
 مقدمه

شناس ی شناس ی روانی" و "روانشناس ی روانی( و کودکان استثنایی" که شامل دو بخش مجزای "آسیبیبشناس ی مرض ی)آس"رواندرس 

شناس ی در کنکور کارشناس ی ارشد سراسری بیشترین تعداد منابع مرجع را کودکان استثنایی" است، از میان تمام دروس مجموعه روان

. شودمیاین درس در کنکور، از بیش از هفت کتاب اصلی انتخاب واالت سها به خود اختصاص داده است. به طوری که در برخی سال

برای آن شوووووووووووونواسوووووووووووو ی ن ک مو ود اهمیوت  راوان ت وووووووووووو   کوا ی بر م  و  درس تخصووووووووووووتوووووووووووو ی کنکور دکتری روان 5حضووووووووووووور این درس در ب ن 

با که ( DSM5تنایی و شووووناسوووو ی روانی  کودکان اسوووو )آسوووویبشووووناسوووو ی اسووووت. جزوات سووووه  انه ی کی ان روانشووووناسووووان و دانووووو و ان روان

شووووووووووناسوووووووووو ی داشووووووووووته، حاال برای کمترین ح م ممکن همواره پوشووووووووووش دای مناسوووووووووودی از سووووووووووواالت این درس در کنکور ارشوووووووووود و دکتری روان

 گ رد. با آخر ن به روز رسانی ها در اختیار داوط  ان گرامی قرار می 97های ارشد و دکتری آزمون 
 

 تغییرات ویرایش پنجم

کی ان در جزوه های آسووووویب شوووووناسووووو ی روانی و کودکان اسوووووتثناهی ادهام شوووووده اسوووووت و سوووووه  انه کی ان  DSM-5جزوه در و رایش پنجم، 

تر مهارب و مقای ووه تر و سووریعبرای این درس به دو جزوه کاهش یا ته اسووت که تیی ر قابل توج ی اسووت. این کار باع  مهارعه راحت

صووف ه  400به قر ب  DSM-5شووناسوو ی روانی با ورود مهارب ح م مهارب جزوه آسوویب .شووودمی DSM-5به  DSM IVسووریع تر تیی رات 

تق یم شد  2و آسیب  1کرد. از این رو این مجموعه به دو بخش آسیب رسیده بود که کار حمل جزوه را برای داوط  ان کمی دشوار می

شوناس ه وتند و ک توسو  همکار گرامی سور کار خانم کمار، که خود روانمتن جزوه ن تا راحتتر مورد اسوتفاده شوما دوسوتان قرار گ رد. 

سوواالت کنکور شوناسو ی را ن ک در کارنامه خود دارند، مورد بازنی ی دقیق قرار گر ته اسوت. همنن ن سوابقه طوالنی و راسوتاری کتب روان

 در متن صورت گر ته است.  96ا کنکور با پاسخ تشر حی به این مجموعه اضا ه شده و برخی اصالحات جزهی ن ک مهابق ب 96

 

 با اطمینان مطالعه کنید

 برای آنکه این مجموعه را با اطمینان مهارعه کنید، به موارد ز ر توجه نمایید: 

شناس ی مرض ی و کودکان مجموعه جزوات کیهان برای درس روانگزارش ی که بال اص ه پس از کنکور تهیه شد، نشان داد که  .1

پاسخ  96ارشدد و دکرر    کنکور مرنوط م وتخر  از منابع در دو از سوواالت  درصدد 82و  80اسوتثناهی، توان وته به تاهایی به 

 65میانگ ن چ کی حدود در هر دو کنکور ارشوووووووووووود و دکتری به طور در حالی که درصوووووووووووود رت ه های تن رقمی در این درس دهد. 

 را در وب ایت کیهان مهارعه نمایید. این بررس ی درصد است. گزارش عی ی و شفاف 

 این مجموعه را رت ه های برتر روانشناس ی دانشگاه های تهران، شهیدبهشتی و عالمه ط اط ایی تهیه و و رایش کرده اند.  .2

بوده اسوووووت. و دکتری روانشوووووناسووووو ی  ارشووووودرت ه های برتر کنکورهای در سوووووارهای گمشوووووته من ع اصووووولی مهارعاتی این مجموعه،  .3

و همنن ن آقای  96ارشد  کنکور  31، خانم م صص رت ه 8، خانم اسفندیاری رت ه 7خانم آطاهر ان رت ه هایی از جم ه رت ه

 مصاح ه این دوستان را در سایت بخوانید.می توانید . 95کنکور دکتری  17 الح رت ه 

مورد  96ز ادی تهیه شوووووووووووده و متناسوووووووووووب با سوووووووووووواالت کنکور  دقت ب ووووووووووویاری کیهان، با این مجموعه در کنار دیگر مجموعه ها .4

 به روز رسانی شده است. 97 ارشد و دکتری  بازنی ی قرار گر ته است و برای کنکور 
ً
 کامال

 

 

ر زی صحیح و برنامهدر پایان ضمن دعوت از همه شما دوستان به استفاده از روش مهارعه ع می و دقیق و همنن ن به کارگ ری ین 

قابل اطمینان برای رسیدن به هدقی شای ته، آماد ی خود را برای شنیدن نظرات و پیشاهادات ارزشمند شما عز زان برای هرچه بهتر 

  کنیم.هایی که متع ق به همه شماست، اعالم میکردن مجموعه
 

 

 برای همه شما عز زان با آرزوی تو یق

 گروه مشاوران کیهان

 خدمات روانشناس ی و مشاوره کیهانمرکز 

  





 

 

 

 درباره خود کیهان

  های ت ران، دانشوووووووگاهارشووووووود و دکتری گروه آموزشووووووو ی کی ان متشوووووووکل از تعدادی از رت ه های برتر روانشوووووووناسووووووو ی و مشووووووواوره

 در زمینه کنکور ارشد و دکتری مجموعه روانشناس ی و مشاوره  عاریت دارد. 
ً
 ش یدب شتی، عالمه و ... است که صر ا

 مجموعه جزوات قابل اطمینان،  ی م های آموزشووووووووووو ی با ر زی ی ان شوووووووووووامل ارااه خدمات مشووووووووووواوره و برنامه عاریت های ک ،

 های آموزش ی با کیفیت است. اساتید برتر روانشناس ی، ارااه خدمات روانشناختی به دانو و ان و برگزاری کالس

  کند.کی ان ت ت نظارت م تقیم مرکز خدمات روانشناس ی و مشاوره کی ان  عاریت میگروه آموزش ی 

  کی ان به شوووویوه اینترنتی، مرکز ندارد و تمام خدمات و م صوووووالت آن  ق  از خود در هیچ کجای کشووووور شووووع ه ای کی ان

 ت ف ی و حضوری قابل در ا ت است.

 جزوات قابل اطمینان، هر سووووووووووووواره تعداد قابل  همنن نهای ع می مشووووووووووووواوره و برنامه ر زی و به رهف به کارگ ری از روش

 94نفر از ورودی های  3شوووووناسووووو ی از میان کی انی ها بوده اند. به طور م ال کنکور ارشووووود روان 100توج ی از رت ه های ز ر 

های تن رقمی از جم ه خانم آطاهر ان و ام ال هم چندین نفر از رت ه باری ی دانشگاه ت ران به طور کامل کی انی بوده اند

 باری ی، به طور کامل کی انی بوده اند.  7رت ه 

 

 مشاوره کیهاندرباره جلسات 

 شود. ج  ات به دو شکل رایگان ) ق  ین بار در سال( و تخصت ی )با ین مشاور به انتخاب  رد( برگزار می 

  ج  ات 
ً
 شود. اختصاص ی )ین مشاور و ین دانو و در هر ج  ه( برگزار میبه دو شکل ت ف ی و حضوری و صر ا

 )شود. برگزار می ج  ات به شکل نیم ساعته و ین ساعته )به انتخاب دانو و 

  مشاور اختصاص ی اش دارد خود نزد مرنوط به اطالعاتهر دانو وی کی انی ین پرونده . 

