
ی نام او :.  .: بھ نام 

ژه  ام و عمق  یمطالعھمی دانیم کھ یک مطالعھ ی عل حرفھ ای (بھ و ــــــــــــ ی تری ادامھ پیدا می کنند و نیازمند ا ی طوال وری کھ بازه ی زما مباحث کن

ای خاص خود را می طلبد. بدی ا و ابزار دف خا کھ دارد، شیوه  ر کدام از این مراحل، بھ اقتضای  ند) چندین مرحلھ دارد و  س ی  ش  است ب

ی با مباحث و ان عزز، برای آشــنا و ــ ند  کھ دا ســ ا  ســط  ، نیازمند منا با شــرح و  ــ ر ماده ی در ا، در آغاز مطالعات خود، در  فهم به آن 

ی مطالعھ ای مرجع یا خالصھکھ برای این منظور ما غالبًا استفاده از کتب آموز جامع (اعم از کتاب ای جامع) را توصیھ می کنیم، اما در مراحل پایا

یت کھ چالش داوطلبان ب د،  مطالب در حافظھ مروط میش بھ تث ن داوطلبان جهت د شود، استفاده از منب کھ بتواند بھ کمک سوال و پا بھ ذ

د بود.   اراتر خوا ســــــــــــول موثرتر و  ــــــــــــ ک شــــــــــــنا ات از این درس اســــــــــــت کھ بھ  بالیروا ین ن ، برترای رتبھ، گروه مؤلفان کیهانوشــــــــــــش حاوی مهم

و ـــ اهمقطع  اندا شـــ ـــ ارشـــد دا ـــ مجموعھ کیهان انو مشـــاور  شـــهیدبهشـــ ،تهران ایارشـــنا تهیھ شـــده اســـت. این مجموعھ کھ در  تخصـــ

وتاه و شــبھ کرامر، اتمر و ســالمت جزواتاز مباحث  نکتھ مهم 250 مجموع  شــامل ــ  ارت اســت، از دو جهت مفید -بھ صــورت ســواالت دارای پا فلش 

شــ جنبھبھ نظر می رســد، اول آنکھ در  ات کھ ب ژه شــده اســت. دوم این مجموعھ بر مهم ترن ن ند تأکید و ســ وری دارند، موردی تر و حفظی تر  ی کن

مان طور کھ ذکر شـــد حالت پرســـش یت -آنکھ،  شـــ درگ می کند و بھ چالش می کشـــد برای تث ن شـــما را ب ـــ بودن این مجموعھ از این جهت کھ ذ پا

ای بزرگ شــــــــــــما عززان مطالب در حافظھ ی بلند وچک در کســــــــــــب موفقیت  رچند  م ســــــــــــه  د بود. امیدوارم کھ این مجموعھ  ارآمدتر خوا مدت 

یح این  ــــــــــ یم بود. مطالعھ   شــــــــــرفت این مجموعھ خوا شــــــــــنهادات و انتقادات شــــــــــما عززان در جهت پ داشــــــــــتھ باشــــــــــید. با کمال میل پذیرای نظرات، پ

ــــــــــــ صــــــــــــورت می ســــــــــــایت کیهان (گ مجموعھ با روش خا ی آن لطفًا بھ و ان ) بخش www.kayhanravan.irد کھ برای یادگ مراجعھ نمایید. دانلود رای
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ارشد و دکتري روان شناسی        - کیهان            مجموعه مهمترین نکات روان شناسی  بالینی

ا پاسوالردیفتیک 

hhhhh
hhhhh

ا.  است.. …………تفاوت روان شناس بالی و روان شناس مشاوره عمدتا تفاوت در 1 تاکید

hhhhh
hhhhh

2
ی ومصاحبھ ................... بھ طور ک مصاحبھ  کردی تفس ................. دارای رو

شانھ کردی توصیفی عالئم و  ب توضیح و  دارای رو ای بیمار را بھ ترت ا و رفتار
د بندی می طبقھ .د

