کردن محرک یکپارچه

هایش را بلند کرده است باالی سر های بسته روی تختخواب دراز کشیده و مردی که دستپسری با چشم :M12تصویر 

 او ایستاده است. 

 یده است. موضوع رایج: بیماری، هیپنوتیزم توسط شخصی مسن، انجام برخی مراسم مذهبی درباره جوانی که دراز کش

بینی رابطه فعلی یا آینده بین تر. برای سنجش یا پیشجوان بحث کلی: رابطه بین یک مرد مسن یا صاحب قدرت و مرد

 کننده خارجی.دهد. نگرش نسبت به نیروی کنترلتوجه است. رابطه انتقال را هم نشان میبیمار و درمانگر قابل

 یر چانه دارد. زتر در پشت او که دست زنی در قسمت جلو و زن مسن :G12تصویر 
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 و چهره یا ارتباط فکری بین آنان.موضوع رایج: رابطه بین این د

 کند. بحث کلی: تصور یا توصیف درباره مادر، مادر شوهر که از مادر خود به مادر شوهر فرافکنی می

 ود ندارد. تصویر یک روستا، یک درخت که یک قایق پارویی به آن آویزان است، هیچ چهره انسانی وج  :BG12تصویر 

 موضوع رایج: تنهایی، صلح و آرامش، لذت بردن از طبیعت. 

 ها از تنهایی، افراد با سازگاری بهتر از آرامش تنهایی در جنگل یا ماهیگیری می گویند.بحث کلی: افسرده

 مرد جوان سرش را بین دو دست گرفته و زنی در پشت سرش روی تخت دراز کشیده است. : MF13تصویر 

 گناه ناشی از عمل جنسی نامشروع.موضوع رایج: احساس 

های جنسی خواه در مردان یا زنان مناسب است. جزییات زیادی دارد و بحث: این تصویر برای آشکار کردن تعارض

 کنند.وقت زیادی صرف می OCDهای شخصیت

 پسری جلوی در یک کلبه چوبی نشسته است.  :B13تصویر 

 کی. های دوره کودموضوع رایج: تنهایی و داستان

مکن است بحث کلی: هم در مورد کودکان و هم بزرگساالن برای آشکار ساختن نگرش نسبت به درونگری یا تنهایی م

 پردازی در مورد خاطرات کودکی.مفید واقع شود، خیال

 رود. دختری از یک ردیف پله باال می: G13تصویر 

 است، تنهایی و خاطرات دوره کودکی.  B13موضوع رایج شبیه 

 کند.فاقد ویژگی خاص است و فکر معینی را فراخوانی نمی TATهای کلی: برخالف سایر کارت بحث

 شود. ای دیده میپنجره شبح مبهم شخصی از پشت :14تصویر 

 موضوع رایج: انتظار کشیدن، رویای تحقق آرزوها، افسردگی یا افکار درباره دزدی و دستبرد.

ت، اساسی است. برای اجرا در مورد فرد افسرده که دارای افکار خودکشی اس BM3 بحث کلی: این کارت به همراه کارت

 دهد. عالیق هنری و اعتقادهای فلسفی یا تحقق آرزوها را هم نشان می

 مردی در قبرستان ایستاده و دو دست را به هم گره زده است.  :15تصویر 

 موضوع رایج: پیرامون اعتقادها و رویدادهای مربوط به مرگ و آینده. 

 کارت سفید است.  :16تصویر 
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 موضوع رایج: وضعیت زندگی شخص مانند موقعیت فعلی زناشویی، خانوادگی یا شخصی. 

د همبستگی وجوخالقیت های مختلف های اشخاص و شاخصبحث کلی: بین جزییات زیاد و درجه پیچیدگی داستان

 ارزش است. ارزش یا کملب بیکننده، غیرخالق، اغهای مضطرب، مقاومتدارد. این کارت در مورد آزمودنی

 آید. یرود یا از آن پایین میک مرد برهنه از یک طناب باال می :BM17تصویر 

 انگیز. موضوع رایج: گریختن از یک موقعیت خطرناک یا یک رویداد ورزشی رقابت

کند. )شجاعت بدنی، ستایش بدنی آزمودنی را نسبت به تصویر ذهنی که از بدن خود دارد، آشکار میکلی: نگرش  بحث

 و خودشیفتگی(.

 درخشد. شود و خورشید در پشت ساختمان میزن به روی پل، باالی پل ساختمان بلندی دیده می :GF17تصویر 

 فی است. ا عاطیها پیرامون جدایی و فاصله اجتماعی موضوع رایج: داستان

 بحث کلی: جدایی که به تازگی روی داده، یا نگرش نسبت به بازگشت یک شخص مورد احترام. 

 اند. مردی را که کت بلندی به تن دارد از پشت گرفته :BM18تصویر 

گذارند زمین بیفتد یا کسی که از پشت مورد حمله واقع های نوعی یا مرد مستی که سه دست نمیموضوع رایج: موضوع

 ده. ش

کند به سبب نیروهای نامرئی که به شخص حمله بحث کلی: این تصویر بیش از تصویرهای دیگر اضطراب ایجاد می

 اند.کرده

 شود. می یک زن گلوی زنی دیگر را با دو دست گرفته است. در زمینه تصویر یک ردیف پله نیز دیده :GF18تصویر 

 یا روابط دو خواهر با یکدیگر.  خترد -های پرخاشگرانه مادرموضوع رایج: تعامل

کند نخستین نوع اطالعاتی است ای که آزمودنی با روابط خصمانه و پرخاشگرانه با زنان دیگر برخورد میبحث کلی: شیوه

 شود.که به وسیله این تصویر فراخوانی می

ه سبب ساختار و ماهیت مبهم، خانه پوشیده از برف است. ب ای از ابرها ویک منظره سورئالیستی که منظره :19تصویر 

