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 يروانکاو دگاهید: دهم فصل
 
 .دارد نام......... . انتقال ،یروان لیتحل يدرمانگر در مارانیب به نسبت درمانگر یجانیه يهاواکنش -1
 انبهدوج) 4                         مثبت) 3                        متقابل) 2                        یمنف )1
 شود؟یم محسوب درمان یاصل اصول از يدرمانگر نوع کدام در »نشیب« -2
 یدرمان گشتالت) 4                    ییانسانگرا) 3                 یروان لیتحل) 2                    یشناخت )1
 مواجه دهیپد کدام با رد،یگ خود به یکنون رنگ روانشناس و مراجع رابطه چارچوب در ماریب اریناهش يها خواسته اگر -3

 م؟یهست
 متقابل الانتق) 4                یشناخت روان) 3                         انتقال) 2                     اریناهش )1
 ست؟ین دیتأک مورد تیشخص تر ییابتدا يها جنبه به بازگشت ،یدرمان روان روش کدام در -4
 ارتباط به یمبتن) 4                        ینشیب) 3                      یتیحما) 2                    يروانکاو )1
 :از عبارتست ییکایآمر ریشه روانکاو دو فرنچ، و الکساندر اعتقاد به یدرمان روان -5
 .باشد عواطف کننده حیتصح که يا تجربه) 1
 هاانسان احساست و افکار رفتار، در رییتغ جادیا يبرا یروش) 2
 او فهم و مراجع با حسنه رابطه جادیا) 3
 او مخرب يالگوها نمودن طرف بر و ماریب موجود يها نشانه حذف يبرا یروش) 4
 باشد؟ینم درست نینخست ندیفرآ در تفکر درباره ر،یز موارد از کیکدام -6
 .دارد کیسمبل تیماه) 2          .                                  است یمنطق ریغ) 1
 .زندیمتما گریکدی از آن در عمل و فکر) 4       .                    ندارد یمعن آن در مکان و زمان) 3
 است؟ کدام نهاد عملکرد دیفرو نظر به -7
 لذت نیتأم و تنش رفع) 2                           امور با یمنطق و یعقالن برخورد) 1
 یاجتماع نیمواز و نیوالد يهاارزش به توجه) 4                                  یفکندرون و يهمانندساز) 3
 باشد؟یم حیصح یلیتحل رواندرمان جینتا مورد در ریز موارد از کیکدام -8
 .دارد وجود رابطه بهت جهینت اخذ و رهایتفس تعداد نیب) 1
 .دارد وجود رابطه درمان از مثبت جهینت اخذ و القانت ریتفس نیب) 2
 .شود یم مارانیب یتدافع پاسخ موجب مداخالت ریسا از شیب آزاد یتداع) 3
 .بخشد یم شدت را ماریب یعاطف تجربه مداخالت، و رهایتفس گرید با سهیمقا در انتقال ریتفس) 4
 شود؟ینم محسوب مقاومت یلیتحل روان رماند در ریز موارد از کیکدام -9
 اندرم جلسه به دنیرس رید) 4    درمانجو شدن یعصبان) 3           کردن صحبت کم) 2             یطوالن سکوت )1

 در هک دارد قرار ياشده سرکوب یموضوعات و رفتار يهاعلت ها،نشانه کردن مال بر هیبرپا درمان دگاه،ید کدام طبق -10
 کند؟ جادیا اختالل سالم دعملکر

 یدرمانتیواقع) 4               یدرمانشناخت) 3                 یدرمان معنا) 2                    يروانکاو )1
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 رد؟یگ یم صورت یشناخت روان يهاهینظر از کی کدام يمبنا بر عمدتا هاینقاش ریتفس  -11
 يگر لیتحل روان) 4                  ينگر وجود) 3                 ينگر انسان) 2                     گشتالت )1

 دارد؟ ياژهیو تیاهم ییایپو روان ریز موارد از کی کدام -12
 نظمم ییزدا تیحساس) 4      رتیبص و نشیب جادیا) 3                يساز مواجه) 2                 يساز غرقه )1

 آمد؟ لینا اختالل کدام کردن مشخص به هانس، یبررس تک در دیفرو ،يلگریتحلروان بستن کار به با -13
 وسواس )4                      اضطراب) 3                        هراس) 2                    يستریه )1

 است؟ مورد کدام نشانه ماریب مقاومت یروان لیتحل يدرمانگر روان در -14
 درمان ادامه يبرا ماریب لیتما عدم) 2                            یپنهان قیعم مشکل کی وجود) 1
 حیصح ارتباط نبود از ماریب یآگاه) 4                       درمانگر روان توسط دیتهد احساس) 3

 زا یقسمت شدن فلج مانند یبدن یناراحت میعال صورت به را خود تعارض و یناکام اضطراب، شخص یسمیمکان چه با -15
 دهد؟یم شانن بدن

 يساز جابجا سمیمکان) 4      يسازهمانند سمیمکان) 3             لیتبد سمیمکان) 2          برگشت سمیمکان )1
 ست؟ین مطرح یواسسو افراد در ریز یدفاع يهاسمیمکان از کیکدام -16
 يازس جدا) 4                يساز واکنش) 3                          انکار) 2                        ابطال )1

 با که کردیم احساس است شده ییزناشو روابط از خارج یعاطف رابطه کی ریدرگ رایاخ که ياساله 25 جوان خانم -17
 است؟ ریز نهیگز کدام نشانگر مسأله نیا احتماال. است روبرو رفتار نیا از درمانگر دیشد دییتأ عدم

 وارونه نشواک) 4                      یسرکوب) 3                          رانکا) 2                     یفرافکن )1
 دارد؟ نام چه حالت نیا شودیم درمان انیجر شرفتیپ مانع مختلف يهاوهیش به يماریب یوقت -18
 مقابل الانتق) 4                         انتقال) 3                      یسرکوب) 2                     مقاومت )1