ش عالمت گرا-  گرا  بی

hhhhh
hhhhh

3
اه  ا در تاکید بر ن ان و روان شناسان بالی در تفاوت آ فرق تار روان پزش

 .منعکس می شود............ و .. …………
روان شناخ-زست شناخ

hhhhh
hhhhh

4
ن القای اعتماد و ....................  ی تام ده و غ رس است بھ توانا اصطال گس

ای عاطفی بیمار اشاره دارد ی بھ نیاز و .پا
س رفتار کنار 

hhhhh
hhhhh

5
م در .................. و .................... ، ...............، .............. جزء مصاحبھ شامل 4 

ش م در مصاحبھ عالمت مصاحبھ بی .گرا وجود دارد گرا و 
ی و  ی، تکنیک، وضعیت روا رابطھ درما
یص

hhhhh
hhhhh

6
ی شغ خود را صرف این شش فعالیت 95حدود  ٪ روان شناسان بالی زند
:می کنند

سنجش، درمان، تحقیق، تدرس، مشورت، و 
ی .امور اجرا

1



ارشد و دکتري روان شناسی- کیهان  مجموعه مهمترین نکات روان شناسی بالینی   

hhhhh
hhhhh

7
عبارت است از اجتناب از داوری در باب احساسات دیگران و  ................... 

امل این احساسات از دید آنان و متضمن فرآیند  وشش برای درک  درمقابل، 
.است.................... 

ن- مد ی دیگران زس ی در زند برای مد

hhhhh
hhhhh

8
ند توصیھ می کند کھ روان .................. کھ معموال بھ آن.................. مدل  و می 

ارت داشتھ باشند، مدرک  ار حرفھ ای م  phDشناسان بالی باید در تحقیق و 
ی بگذرانند ند و دوره ان  .بگ

شمند- بولدر درمانگر- دا

hhhhh
hhhhh

د.............. مرحلھ 9 ین زمان مصاحبھ را بھ خود اختصاص می د ش ی.مصاحبھ ب  میا

hhhhh
hhhhh

10
سھ می کند  ی مقا ی کھ یک گروه از افراد را در دو یا چند مقطع زما طر تحقیقا

.نام دارد... ……………
طرح طو

hhhhh
hhhhh

شنا بالی می تواند محصول کدام پدیده باشد؟11 کردیجزم اند در روا محصول پدیده تک رو

hhhhh
hhhhh

12
ای بالی در  ای مشابھ محیط  ای بالی و محیط  ت محیط  عد قابل 4شبا  

:یص است

ی - 1 یت - 2خصوصیات مراجع و عضوگ ما
دف  ل  خصوصیات درمانگر- 3مش

ی- 4 فنون درما

hhhhh
hhhhh

13
ی  عامل درما ی ابراز می شود کھ ...........................در موثرترن نوع  ا در صور ، ت

ت بیمار باشد ار بھ مص .انجام این 
احساسات متخصص سالمت
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ارشد و دکتري روان شناسی        - کیهان            مجموعه مهمترین نکات روان شناسی  بالینی

hhhhh
hhhhh

14
 ، شاء تحول و توسعھ روان شنا بالی ن م ن . ................ بود............... دوم اول

اه روان شنا را در سال  ش س کرد1895آزما سھ تاس . در فرا
ت روان سن نھ-س آلفرد ب

hhhhh
hhhhh

15
ی است،  اری قابل مالحظھ و پیا ی کھ مستلزم ساز را در .............. موقعی از زند

د داشت .ی خوا
ی مزمن ید ت

hhhhh
hhhhh

د 16 شان د ی.است............................... وظیفھ درمانگر در مرحلھ اول این است کھ  ای مراجع متوجھ نگرا

hhhhh
hhhhh

کرد روانپو 17 ستھ تار رو د.است........................   اوانھ فرو نظرات روان

hhhhh
hhhhh

:مد دارای سھ مؤلفھ می باشد18
- مؤلفھ عاطفی- مؤلفھ شناخ

مؤلفھ ارتباطی

hhhhh
hhhhh

19
یجھ یک اختالل می ی خود را ن ش دارد ................. داند دارای  بیماری کھ عالئم روان