  در گروه آموزش ی کی ان برگزار شد کنکور ارشد و دکتری  ج  ه مشاوره تخصت ی 3000بیش از  95در سال. 

  ج  ه مشاوره تخصت ی در گروه آموزش ی کی ان برگزار شده است.  11000حدود تا کنون  92از سال 

 م    است. -در کی ان، مشاور هر رشته )روانشناس ی 
ً
 رت ه برتر همان رشته است و بر آن آزمون کامال

ً
 مشاوره(، ارزاما

  ،در دپارتمان مشووووووواوران س شوووووووود و سووووووو های ع می و تجربی اسوووووووتخرا  میاز یا تهروش های برنامه ر زی و مشووووووواوره کی ان

 از آزمون و خها خبری نی ت.  . اینجاشودتصو ب می

 برد. برد که این قدرت انتخاب دانو و را باال میکی ان از حضور چندین مشاور تخصت ی )رت ه های برتر( ب ره می 

  ارااه کرده است. با شرای  متفاوت طرح و ژه متفاوت  ، سه  97برای داوط  ان کنکور کی ان 

  )شود. برگزار میکی ان تمام ج  ات مشاوره کی ان ت ت نظارت مشاوران ارشد )آقایان  الح و نین منش 

   و یا بیشووووووووووووتر، در طرح داشووووووووووووتن  امکان( ماهانه ین ج  ووووووووووووه مشوووووووووووواورهVIP ) دی، انگ که، اسووووووووووووترس و ... با در زمینه مدیر ت  ر

  راهم است. مشاوران ارشد کی ان 

  مهابق نرخ مصوب عمومی است.  در کی انهز نه ج  ات مشاوره 

 

 ت آن به ما بازخورد دهید :.اخدمروز به روز .: کیهان متعلق به شماست، پس برا  ارتقاء 

  



 

 

 

 در دن ال کردن اهداف خود دچار  ،: تجرنه ما نشوووووووان داده داوط  انی که هدف موووووووورص و م کمی ندارند .1
ً
معموال

چرا تان را روشوووووووون کنید. کنیم اول از همه هدفرسووووووووند. پس پیشوووووووون اد می اای حتی به خ  پایان ن ک نمیمشووووووووکل شووووووووده و 

 میمیخواهید ارشود روانشوناسو ی شورکت کنید  چه رت ه ای را در این کنکور دن ال می کنید و چرا   
ً
دانید که هدف حتما

یع ی  SMARTگماری هدفکنید.  SMART گماری سوووووووووووووال و ین سوووووووووووووال آینده تان هدف 5باشووووووووووووود. پس برای  SMARTباید 

(، واقع بینانه Attainable(، قابل دسووووووووووووتیابی )Measurable(، قابل اندازه گ ری )Specificای که مووووووووووووورص )گماری هدف

(Realistic( و دارای م دوده زمانی مووورص )Time-boundedباشوود. در این راه ین د تر برنامه ) ین مشوواور آ اه ر زی +

 . ارااه دهندگماری صحیح در هدفکمن ز ادی به شما توانند و متخصص می

ین برنامه ر زی صحیح نه خیلی سنگ ن است که زود خ ته تان : برای رسیدن به هد تان برنامه ر زی کنید.  .2

 چه مناب ی را 
ً
کند، نه خیلی سوووو ن که شووووما را به هد تان نرسوووواند. بدانید از کجا باید شووووروک کنید. با کدام کتاب ها. کال

کدام خالصووه  دیگران اسووتفاده کنید  خواهید از خالصووهخواهید مهارعه کنید. آماده خالصووه برداری ه ووتید  یا میمی

آورد  اینجا از ین کارن د، کس ی که کنید، منفعت بیشتری را برای شما میبیشتر جواب داده و به ن بت هز نه ای که می

شناس ی باری ی یا عمومی( و رت ه عالی هم ک ب کرده تازه در کنکور رشته شما شرکت کرده )کنکور سراسری ارشد روان

هوووا را در چوووه بوووازه زموووانی جمع کنیووود و بعووود کووودام خواهیووود اول کووودام درس. ب ینیووود می(، اطالعوووات الزم را بگ ریووود50)ز ر 

خواهید اسوووووووووتفاده کنید و ... . ابتدا م ووووووووو ر رسووووووووویدن به خواهید ت وووووووووت بزنید. از چه ابزارهای دیگری میها را. کی میدرس

 ک مد نظرتان داشته باشید. طرح های مشاوره مخت ف کی ان را ن هدف را به اندازه کا ی برای خود روشن کنید. 

: حاال که وقت عمل کردن  را رسوووویده، اهنتان را از همه شووووک ووووت ها و ت  ی های گمشووووته رها کنید. نگرانی   .3

تان به ن و اح ن، الزم دار د  کر کنید. تان و م کان تالش ی که برای عملی کردن برنامهها را دور بر ز د و  ق  به هدف

تان دارد و سوووووووووایر نکات دکتری( چه تاث رات م  تی در زند ی کارشوووووووووناسووووووووو ی ارشووووووووود یابه اینکه مو قیت در این پروژه )کنکور 

 م بت  کر کنید. 

: منظور، داشوووووووتن ین سوووووووری ابزار برای مقاب ه با خ وووووووتگی، ناامیدی، و سوووووووایر موانع ب رونی و درونی برای   .4

ح را بدانید )در انت ای جزوات ه وووت و در صوووورت نیاز مشووواوران ن ک به تان اسوووت. روش مهارعه صوووحیرسووویدن به هدف

های مدیر ت اسوووووووووووووترس و تمرکز آشووووووووووووونا باشوووووووووووووید. بدانید کی باید مرور کنید تا مهارب از دهند(. با روششوووووووووووووما آموزش می

 اهنتان نرود. 

کنید، هیچ رد. در صوووووووورتی که از هم ن مجموعه جزوات کی ان اسوووووووتفاده می: رشوووووووته ما منابع ز ادی دا  .5

کنیم که از مهارعه منابع پراکنده پره ک کنید. مهارعه منس م یکی دو جای نگرانی نی ت. اما باز ج ت تاکید عرض می

 من ع است. به م  رتان اعتماد کنید.  6-7من ع خیلی ب تر از مهارعه پراکنده 

تان و دانشوووووو ی را که اندوخته اید، بررسوووووو ی و ارز ابی کنید. ب ینید در ج ت درسووووووتی : مدام خودتان، منابع .6

 ب د کمن بگ رید.   یا نیاز به تیی ر روش کار در برخی موارد دار د  در صورت نیاز، برای این کار از ین راهکنیدحرکت می

: سووووووووووورت تالش کنید و نتیجه را به گرداننده روز ار واگمار کنید. یادتان باشووووووووووود که  .7

 نتیجه نخواهد ماند. این عارم طراحی عادالنه دارد، پس مهمئن باشید زحمت هیچ داوط ب کوشایی بی
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 2         k a y h a n r a v a n . i r 

 ایفصل یازدهم: اختالالت تجزیه

 

 اختالل هویت تجزیه ای 

 فراموشی تجزیه ای 

 اختالل گسست از خویش/ گسست از واقعیت 

 سایر اختالالت تجزیه ای معین 

 اختالالت تجزیه ای نامعین 

 