 است؟ ریز نهیگز کدام نشانگر آزاد یتداع انیجر در اختالل که بود دهیعق نیا بر دیفرو -19
 انتقال) 4                      یسرکوب) 3                      مقاومت) 2                یپرت حواس )1

 دارد؟ قرار ریز يبندطبقه کدام در رجعت ،یدفاع يهاسمیمکان یکل يبند طبقه در -20
 فتهیشخود) 4                          پخته) 3                    نژند روان) 2                        نارس )1

 کند؟یم فیتوص بهتر را يروانکاو کردیرو در یآدم عتیطب ریتصو ریز اصطالحات از کی کدام -21
 فعال شرور، آزاد،) 4      منفعل شرور، ،يجبر) 3           منفعل ک،ین آزاد،) 2        فعال ک،ین ،يجبر )1

 است؟ منطبق يروانکاو دگاهید با شتریب یروان مارانیب در نشیب جادیا در ریز اقدامات از کیکدام -22
 تارهارف ریتفس ها، زمیمکان ریتعب ها، آزمون ریتفس) 2             يهمکار جادیا مار،یب با مواجهه ،يزیر برون) 1
 طالبم ریتفس مطالب، نیب رابطه جادیا ،یبازگردان) 4                 ایرؤ ریتعب انتقال، ریتفس مقاومت، ریتفس) 3

 شود؟یم دهید »تیشخص تعدد« به مبتال ماریب در یدفاع يهازمیمکان از کی کدام -23
 یگسستگ) 4                       یسرکوب) 3                     ییجابجا) 2                یعقل هیتوج )1

 است؟ اشکال دچار یجنس-یروان رشد مذاحل از کیکدام در یوسواس ماریب يروانکاو دگاهید نظر از -24
 یتنسال) 4                         کیفال) 3                          آنال) 2                         اورال )1

 د؟ش يروانکاو بروز موجب یکسان چه يهمکار -25
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 لرآد و بروئر) 4               رسیب و دیفرو) 3                دیفرو و بروئر) 2            کسیود گالتون )1
 در وج مدد یهوش بهره ای هوشبهر زانیم که کند استفاده يروانکاو یدرمان کردیرو از تواندیم درمانگر روان یوقت -26
 باشد؟ يحد چه

 د.باش 140 تا 120 نیب) 2                              .    باشد شتریب 80 از حداقل) 1
 .باشد 130 تا 70 نیب) 4               .                 باشد متوسط درحد حداقل) 3

 شود؟یم دهینام چه مطلوب یاجتماع التیتما و ها تیفعال صورت به دویبیل يخواستها انتقال -27
 يزسا باطل) 4             استرحام و اظهار) 3                      شیواال) 2               ییگرا ییواال )1

 است؟ شده قائل تفاوت) ناشناخته خطر از یناش( ینیع ریغ اضطراب و ینیع اضطراب نیب مؤلف کدام  -28
 میرنهاب) 4                          شارکو) 3                        دیفرو) 2                         بلولر )1

 ست؟یچ نشیب نقش یروان لیتحل در -29
    ماریب يهاهدف به بردن یپ) 2                            ماریب يازهاین از حاصل یآگاه) 1
 موارد همه) 4                          یروان يماریب علت به  بردن یپ) 3

 است؟ سودبخش اختالل دسته کدام يبرا یروان لیتحل دیفرو هینظر طبق -30
 نوروزها) 4           تیشخص اختالالت) 3                  کوزهایپس) 2                 هایافسردگ )1

 است؟ کدام یروان لیتحل در یاصل يهازمیمکان ای زمیمکان -31
 متقابل انتقال) 4                        مقاومت) 3                       نشیب) 2                مثبت انتقال )1

 است؟ لیدل کدام به ماریب مقاومت یروان لیتحل در -32
          اضطراب داشتن) 2                                             تمرکز در یناتوان) 1
 یپنهان قیعم مشکل کی وجود) 4                          يدرمانگر ادامه يبرا لیتما عدم) 3

 است؟ کردهیم استفاده یروش چه از خود مارانیب درمان در دیفرو ،يگرلیتحل روش کشف از قبل -33
 زمیپنوتیه) 4            ییزدا تیحساس) 3            يشگرینما روان) 2                 ییزدا تنش )1

 .دارد نام......... . یجنس-یروان رشد از مرحله هر در  ماندن -34
 يساز واکنش) 4                    ییجاجابه) 3                        تیتثب) 2          يرو واپس )1

 ست؟ین حیصح دیفرو يروانکاو هینظر مورد در عبارت کدام -35
 اریهش و اریهش مهین ار،یناهش از عبارتست ذهن یشیپو مدل) 1
 فرامن من، نهاد، از عبارتست ذهن يساختار مدل) 2
 .شد آگاه اریهش مهین از توان یم توجه رییتغ با) 3
 .است ریپذامکان یدرمان روان خاص يهاروش با تنها اریناهش سطح از یآگاه) 4

 حل و يساز همانند عمل انجام يمعنا به را پدرش مردانه يرفتارها از ساله 9 يابچه پسر دیتقل روانشناس، کی اگر -36
 است؟ گرفته ظرن در شکل چه به را کودك عمل واقع در ند،ک ریتفس پیاد يعقده

 يررفتا يواحدها) 4                       همبسته) 3                       عالمت) 2             نمونه )1
 د؟ینمایم استفاده یسمیمکان چه از کندیم متهم را خود فرد یوقت -37

 کردن یبرون) 4                       یفرافکن) 3                يساز ابطال) 2           یفکن درون )1
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 شود؟یم گرفته کار به شتریب دیپارانوئ تیشخص در ریز یدفاع يهازمیمکان از کیکدام -38
 یفکن درون) 4                       یفرافکن) 3                       رجعت) 2            ییجا به جا )1

 قطع موجب آن از استفاده در افراط یول اردد ضرورت متعادل تیشخص رشد جهت ریز يهاسمیمکان از کیکدام -39
 شود؟یم اتیواقع از يریگکناره و طیمح با فرد ارتباط