ر نوع بیماری رنج می می.................. و بیمار فاقد آن  .برد و ناراحت دارد کند کھ از 
امل ش  ار-بی ان

hhhhh
hhhhh

20
ار بود بخشیدن  ی  یص ........دف روان درما و کمک کردن بھ مراجعان برای 

ای تکراری نامناسب شان است غی روش  اوی این . و  کرد روان دف رو ن  مچن
.  را پیدا کند..................... است کھ 

و  ای مراجع- ای شانھ  شا  م

hhhhh
hhhhh

21
ی و عملکرد ........................  ای روا ن فرایند رشتھ ای عل است کھ ارتباط ب

، عص و غدد درون رز را برر می کند ستم ایم .س
ی - ایم شنا عص )PNI(روا
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ارشد و دکتري روان شناسی- کیهان  مجموعه مهمترین نکات روان شناسی بالینی   

hhhhh
hhhhh

م ترن عامل در انتخاب ابزار سنجش، 22 سوال ارجاع شده.است........................ م

hhhhh
hhhhh

23
سان گرا  است  کھ ابتدا نام ................ سرشناس ترن طرفدار روان شناس ا

نمود گذاشت ی ر کردش را  .رو
ارل راجرز

hhhhh
hhhhh

24
ع بر این ......................  د  ات و تجریات مراجع را محور درمان قرار می د ادرا

ی را ادراک و احساس کرده و بھ چھ  تاکید دارد کھ  مراجع االن و اینجا چھ چ
ی فکر می کند .  چ

پدیدارشنا

hhhhh
hhhhh

25
صھ آن، اعتماد متقابل و .............اصطالح  ، توصیف کننده ارتباطی است کھ م

ام .......... میل عاطفی است و واژه  بدین معناست کھ بیمار و پزشک بھ یکدیگر اح
ک خود در باب نیل بھ سالمت بیمار توافق دارند دف مش .می گذارند و در مورد 

م متقابل- تفا

hhhhh
hhhhh

26
ان حداقل باید  ود ی در  ................. مدت خلق افسرده در اختالل افسرده خو

.باشد
 یک سال

hhhhh
hhhhh

27
ای ........... بھ نظر  اره تجرھ  ص در اختالل رفتاری وق ایجاد می شود کھ 

باه می سازد ارانھ و خالصھ اش ای نادرست، ساده ان ، سازه  .اجتما
جورج ک

hhhhh
hhhhh

ت، 28 ا.است.............. معروف ترن پدیده عمومی انتظارات مث تاث دارونما
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ارشد و دکتري روان شناسی        - کیهان            مجموعه مهمترین نکات روان شناسی  بالینی

hhhhh
hhhhh

29
داشت روان مراجعھ  در مورد بیماری کھ خود داوطلبانھ بھ مراکز  تخص 

ار گرفتھ شود گروه از تکنیک3کند نیاز است کھ  می ت مصاحبھ بھ  :ای زر ج

ایات 1 مھ ش ون کشیدن  ای (ـ ب تکنیک 
ایات بھ عالئم و 2 )گشاینده ـ توجھ ش

ی مدت یا مشکالت  خصوصیات رفتاری طوال
ی  ص 3 )ای روشن کننده تکنیک(زند ـ م

ایت و حرکت از یک گروه  ر ش کردن حوزه 
ایات بھ گروه دیگر  ش (از ش ای پ تکنیک

)برنده
hhhhh
hhhhh

30
ی، از  ، بھ خصوص در محیط درما س ره رفتار کنار  مد و جو پیام صمیمیت، 

. .انتقال می یابد........................... راه 
فراارتباط

hhhhh
hhhhh

31
ای ناراحت کننده خ داد اوی کھ در آن مراجع از رو در ................. برخالف روان

ی ارات مراجع - درمان عقال ی در اظ ارا ار اص مولد اضطراب یا نا ی اف یجا
ند س ود  .مش

ی- ندارد ی- عقال یجا

hhhhh
hhhhh

32
ص را ترجیح می ، سوال............................ ستھ و م ند ای  در حا کھ . د
ند ای وسیع  و باز را ترجیح می سوال..........................  .د