، تصویر بدن، کنترل اختالل و/یا گسیختگی انسجام طبیعی هشیاری، حافظه، هویت، هیجان، ادراکای با اختالالت تجزیه

شناختی را مختل توانند به صورت بالقوه هر زمینه کارکرد روانای میهای تجزیهشود. نشانهحرکتی و رفتار مشخص می

 تاختالالسایر اقعیت، ول مسخ شخصیت/مسخ ای، اختالتجزیه فراموشیای، اختالل هویت تجزیه شامل کنند. این فصل

 شود.می نامعینای تجزیه ت، و اختالال معینای تجزیه

رفتار، همراه با فقدان تداوم در  وه در آگاهی ستهای ناخواشوند: )الف( مزاحمتیمهای تجزیه به این صورت تجربه نشانه

هویت، مسخ شخصیت، و مسخ واقعیت( و/یا )ب( ناتوانی در مانند تجزیه « مثبت»ای های تجزیهتجربه ذهنی )یعنی، نشانه

یعنی، )دسترسی یا کنترل هستند  قابلدسترسی به اطالعات یا کنترل کردن کارکردهای ذهنی که معموال به راحتی 

 ند یادزدودگی(.مان« منفی»ای های تجزیهنشانه

ها، از جمله شرمندگی و سردرگمی در مورد نشانه شوند و تعدادی ازای اغلب به دنبال آسیب یافت میاختالالت تجزیه

ای بعد از اختالالت ، اختالالت تجزیهDSM-5تأثیر نزدیکی با آسیب قرار دارند. درکردن آنها، تحت ها یا میل به پنهاننشانه

بین این دو طبقه  ارتباط نزدیک این مساله بخشی از آنها نیستند، که زا قرار داده شده، امامرتبط با آسیب و عامل استرس

ای، مانند های تجزیهکند. اختالل استرس حاد و اختالل استرس پس از آسیب هر دو حاوی نشانهتشخیصی را منعکس می

 زدگی، و مسخ شخصیت/مسخ واقعیت هستند.ها به گذشته، بهتیادزدودگی، بازگشت

یرواقعی غمیت بالینی دارد )یعنی، تجربه با مسخ شخصیت مداوم یا عودکننده که اه اختالل مسخ شخصیت/مسخ واقعیت

از محیط پیرامون  بودن یا جدایی از ذهن، خود، یا بدن خویش( و / یا مسخ واقعیت )یعنی، تجربه غیرواقعی بودن یا جدایی

بتال آزمایی سالم همراه هستند. دلیلی برای هرگونه تمایز بین افراد مشود. این تغییرات تجربه، با واقعیتخویش( مشخص می

 برابر مسخ واقعیت یا هر دو، وجود ندارد.  های عمدتا مسخ شخصیت دربه نشانه

شود. این یادزدودگی ممکن است ای شخصی مشخص مینامهبا ناتوانی در یادآوری اطالعات زندگیای یادزدودگی تجزیه

فراگیر )یعنی، هویت و تاریخچه زندگی( موضعی )یعنی، رویداد یا دوره زمانی(، گزینشی )یعنی، جنبه خاصی از رویداد(، یا 

ای شخصی است که با فراموشی عادی ناهماهنگ نامهای اصوال ناتوانی در به یاد آوردن اطالعات زندگیباشد. یادزدودگی تجزیه
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داشته یا نداشته باشد.  گردی سرگردان )یعنی گریز( دربراست. این نوع یادزدودگی ممکن است مسافرت هدفمند یا دوره

یا شکافی در حافظه خود دارند، « اندداده زمان را از دست»شوند که گرچه برخی افراد مبتال به یادزدودگی فورا متوجه می

ای در آغاز از یادزدودگی خود آگاه نیستند. در آنها، آگاهی از یادزدودگی فقط زمانی اما اغلب افراد مبتال به اختالالت تجزیه

ای نامهدست رفته باشد یا شرایط باعث شود که این افراد آگاه شوند اطالعات زندگی دهد که هویت شخصی ازروی می

د یا وقتی شونمی مواجهتوانند به یاد آورند شواهدی از رویدادهایی که نمی باشخصی از دست رفته است )مثل زمانی که آنها 

(. تا زمانی که این اتفاقات روی نداده باشند، این افراد توانند به یاد آورندپرسند که نمیدیگران در مورد وقایعی از آنها می

 دارند. ی فراموش ،خود یفراموش به نسبت

شود؛ ممکن است افراد عمدتا دستخوش یادزدودگی ای تجربه مییادزدودگی به عنوان ویژگی اصلی یادزدودگی تجزیه

ای ادزدودگی تجزیهیدر افراد مبتال به  ایتجزیهگریز موضعی یا یادزدودگی گزینشی و به ندرت یادزدودگی فراگیر شوند. 

 ای شایع است. نادر است، اما در اختالل هویت تجزیه

های تسخیر و )ب( دوره یهای شخصیت یا تجربهبا )الف( وجود دو یا تعداد بیشتری از حالت ایاختالل هویت تجزیه

شبه های بالینی رهنگ )مثل جلوهجه به فشود. تجزیه هویت ممکن است با توعودکننده یادزدودگی مشخص می

هایی در هویت و حافظه شوند که شاید ( و شرایط فرق کند. بنابراین، ممکن است افراد دستخوش ناپیوستگیتسخیرشدگی

تال به اختالل هویت فورا برای دیگران آشکار نباشند یا با اقداماتی برای پنهان کردن کژکاری، مبهم شده باشند. افراد مب

های عودکننده و غیرقابل توضیح در عملکرد هشیار و خودپنداره )مثل )الف( مزاحمت کنند:ای این موارد را تجربه مییهتجز

ها، های مزاحم(، )ب( تغییرات در خودپنداره )مثل نگرشصداها؛ اعمال و گفتار تجزیه شده؛ افکار، هیجانات، و تکانه

مثل مسخ به خودش تعلق ندارند(، )ج( تغییرات عجیب و غریب ادراک )ترجیحات، و احساس اینکه بدن یا اعمال فرد 

های کارکردی شود( و )د( نشانهقطعه میشخصیت یا مسخ واقعیت، نظیر احساس جدا بودن از بدن خویش درحالیکه قطعه

 زد.ساشود که آنها را آشکارتر میای میهای تجزیهعصبی متناوب. استرس اغلب موجب تشدید موقتی نشانه

 :به شرح ذیل است سایر اختالالت تجزیه ای معینطبقه باقیمانده نمونه هایی از 

ای نزدیک های تشخیصی برای اختالل هویت تجزیهای مختلط مزمن یا عودکننده که به مالکهای تجزیهنشانه. 1

 کنند؛ هستند، ولی آنها را برآورده نمی

 ا اصالح فکر هستند؛ وشوی مغزی یای که پیامد شستهای تجزیهحالت .2

پریشی های روانای مختلط که یکی از آنها با وجود نشانههای تجزیهماهه نشانه 1دو جلوه بالینی حاد با حداقل مدت  .3

 شود؛ و مشخص می

 هایپاسخ دادن) گانسر نشانگان و ای،تجزیه اغمای یا بهت ای،تجزیه خلسه :نشانهای تکسه جلوه بالینی تجزیه .4

 (.مبهم و نزدیک
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در یک دسته فرعی اختالل  DSM-5بندی مستقلی داشت در طبقه DSM-IVکه در ( Fuge)ای اختالل فرار تجزیه -

 ای قرار گرفته است. یادزدودگی تجزیه

بندی شده اختالل طبقه به عنوان یک DSM-5د که در ویک نشانه ب DSM-IVمسخ شخصیت / مسخ واقعیت در  -

 است.
 