 ها بسیار گوناگونند. داستان

 شود. های پراکنده دیداری سنجیده میبحث کلی: توانایی آزمودنی در یکپارچه کردن محرک

 : تصویر مه گرفته یک شب که مردی به یک تیر برق تکیه داده است. 2۰تصویر 
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 الوقوع.شب، یک داستان شوم مانند گروه تبهکاران و بروز خطر قریب موضوع رایج: قرار مالقات دوستانه بین دو نفر در اواخر

 اطمینان.بحث کلی: نگرش به تنهایی، تاریکی و عدم

 (CATآزمون اندریافت کودکان )

شود. نگرانی درباره ای از یک مرغ بزرگ دیده مییرهتای بزرگ طرح اند و در فاصلهها دور میز غذا نشستهجوجه :1تصویر 

 و رقابت خواهران و برادران.خوردن 

کشند. باید مشخص کرد که خرسی که به یک خرس یک سر طناب و خرس و یک بچه خرس سر دیگر را می: 2تصویر 

 کند نر )پدر( است یا ماده )مادر(.بچه خرس کمک می

اخ. ل سوریک شیر با پیپ و عصا روی صندلی نشسته است و در گوشه راست و سمت پایین موشی در داخ :3تصویر 

کنند نشانگر سردرگمی در نگرش و احساسات نسبت به پدر. آزمودنی که گاهی باهوش و گاهی با شیر همانندسازی می

رقرار تواند مقررات را بهایی که پدر نمیهایی که افراد با یکدیگر درگیرند یا خانوادهنقش است، این مسئله درباره خانواده

 کند، صادق است.

اش یک بچه کانگورو با یک بادکنک، کند. در کیسهو با کالهی بر سر، سبدی با شیشه شیر را حمل میکانگور :4تصویر 

گی(. کودکی که بچه کانگوروی بزرگتر هم روی دوچرخه. رقابت بین خواهران و برادران یا آرزوی بازگشت به گذشته )بچ

است، نشانه نیاز وی به خودمختاری و کسب استقالل  نگورو بزرگ همانندسازی کردهترین فرزند خانواده است و با کاجوان

 است. 

ه خرس : در قسمت عقب یک اتاق تاریک یک تختخواب بزرگ و در قسمت جلو یک تختخواب بچگانه که دو بچ5تصویر 

دهد. )هرگونه روی آن قرار دارند. نگرش و احساس درباره وقایعی که به هنگام در رختخواب بودن پدر و مادر رخ می

 ساس(اح

هایی در قسمت عقب و یک بچه خرس جلوی غار دراز کشیده. شبیه کارت یک غار تاریک که طرح تیره خرس :6تصویر 

 کند. است، فعالیت والدین به هنگام خواب، احساسات درباره استمناء را هم منعکس می 5

دارد. ترس از پرخاشگری و خیز برمیهای بیرون آمده به سوی میمون در حال جهش ها و چنگالببر با دندان :7تصویر 

 شیوه مقابله با آن. 

میمون روی بالشتک دو میمون بزرگسال روی نیمکت، در حال نوشیدن چای. یک میمون بزرگسال دیگر با بچه :8تصویر 

 زند. موقعیت نسبی و نقش فرد در خانواده.حرف می
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شود که خرگوش اق تاریک یک تختخواب کودک دیده میشود، در آن اتاز دو بازی یک اتاق تاریک دیده می :9تصویر 

 کند. ترس از تاریکی، ترس از ترک والدین و کنجکاوی درباره اتاق دیگر. روی آن نشسته و به بیرون نگاه می

سختی  یک بچه سگ روی زانوی یک سگ بزرگ دیگر دراز کشیده، در قسمت جلوی حمام قرار دارند و به :1۰تصویر 

زان شود. نگرش در مورد رفتار بد و تنبیه یا پیامد آن، مفهومی که از کار درست یا نادرست دارد، میمیتصویرشان دیده 

 کنترل بر تکانه، نگرش به مراجع قدرت هنگامی که نقش آنان برقراری مقررات و ایجاد کنترل باشد. 

روش بالک آن  هدف و مقصود ت(.شود )کمّی اسبیشتر به کار بسته می TATگذاری رویکرد بالک در تفسیر و نمره

های همگانی زندگی، توصیفی ارائه دهد. رویکرد خود موری است که درباره چگونگی رویارویی و برخورد فرد با موقعیت

 فهرست کردن و وزن دادن به نیازها و فشارها بود.

 رود.به کار می TATاقعی پروتکل های کارکردهای من، به عنوان تفسیر وبندیها و درجهترکیب خالصه

 تفسیر

صیفی خواهد رسید. سطح تو yرا انجام دهد، در نتیجه به  Xسطح تفسیری به این صورت است: اگر شخص... عمل 

کند تا مهارت خود را افزایش دهد، سطح : سطح توصیفی: این شخص تمرین می1کند. مانند کارت تاحدی تغییر می

ا تفسیری: اگر شخص تمرین کند، در این صورت پیشرفت خواهد کرد. سطح تشخیصی مستلزم بسط بیشتری است ت

ودمندی س -از خود د: درمانجو نیاز شدیدی به پیشرفت همراه با سطح باالییاستنباطی در مورد درمانجو به عمل آید مانن

 دارد.

ها ممکن است داستان ⅓باید در نظر داشت این است که تقریبا  TATهای نکته مهمی را که در تفسیر داستان

د، در پروتکل درمانجویان انهایی باشد که پیش از آن شنیده یا خوانده شدهای و یا داستانهای غیرشخصی و کلیشهتوصیف

 بسیار بازداری شده و دفاعی، این نسبت ممکن است بیشتر هم باشد.

 وضوع یا تم اصلی: باید عناصر عمده داستان روشن شود. م -1

 شود.هرمان: کسی که به طور مکرر به او اشاره میق -2

عی، هیجانی، اخالقی ی است که از نظر اجتماامنظور از بسندگی قهرمان، توانایی آزمودنی برای انجام تکالیف به شیوه

 و عقلی قابل پذیرش باشد.