ت-  بیماران وسوا یک ص س ای 

hhhhh
hhhhh

شناس استفاده شد؟33 ن بار توسط کدام روا شناخ برای اول لنیک روا تمر اصطالح  و

hhhhh
hhhhh

سران دیده می شود.................. اختالل 34 ش از  ان ب رت.در دخ
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ارشد و دکتري روان شناسی- کیهان  مجموعه مهمترین نکات روان شناسی بالینی   

hhhhh
hhhhh

35
ی استفاده می...................  بت مطرح  زما شود کھ بیمار چندین موضوع را برای 

ی کھ دچار حواس می لم می کند و برای بیمارا .باشند مفید است پری و یا حملھ ت
پژواک

hhhhh
hhhhh

:فرآیند سنجش بالی شامل پنج مرحلھ زر است36

افت و روشن کردن سوال ارجاع شده - 1  در
ای جمع آوری - 2 برنامھ رزی برای روش 

ا  ای سنجش - 3داده  - 4جمع آوری داده 
ی  یجھ گ ا و ن ابالغ نتایج - 5پردازش داده 

 .سنجش

hhhhh
hhhhh

37
مراه است کھ  شیار خا  عارضات عاطفی نا ک، با  یولوژ ر اختالل ف

.نام دارد.................. 
ستھ ای عارض 

hhhhh
hhhhh

38
م چون  ی روانپو  نمای   M،محور  ..................... P، محور DSMدر را

م Sو محور ..................   .را مطرح کند.................  
صی ا و اختالالت  و ی- ال -ارکرد روا

ا شانھ  تجرھ ذ 

hhhhh
hhhhh

39
ی، موجب  ب دید سیاری از بیماران می شود کھ .................... بیماری و آس

.است.................. نو
ی-  بازگشت ودک وار

hhhhh
hhhhh

40
ند گذار س : ا بھ سھ صورت 

ی دارد...................... ا بھ  انتخاب نوع گذار .ست
ای  ای مالیم، گذار گذار ای تاکیدی و گذار

ی ا ی بیمار- ناگ وضعیت روا

hhhhh
hhhhh

ی سنجش بالی 41 ا ش بی می تواند شامل. است....................... دف  :کھ این پ
سان ش بی رفتار ا ، - پ ش آگ ن پ عی

ا ی، و یا خطرناک بودن آ توصیف عملکرد آ

     6



 

  

گروه آموزشی کیهان برای کنکور 

ارشد و دکتری روانشناسی چه 

 خدماتی را ارائه می دهد؟

      

  

        



 

 

 دوستان  سالم

 شرکت در کنکور کارشناسی ارشدها برای شروع مطالعات برای ترین قدمکنندهترین و البته گاهاً سردرگممیدونیم یکی از مهم

نکور های مختلف و بعضاً متناقض از منابع ک! که ممکنه با دیدن فهرستیعنی انتخاب درست منابع مطالعاتیشناسی، قدم اوله، روان

 .های مختلف دچار سردرگمی بشید. که این هم طبیعیهارشد روانشناسی در سایت
 

 :و آرامش منابع پیشنهاد شده ی کیهان رو مطالعه کنید ما به چند دلیل از شما میخوایم با آسودگی

  دانشجویان خوب زیادی مثل شما همین منابع مطالعاتی معرفی شده از طرف کیهان رو مطالعه کرده ند و به رتبه های تک

 .رقمی رسیده ند )مصاحبه هاشون رو در سایت بخونید و فیلم هاشون رو ببینید(

  اند.هتی و تهران و عالمه تحصیل کردارشد و دکتری روانشناسی دانشگاه شهیدبهشهمه مشاوران کیهان در مقطع  

  منابع معرفی شده ی کیهان رو یک نفر به شکل انفرادی معرفی نمی کنه )بر خالف سایت های دیگه( بلکه اینجا یک تیم

  اند.هستند که منابع رو بررسی کرده  از  رتبه های برتر کنکور امسال

  یفتهب! نه کتاب اضافی توی لیست باشه و نه کتاب مهمی از قلم رست و حسابی باشند و جامع و مانعمنابع باید دبه نظر ما .