 DSM-IV-TRتشخیص در  DSM-5تشخیص در 

 اییادزدودگی تجزیه
 اییادزدودگی تجزیه

 Fugeای فرار تجزیه

 مسخ شخصیت مسخ شخصیت / واقعیت

 ایاختالل هویت تجزیه ایاختالل هویت تجزیه

 

ساسی اختالالت تجزیه DSMطبق  هویت یا ادراک گسیختگی در کارکردهای پیوسته هشیاری، حافظه،  ،ایخصوصیت ا

ای با تجزیه هایاختالل محیط است. این گسست ممکن است به صورت ناگهانی یا تدریجی بروز کند و گذرا یا مزمن باشد.

ضطراختالل شترک زیادی دارند. در اختالل تبدیلی، ا شکل به ویژه اختالل تبدیلی وجوه م سمانی  سط قربانی اب تهای ج و

وگیری از نمایان توان به عنوان روشووی برای جلتفاوتی کامل وجود دارد. در عوض نشووانه را میشووود، درواقع بیتجربه نمی

 طور است.ای نیز همینهای تجزیهشدن اضطراب بنیادین قلمداد کرد. در اختالل

 شود:ی تجزیه شامل یکی از موارد زیر میتجربه

 شود.ای در زندگی فرد فراموش میی زمانی قابل مالحظهطی آن دوره یادزدودگی، که. 1

 کند.یکند که از خویش جدا شده است یا از خارج به خود نگاه مبینی خود، که طی آن شخص احساس می. دگرسان2

 رسد. غیرواقعی به نظر می فرد( نه خود)و که طی آن دنیا  ،. دگرسان بینی محیط3

 شود. ه طی آن شخص در مورد اینکه او کیست سردرگم و نامطمئن میک ،. سردرگمی هویت4

شگفت ،. تغییر هویت5 شان میکه طی آن فرد مهارت  شتن آن بیانگیزی را ن ست.دهد که از دا انند راه رفتن م خبر بوده ا

 روی طناب.

 

 (Dissociative Amnesia)ای تجزیه)فراموشی( یادزدودگی  -1

 های تشخیصیمالک

A .زا که با فراموشی معمولی زا یا استرسشخصی مهم، معموال از نوع آسیب اینامهناتوانی در یادآوری اطالعات زندگی

 ناهماهنگ است. 
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ای اغلب از یادزدودگی موضعی یا انتخابی در مورد رویداد یا رویدادهای خاص، یا یادزدودگی یادزدودگی تجزیه توجه: -

 شود. چه زندگی تشکیل میفراگیر در مورد هویت و تاریخ

Bد ایجاد های مهم دیگر عملکرمالحظه بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینهها ناراحتی یا اختالل قابل. نشانه

 کنند.می

Cمصرف موادمخدر، دارو( یا بیماری عصبی یا جسمانی . این اختالل ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد )مثل الکل یا سوء

زا، آسیب مرکب، یادزدودگی کلی موقتی، پیامدهای آسیب سرِ بسته / صدمه مغزی پارسیل نیست )مثل حمالت صرع دیگر

 یا بیماری عصبی دیگر(.

Dای، اختالل استرس پس از آسیب، اختالل استرس حاد، اختالل نشانه جسمانی، یا . این اختالل با اختالل هویت تجزیه

 .شودنمی توجیه بهتر یفخف یا عمده شناختیاختالل عصبی

 انواع فرعی

 اطالعات سایر هویت یا  فراموشیا گردی سرگردان که بمسافرت ظاهرا هدفمند یا دوره :ایهمراه با گریز تجزیه

 ای شخصی مهم ارتباط دارد.نامهزندگی

 

 های تشخیصی ویژگی

د ( بای1شخصی مهم است که ) اینامهاطالعات زندگی خاطر آوردن بهای، ناتوانی در کننده یادزدودگی تجزیهویژگی توصیف

ای با ادزدودگی تجزیه(. یAشود )مالک ( معموال به راحتی یادآوری می2با موفقیت در حافظه اندوخته شده باشد و )

شود از این نظر ابی میحافظه یا بازی ذخیره شدنیت که مانع از مسموم یا زیستی -یادزدودگی دائمی ناشی از صدمه عصبی

 پذیر است، زیرا حافظه با موفقیت اندوخته شده است.ای همیشه به صورت بالقوه برگشتتفاوت دارد که یادزدودگی تجزیه

زا دارند و فراموشی بیش از حدی است که با زا یا تنشماهیت آسیب اییادزدودگی تجزیهدر معموالً اطالعات فراموش شده 

های طبی ریاموشووکاری طبیعی قابل توجیه باشوود. این اختالل مسووتقیما ناشووی از مواد، اختالالت عصووبی یا سووایر بیمافر

ست. می شی تجزیهعمومی نی سیبتوان فرامو سترس آ ستی مغز بر اثر ا صبی زی شی از تغییرات ع ست. ای را نا گفته زا دان

اختالل کالسیک یک آشفتگی  :سیک دارد. شکل کالسیکرکالشود که این اختالل یک شکل کالسیک و یک شکل غیمی

سبب می ست که اغلب  صا به دلیل عالئم مرتبط با اختالل تجزیهبالینی پر آب و تاب و چشمگیر ا ای شود که بیمار اختصا

شدیدی را متحاغلب این حالت در کسانی دیده می. سریعا مورد توجه بالینی قرار بگیرد سیب حاد و  ضربه و آ مل شود که 

سیک. اندشده س: شکل غیرکال سان خلق،  سردگی یا نو صرف مواد، وءاین بیماران اغلب به دلیل عالئم مختلفی نظیر اف م

در این بیماران رفتار خشن  .کنندفردی مراجعه میینبجسمی، اضطراب و هول و مشکالت  م شبههای خواب، عالئآشفتگی

 .و خودزنی نیز ممکن است با فراموشی همراه باشد
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ای است. ترین نوع یادزدودگی تجزیهناتوانی در یادآوری وقایع در طول مدت زمان محدود، شایعیادزدودگی موضعی، 

تر باشد )مثل چند ماه یا چند سال در ارتباط زای تکی گستردهیادزدودگی موضعی ممکن است از یادزدودگی رویداد آسیب

ی از رویدادها نه همه آنها را در طول مدت زمان ، فرد برخدگی انتخابییادزدوکشی از کودک یا نبرد شدید(. در با بهره

های دیگر آن را به یاد آورد. برخی افراد از زا نه بخشمحدود، به یاد آورد. بنابراین، ممکن است فرد بخشی از رویداد آسیب

ندگی فرد، نادر زامل تاریخچه از دست دادن ک یادزدودگی فراگیر، دهند.هر دو یادزدودگی موضعی و انتخابی خبر می

رد دنیا را از است. افراد مبتال به یادزدودگی فراگیر ممکن است هویت شخصی را فراموش کنند. برخی، دانش قبلی در مو

 اشند.های کامال آموخته شده دسترسی داشته بتوانند به مهارتدهند )یعنی، دانش معنایی( و دیگر نمیدست می

شود. رویدادی که : در این مفهوم فراموشی براساس شدت آسیب و وسعت رویدادی منفی توضیح داده میآسیب خیانت -

شووود که این خیانت بر نحوه پردازش و یادآوری حادثه تأثیر معرف خیانت فردی مورد اعتماد و موردنیاز اسووت. تصووور می

 گذارد. می

 