 بازگشت) 4                      یالبافیخ) 3                    ییجابجا) 2                 یسرکوب )1

 شود؟ یم فیتعر چگونه يبهنجار ،يروانکاو نظر نقطه از -40
 خود فرا و نهاد نیب خود یمنطق و حیصح يگریانجیم) 2                           فراخود توسط فرد رفتار کنترل) 1
 نهاد غرائز نامحدود  ارضاء در خود تیموفق) 4               خود فرا و نهاد نیب مناسب و خوب رابطه) 3

 ؟شود یم دهید یوسواس مارانیب در شتریب یدفاع يهاسمیمکان از کی کدام -41
 يساز واکنش) 4                       ییجابجا) 3                یتراش لیدل) 2          يساز باطل )1

 است؟ مؤثر یپیاد عقده حل در ریز موارد از کی کدام -42
       یاختگ اضطراب) 2                                                 ترس) 1
 يساز همانند) 4          پرخاشگرانه التیتما سرکوب) 3

 زا کی کدام دهنده نشان »بزند بیآس شما به تواند ینم یدان ینم که آنچه« تصور نیا ،یلیتحل روان هینظر طبق -43
 است؟ ریز یدفاع يهاسمیمکان

 تبازگش) 4                        یفرافکن) 3                     یسرکوب) 2                      دیتصع )1
 دهند؟یم کاهش را خود یاختگ اضطراب یراه چه از پسرها ،یپیدا دوره در دیفرو نظر از -44

      پدر از کردن يدور) 2                                        اضطراب کردن انکار) 1
 پدر با يساز همانند) 4                                       مادر به شدن وابسته) 3

 :از عبارتست يروانکاو دگاهید از ناخودآگاه به ورود اهشاهر -45
 لانتقا) 4                    آزاد یتداع) 3                 ایرؤ لیتحل) 2                       ریتفس )1

 را مطرح ساخت؟» غریزه مرگ«فروید بر چه اساسی  -46
 ندیشد.ا) انسان به مرگ به عنوان یک حقیقت گریزناپذیر بسیار می1
 دهد.هایی به منظور تخریب خود انجام می) انسان رفتار2
 ) مرگ یک عنصر اساسی زندگی است.3
 ) مرگ واقعیتی است انکارناپذیر4

 براي نخستین بار شکل گرفت؟ "روان درمانگري کوتاه مدت"هاي روان درمانگري، ي کدام یک از روشدر گستره -47
 ) شناخت درمانگري4     ) روان نمایش گري3     ) رفتار درمانگري2 روان تحلیل گري )1

 هاي نخست زندگی از طریق ایجاد دوپارگی در نگاه فردکدام رویکرد معتقد است: ( وجود مشکالت ارتباطی سال -48
 ؟ شود )هاي وسواسی میباعث اختاللبه جهان 

 ) روان پویایی4     شناسی) روان3     ) روابط موضوعی2  ) رفتاري1
 )96(سراسري  پویشی کدام مورد در تسهیل بینش بیمار اهمیت زیادي دارد؟در درمان روان -49

 ) تفسیر مقاومت4    سیر انتقال ف) ت3               ) تحلیل رؤیاها 2            زاد آ) تداعی 1
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راسري (سفتاري متضاد است؟ در دیدگاه روان تحلیلگري فروید، کدام مورد معرف ابزار یک تکانه ناهشیار از طریق ر -50
96( 

  (Fixation)) تثبیت 1
 (Projection)) فرافکنی 2
 (Repression)رانی ) واپس3
 (Reaction Formation)سازي ) واکنش4

 )95لغزش هاي کالمی و فراموش کردن قرارها از دیدگاه فروید، چه معنایی دارد؟ (سراسري  -51
 هوشیار است.تجلی هوشیار یک آرزوي نا )2    .تجلی ناهوشیار یک آرزوي هوشیار است )1
 ) تجلی هوشیار یک آرزوي هوشیار است.4    تجلی ناهوشیار یک آرزوي ناهوشیار است. )3

ري هاي خود ناتوان است؟ (سراسگري، بیمار در کدام اختالل در جهت دادن به کشانندهي روان تحلیلبنابر نظریه -52
96( 

 ) افسردگی4 وسواس ) 3 ) هراس 2 ) هیستري 1
 وارد بزرگسالی» دختر کوچولوي ناشاد«براساس نظر روان تحلیل گري، در کدام نوع اختالل شخصیت فرد به عنوان -53
 )97(سراسري  شود؟می

 شخصیت نمایشی  )4 وسواسی) 3 وابسته ) 2 اسکیزوئید  )1
 )97اسري (سرترین عامل بینش یابی در درمان روان پویشی، کدام است؟ عمده -54

 شکستن مقاومت ) 4 تفسیر مقاومت) 3 تفسیر انتقال) 2 ایجاد انتقال) 1
مکانیزم  او از کدام». کنندهمه این کار را می«گوید: شود میفروشد، وقتی به او اعتراض میهایش را گران می یک نانوا، نان-55

 )98(سراسري  کند/دفاعی استفاده می
 ) سرکوبی4 گري) روان تحلیل3 ) فرافکنی2 ) واکنش وارونه1

ي شوند و خود را به صورت بیمارهاي قدیمی به ناخودآگاه سوق داده میجو از این که چگونه کشمکشآگاهی تدریجی درمان-56
 )98(سراسري  شود؟دهند، چه نامیده مینشان می

 ) پدیدارشناسی4 ) شکست مقاومت3 ) خودافشایی2 ) بینش1
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 پاسخنامه فصل دهم
 

 صحیح است. » 2«گزینه  .1

. مراجع دیر یا زود انتقال و واکنش متقابل آن، یعنی انتقال متقابل، در سرتاسر درمان نقش مهمی دارند انتقال و انتقال متقابل:
نتیجه  روانکاو را در فروید موضوع انتقال متقابل را مطرح کرد و عواطف 1910حاالت روانی خود را متوجه درمانگر خواهد کرد. درسال 