هایی است ترین نیازهای مطرح شده در داستانهای عمده قهرمان: مراد از نیازهای رفتاری، اساسییقنیازها و سا -3

زیاد از  سازد یعنی عاطفه، پرخاشگری، پیشرفت. کسی که در داستان ها دارای اجتناب بسیارکه درمانجو می

 ساز است. یی از پرخاشگری زمینهدهنده انکار سطح باالپرخاشگری است، نشان
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 )جهان(: مانند فشارهای محیطی. مفهوم محیط -4

بیند، چون کند چگونه میهایی را که معرفی میشوند، یعنی اشخاص و چهرهگونه دیده میها اینرهاشخاص یا چه -5

های دریافتی صورت تحریف آن است که ممکن است به نظر آزمودنی به TATهای های عمده داستانیکی از ویژگی

 گر شوند.های پویا و اساسی آنها، جلوهروابط اجتماعی و عامل

 های عمده: مرور احساسات و رفتارهای زمان حال آزمودنی و سنجش میزان همخوانی آنها. عارضت -6

 از دست دادن و...تأیید، ها: آسیب بدنی، عدماضطراب ماهیت -7

دهنده یک سبک داستان مشاهده شود نشان 6ها: اگر توجیه عقلی در ها و ترسهای عمده در برابر تعارضدفاع -8

پذیری زیاد درمانجو دهنده تنوع و انعطافدفاعی خشک و افراطی است، ولی استفاده از چند نوع مکانیسم دفاعی، نشان

 کند.ها به توصیف ساختار منش شخص کمک میاضطرابها در برابر بندی دفاعاست. درجه

گر شده است؛ اگر به خاطر تخلف جزئی گونه که به وسیله تنبیه به خاطر جرم جلوهرتر )فرامن(، آنبسندگی من ب -9

شکنی متوسط یا ونرحم است. اگر به دنبال قانگیر و بیدهنده فرامن سختبه زندان یا مرگ محکوم شوند، نشان

دهنده فرامن رشدنایافته است. لکنت زبان یا سرخ شدن پیامد خفیف رخ دهد، تنبیهی اعمال نشود، نشانشدید، 

 رحم باشد. گیر و بیآزمودنی، ممکن است نشانگر فرامن بسیار سخت

اصلی در استفاده از  های مختلف، کارآیی بازیکنگری قهرمان بین تعارضن( ایگو: کیفیت میانجییکپارچگی )م -10

 فردی.های میانهارتم

 آزمایی: ادراک دقیق محیط و ارتباط برقرار کردن با آن.واقعیت -11

 فردی.ریزی کارآمد و منسجم در یک موقعیت روابط میانابی پیامدهای اجتماعی و فیزیکی: برنامهقضاوت: ارزی -12

بینی خود، رب گسستی، دگرسانتجاهای احساسی درباره خود مانند رک واقعیت درباره جهان و خود: اختاللد -13

ت نفس، احساس واقعیکند. همچنین میزان تفرد در برابر تفکیک و تمایز، احساس عزتبندی میآشناپنداری را درجه

 خارجی. واقعیت در ادراک محیط، تجربه خود متمایز از دیگران و جهان یا عدم

 ها.نهها، عواطف و تکادهی و کنترل سایقظمن -14

 وابط شیء: روابط با دیگران، مدت روابط، پایبندی به آن، تحت نفوذ بودن و...ر -15

ی کری: توجه، تمرکز، حافظه، توانایی کالمی، استدالل انتزاعی، تحریف، هذیان. افراد دچار بیمارفرآیندهای ف -16

 ردازند.پبرند و به جای ساختن داستان، فقط به توصیف آنها میآلزایمر کلمات کمتری به کار می

http://www.kayhanravan.ir/


                                                                                           2و  1مارنات  –سنجش روانی 

 

.............................................:............................................................................................................................یادداشت

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................  

  174     k a y h a n r a v a n . i r 

ها به طور موقت تا هشیاری افزایش یابد و فرد را در روی سازگارانه در خدمت به من )ایگو(: کاهش دفاعواپس -17

 بیند. های مختلف میحل مسئله یاری دهد، ابراز نسبتاً آزاد فرآیند تفکر اولیه که خود و دیگران را از دیدگاه

 ها.د در برابر تعارضعی: کمک به فرد برای حفظ خوکارکرد دفا -18

 یاد یا کم(.زدهد )آستانه خص تا چه اندازه به رویدادهای مختلف واکنش نشان میشمانع تحرک:  -19

 شود.های خاص آشفته میختار )خودپیرو(: فرد تا چه اندازه بر اثر افکار، احساسات و تکانهکارکرد خودم -20

 فعاالنه نیازهای دشوار و تعارض.نهاد و یکپارچه: رفع کردن کارکرد هم -21

 های مختلف.داستان حیت کلی درمانجو، به ویژه در ارتباط با نتایج موضوعبسندگی: صال -چیرگی -22
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 11 شده فصلسواالت طبقه بندی

 

 (91(های فرافکن دارای چه ویژگی است؟ در مقایسه با نقاشی TATآزمون  -1

 کنند. دارتری ارائه میهای ساختمحرک TAT ( کارتهای1

 های کیفی کمتر وابسته است. به روش TAT( تفسیر 2

 ( برساخت زیر بنای اساسی شخصیت تأکید بیشتری دارد.3

 یادی داردزهای مختلف بیمار روانی کارآمدی ( در تفکیک بین گروه4

 (93)مای یکپارچه در نظر موری چه معنایی دارد؟ ن -2

 شوند.که از تعامل بین نیازها و الگوهای تعاملی فرد ناشی می ( واحدهای رفتار1

 بخشد.( الگویی از نیازها و فشارهای مربوط به هم است که به رفتار فرد معنا می2

 کند و برداشتی ذهنی است. ( بیشتر به عنوان یک نیروی ناهشیار عمل می3

 ترکیب شود.ماهای دیگر نتواند با ( واحد کوچک رفتار است که می4

 (93)کند؟ طرح میرا م TATهای مزیت آزمون کدام یک از گزینه -3

 آزمونی خودبسنده است.  TAT( آزمون 1

 ( برای کسب بینش نسبت به نیازهای اساسی و الگوهای تعاملی مفید است. 2

 المی( مطالب پنهان و تا حدودی مبهم هستند. های آزمودنی )داستان ک( پاسخ3

 گذاری نسبتاً عینی است و از شفافیت مناسبی برخوردار است.( روش نمره4
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 11 شده فصلپاسخنامه سواالت طبقه بندی