 : ایانواع یادزدودگی تجزیه

 شود.تمام جزئیات زندگی شخص ناپدید می: فراگیریادزدودگی کلّی یا 

صی: یادزدودگی پس گستر صا سیب یادزدودگی اخت صله قبل از آ ست، بطوریکه تمام رویدادهایی که بالفا شدهوتر ا اند، اقع 

 ناتوانی در یادآوری رویدادهای بعد از سانحه. : شوند. یادزدودگی پس از سانحهفراموش می

نوع  گسوووتر اسوووت، که طی آن مشوووکل یادآوری موارد جدید وجود دارد. اینیادزدودگی پیش ترین یادزدودگی،کمیاب

 ی مغزی(. )سکته یادزدودگی تقریباً همیشه علّت جسمانی دارد

که به آن  شوووندو باالخره یک نوع یادزدودگی وجود دارد که طی آن فقط رویدادهای مربوط به موضوووع خاصووی ناپدید می

 گویند.ا مطلق مییادزدودگی گزینشی ی

 

 همه گیرشناسی

ایع تر از شوودر نوجوانان و جوانان  در زنان شووایع تر از مردان اسووت. یادزدودگی، شووایع ترین اختالل تجزیه ای اسووت.

 میزان بروز در زمان جنگ و فجایع طبیعی باالتر می رود. بزرگساالن بزرگتر است.

 

 شناسیسبب

اجتماعی که فراموشی در  -ای حاد، محیط روانیبسیاری از موارد فراموشی تجزیهروانی: در فراموشی و تعارض شدید درون

آن شووکل گرفته به شوودت متعارض اسووت و بیمار هیجانات غیرقابل تحمل شوورم، گناه، یأس، غاووب و درماندگی را تجربه 

یر رفتارهای اجباری ها یا امیال غیرقابل قبول نظهای مربوط به تکانهکرده اسوووت. این هیجانات اغلب حاصووول تعارض

 آمیز، انتحاری یا جنسی شدید است. خشونت
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 افتراقیتشخیص 

اوی و روان سیانی ع صان حافظه در مورد اطالعات در بیماران دچار زوال عقل )دمانس(، اختالالت ن شفتگی )دلیریوم(، نق آ

سیع ستری از مجموعه و صی در ب شناختی،شخ شکالت  ار دارد. در این موارد فراموش فظه قررفتاری و حا زبان، توجه، تر م

 شود.های عملکرد شناختی دیده نمیهویت شخص معموالً بدون شواهدی از اختالل بارز در بسیاری حوزه کردن

ای از فراموشی یا بیهوشی و یا ای از آسیب جسمی واضح، دورهدر فراموشی پس آسیبی ناشی از جراحت مغز معموالً سابقه

ای ای ممکن اسوووت با انواع حاد و فراموشوووی و گریزهای تجزیهبیماران دچار اختالل هویت تجزیههردوی آنها وجود دارد. 

ای دیده جزیهتمراجعه کنند. اما این بیماران دارای تعداد زیادی از عالئم هسوووتند که فقط بخشوووی از آنها در فراموشوووی 

 شود. می

 ای در مقابل یادزدودگی عضوییادزدودگی تجزیه

سیلهیادزدودگی می سر یا جراحت گلوله به مغز، الکتواند به و ضربه به  شدن  سیب جسمانی نظیر وارد  لیسم، آلزایمر و ی آ

اوی دارد باید از یادزدودگی تجزیهسکته شود. اینگونه یادزدودگی را که علّت ع ز کرد. یادزدودگی ای متمایی مغزی ایجاد 

ای زدودگی تجزیهای فرق دارد: اوالً فرد مبتال به یاددگی تجزیهعاوووی غیر از مبنای جسوومانی آن از چند جهت با یادزدو

ست، درحالیکه فرد شده ا شغلی یا مالی  شویی،  سترس زنا شکالت ا شدت دچار م مبتال به  معموالً قبل از یادزدودگی به 

ارد وووو این د حسی دست شباهتای به بییادزدودگی عاوی لزوماً چنین مشکالتی نداشته است؛ ثانیاً یادزدودگی تجزیه

 شود.اختالل از آسیب عصبی شناخته شده ناشی نمی

ست میفرد مبتال به یادزدودگی تجزیه صی خود را از د شخ شغل و) دهدای هویت  انش عمومی داما مخزن  (... نام آدرس، 

ست صی و هم دانش عمنخورده باقی میاو د شخ اوی، هم اطالعات  می خود را از وماند. اما بیماران مبتال به یادزدودگی ع

ویدادهایی را که آنها ر. شووودگسووتر نمیای )روانزاد( دچار یادزدودگی پیشفرد مبتال به یادزدودگی تجزیه دهند.دسووت می

شروع یادزدودگی اتفاق افتاده اواند به یاد میبعد از  شدیداً به یادزدودگی آورند. در مقابل افراد مبتال به یادزدودگی ع ی، 

 نیز ی فردافظهو ح رگشتهای اغلب به صورت ناگهانی بیادزدودگی تجزیه ی اصلی آنهاست.و این نشانهگستر دچارند، پیش

 شود.یی آسیب هرگز دوباره زنده نمگردند و خاطرهگردد. اما در یادزدودگی عاوی خاطرات به سختی برمیبرمی

نگ و بالیای جن صلح نادر هستند ولی در زمان های گریز مرضی پذیرفتن هویت جدید در زماای و حالتیادزدودگی تجزیه

 ند. ا طبیعی بسیار رایج

 

 سیر و پیش اگهی

ماران ممکن عالیم فراموشووی تجزیه ای ناگهان پایان می گیرد. بهبودی کامل اسووت و به ندرت عود می کند. در بعاووی بی

 است بیماری مدت زیادی طول بکشد به ویژه در افرادی که نفع ثانویه دارند.
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 درمان

 شود.درمانی گروهی استفاده میروانو های جسمی، درمانی، هیپنوتیزم، درمانای از: شناختبرای درمان فراموشی تجزیه

 

 1(Fugue Dissociative) اییادزدودگی تجزیهیا  گریز

 و ناتوانی در ،روزمرههای ای عزیمت ناگهانی و غیرمنتظره از منزل یا مکان معمولی فعالیتویژگی اسووواسوووی گریز تجزیه

یک هویت  یادآوری بخشی از گذشته فرد یا تمامی آن است. این حالت با سردرگمی در مورد هویت شخصی و یا حتی اخذ

. از دست دادن جدید همراه است. مسافرت غیرمنتظره به دور از خانه در طول مدت یادزدودگی، حالت گریز مرضی نام دارد

 شود. فرار )پرواز( از اضطراب غیرقابل تحمل انگاشته می حافظه و گریز مرضی به عنوان

 تشخیصی گریز تجزیه ای هایمالک

وردن اختالل بارز، سووفر ناگهانی و غیرمنتظره از محل همیشووگی کار یا زندگی اسووت که همراه با ناتوانی در به خاطر آالف(

 گذشته است. 