در رابطه بین مراجع و  هاي روانکاو است کهدرمان مؤثر دانست. به نظر عده زیادي از روانکاوان انتقال متقابل آن دسته از عکس العمل
فش خودداري کند، در آید. اگر روانکاو از بروز عواطدرمانگر مناسب نیست. انتقال متقابل عامل مزاحمی در جریان درمان به شمار می

ه مرحله انتقال بت به منزله صفحه سفیدي است که مراجع اجازه دارد تمام حاالت و عواطف خود را بر روي آن منعکس کند و آن صور
دوران کودکی  دهد که گویی یکی از بزرگساالندهد که بیمار طوري به درمانگر واکنش نشان میسرعت بخشد. انتقال وقتی رخ می

انتقال را فوراً و  براي شناخت ماهیت مشکالت بیماران است، بلکه فرصتی براي درمانگر است تااوست. این قضیه نه تنها سرنخ مهمی 
انتقال  لیه درمان غالباًبه طور زنده تفسیر کند. احساسات مثبت و منفی هر دو قابل انتقال یافتن هستند. علت بهبود سریع در مراحل او

هاي مثبت و گیرد. اصوالً انتقالهاي بیمار، محو و انتقال منفی جاي آن را میاعمثبت است که با پیشرفت درمان و به خطر افتادن دف
 منفی شکل دیگري از مقاومت هستند.

 صحیح است. » 2«گزینه   .2
هاي درونی قاومتهدف اصلی فروید ایجاد بینش راجع به مشکالت روانی بود طوري که از آن تحت عنوان تربیت مجدد براي غلبه بر م

اهاي گذشته را درمانگري براي ایجاد بینش در مراجع با منطق مطالعه تاریخ قابل قیاس است یعنی اگر خطد. منطق روانکریاد می
 بشناسیم آنها را تکرار نخواهیم کرد.

 صحیح است. » 2«گزینه   .3
 مراجعه شود. 1به پاسخ سوال 

 صحیح است. » 2«گزینه   .4
 صحیح است. » 1«گزینه   .5

 .باشد واطفع کننده تصحیح که اي تجربه از: عبارتست آمریکایی شهیر روانکاو دو فرنچ، و الکساندر اعتقاد به درمانی روان
 صحیح است. » 4«گزینه   .6

ده اند. به عقیده فروید تنها عملکرد نهاد برطرف کردن فوري هیجانهایی است که بر اثر تحریکات درونی یا بیرونی در ارگانیسم بروز کر
ست که تمام ارهاند. نهاد دستگاهی انعکاسی کننده اصل لذت است که به وسیله آن انسان را از تنش میناین عملکرد نهاد تأمی

شود عامل ها با آنها مواجه میهایی که طفل در راه ارضاء تنشها و ناراحتیکند. ناکامیهاي حرکتی دفع میهاي حسی را از راههیجان
یند نخستین به این د. این گونه نمو جدید نهاد به عنوان فرآیند نخستین معروف است. فرآشوتحریک کننده براي نمو نهاد دانسته می

گذارد و می اي در نهاد باقیدهد یک تصویر خاطرهمعنی است که دستگاه روانی از راه ادراك حسی شئ خاصی که تنش را کاهش می
د شئ تمایزي تواند بین تصویر خاطرهاي یک شئ و خواد نمیشود. درنتیجه فرآیند نخستین نهاین تصویر موجب یادآوري آن شئ می

شوند از ش میها و تخیالتی که موجب رفع تنها و خیالتواند به طور مؤثري تنش را کاهش دهد. خوابقائل شود و از این رو نمی
 گیرند.فرآیند نخستین سرچشمه می

 صحیح است. » 2«گزینه   .7
 مراجعه شود. 6به پاسخ سوال 
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 صحیح است. » 2«گزینه   .8
 .دارد وجود رابطه درمان از مثبت جهینت اخذ و القانت ریتفس نیبدر رواندرمانی تحلیلی 

 صحیح است. » 3«گزینه    .9
 سایر گزینه ها به نوعی مقاومت محسوب می شوند.

 صحیح است. » 1«گزینه  .10
 داد یاد بیمار به سپس و نمود مشخص را هاکشمکش وعن کرد، ردیابی را زده واپس امیال باید درمانی روان طریق درمان روانکاوي: از

 و شخص یريپذ انعطاف و سازگاري افزایش روانکاوي هدف. است شخصیت درمان حقیقت در روانکاوي درمان. کند غلبه هاآن بر تا
 .است غریزي هايکشش کردن هماهنگ براي "خود" توانایی بردن باال
 صحیح است. » 4«گزینه  .11

هایی از خصایص هاي فرافکنی فنون بیانی هستند، زیرا جنبهگري مبتنی است. نقاشیتحلیلي روانعمدتاً بر نظریهها تفسیر نقاشی
نقاشی آدمک  دهند. نخستین تدوین رسمی روش نقاشی فرافکنی آزمونپردازد نشان میاي از فعالیت میشخص را هنگامی که به گونه

قاشی سطح نهاي شناختی کودك. وي چنین فرض کرد که دقت و تعداد جزئیات محتواي یتوسط گودایناف بود؛ براي برآورد توانای
 دهد.رشدیافتگی ذهنی کودك را نشان می

 صحیح است. » 3«گزینه  .12
 درونی هاياومتمق بر غلبه براي مجدد تربیت عنوان تحت آن از که طوري بود روانی مشکالت به راجع بینش ایجاد فروید اصلی هدف
 را گذشته هايخطا اگر یعنی است قیاس قابل تاریخ مطالعه منطق با مراجع در بینش ایجاد براي درمانگريروان منطق. دکرمی یاد

 .کرد نخواهیم تکرار را آنها بشناسیم
 صحیح است. » 2«گزینه  .13
 آمد. هراس نایل اختالل کردن مشخص به هانس، بررسی تک در فروید تحلیلگري،روان بستن کار به با