 

 صحیح است. 1. گزینه 1

 TATارت های این آزمون با نقاشی های فرافکنی یا آزمون های از نوع لکه جوهر مانند رورشاخ تفاوت دارد. زیرا ک

د. عالوه بر محرک ساخت دارتری را ارایه می دهند و مستلزم پاسخ های کالمی سازمان یافته تر و پیچیده تری هستن

ی اینجا بیشتر به روش های تفسیر کیفی استوار است و به جای ساخت زیر بنایی اساسی شخصیت ویژگی ها TATاین،

 و اکنون موقعیت زندگی فرد را مورد سنجش قرار می دهد.

 صحیح است. 2گزینه  .2

ا را تدوین کرد و موری برای مفهومی کردن واحدهای رفتار که از تعامل بین نیازها و فشارها ناشی می شوند، اصطالح تم

نیازها و فشارهای  تما یک واحد کوچک رفتار است که می تواند با تماهای دیگر ترکیب شود. تمای یکپارچه فرد الگویی از

 ه بزرگ ترین بخش رفتار وی معنی می بخشد.مربوط به هم است که ب

 صحیح است. 4. گزینه 3

TAT یت را ابزار باارزشی است از محاسن این آزمون این است که دستیابی به ساخت های پنهان و عمیق تر شخص

ی بر ماهیت کل ممکن می کند. در مقایسه با بسیاری از آزمون های عینی در برابر وانمود کردن کمتر آسیب پذیر است.

 TATت یت مناسبی برخوردار است و آخرین مزیشخصیت متمرکز است. روش نمره گذاری نسبتا عینی است و از شفاف

 هم سهولت ایجاد ارتباط با آزمودنی است. 
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 آداب مطالعه کارآمد )پس خبا( 

 

کنند نسبت به کسانی که بدون چارچوب علمی تحقیقات نشان داده دانشجویانی که از روشی نظام مند برای مطالعه استفاده می

کنند. ما روند، در به خاطر سپردن و یادآوری مطالب بهتر عمل می کنند و موفقیت بیشتری در تحصیالت خود کسب میجلو می

 هایتان استفاده کنید؟ توانید از این روش برای پاسخ دادن به نیازطور میگوییم چهدر کیهان به شما می

 زمونآه خود پس دادن، بواندن، خوال کردن، سیش مطالعه، پپس خبا = 

 تان چیست. خواهید به کجا بروید و هدفاولین گام برای موفقیت در مطالعه این است که دقیقًا بدانید می

ویر )در صورتی که فصل را یک ارزیابی کلی بکنید. ببینید درباره چیست. به تیترها، نمودارها و جداول و تصا.  پیش مطالعه: 1

ستتان بیاید. در دباشد(، نگاهی بیندازید. خالصه فصل و چکیده ابتدایی آن را در صورت امکان مروری کنید تا ایده کلی فصل 

 ارد به آنها نگاهی بیندازید. صورتی که آن فصل نمونه سواالتی در پایان فصل د

ه چیزی از آن یاد باز هم به تیترها نگاه کنید. فکر می کنید این فصل چه هدفی را دنبال می کند. قرار است چ.  سوال کردن: 2

های گوناگون فصل در بین سواالت سالهای اخیر سراسری چه اهمیتی داشته اند؟ اینجا چراغ ذهنتان بگیرید؟ کل فصل و بخش

 یاد بگیرم؟ باید روشن شود که : می خواهم از این فصل چه چیزی 

تان حاشیه جزوه مطالعه را به طور فعال شروع کنید. اگر الزم است زیر برخی خطوط خط بکشید یا در کنار کتاب و :خواندن.  3

نه اینکه به طور  نویسی هایی داشته باشید. فراموش نکنید که مطالعه یک کار فعاالنه است و باید در آن تماماً حاضر باشید

، هوشمند و دادن به صدای دیگران یا تماشای تلویزیون یا چک کردن پیام های گوشی تان باشید! فعالهمزمان مشغول گوش 

 هدفمند مطلب مورد نظر را بخوانید. 

یح دهید یا خیر؟ وقتی قسمتی از فصل را خواندید ببینید می توانید مطالب خوانده شده را برای خود توض :.  به خود پس دادن4

ر مهمی است. و سعی کنید توضیح دهید. این کار در به خاطر سپاری و به خاطر آوردن مطالب امر بسیابه متن نگاه نکنید 

 بخش هایی را که فراموش کرده بودید باز مرور کنید. 

ا بعد از این که راین مرحله شباهت زیادی به مرحله قبل دارد. با این تفاوت که حاال باید کل فصل .  آزمودن و مرور کردن: 5

ن به سواالت فصل انده شد به خود پس دهید. این کار را هم به طور شفاهی می توانید انجام دهید و هم به وسیله پاسخ دادخو

شود و در سه  ساعت که از خوانده شدن فصل گذشت، انجام می 12مربوطه یا سواالت سراسری شبیه به آن. این مرحله بعد از 

رور انگار که مشما آموزش خواهد داد. مرور امر بسیار بسیار مهمی است و بدون  چهار دور انجام می شود که مشاور شما به

راب مشغول ساختن عمارتی بدون کار گذاشتن ستون های کافی زیر سقف آن هستید. پس مراقب باشید سقف عمارتتان خ

  نشود!

 

 د برد !مطالبی را که خوانده اید از یاد خواهی ٪8۰نتایح تحقیقات: بدون مرور متناوب مطالب مطالعه شده، به احتمال 
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 چند نکته کوتاه در باب مطالعه کارآمد جزوات
 

 ده است، همچنان از روش مطالعه پس خبا استفاده کنید و مرور های متناوب را که در جلسات مشاوره خدمتتان معرفی ش

 فراموش نکنید.