 .ب( سردرگمی در مورد هویت شخصی و اتخاذ هویت جدید

 اختالل طبی نیست. دهد و ناشی از مواد یاای رخ نمیاین اختالل منحصرا در جریان اختالل هویت تجزیه پ(

 

 شیوع

تا کوتاهی طول اکثر موارد گریز دوره نسوووب دهد.در مردان بیشوووتر از زنان و در افراد جوان بیشوووتر از افراد مسووون رخ می

 ماند.یای مقاوم باقی میابند اما ندرتا فراموشی تجزیهبهبود میبیشتر بیماران  کشند )چند ساعت تا چند روز(.می

 

 شناسیسبب

سیب شیاری می.( منجر به ح.. زا )یعنی جنگ، تجاوز به عنف، بالی طبیعی وشرایط آ شوند که تحت التی تغییریافته از ه

 ای اکثر حمالت گریز هستند. ط علت زمینهگیرد. این شرایشعاع تمایل به گریز قرار می

سالی گزارش میگریز تجزیه شدید  شود.ای معموالً در بزرگ سیار  ست به بیداری و ، کابوسPTSDدر موارد ب ها ممکن ا

شوند. شی دچار گم پس گریز ختم  ست عالوه بر فرامو شبه از خاتمه گریز بیمار ممکن ا سردرگمی، رفتارهای  شتگی،  گ

 خلسه، مسخ شخصیت، مسخ واقعیت و عالئم تبدیلی شود.

 

 

                                                           
 ای قرار گرفته است.فرعی اختالل یادزدودگی تجزیه زیرگروه DSM-5در  ، ولیبندی مستقلی داشتطبقه IV-DSMدر  ایاختالل فرار تجزیه  1
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 افتراقیتشخیص 

به ای، فرد ای ممکن است در طی دوره فراموشی حالت سرگردانی پیدا کنند. اما در گریز تجزیهافراد دچار فراموشی تجزیه

 شود.اش دور میهای روزمرهصورتی هدفمند از منزل یا مکان معمول فعالیت

 

 اختالل مسخ شخصیت/ مسخ واقعیت  -2

 های تشخیصی مالک

A:وجود تجربیات مداوم یا عودکننده مسخ شخصیت، مسخ واقعیت یا هردو . 

گر بیرونی بودن در رابطه با افکار، احساسات، تجربیات غیرواقعی بودن، جدا بودن، یا مشاهده مسخ شخصیت: .1

حسی شده، خود غیرواقعی یا فقدان خود، بی، بدن، یا اعمال )مثل تغییرات ادراکی، درک زمان تحریفساوح

 هیجانی و/یا جسمانی(.

محیط اطراف )مثال افراد با اشیا به صورت غیرواقعی، تجربیات غیرواقعی یا جدا بودن در رابطه با  مسخ واقعیت: .2

 شوند.(جان، یا از لحاظ دیداری تحریف شده تجربه می، تیره و تار، بیگونهرویا

Bماند.سالم می سنجی. در طول تجربیات مسخ شخصیت یا مسخ واقعیت، واقعیت 

Cهای مهم دیگر عملکرد ایجاد جتماعی، شغلی و زمینهمالحظه در عملکرد اها ناراحتی یا اختالل بالینی قابل. این نشانه

 کنند.می

Dمصرف موادمخدر، دارو( یا بیماری جسمانی دیگر نیست )مثل . این اختالل ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد )مثل سوء

 حمالت صرعی(.

E افسردگی اساسی، اختالل استرس . این اختالل با اختالل روانی دیگر، مانند اسکیزوفرنی، اختالل وحشتزدگی، اختالل

 شود.ای دیگر بهتر توجیه نمیحاد، اختالل استرس پس از آسیب یا اختالل تجزیه

 

 ویژگی های تشخیصی

DSM داند. بیماران دچار خصوصیات اساسی مسخ شخصیت را احساسی پایدار یا عودکننده بیگانگی یا جدایی از فرد می

اند و یا در رویا هسووتند یا احسوواس کنند خود را در یک فیلم این اختالل ممکن اسووت احسوواس کنند شووبیه ربات شووده

ست دهد که گویی DSMطبق  بینند.می شخص د سی به  سا ست اح های ذهنی، بدن یا گر فرآینداز بیرون نظاره ممکن ا

های تجربه مسووخ مولفه کنند بر روی اعمال خود کنترلی ندارند.هایی از بدن خود اسووت. اغلب بیماران احسوواس میبخش

صیت ساس جدایی از دیگران،  -1عبارتند از:  شخ شدن از هیجانات خود،  -2اح سات جدا  سا ساس تغییرات در  -3اح اح

 تجزیه فرد به عنوان مشاهده گر یا عامل. -4بدن، و 
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های ذهنی خود را با عبارات پیش پا افتاده بیماران دچار مسخ شخصیت اغلب ابراز احساسات برایشان دشوار است. آنها رنج

انواع مختلفی  کنند. همچنین این افراد با وجود مشکالت جدی ممکن است به مقدار زیادی خونسرد به نظر برسند.بیان می

 کند.می از اختالالت با مسخ شخصیت همراه هستند و همین مسئله تشخیص افتراقی آن را سخت

 ماند.نخورده میسنجی فرد دستنکته: در خالل احساس مسخ شخصیت، واقعیت

 

 شناسیسبب

دانند. در این نظریات روانپویشی سنتی بر گسیختگی ایگو تأکید دارد و مسخ شخصیت را پاسخ عاطفی در دفاع از ایگو می

به دخالت در رویکرد زیسوووتی های متعارض به عنوان عوامل آغازگر مطرح شوووده اسوووت. تجربیات دردناک توانکاه یا تکانه

 است.  دستگاه سرتونرژیک در بروز مسخ شخصیت اشاره شده

 

 (Dissociative identity disorder) ای اختالل هویت تجزیه -3

 های تشخیصی مالک

Aها شود که ممکن است در برخی فرهنگهای شخصیت مجزا مشخص می. اختالل هویت که با دو یا تعداد بیشتری از حالت

خودپنداره و درک عاملیت، همراه با به صورت تجربه تسخیر توصیف شده باشند. اختالل هویت، ناپیوستگی محسوس در 

 عالئم این. شودمی شامل را حرکتی -تغییرات مربوط در عاطفه، رفتار، هشیاری، حافظه، ادراک، شناخت و/ یا عملکرد حسی

 مشاهده یا توسط فرد گزارش شوند. دیگران توسط است ممکن هانشانه و

Bزا که با فراموشی عادی اطالعات شخصی مهم، و/ یا رویدادهای آسیبهای عودکننده در یادآوری وقایع روزمره، . شکاف

 ناهماهنگ هستند.

Cهای مهم دیگر عملکرد ایجاد مالحظه بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینهها ناراحتی یا اختالل قابل. نشانه

 کنند.می

D هنگی یا مذهبی نیست.فری شده پذیرفتهوسیعا ی از یک تجربه. این اختالل بخش طبیعی 

 شوند.خیالی بهتر توجیه نمی هایبازیسایر های خیالی یا ها با همبازیدر کودکان، نشانه توجه: -

Eهای موقت یا رفتار آشفته هنگام مسمومیت با الکل( یا بیماری ها ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد )مثل بیهوشی. نشانه

 مرکب( نیستند. رسیلپا جسمانی دیگر )مثل حمالت صرع

 

 های تشخیصی ویژگی

(. اما Aهای شخصیت یا تجربه تسخیر است )مالک ای وجود دو یا تعداد بیشتر حالتویژگی برجسته اختالل هویت تجزیه

ها و شناختی، سطح کنونی استرس، فرهنگ، تعارضهای شخصیت در نتیجه انگیزش روانآشکار یا پنهان بودن این حالت
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های مستمر اختالل هویت ممکن است زمانی روی دهند که پذیری هیجانی تفاوت دارد. دورهدرونی، و انعطافهای پویش

ای، و در نسبت هویت تجزیه اختالل تسخیری نوع موارد از شماری در. باشند طوالنی یا و شدید اجتماعی -فشارهای روانی

 بسیار آشکار هستند.  های متناوب،های هویتکمی از موارد نوع غیرتسخیری، تجلی

ای از نوع غیرتسخیری، ناپیوستگی هویت خود را برای مدت زمان طوالنی به صورت اکثر افراد مبتال به اختالل هویت تجزیه