 .از این جهته که چند بار بررسی کردیم

  حتماً حتماً توصیه می کنیم از مشاوره رایگان تلفنی یا حضوری کیهان )هیچ هزینه اضافی برای خط شما نداره( استفاده

کنید تا در اسرع وقت باهاتون تماس بگیریم و  اس ام اس 46122070264رو به شماره  1ن االن عدد کافیه همیکنید. 

 .براتون بذاریم 67یا  62دقیقه ای کامالً رایگان مشاوره با یکی از رتبه های تک رقمی کنکور  10تا  14یک وقت 

 دوستتون داریم. با آرامش بخونید :)  

 

 

  

http://kayhanravan.ir/fa/freecon.aspx


 دهد؟ها و جزوات و خدماتی ارائه میاز دروس کنکور چه کتاب کیهان برای هر یک

 خدمات کیهان منابع نام درس

زبان 

 تخصصی

 6ضریب 

-کتاب متون تخصصی روان

شناسی به زبان انگلیسی )تألیف 

 یحیی سیدمحمدی(

 

 جلد( 6شناسی یحیی سیدمحمدی )کتاب متون تخصصی روان

که باید از پایه فیلم آموزشی زبان مقدماتی )ویژه افرادی 

دکتر  با تدریس – (تأکید بر فهم متون تخصصی – شروع کنند

 صادق فالح

 فیلم اموزشی زبان پیشرفته )ویژه افراد با سطح زبان متوسط

با تدریس دکتر صادق  – (زنیتأکید بر موفقیت در تست –

 فالح

 کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت علوم(

 داشت(کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت به

 کپسول زبان )ویژه رشته مشاوره(

شناسی روان

 رشد

 6ضریب 

 های رشد ولیام کریننظریه

 شناسی رشد لورا برکروان

شناسی ژنتیک دکتر منصور روان

 و دکتر دادستان

 

ترین نکات منابع شناسی رشد کیهان )خالصه مهمجزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –

 شهیدبهشتی(

با تدریس اساتید  – شناسی رشدفیلم آموزشی درس روان

 گروه

 شناسی رشدروان بندی شده ویژه درسطبقه کتاب تست

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( شناسی رشدکپسول درس روان

 

شناسی روان

 بالینی

 3ضریب 

شناسی بالینی فیرس و روان

 ترال

شناسی بالینی دکتر سعید روان

 شاملو

درمانی های رواننظریه

 پروچاسکا و نورکراس

نظریه و کاربست مشاوره و 

 درمانی جرالد کریروان

راهنمای سنجش روانی گراث و 

 مارنات

 اصول مصاحبه بالینی اتمر و اتمر

 شناسی بالینی کرامرروان

 

 کتاب روانشناسی بالینی فیرس و ترال

ترین نکات شناسی بالینی کیهان )خالصه مهمانجزوه رو

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر –شناسی بالینی فیلم آموزشی درس روان

 منشنیک

 یشناسی بالینبندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 کوتاه( وشناسی بالینی )شامل نکات کلیدی کپسول درس روان

 



 خدمات کیهان منابع نام درس

شناسی روان

مرضی و 

کودکان 

 استثنایی

 6ضریب 

 شناسی روانی(:مرضی )آسیب

 شناسی روانی آسیب

 هالجین )یا سلیگمن(

 پزشکی خالصه روان

 کاپالن و سادوک

 شناسی مرضی روان

 پریرخ دادستان

 شناسی روانی آسیب

 ساراسون

 استثنایی:

  ز بهروکودکان استثنایی

 فرمیالنی

  آموزش کودکان استثنایی

 سیف نراقی و نادری

 شناسی و آموزش و روان

پرورش کودکان 

 استثنایی دکتر افروز

 