 صحیح است. » 1«ه گزین .14
 پنهانی است. عمیق مشکل یک نشانه وجود بیمار مقاومت روانی تحلیل درمانگري روان در
 صحیح است. » 2«گزینه  .15

 یا بکس از خاص، جسمانی هايشکوه کردن مطرح ضمن که است این از مکانیسم تبدیل استفاده می کنند که افرادي مهم ویژگی
 و نگرانی با قابلهم در آنان اولیه و مهم هايروش از یکی. دارندمی ابراز آمیزيمبالغه بینیخوش و کنندمی استفاده نیز انکار شیوه

 .است جسمانی هايواکنش به آنها تبدیل و بدن به هاناراحتی این دادن نسبت تعارض
 صحیح است. » 2«گزینه  .16

 سازي و ابطال می باشد.جدا مکانیسم هاي دفاعی که افراد وسواسی به کار می برند، واکنش سازي،
 صحیح است. » 1«گزینه  .17

دهد که یمهاي مزاحم و نامطلوب درون خودمان به کسی غیرازخودمان. فرافکنی زمانی رخ ها و کوششنسبت دادن کششفرافکنی: 
 دهد.خود نتواند تمایالت نامطلوب را در خارج از سطح هشیاري نگه دارد و در نتیجه آن را به دیگران نسبت می

 صحیح است. » 1«گزینه  .18
ها به دو دسته هر نوع تالشی از طرف مراجع که مانع پیشروي در مراحل درمان می شود نوعی مقاومت است. به طور کلی مقاومت

هاي نامأنوس با خود (خود ناهمخوان) است. از هاي مأنوس با خود (خود همخوان) و دیگري مقاومتشوند: یکی مقاومتتقسیم می
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کند و متوجه جنبه مقاومتی آنها مقاومت مأنوس با خود آن است که مراجع آن را آشنا، منطقی و با هدف احساس میهاي ویژگی
هاي نامأنوس با خود معقول مراجع بیگانه ها براي مراجع و درمانگر مشکل است. مقاومتشود. بنابراین تشخیص این نوع مقاومتنمی

 تر است.ها آسانمان این نوع مقاومتهستند، در نتیجه، تشخیص و پیگیري و در
 صحیح است. » 2«گزینه  .19
 دسته دو به هامقاومت کلی طور به. است مقاومت نوعی شود می درمان مراحل در پیشروي مانع که مراجع طرف از تالشی نوع هر

 از. است )ناهمخوان خود( دخو با نامأنوس هايمقاومت دیگري و) همخوان خود( خود با مأنوس هايمقاومت یکی: شوندمی تقسیم
 آنها متیمقاو جنبه متوجه و کندمی احساس هدف با و منطقی آشنا، را آن مراجع که است آن خود با مأنوس مقاومت هايویژگی
 بیگانه مراجع معقول خود با نامأنوس هايمقاومت. است مشکل درمانگر و مراجع براي هامقاومت نوع این تشخیص بنابراین. شودنمی
  .است ترآسان هامقاومت نوع این درمان و پیگیري و تشخیص نتیجه، در ستند،ه

 صحیح است. » 1«گزینه  .20

توان هاي معمولی بازگشت میگردد. از نمونهتر است برمیفرد دراین مکانیسم به مراحل اولیه رشد، که مخصوص سنین پائینبازگشت: 
یر واقع بینانه و ن، پرخوري، خشم و عصبانیت را نام برد. هرگونه گریز از تأثخوابیدن، سیگارکشیدن، کودکانه حرف زدن، مست کرد

 شود. بازگشت معموالً عقب نشینی از واقعیت است و گرایش به سوي تخیالت.مؤثر موجب بازگشت می
 صحیح است. » 3«گزینه  .21
 صحیح است. » 3«گزینه  .22

یل رؤیاها، تلقین در کرد عبارتند از: تداعی آزاد، تجزیه و تحلفاده میهایی که فروید براي برمال کردن امیال سرکوب شده استتکنیک
 نژندي در اعمال سهوي.خواب مصنوعی، تجزیه و تحلیل عالیم روان

 صحیح است. » 4«گزینه  .23
رد فبه صورت وقوع دو یا چند شخصیت در  و شوداي نامیده میاختالل هویت تجزیه DSM-5اختالل شخصیت چندگانه که در 

رفتار شخص را در  ها براي اینکه زندگی نسبتاً پایدار خود را داشته باشند و همواره کنترل کاملیف شده است که هر یک از آنتعر
 ،در این بیماران مکانیزم هاي دفاعی گسستی دیده می شود.اختیار داشته باشند به اندازه کافی منسجم هستند

 صحیح است. » 2«گزینه  .24

الدین از شود. درخالل سال دوم ودر کودك ابتدا از تخلیه مدفوع و سپس از نگهداري آن حاصل می احساس لذتمرحله مقعدي: 
ن تمایل نهاد به کسب هاي خود انتظار دارند که ادرار و مدفوع خود را کنترل کنند. بنابراین تعارض عمده مرحله مقعدي تعارض بیبچه

ین موجب باال ممکن است در کنترل ادرار خود مشکل داشته باشد و بنابرا لذت از راه دفع مدفوع و قیودات اجتماعی است. کودك
واقعی که براي والدین تواند در پیش گیرد: اول اینکه به وسیله دفع ادرار براي مرفتن سطح انتظار والدین شود. کودك دو حالت را می

نامند که منش تهاجمی خیزد کودکی میرفتار والدین برمیناراحت کننده است، واکنش نشان دهد. کودکی را که با این شیوه به مقابله 
ند. این امر به هاي والدین را از راه نگهداري مدفوع برآورده کمقعدي دارد (سادیکوآنال). درحالت دوم ممکن است کودك خواسته

نگهدارنده  دهند داراي منشآور است کسانی که صفاتی مانند خسّت و احتکار و تملک و استقالل از خود نشان میخودي خود لذت
 -هاي وسواس فکريمقعدي هستند. نخستین برخورد و تجربه کودك با انضباط و قدرت خارجی، تربیت براي اجابت مزاج است. نشانه
هاي مقعدي خشکه عملی حاکی از مشکل در مرحله مقعدي و نیاز شدید به وابستگی ناشی از مشکل در مرحله دهانی است. شخصیت