 نها را مطالعه کنید. مطالب آ همهشوند. پس باید شامل می جزوات درسی معموالً مهمترین مطالب کتاب های درسی را 

 ر به وسیله مقایسه اگر  هنوز به جزوه ای که در دست دارید اعتماد کافی ندارید، به جای شروع مطالعات با بی اعتمادی، زودت

نان به مطالعه تا با اطمیمطالب موجود آن با سایر کتاب های مشابه و کتاب مرجع آن درس، فرآیند ارزیابی آن را طی کنید 

 ادامه دهید.

 دهند تا در زمانی بسیار کوتاه به مهمترین های مرجع، این فرصت را به شما میجزوات با خالصه کردن مطالب مهم در کتاب

ان، عات مطالعاتی تمطالب موجود دسترسی داشته باشید. این فرصت بالقوه زمانی بالفعل می شود که با باال نگه داشتن زمان سا

 بتوانید بیش از دو سه دور آنها را مرور کنید. 

 

 چند نکته کوتاه در باب مطالعه کارآمد
 

  راحت بهره دقیقه است 15طول ساعات مطالعاتی تان را بیش از یک و نیم ساعت نکنید. بین این ساعات حتماً از دست کم

 ببرید. 

  :وبایل، متمرکز یعنی معطوف کردن حواس فقط به یک چیز. هنگام مطالعه عوامل مخل تمرکز حواس را از خود دور کنید

 ینصورت بازدهی مطالعاتی شما به شدت افت خواهد کرد. ا.. . در غیر .تاپ، تلفن و تبلت، لپ

 درصد 20ن کار به قدرت حافظه شما دست کم ت را به حد کافی مصرف کنید: ایشود سبزیجات، مایعات و میوه جاتوصیه می

 افزاید. می

 طلبان زیر در صورت تمایل به خط کشی زیر نکات مهم، مراقب باشید زیر تنها بخش کوچکی از مطالب خط بکشید. برخی داو

 کند!تر میطالب مهمتر را سختمکنند و این، کار پیدا کردن کشی میتقریباً تمام خطور کتاب خط

 پرتی و ... بیش از اندازه شما را آزار می دهد حتماً با مشاور خود در این زمینه صحبت در صورتی که استرس، نگرانی، حواس

 کنید. 

 باشید  ای مطالعه کنید، حرفه ای نتیجه بگیرید. موفقحرفه 

 

 تهیه در: گروه آموزشی کیهان
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  230     k a y h a n r a v a n . i r 

 مطالعات بیشتر برای رسیدن به حداکثر تسلط

در در کنکور د گوییم. فراموش نکنید که عملکرد قدرتمنز. به شما بابت مطالعه مطالب این درس خدا قوت میدوستان عزی

ا منسجم، در های گوناگون اماین مطالب است و مطالعه یک موضوع از ابعاد مختف و با روشبر نیازمند تسلط حداکثری 

عمدتاً از  96کور کند. رتبه های برتر کیهان در کنکمک جدی میتان به حداکثر کردن تسلط ،دور مطالعه این جزوه 3کنار 

یدن به حداکثر کنیم برای رسمنابع زیر برای افزایش تسلط خود روی این درس استفاده کرده اند که به شما هم توصیه می

 تسلط و کسب حداکثر درصد در کنکور، آن ها را مد نظر داشته باشید. 

 

ای نکته خیلی مهم از همین درس. مناسب روزهصدها : شامل ویژه وزارت بهداشت –روانسنجی مارنات کپسول  .1

قابل  96از زمستان کپسول این درس و برخی دروس دیگر کنکور بهداشت کنکور(.  ماه مانده به 1-3پایانی )حدود 

 .تهیه است

 :شناسیروانگرایش  – وزارت بهداشتکارشناسی ارشد کنکور  سال اخیر 6بانک سواالت کنکورهای  .2

 سال گذشته 6های دروس گرایش بالینی کنکورشامل سواالت ی  منحصر به فرد، تنها مجموعهین کتابِ ا

کنکور  14ه است که توسط خانم مریم بی طرفان رتب های کامالً تشریحیوزارت بهداشت با پاسخ کارشناسی ارشد

ه شکل سال بسواالت دروس این کنکورها را  ،این مجموعه .وزارت بهداشت با دقت بسیار باالیی تالیف شده است

ال به سال را سصد زدن تست های در روزهای پایانی که قدر تمام مراحل مطالعاتی به ویژه به سال در بر دارد و 

 دارید بیشتر به شما کمک می کند.

ای شامل صدها تست طبقه بندی شده جموعهم :ویژه وزارت بهداشت – بانک تست درس به درسجموعه م .3

 20علوم  رت بهداشت و وزارتوزا کارشناسی ارشد و دکتری های کنکورز ااز هر درس که از میان هزاران تست 

مرین و تسلط حداکثر رساندن تبه ا هدف بو شناسی ارشناسی ارشد روانکهای برتر کنکور ، توسط رتبهسال اخیر

تحقیق،  های دروس شخصیت، آمار و روشانک تستب. تالیف شده است، مختلفبر مباحث دروس  داوطلبانِ ممتاز

د که خواهان به کمک داوطلبانی بیایتواند می شناسی روانیسیبآ و شناسی رشدشناسی فیزیولوژیک، روانروان

 حداکثر تمرین و تسلط بر مباحث هستند. 