 شناسی روانی هالجینکتاب آسیب

ترین )خالصه مهم -جلد(  6شناسی روانی کیهان )جزوه آسیب

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –نکات منابع 

 (شهیدبهشتی

 جزوه کودکان استثنایی )و اختالالت کودکی( کیهان

 –شناسی روانی و کودکان استثنایی فیلم آموزشی درس آسیب

 منشبا تدریس دکتر نیک

ی و شناسی روانبندی شده ویژه درس آسیبکتاب تست طبقه

 کودکان استثنایی

شناسی روانی و کودکان استثنایی )شامل کپسول درس آسیب

 کوتاه(نکات کلیدی و 

 

آمار و روش 

 تحقیق

 1ضریب 

 روش تحقیق:

 روش تحقیق در روان-

شناسی و علوم تربیتی 

 علی دالور

  روش تحقیق در علوم

 رفتاری حسن زاده

 آمار:

  آمار و احتماالت کاربردی

-در علوم تربیتی و روان

 شناسی علی دالور

 های آماری در علوم روش

رفتاری رمضان حسن 

 زاده

 

 دالورکتاب آمار دکتر 

 کتاب روش تحقیق دکتر دالور

ترین نکات )خالصه مهم -جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس آمار 

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس روش تحقیق 

 ه ویژه درس آمار و روش تحقیقبندی شدکتاب تست طبقه

 کپسول درس آمار و روش تحقیق )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

  



 خدمات کیهان منابع نام درس

 النفسعلم

 1ضریب 

النفس از دیدگاه علم

دانشمندان اسالمی احدی و 

 بنی جمالی

شناسی شخصیت از روان

اصغر دیدگاه اسالم علی

 احمدی

 

تهیه  –ترین نکات منابع )خالصه مهم - النفس کیهانعلمجزوه 

 شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

به خانم احسانی )رتبا تدریس  – النفسعلم فیلم آموزشی درس

 کنکور ارشد( 7

 النفسعلم بندی شده ویژه درسکتاب تست طبقه

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( النفسعلمکپسول درس 

 

شناسی روان

فیزیولوژیک و 

انگیزش و 

 هیجان

 1ضریب 

 

 فیزیولوژیک:

 شناسی روان

فیزیولوژیک کریم 

 خداپناهی

 شناسی اعصاب و روان

 غدد حائری روحانی

 انگیزش و هیجان:

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان کریم خداپناهی

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان جان مارشال ریو

 

 -هیجان کیهاان شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و جزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان  –ترین نکات منابع )خالصه مهم

 دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

شناسی فیزیولوژیک فیلم آموزشی درس روان

کنکور  1الهی )رتبه با تدریس آقای فتح –)نوروسایکولوژی( 

 ارشد(

-با تدریس آقای فتح –فیلم آموزشی درس انگیزش و هیجان 

 کنکور ارشد( 1الهی )رتبه 

شناسی بندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان کپسول درس روان

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه(
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 های ارتباطی با گروه آموزشی کیهانراه

 

 

 س مرکزآدر

  3واحد  - 0پالک  -کوچه نوروز  -پایین تر از نظری  -فروردین  16خیابان  -خیابان انقالب  -تهران 

 مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کیهان -

 :1310263600 کد پستی 

 

 تلفن☎️ 

 02166475618 

 02166475619 

 02166475620 

o همیشه سعی کنید با هر سه خط تماس بگیرید.  

o  تلفن تان داده نشد این به معنای این است که ما همیشه در ساعات کاری در کیهان هستیم، اگر پاسخ

  .پشت خط هستید

o  در صورت شلوغ بودن خطوط، کافی است یک پیامک )حتی خالی( به سامانه پیامک ما بدهید تا در اولی

  .فرصت با شما تماس بگیریم



 پیامک�� 

 02166475620 

o  کنداین یک سامانه متعلق به کیهان است که پیامک های شما را دریافت می.  

 ایمیل ��

 info@kayhanravan.ir 

 kayhanravan@gmail.com 

 🆔تلگرام 

  :46164460174شماره 

 آیدی : https://t.me/kayhanravan 

 کانال های تلگرام��

 کنکور کارشناسی ارشد : https://t.me/kayhanravan_ir 

 کنکور دکتری : https://t.me/kayhanravanPhD 
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