 تند یا  نفرت از کثیفی دارند.مقدسی هس
 صحیح است. » 2«گزینه  .25
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هاي ي جانشین انگیزهکرد. به عقیده بروئر عالئم بیماربروئر براي درمان بیماري از شیوه خواب مصنوعی و پاالیش روانی استفاده می
هبودي خود را به بشدند، بیمار ن میهاي سرکوب شده و عواطف وابسته به آنها آزادانه بیاسرکوب شده بودند که چنانچه این انگیزه

تدوین شد و توسعه  آمد، بعداً به وسیله فرویدآورد. شیوه پاالیش روانی که پایه اساسی نظریه کامل روانکاوي به حساب میدست می
شناسی رواناو را  تبشناسی فروید و مکیافت. بعدها فروید از آن کناره گرفت و براي درمان از روش تداعی آزاد استفاده کرد.  روان

 نامند.مینیروي اول 
 صحیح است. » 3«گزینه  .26

اقل در حد متوسط حد مراجع هوشی بهره یا هوشبهر میزان که کند استفاده روانکاوي درمانی رویکرد از تواندمی درمانگر روان وقتی
 باشد.

 صحیح است. » 2«گزینه  .27

صعید تنها تفتار اجتماعی قابل قبول و قابل تمجید و ستایش است. هاي غریزي به سمت رواالیش یا تصعید تغییر کششواالیش: 
 نامند.مکانیسم دفاعی و موفقیت آمیز واقعی است. بعضی آن را کانالیزاسیون می

 صحیح است. » 2«گزینه  .28
 دنیاي در طرخ منشاء آن در که "عینی اضطراب" یا خارج دنیاي از ناشی اضطراب )1 :کندمی تقسیم دسته سه به را اضطراب فروید
. شودمی ناشی یزغرا از که است خطري ادراك آن منشاء که "نژنديروان اضطراب" )2 .وحشی حیوانات از ترس مانند. دارد قرار خارج

 -الف: شوندمی ظاهر حالت سه به نژنديروان اضطراب. گیردمی سرچشمه خود و نهاد میان کشمکش و تعارض از نژنديروان اضطراب
 و دیدش ترس شکل به -ب کندمی بروز سهولت به مناسب بیش و کم هايموقعیت در که است مبهم اضطراب صورت به اول درحالت
 تحریک نههیچگو بدون و ناگهانی بطور که است زدگی وحشت هاییواکنش صورت به -ج نامندمی مرضی ترس را آن که است نامعقول
 صورت هب اضطراب این. است فراخود دستگاه اخالقی وجدان تهدید آن نشاءم که "اخالقی اضطراب" )3 .شوندمی پدیدار ظاهري
 .آیدمی وجود به فراخود و نهاد بین کشمکش از اخالقی اضطراب. کندمی بروز شرمساري یا گناه احساس

 صحیح است. » 3«گزینه  .29
 بینش خص،ش خود توسط رفتارها و هازهانگی هدف و اهمیت درك مشکالت، هايریشه و ماهیت شناخت و فهمیدن به درمانیروان در
 .گویند می
 صحیح است. » 2«گزینه  .30

 از نباید وجههیچ به یک،اسکیزوفرن بیماران درمان براي. کرد استفاده نباید بیماران از دسته این براي روانی تحلیل از فروید نظر طبق
 مقاومت دیدهپ تحلیل و تجزیه نباید نوروتیک برعکس کاسکیزوفرنی بیماران در همچنین. کرد استفاده آزاد تداعی مثل هاییروش
 تحلیل و جزیهت آزاد، تداعی: از عبارتند کردمی استفاده شده سرکوب امیال کردن برمال براي فروید که هاییتکنیک .گیرد صورت
  .سهوي اعمال در (نوروتیک) نژنديعالیم روان تحلیل و تجزیه مصنوعی، خواب در تلقین رؤیاها،

 صحیح است. » 2«ه گزین .31
 درونی هاياومتمق بر غلبه براي مجدد تربیت عنوان تحت آن از که طوري بود روانی مشکالت به راجع بینش ایجاد فروید اصلی هدف
 را گذشته هايخطا اگر یعنی است قیاس قابل تاریخ مطالعه منطق با مراجع در بینش ایجاد براي درمانگريروان منطق. کردمی یاد

  .کرد نخواهیم تکرار را آنها بشناسیم
 صحیح است. » 4«گزینه  .32
 .است پنهانی عمیق مشکل یک وجود نشانه بیمار مقاومت روانی تحلیل درمانگري روان در
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 صحیح است. » 4«گزینه  .33
 روش از رنهایمب و شارکو. زد علمی تحقیقات به دست آن يدرباره و ساخت مسمریسم جانشین را هیپنوتیزم نام که بود کسی براید

 کرد، استفاده رماند در آن از استادان این تأثیر تحت هم فروید. کردند استفاده درمان و تحقیق منظور به) انگیزي خواب(هیپنوتیزم
 .کرد هیپنوتیزم جایگزین را» آزاد تداعی« بعدها ولی
 صحیح است. » 2«گزینه  .34

 در مرحله قبلی از رشد.تثبیت یعنی به جاي گذاشتن بخشی از انرژي لیبیدو به طور ثابت 
 صحیح است. » 1«گزینه  .35

ها و مبادالت انرژي در شناسی پویا علمی است که درباره تغییر شکلشناسی دینامیک (پویا) را پایه گذاري کرد: روانفروید روان
 عالوه که بود عتقدم فروید. یکدیگرند به تبدیل قابل فیزیک علم نظر از آنها تمام که است انواعی داراي کند. انرژيشخیصت بحث می