گیرند. در صورتی که ها، مورد توجه بالینی قرار میدهند؛ فقط اقلیت کوچکی با تناوب قابل مشاهده هویتآشکار نشان نمی

ها مشخص کرد: توان با دو مجموعه از نشانهمتناوب به طور مستقیم مشاهده نشوند، این اختالل را می های شخصیتحالت

ای عودکننده های تجزیه( یادزدودگی2( و )Aها در خودپنداره یا درک عاملیت )مالک های ناگهانی یا ناپیوستگی( تناوب1)

 (.B)مالک 

 

 MPD: Multiple)نام اختاللی اسوووت که قبال به اختالل شوووخصووویت چندگانه  DSMدر اختالل هویت تجزیه ای 

Personality Disorder)  ست که به شت. مشخصه این اختالل وجود دو یا چند هویت یا حاالت شخصیتی ا شهرت دا

صوی وجود دارد ناتوانی در به یادآوردن اطالعات مهم شوخ ،گیرند و همراه با آنطور مکرر کنترل رفتار فرد را به دسوت می

ها الگوی متفاوت و نسبتا پایداری از که وسعت آن بیش از آن است که با فراموشکاری معمولی قابل توجیه باشد. این هویت

 ادراک، ارتباط و تفکر در مورد محیط خود را دارند.

 ا شد.با شخصیت چندگانه آشن 1978، اولین بار در سال MPDی ، پیشگام بررسی مدرن دربارهاوژن بلیس

های مختلف در قالب یک فرد، از چند جهت با یکدیگر فرق دارند: آنها نه تنها های چندگانه، شخصیتی شخصیتدر سابقه

ها، تمایالت، توانایی یادگیری، دانش، اصوووول اخالقی، از نظر خاطراتشوووان فرق دارند بلکه همچنین از نظر آرزوها، نگرش

سن، آهنگ کالم، نمرات آز سی،  شاخصگرایش جن صیت و  شخ شار خون، و مون  ضربان قلب، ف های فیزیولوژیک مانند 

EEG  با یکدیگر فرق دارند. شووگفت اینکه زنان مبتال بهMPD شوووند دهند که آنها چند بار در ماه قاعده میگزارش می

ت ابتالی زن در مطالعات نسب ی خاص خودش را دارد. اغلب موارد شخصیت چندگانه زنان هستند.زیرا هر شخصیت دوره

 گزارش شده است.  1به  9تا  1به  5به مرد بین 

سالگی  6-5شود، سه مرحله دارد: اوالً، فرد حدود ی اینکه چگونه شخصیت چندگانه ایجاد میی اوژن بلیس دربارهفرضیه

درصد از  97دارد و  PTSDهای مشترکی با شود. در واقع شخصیت چندگانه ویژگیزایی میدچار مشکل هیجانی آسیب

اند. فرد مبتال با آفریدن شووخصوویتی دیگر برای کشووی کودکی را تجربه کردهاند که بهرهگزارش داده MPDافراد مبتال به 

پذیر اسووت که شوودیداً مسووتعد آید. ثانیاً فرد به ویژه به این علّت آسوویبتحمل کردن بار مشووکالت، با آسوویب کنار می

م او را از فشووار هیجانی آزاد زی خودهیپنوتیبد که ایجاد شووخصوویت دیگر بوسوویلهیام اسووت. ثالثاً فرد درمیزخودهیپنوتی

شکالت هیجانی دیگری مواجه میمی صیتسازد، بطوریکه در آینده هر وقت او با م شخ شار،  های شود، برای تحمل این ف

 آفریند.جدیدی را می
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 شناسیسبب

رفتار جسمی سوء اوایل کودکی دارد.در رفتار( دید )معموالً سوءای ارتباط زیادی با تجربیات آسیب شاختالل هویت تجزیه

شایع سی  ستین تظاهرات تغییرات و جن ست. از لحاظ بالینی نخ سیب کودکی در این افراد بوده ا شده آ ترین منبع گزارش 

 کند.ره میای هویت به این صورت است که بیمار با ضمیر اول شخص جمع یا سوم شخص مفرد یا جمع به خود اشاتجزیه

سوب میاز آنجا که اختالل هویت تجزیه صی شود، اکثر بیماران واجد مالکای جزو اختالالت طیف تروما مح شخی های ت

PTSD (.درصد70حدود ) نیز هستند  

 

 درمان 

 درمانی روانکاوانه، شناخت درمانی، رفتار درمانی، درمان دارویی.وجوه درمانی مورد استفاده عبارتند از: روان

سبب تخفیف تکانه ای و تجربیات تأثیرپذیری های خودتخریبی یا کاهش توهمات تجزیهمداخالت هیپنوتیزم درمانی اغلب 

 های خارج از جلسات فائق آید.کند به بحرانشود. آموزش خود هیپنوتیزم به بیمار کمک میانفعالی می

 شود.ای حافظه نمیسبب تشدید مشکالت تجزیهدر تخفیف عالئم خلقی مقاوم موثر است و  ECTدر برخی بیماران، 

یکپارچگی »پویشوووی و دیگری درمان شوووناختی به صوووورت دو رویکرد به درمان وجود دارد که یکی از آنها درمان روان

های مقابله و مبارزه با کند، مهارتاسوووت. در رویکرد شوووناختی، درمانگر افکار خودکار بیمار را جمع و جور می« راهبردی

در درمان  کوشد علت پذیرفتنی بودن این افکار نامعقول برای بیمار را کشف کند.دهد و مینامعقول را به بیمار یاد میافکار 

خواند های پنهان را فرامیم شخصیتزپویشی اولین گام آگاه ساختن بیمار از مشکل اوست. درمانگر در حالت هیپنوتیروان

شووود که گوش فرادهد و بعد او را با این ند. به عالوه از خود بیمار خواسووته میدهد آزادانه صووحبت کنو به آنها اجازه می

صیت شنا میشخ صیها آ شخ ضیح میتکند. بعد از اینکه بیمار را از  ساختند، درمانگر به او تو دهد که های متعددش آگاه 

 آنها محصول القای خودهیپنوتیسم در سنین اولیه هستند.

 

 ای معین تجزیه تاختالالسایر  -4

صه آنها نوعی واکنش تجزیه شخ ست که م ست که شامل تمام اختالالتی ا صی هیچمالک اماای اولیه ا شخی یک از  های ت

 نیست. DSMای دیگر مندرج در اختالالت تجزیه

درک این مقوله شامل اختالل در هویت همراه با عدم پیوستگی خفیف در سندرم مزمن و عودکننده عالئم تجزیه ای: 

 های تسخیرشدگی در فردی که گزارشی از فراموشی تجزیه ای نداشته است.خود و فاعلیت، یا تغییرات در هویت یا دوره

حالت هشیاری یا از دست دادن حس عادی هویت شخصی بدون  به صورت تغییر بارز و موقت ای:تجزیه اختالل خلسه

 کند.جایگزینی با هویتی دیگر تظاهر می
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مدت های طوالنیدهد که در معرض دورهای که در افرادی رخ میهای تجزیهحالت :(brainwashing) یشستشوی مغز

 .اند. )مثال شستشوی مغزی، بازسازی فکر، یا تلقین در هنگام اسارت(و شدید متقاعدسازی اجباری قرار داشته

ستهشستشوی مغزی به این معناست که تحت شرایط فشار و ارعاب کافی، فرد را  های افراد صاحب وادار به تبعیت از خوا