 

 :. ۰216647562۰به سامانه  1.: درخواست سریع و آسان هر یک از موارد باال: ارسال 

 

 
 

 در کنکور خوش بدرخشید ؛(
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، با بهره گیری و مشاوره گروه آموزشی کیهان، به عنوان مرجع تخصصی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی

؛ شهیدبهشتیو  های کشور از جمله تهرانبرترین دانشگاهاز و مشاوره  شناسیروانرشته  ممتاز از دانشجویان

 دهد ای و آموزشی را در این زمینه ارائه میمتمایزترین خدمات مشاوره

 های برتر نظرات برخی از رتبه

 شناسیروانکارشناسی ارشد و دکتری  آزمون

 کـیـهـانهای و مشاورهدرباره مجموعه جزوات 

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 7رتبه  آالله آطاهریان،

روه گ ؛من وقتی مطالعه ام رو شروع کردم در شرایط مناسبی نبودم، به همین دلیل به کمک بیشتری احتیاج داشتم

برای من مفید بود و واقعا سعی کردم )کلیک کنید(  VIPطرح  این مسیر کمک کرد، تمام جلسات کیهان واقعا به من در

از تمام جلساتی که داشتم به بهترین نحو استفاده کنم. از خانم خانی، آقای نیک منش و آقای فالح صمیمانه تشکر 

 کلیک کنید(  من برای بیشتر درس ها از جزوات کیهان. کیهان مفید و کامال قابل فهم بودندمی کنم. کتاب های 

 .استفاده کردم)

 (متن کامل مصاحبه) عمومیشناسی کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 8رتبه  ،مانا گودرزی

خوب بود. و فکر می کنم اینکه تیم کیهان مجموعه ای از رتبه های برتر سالهای جامع و جزواتی که من استفاده کردم 

 .پیش است، خیلی مهم است. و می توان اعتماد خیلی بیشتری به آنها کرد

 (متن کامل مصاحبه) عمومیشناسی کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 31رتبه  ،صّصمهسا مح

م ه یکبار از مشاوره های درسی خانهفت٢صورت که بودم، به این  )کلیک کنید( پریم کیهان VIP من دانشجوی طرح

خانی و ماهی یکبار از مشاوره های آقای فالح در خصوص مسائل غیر درسی مانند مدیریت خواب، افزایش انگیزه، 

شدم. مشاوره ها برای من بسیار مفید بود چون هرگز در این مدت به حال خودم رها مدیریت استرس،... بهره مند می

مطالعه ی طوالنی مدت ممکن است شما را خسته کند یا پس از مدتی انگیزه تان کاهش پیدا کند که با وجود نشدم، 

جلسات منظم مشاوره این مسائل و مشکالت برای من به حداقل میرسید، یادم هست در یکی از جلسات مشاوره آقای 

روزی مطابق برنامه پیش نرفته اید یا از خودتان  فالح به من گفتند که برایند مطالعات شما مهم است و اگر دیدید چند

 ی عقیده به .راضی نیستید، دوباره شروع کنید و تمام این دلگرمی ها باعث میشد من از دنبال کردن هدفم باز نمانم

 .است موفقیت کسب برای آلی ایده ی مجموعه ، ها مشاوره همراه به کیهان ی شده ارائه منابع من

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 8به رت مینا اسفندیاری،

 زمان از بهتر اســتفاده به نبودنشــا مانع و جامع و دهســتن اعتمادی قابل و کیفیت با های خالصــه کیهان های کتاب

 .کندمی کمک
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 (مصاحبهکامل متن ) شناسی بالینیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 11رتبه  سورمه،آرزو 

 جزوه من برای اصــلی انتخاب هم باز بدهم کنکور مجددا بود قرار اگر که کنم بیان توانم می صــادقانه جزوات مورد در

ــده عنوان تعریف و بود کیهان مجموعه و کیهان های  کنکور دوران در را - جزوات بودن فهم قابل و مانع و جامع - ش

 .کردم تجربه واقعا

 (مصاحبهکامل متن ) یی بالینشناسرتبه برتر کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان پرستو وزیری،

 حد چه تا که داره ربط هم شــما خود به این ولی بشــه عملی تا کنه کمک دارید ســر در که هدفی اون به میتونه کیهان

 خیلی مطالب از بعضــی میکردم احســاس که اوقات گاهی حتی و بودن عالی واقعا  جزوات خوشــبختانه. میکنید تالش

 .بود کیهان مثبت امتیاز از که کنند طرف بر رو نقص اون تا میکردن تهیه ای جزوه سریعا مشاوره گروه هست خالصه

 (مصاحبهکامل متن ) 95ی شناسرواندکتری کنکور سراسری  17رتبه  ،صادق فالح

 اممطالعاتی جزوات ارزیابی کردم،می بینیپیش هم جلسه سر که همانطور و گرفتم رابه جزوات  اعتمادم ینتیجه من

 و است رکوردی خودش نوع در که دهم پاسخ ماتوانستهمی را آسیب و رشد سواالت درصد 90 تا 80 از بیش داده نشان

 .گویممی تبریک بابت این از کیهان در دوستانم به

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینی وزارت بهداشتنکنکور کارشناسی ارشد روا 3رتبه  عطیه رضایی،

ــی گروه ــت معرفی در چه و ریزی برنامه بحث در چه کیهان آموزش  بندی زمان و کرد من به زیادی کمک منابع درس

 و  بدم انجام را ام مطالعه اضطرابی و نگرانی احساس گونه هیچ بدون من شد باعث گذاشت من اختیار در که مناسبی

 .بگیرم نتیجه خداروشکر

 (متن کامل مصاحبه) شناسیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان ٢1رتبه  فرخنده فکور،

شاوره زمینه در کیهان مطمئنا سی ریزی برنامه و م سیار کمک در  وجود با و بود کامل واقعا ها جزوه. کرد من به زیادی ب

ــتم منبع های کتاب خواندن به نیازی دیگه ها جزوه ــلی نکات تمام بودن خالصــه عین در ها جزوه. نداش  را اص

 .دارم را تشکر نهایت کیهان آموزشی گروه از بابت این از. دربرمیگرفت

 (متن کامل مصاحبه) شناسیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 39رتبه  زهرا خانی،

ــرایط به توجه با ــتم مطالعه  برای که کمی زمان و ویژه ش  مقدار این با دیگری منبع هیچ انتخاب میکنم فکر ،داش

 باشد. داشته دنبال به ای نتیجه چنین توانست نمی مطالعه

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینی وزارت بهداشتکنکور کارشناسی ارشد روان 17رتبه  یاسمن شیاسی،