.. .و تفکر و اندیشه ري،یادآو ادراك، نظیر روانی فرآیندهاي در که است موجود روانی انرژي از دیگري نوع انرژي، فیزیولوژیک اشکال بر
 را آن فروید که است یجنس غرایز به وابسته انرژي همان بیشتر که است غریزي انرژي عمدتاً روانی انرژي فروید نظر به. رودمی کار به

 .داردمی وا تکاپو و جنبش به را انسان که است محرکی انرژي لیبیدو. نامدمی لیبیدو
 صحیح است. » 2«گزینه  .36

توانیم آنها را نمونه در نظر توانیم بنگریم. اوالً میهاي مختلف میاطالعات حاصل از بیمار را به شیوهها: ها، عالیم، همبستهنمونه
ز اطالعات قابل دسترسی اي گسترده اي از مجموعهها را نمونهها یا دیگر دادههاي آزمونمشاهدات، نمرات آزمونها، پاسخبگیریم؛ یعنی 

نها را عالمت یک آدر بیرون از اتاق مشاوره در نظر بگیریم. // دومین نگرش در خصوص تفسیر اطالعات حاصل از بیمار این است که 
اي دیگر نیرومندي ایگو هه اي، اضطراب است و براي عدایی در نظر بگیریم. این عامل زیربنایی براي عدحالت یا عامل و شرایط زیربن

طرب، افت عاطفی یا هاي دیگري همبستگی دارند. وقتی رفتار مضها با چیزشود که این دادهیا انتظارات.// در دیدگاه سوم گفته می
نسی، روابط ي فعالیت جکند که وي در زمینهبینی میشود، متخصص بالینی پیشعدم توانایی تمرکز در بیمار افسرده دیده می
 اجتماعی، تمایل به کار و غیره هم مشکل دارد.

 صحیح است.» 1«گزینه  .37
 .آورند فراهم نهاد هايکشش از یکی راه سر بر ايعمده یا و جزئی موانع فراخود یا خود که پیونددمی وقوع به زمانی "فکنی درون"

 صحیح است. » 3«ینه گز .38
کنند ود دفاع میخ) در برابر اضطرابشان از Intellectualizationسازي) (طریق توجیه عقلی (عقلی با شخصیت پارانوییدي ازافراد 

 زنند.مکانیسم فرافکنی دست می صورت افراطی به ساز بهو یا براي انکار احساس خصومت زمینه
 صحیح است. » 3«گزینه  .39

 واقعیت با را تخیل حالت ولی شویم،می محظوظ خیالبافی بخش لذت تخیل از ما گرچه است، ثانوي هايفرآیند از ايهنمون خیالبافی
  .شودمی حاصل شبانه دیدن خواب در اولیه فرآیند در که است چیزي همان این و کنیمنمی اشتباه

 صحیح است. » 2«گزینه  .40
 .شود می تعریف خود فرا و نهاد بین خود منطقی و صحیح جیگريمیان صورت به بهنجاري روانکاوي، نظر نقطه از

 صحیح است. » 1«گزینه  .41
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باشد، دائماً به فردي که مرتکب عملی شده است که با اخالقیات اجتماع مغایرت دارد و یا حتی درصدد انجام آن می باطل سازي:
اطی در بیماران وسواسی بزداید. این مکانیسم دفاعی به صورت افرها بروز نوعی رفتار جبرانی دست خواهد زد تا دامن خود را از آلودگی

 دیده می شود.
 صحیح است. » 4«گزینه  .42

تی کودك یا در دهد که با پدران خود همانندسازي کنند (همانندسازي دفاعی). در مرحله آلحل عقده ادیپ در پسران زمانی رخ می
نامند ا عقده الکترا میتأثیر رشک آلت است (افراد مؤنث). عقده ادیپ در دختران ربرد (افراد مذکر) و یا تحت اضطراب اختگی به سر می

نتقام توسط اتر است. رشک آلت تا حدودي شبیه به اضطراب اختگی است، با این تفاوت که رشک آلت با ترس از که بسیار پیچیده
انگیزد تا از آرزوهاي ی که اضطراب اختگی پسر را برمیمادر توأم نیست، زیرا تنبیه اختگی براي آن معنی و مفهومی ندارد. درحال

کند همانندسازي دهد و تمایلش نسبت به پدرش را سرکوب مینامشروع خود چشم بپوشد. همانندسازي که دختر با مادر انجام می
هاي روانی به حل ناموفق ريدفاعی نام دارد. به اعتقاد فروید حل عقده ادیپ از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا پیدایش تمام بیما

 شود.این عقده مربوط می
 صحیح است. » 2«گزینه  .43

شود. سرکوبی یفرآیندي است که به وسیله آن یک کشش نامطلوب بطور فعال و کامل، از صحنه هشیاري فرد بیرون رانده مسرکوبی: 
ار دارند. دیگر درخدمت مکانیسم سرکوبی قر هاي دفاعیدهد. اکثر مکانیسمبرخالف تصعید نیروي زیادي را به خود اختصاص می

ت بیشتر باشد، است؛ عملی است کامالً ناخودآگاهانه. هرچه نفوذ فراخود درساختمان شخصی "خود"سرکوبی وسیله اصلی ترین دفاع 
گاهی و دیگري دآواپس زنی یا سرکوب بیشتر خواهد بود. واپس زنی دو روند جداگانه دارد: یکی بیرون راندن مواد شرم آور از خو

 جلوگیري از تجلی مجدد آنها در سطح خودآگاهی.
 صحیح است. » 4«گزینه  .44

 مراجعه شود. 42به پاسخ سوال 
  صحیح است.» 2«گزینه  .45

اند لبی که به خواب آمدهکوشد تا با بررسی مطارویا شاهراهی براي رسیدن به حوزه ناهشیار روان است. روانکاو با تعبیر رویا می رویا:
را کشف کند.  هاي غیر مسخ شده و منحرف نشده امیال نهاییریاها و حالت "درونه"دهند رویا را تشکیل می "برونه "واقع و در 

شوند. مواد رؤیاها یشخص بیدار م ،شوندشود و وقتی مواد اید خیلی تهدیدآمیز میسانسور ایگو به هنگام خواب به طور کامل قطع نمی
حتواي آشکار رویا همان مدي اید را ارضا کنند ولی آنقدر تهدیدآمیز نیستند که ایگو را به وحشت اندازند. آنقدر مهم هستند که تا حدو

قط بر اساس فدهد و محتواي پنهان رویا نیز معناي آن است. معناي واقعی یک رویا در زندگی فرد چیزي است که عمالً روي می
 شود.هاي او مشخص میتحلیل مجموعه رویا

 صحیح است. » 2« گزینه .46
ه آرامش اولیه همراه ي مرگ که با میل به تخریب خود و بازگشت بي زندگی و غریزهاند: غریزه به اعتقاد فروید غرایز انسان دو دسته

  است.