  فتارهای او به وجود آورد.رای در شخصیت، باورها و قدرت کرد و تغییرات عمده

)به  درمانی، بیمار ممکن اسوووت خاطره یک تعارض یا تجربه دردناکتحت هیپنوتیزم یا روان سننندرم خاهره بازیافته:

سوء ست.سبب بازیابد که از لحاظ رفتار جنسی یا جسمی( راخصوص مربوط به  اگر رویدادی که به  شناسی حائز اهمیت ا

شود در عالم واقع هرگز رخ نداده باشد ولی شخص معتقد باشد که واقعیت دارد و مطابق آن واکنش نشان خاطر آورده می

 شود. دهد، این پدیده سندرم خاطره کاذب نامیده می

سر صه :سندرم گان شخ ست که م سخ اختاللی مبهم ا ست و اغلب با آن ارائه پا شیاری ا های تقریبی همراه با تیرگی ه

سایر عالئم تجزیه شبهتوهمات و  ست.ای،  سخی نادرست  جسمی یا تبدیلی همراه ا سر ارائه پا سندرم گان عالمت مشخصه 

شده دارند که  حهای تقریبی اشتباه هستند اما ارتباط روشنی با پرسش مطراست که ارتباطی با پاسخ صحیح دارد. پاسخ

 دهد بیمار مفهوم پاسخ را درک کرده است. نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kayhanravan.ir/


 

 12kayhanravan.ir   

 

 هستید.به عنوان نمونه در حال مطالعه بخشی از این جزوه شما 

 

 : کلیک کنیدعکس زیرروی  های ویژهتخفیفو با اینترنتی این مجموعه به شکل دریافت برای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال نمایید.  0٢1664756٢0را به سامانه پیامکی  1 عددخرید تلفنی نیز جهت 
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 : سواالت

 

 (89ستردگی فراموشی در کدام اختالل بیشتر است؟ )سراسری گ -1

  ( دگر سان بینی خود2    ( فرار روان زاد1

 ( شخصیت چند گانه4   ( فراموشی روان زاد3

رود؟ فرد برای فوادث زمانی کوتاه )چند سنناعت تا چند روز( از دسننت میدر کدام نوع فراموشننی فاف ه  -2

 (91)سراسری 

 ( موضعی4    ( انتخابی3  ( منتشر2 ( روان زاد      1
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 : هاپاسخ

 

 1.گزینه 1

های روزمره و عزیمت ناگهانی و غیرمنتظره از منزل یا مکان معمولی فعالیت)فرار روانزاد(  ایویژگی اساسی گریز تجزیه

ناتوانی در یادآوری بخشی از گذشته فرد یا تمامی آن است. این حالت با سردرگمی در مورد هویت شخصی و یا حتی اخذ 

ت گریز مرضی نام دارد. از یک هویت جدید همراه است. مسافرت غیرمنتظره به دور از خانه در طول مدت یادزدودگی، حال

 شود. دست دادن حافظه و گریز مرضی به عنوان فرار )پرواز( از اضطراب غیرقابل تحمل انگاشته می

 4. گزینه  2

 :یادزدودگی ایای هیتجزی فراموش

 آن از شتریب اریبسی فراموش نای .استی شخص مهم اطالعات خاطرآوردن به دری ،ناتوانیاصل مشکلای،هیتجزی فراموش در

 از پس اختالل) کیترومات وزا استرس عیوقا درباره شتریب اطالعات، نای .شود هیتوجی معمول وی عیطبی فراموش با که است

 :هاعبارتندازیفراموش نای انواع .ابدیمی شیافزای عیطبی ای وبال جنگی ودرط استی شخصی زندگ( سانحه

 وقوع به مشخصی زمان محدوده در کهی حوادث تمام خاطرآوردن به دریی توانا ازعدم است عبارت: یموضعی فراموش .الف

ی فراموش ،یفراموش نوع نیترعیشا. ردگیمیدربر را زیآماسترس حادثه کی از پس نخست ساعت چند معموالً  و است وستهیپ

 .استی موضع

 مقطع در آنهای تمام نه ع،یوقا ازی بعا آوردن خاطر به در ماریبی ناتوان از است عبارت: ینشیاگزی یانتخابی فراموش .ب

 .یزمان خاص

 .شیخوی زندگ خاطرات تمام خاطرآوردن به دری ناتوان از است عبارت: منتشر ای یعمومی فراموش .ج

 .ردیگیم بر در زین را حال زمان و افتهی ادامه اکنون تا شده، شروعی خاص زمان از: مستمری فراموش .د
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 بیشتر برای رسیدن به حداکثر تسلط مطالعات

عملکرد قدرتمندر در گوییم. فراموش نکنید که دوستان عزیز. به شما بابت مطالعه مطالب این درس خدا قوت می

های گوناگون کنکور نیازمند تسلط حداکثری روی این مطالب است و مطالعه یک موضوع از ابعاد مختف و با روش

کند. رتبه های برتر کیهان تان کمک جدی میدور مطالعه این جزوه به حداکثر کردن تسلط 3اما منسجم، در کنار 

فزایش تسلط خود روی این درس استفاده کرده اند که به شما هم توصیه عمدتًا از منابع زیر برای ا 96در کنکور 

 کنیم برای رسیدن به حداکثر تسلط و کسب حداکثر درصد در کنکور، آن ها را مد نظر داشته باشید. می

نکته خیلی مهم از همین درس. مناسب روزهای   600: شامل بیش از کیهان شناسی روانیآسیبکپسول  .1

 ماه مانده به کنکور(.  1-3پایانی )حدود 

تست طبقه  600: شامل بیش از کیهان آسیب شناسی روانی و کودکان استثناییهای مجموعه تست .2

 های این جزوه از کنکورهای مختلف. مناسب تست زنی بعد از دور دوم مطالعاتی. بندی شده مطابق با سرفصل

 10) 96تا  87شامل سواالت کنکور  :2و  1جلد  –شناسی کیهان رشته روانکنکورهای بانک سواالت  .3

 های کامالً تشریحی. قابل استفاده در تمام دوره های مطالعاتی. سال( از تمام دروس گرایش بالینی با پاسخ

 کیهان: شناسی روانی و کودکان استثنایی آسیبفیلم آموزشی  .4

شناسی سالمت دانشگاه  کنکور، دانشجوی دکتری تخصصی روان 1اسدی رتبه  آقایبا تدریس  (1

 شناسیخوارزمی و مدرس دروس تخصصی روان

 های آقای اسدی در کیهاندرصد از کالس 93رضایت باالی  (2

 به طور اختصاصی برای شما (3

 HDبا کیفیت  (4

 ای.تغییر رشته یک منبع کمکی فوق العاده برای فهم بهتر مطالب. به ویژه برای داوطلبان (5
 

 :. 02166475620به سامانه  1درخواست سریع و آسان هر یک از موارد باال: ارسال .: 

 

 : های آزمایشی توصیه ای درباره شرکت در آزمون

 های آزمایشی نیز به شدت از سوی مشاوران کیهان و رتبه های برتر کنکور توصیه شرکت در آزمون

ها بیش از آنکه رتبه شما را به خوبی تخمین بزنند، به افزایش این آزمونشود. اما فراموش نکنید که می

کنند که بسیار مهم است. تخمین رتبه این نرم افزارها با مهارت شما در مدیریت جلسه کنکور کمک می

 توانید، در دو سه آزمون جامع یک موسسه شرکت کنید. شود. پس اکر میخطاهای بسیاری انجام می
 

 خوش بدرخشید ؛(در کنکور 
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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  
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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 
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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 
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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 
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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
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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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