 درس هر خوندن نحوه و گانه سه ،مرورهای نویسی خالصه .نداره حرف واقعا کیهان جزوات که بگم بایدجزوات  مورد در

 به کیهان اینها تراز مهم و.دادند یاد من به( رضایی فالح،خانم اقای) کیهان خوب مشاورین که بودند مهمی های نکته
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ــیر این در زدن قدم جرئت من ــکاه واحدای هم بتونم که کردم نمی باور واقعا چون داد رو مس  هم و کنم پاس رو دانش

 .بخونم درس کنکور برای

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینی، رتبه برتر کنکور سراسری کارشناسی ارشد روانگوآرزو راست

ــتردگی علت به البته. کردند برآورده رو نیازم و بودند عالی واقعا ها جزوه نظرم به ــه منابع گس  جزوه یه گفت نمیش

ــت جزوه ترین کامل از میکنند معرفی که منابعی و کیهان های جزوه نظرم به ولی داره رو چی همه و کامله واقعا  و.هاس

 منابع این از بیشتر کتاب یک حتی خودم من. گرفت نتیجه باهاشون میشه بده پوشش رو مطالب درصد 80 اگه حتی

 کامل به میکردم مقایسه بود روانشناسی هم شون کارشناسی ی رشته که بقیه با رو خودم وقتی اوایل البته. نخوندم

 کردن تلف وقت جز چیزی برام کار این واقعا ولی بودم بیشــتری های کتاب دنبال و نداشــتم اطمینان ها جزوه بودن

ــه برای دوباره خودم تا نبود نیازی و بودند کامل دادم تطبیق منابع با رو ها جزوه وقتی چون نبود  از برداری خالص

 بهتر کنه مرور بار چند برسه و بخونه درصد 100 عمق با رو مطالب درصد 80 کسی اگه نظرم به و. بذارم وقت منابع

 .کنه مرور باشه نداشته فرصت و نرسه کافی تسلط به ولی بخونه رو مطالب درصد 100 که اینه از
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 فهرست خدمات کیهان

 مشاوره رایگان:

 آغاز کنید. و دور از آزمون و خطا را با اطمینان  تان، کارکنکوراز رتبه های برتر ق و موثق دقیاطالعات استفاده از با 

 15  داوطلب در سراسر ایران برای هرتلفنی یا حضوری مشاوره دقیقه 

  شکل انفرادی و تخصصی برای شمابه 

  های درست شما بستگی دارد. انتخابشما، به فردای 

  ارسال کنید.   0٢1664756٢0به سامانه پیامکی تان را نام  همین حاال درخواست مشاوره رایگانجهت 

  :کلیک کنیداطالعات بیشتر از مشاوره رایگان 

 

:تخصصیمشاوره   

مانند دوستی دلسوز اما متخصص، در کنار شما خواهد بود تا شما روز آغاز تا برگزاری کنکور، یک رتبه برتر کنکور از 

 شوند نشوید و با بازدهی حداکثر به کارتان ادامه دهید. گرفتارشان میگر مرتکب اشتباهاتی که داوطلبان دی

  های مناسبای، هزینهایی های دقیق و حرفهتغییر خواهد کرد: راهنم "مشاوره کنکور"نسبت به نظرتان 

 خودتان کنکور ، از تازه با یک رتبه تکــرقمی یا برتر 

  تست زنی و ... های مدیریت تمرکز، های مطالعه و برنامه ریزی، روشروشآموزش 

  به تمـــآم سواالت کنکوری شما پاسخ 

  تلفنی یا حضوری برای هر داوطلب در سراسر ایران 

 ایدقیقه 60یا  30استاندارد های در مدت 

 کلیک کنیدمشاوره تخصصی با رتبه برتر کنکور دکتری:  اطالعات بیشتر از 
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 :مقاله نویسیمشاوره 

 نویسی را یک بار برای همیشه یاد بگیرید. مقاله 

 و داوران مجالت  شناسی در مقطع دکتریممتاز روانبا دانشجویان  یک جلسه مشاوره مقاله نویسی رایگان

 شناسیمعتبر داخلی رشته روان

 :آموزش خصوصی مقاله نویسی، با محوریت 

o نحوه انجام مطالعه اولیه و انتخاب موضوع 

o  مجالت و سایت های معتبرنحوه جستجوی مقاله در 

o ونگی مطالعه متون و مقاالت و یافتن مطالب متناسب با مقاله شماچگ 

o طبقه بندی مطالب و تنظیم مقدمه، بدنه و نتیجه گیری مقاله 

o رفرنس نویسی 

o راهنمایی در خصوص مراحل چاپ مقاله در مجالت معتبر داخلی 

o و ... 

  کمترین زمانممکن، در  حداکثر شانسمشاوره و راهنمایی دانشجویان برای تنظیم مقالۀ خود، به نحوی که با 

 در مجله شود. چاپآماده ی 

 کلیک کنید تر این جلسات،برای مشاهده اطالعات دقیق 

 :های آموزشیکالس

 یاد بگیرید، هم در حد رتبه های تک رقمی تست بزنید. هم 

 اساتید مطرح و متخصص هر درسا ب  

  جلسه اول تمامی کالس ها رایگان استشرکت در 

  دانشجویان در سالهای گذشته باالیالعاده با رضایت فوق 

  طرح های ویژه مشاوره از جمله دانشجویان کیهانی ها، برای  فیف% تخ ٢5تاVIP  ... و 

  کلیک کنیده: یف های ویژبیشتر برای ثبت نام با تخفاطالعات 

 

 :آموزشیفیلم های 

ها، اتاق مطالعه تان را به کالس درس تبدیل های آموزشی کالسها را ندارید، با تهیه فیلم امکان حضور در کالساگر 

 کنید

  با کیفیتHD 

 اساتید مطرح و متخصص هر درسا ب  

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/fa/Messages20997.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/Messages20997.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/Summer96.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/Summer96.aspx
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  VIP (Very Intensive Planning:) طرح مشاوره 

 را با این طرح تجربه کنید. مشاوره، حمایت و یادگیری ممکن در طول یک سال حداکثر 

 جلسات مشاوره با حضور مستقیم مشاوران ارشد کیهان 

  تخفیفات ویژهدریافت تمام کتاب ها و بسته های آموزشی با 

  در هر ماه با مشاور دو جلسه برنامه ریزی تخصصی 

  سبک زندگی، استرس و مدیریت فردی اصالح  –جلسه در ماه با روانشناس دو 

 ارائه برنامه ریزی بر اساس شخصیت هر داوطلب 

  انتخاب رشته رایگانجلسات 

  آمادگی کنکورهای کالسثبت نام در برای و شگفت انگیز ویژه های تخفیفبهره مندی از 

  و ... 