 صحیح است. » 1« گزینه .47
  .میرود شمار به گري تحلیل روان سنت در درمانی نوین هايشیوه از مدت کوتاه روانپویشی رویکرد

 
 



ی  ١رتبھ یــکـــــــــ - انــیـک                                    100            شناسی بالینیبانک تست روان                       شناروانو ارشد دک

 

 صحیح است. » 2« نهگزی .48
این  نام دارد. (splitting)سازي  دوپاره هاي دفاعیو یکی از مکانیزم هاي اصلی پاتولوژيمزدر رویکرد روابط موضوعی یکی از مکانی

منجر به  این کودك موجب دوپارگی ارتباط و (سرپرست) و هاي اولیه زندگی بین والددیدگاه معتقد است مشکالت ارتباطی سال
  شود.هاي وسواسی میاختالل

 صحیح است. » 3« گزینه .49
شود، تفسیر رابطه هایی که از طریق آن به تسهیل بینش و بصیرت در بیمار کمک میهاي روانپویشی یکی از بهترین روشدر درمان

 ن خود پی ببرد. لدیشود تا از این طریق به ماهیت رابطه با واانتقالی و احساساتی است که در مراجع نسبت به درمانگر ایجاد می

 صحیح است.» 4« گزینه .50
به طور  احساس و نیت خود را  یا واکنش وارونه زمانی است که شما واکنش سازي : (Reaction Formation)واکنش سازي 

رد، نسبت ان دیگر داکنید، نوعی تظاهر و وانمود کردن. مثال: مردي که گرایش به مرداغراق آمیزي (عکس آن چیزي که بوده) ابراز می
رام گذاشته و به اصطالح آید اما بیشتر از میهمانان دیگر به وي احتکند. مثال: شما از مهمانی بدتان میبازان ابراز نفرت میبه همجنس
کند. مثال: یک مرد مند نگردد با همکار مرد خود بدرفتاري میگیرید. مثال: زن متاهل از بیم آنکه همکارش به وي عالقهتحویلش می

دانشگاهی که تصور  هاي جنسی خود را پنهان سازد. مثال: استادخواهد تردیدها و ناتوانیشن و پرخاشگر ممکن است با این رفتار میخ
  .کندها و اصطالحات پیچیده و علمی استفاده میکند از دانش علمی کافی برخوردار نیست بیشتر از واژهمی

 صحیح است. » 2« گزینه .51

بلکه ي نیستند، ازي علتی دارد و هیچ چیز تصادفی نیست. لغرش کالمی و فراموش کردن قرارها اشتباهات ساده به نظر فروید هر چی
  تجلی هشیارانه یک آرزوي ناهشیارند.

 صحیح است. » 1«گزینه  .52
هاي درون ارضشود که در آن فرد در هدایت تمایالت و تعگیري هیستري به عنوان اختالل روانی شناخته میدر نظریه روان تحلیل

یر بی روانی خود به سمت مسیر صحیح، ناتوان و شکست خورده است و در عوض این تعارضات را به صورت مشکالت جسمانی نظ
 دهد.حسی و فلج و کري و کوري هیستریک، خود را نشان می

 صحیح است.» 4«گزینه  .53
 شود.وي ناشاد وارد مرحله بزرگسالی میطبق نظریه روان تحلیلگري فرد در اختالل شخصیت نمایشی مانند دخرکوچول

ناسی روانی شاین گزینه به صورت مستقیم در جزوه نیست اما با توجه به توضیحات مربوط به اختالل شخصیت نمایشی در جزوه آسیب 
 و توضیحات مربوط به نظریه روانکاوي در جزوه بالینی به آسانی قابل استنباط است.

 صحیح است. » 2«گزینه  .54
سیر ا سبت به درتف ست که مراجع ن سی ا سیراحسا سیر انتقال، تف ست. در واقع تف مانگر پیدا می نتقال مهمترین روش براي ایجاد بینش ا

 .پی ببرد  کند تا از این طریق مراجع به ماهیت رابطه خود و والدینش
 صحیح است. » 2«گزینه  .55

شار« با توجه به تعریف فرافکنی  صورت که احبرخورد فرد با تعارض هیجانی یا ف سات و یا فاکار غیر قابل قبول هاي روانی درونی و بیرونی به این  سا
جلد دوم جزوه  1ارجاع به ضمیمه یابیم که پاسخ این سوال مکانسیم دفاعی فرافکنی است. (به سادگی در می» خود را به غلط به دیگران نسبت میدهد.

 آسیب شناسی روانی کیهان)
 صحیح است. » 1«گزینه  .56
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پاسخ این سوال در تعاریف » اند.دهشهاي ناهشیار احساسات، افکار یا رفتارهاي نامعقولی که موجب درماندگی و بدبختی فرد یعنی شناخت تعیین کننده بینش«
ناخودآگاه سوق  هاي قدیمی بهیابیم که منظور از  آگاهی تدریجی درمانجو از اینکه چگونه کشمکشمرسوم بینش تصریح نشده است ولی باکمی تعمق در می

 باشد.می» نجوآگاهی تدریجی درما«دهند، بینش است. واژه کلیدي در این سوال همان شوند و خود را به صورت بیماري نشان میداده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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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