  اطالعات بیشتر از طرحVIP :کلیک کنید 

 :'VIPطرح مشاوره 

  همان طرحVIP  است "ماهانه یک بارروانشناس با جلسات "با این تفاوت که 

  اطالعات بیشتر از طرح'VIP :کلیک کنید 

 :یارکیهانطرح 

  ماه جلسه مشاوره تخصصی با مشاور در هر دو 

  کتاب ها و بسته های آموزشی با تخفیف های ویژه دریافت 

  انتخاب رشته رایگان جلسه 

  و ... 

 کلیک کنید :یارح کیهاناطالعات بیشتر از طر 

 

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://kayhanravan.ir/fa/vip.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/vip.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/VIPprime.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/VIPprime.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/Kayhanyar.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/vip.aspx
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 نداریدکنکور هم  کالسشرکت در  امکاندارید و  ضعفقدری  آمار و روش تحقیقدر اگر 

استاد این درس در  دکتر اسماعیلیانسر کالس ه شکل مجازی ب، مناسب بسیارهزینه ای با 

 در این درس باشید:  تست زنی آسانو  یادگیری سریعبنشینید و شاهد  شهیدبهشتیدانشگاه 

 

 :ارتقاء دهید%  30را به راحتی توانید آن میاست، خیلی ضعیف زبانتان اگر 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://kayhanravan.ir/fa/AmarDVD.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/zaban-moghaddamati.aspx
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 ارتقاء دهید:هم  % بیشتر 30تا آن را توانید است، مینسبتاً خوب زبانتان اگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی شدهطبقهدسترسی داشته باشید که به شکل  از هر درستست -صدها نکتهخواهید به میاگر 

 :های درس به درس را در نظر داشته باشیدکتاب تست اند، هشد تنظیم سرفصل جزوات بامطابق و 

 

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://kayhanravan.ir/fa/zabankayhan.aspx
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 تشریحیو  مطمئنهای کامالً خبا پاس وزارت بهداشتو زارت علوم وهای اما مجموعه سواالت کنکور و

 سال کنکور 10 – سراسری روانشناسی کتاب تست جامع ویژه کنکور ارشد  

  سال کنکور 5 –کتاب تست جامع ویژه کنکور ارشد روانشناسی وزارت بهداشت  

 

 

 ارزیابی کیفی مجموعه جزوات کیهان در کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری 

 شناسیروان

 کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/fa/ketabtest95.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/b-testbook.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
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ــی  مفیدی درمی توانید اطالعات  با کلیک روی مطالب زیر، ــناس زمینه آمادگی برای کنکور کارش

 کسب کنیدبه بعد   97ارشد و دکتری روانشناسی 

 

 

 

 

 

 

  آرزو سورمه – 94کنکور ارشد  11مصاحبه با رتبه 

  مینا اسفندیاری – 94کنکور  8مصاحبه با رتبه 

  محصص مهسا – 96کنکور ارشد  31مصاحبه با رتبه 

 شیاسی یاسمن ،94کنکور ارشد وزارت بهداشت  17 رتبه با مصاحبه 

  عطیه رضایی – 93کنکور ارشد وزارت بهداشت  3مصاحبه با رتبه 

   صادق فالح – 59 دکتریسراسری کنکور  17مصاحبه با رتبه 

 

 

 94شناسی روانارشد کارشناسی سراسری  نکورارنامه رتبه های برتر کک 

 94بهداشت شناسی وزارت روانارشد نکور کارشناسی ارنامه رتبه های برتر کک 

  94شناسی رواندکتری سراسری نکور ککارنامه رتبه های برتر 

  95شناسی رواندکتری سراسری نکور ارنامه رتبه های برتر کک 

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/sourmehinterview
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/esfandiyariinterview
http://www.kayhanravan.ir/fa/MohassesInterview.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/MohassesInterview.aspx
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/shiasiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-17-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-94-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/rezayiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-3-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-93-%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/rezayiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-3-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-93-%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/phdsarasariinterviews/phd171395
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/phdsarasariinterviews/phd171395
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/karnamearshadsarasari/karnamearshadsarasari94
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/karnameharshadbehdasht
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/karnamephdsarasari/karnamephdsarasari94
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/karnamephdsarasari/karnamephdsarasari95
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  97شناسی روانکارشناسی ارشد سراسری منابع موثق کنکور 

  97 تخصصی روانشناسیدکتری سراسری منابع موثق کنکور 

 97 شناسی وزارت بهداشتمنابع کنکور کارشناسی ارشد روان 

 

 

 

 با ماهای تماس راه

 3 واحد - 4 پالک - نوروز کوچه - نظری از تر پایین - فروردین 1٢ خیابان - انقالب خیابان - تهران: آدرس 

 1314693954: پستی کد 

 16 تا 9 ساعت پنجشنبه ، 9 -19 ساعت شنبه4 تا شنبه ------(  0٢1)66475618-٢0:  تلفن 

 (ساعته٢4)  0٢1664756٢0 سامانه :پیامک 

 گرام:تل https://t.me/kayhanravan_ir  

 ایمیل :info@kayhanravan.ir 

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/manabe2
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/manabephdsarasari
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/manabebehdasht-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/manabebehdasht-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/manabebehdasht-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94
https://t.me/kayhanravan_ir
mailto:info@kayhanravan.ir
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