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کلیه مباحث آمار و روش تحقیق
کلیه مباحث روش تحقیق کلیه مباحث آمار  آمار و روش تحقیق

سی سوال درک مطلب

سی سوال درک مطلب با شیوه سوال زیر:  
جزئیات ناموجود، استنباطی، واژگان، هدف نویسنده، پاراگراف بعد، 

در کجای متن، نظر نویسنده، آهنگ متن، متن به چه چیز جواب 
نداده، مفهوم جمله، تعریف اصطالح 

سی سوال درک مطلب با شیوه سوال زیر: 
عنوان، جزئیات موجود، ارجاعات ضمیری، استنباطی، واژگان، 

پاراگراف قبل، وارد کردن جمله به متن، ساختار مطالب 

زبان انگلیسی

کلیه مباحث روان شناسی مرضی و کوکان استثنایی

روان شناسی مرضی: 
وسواس فکری عملی و اختالالت مرتبط‐ اختالالت مرتبط با سانحه 

و عوامل استرس زا‐ اختالالت تجزیەای‐ اختالل عالئم جسمی و 
اختالالت مرتبط‐ اختالالت تغذیه و خوردن‐ اختالالت دفع‐ 

اختالالت خواب و بیداری‐ اختالالت عملکرد جنسی‐ نارضایتی 
جنسی‐ اختالالت نابهنجاری جنسی (پارافیلیک)‐ اختالالت 

مرتبط با مواد و اعتیادآور‐ اختالالت عصبی شناختی‐ اختالالت 
شخصیت 

کودکان استثنایی: 
 اختالل های کمبود توجه‐ صرع‐ اختالالت سازگاری‐ اختالالت 

رفتار ایذایی، کنترل تکانه، سلوک‐ اختالالت تغذیه، خوردن در 
شیرخوارگی و اوایل کودکی‐ اختالل های تیک‐ اختالل های دفعی‐

سایر اختالل های شیرخوارگی، کودکی یا نوجوانان‐ اختالل های 
خلقی در کودکان و نوجوانان‐ اسکیزوفرنی زودآغاز‐ سومصرف 

مواد در نوجوانان‐ سایر مسائل دوران کودکی 

روان شناسی مرضی: 
معنای نابهنجاری و تعریف اختالل روانی‐ الگوهای شناسایی و 

درمان نابهنجاری‐ تحقیق و ارزیابی نابهنجاری‐ طبقەبندی و 
تشخیص‐ طیف اسکیزوفرنیا و سایر اختالالت روانپریشانه دیگر‐  

اختالل دوقطبی و اختالالت مربوط‐ اختالالت افسردگی‐ 
اختالالت اضطرابی 

 

 
کودکان استثنایی: 

مقدمه کودکان استثنایی‐ کودکان و نوجوانان عقب مانده‐ کودکان 
تیزهوش‐ نابینایان‐ ناشنوایان‐ معلولیت های جسمی و حرکتی‐ 

اختالالت اختصاصی رشد‐ اختالالت فراگیر رشد  

روان شناسی مرضی و کودکان 
استثنایی
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کلیه مباحث روانشناسی رشد

نظریه رشدی شناختی پیاژه ‐ مراحل رشد اخالقی و نظریه کلبرگ‐  
نظریه روانی اجتماعی اریکسون ‐ نظریه ارگانیسمی و تطبیقی ورنر‐ 

نظریە یادگیری اجتماعی بندورا‐  نظریه تفردجدایی ماهلر‐ 
آنافروید‐ نظریه یادگیری و شرطی سازی (پاولف، اسکینر، 

واتسون)‐  نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی‐  نظریه زیستی 
گزل‐  نظام والن‐ نظریه کردارشناسی (داروین، لورنز و تین برگر، 

بالبی و اینزورث)‐ فراگیری زبان و نظریه رشد زبان چامسکی‐ 
نظریه لئون تی یف‐ نظریه روان تحلیل گری اشپیتز‐ نظریه مالنی 

کالین‐ مالک های بازی‐ تقلید‐ جیمز مارسیا‐ نظریه لوینسن و 
ویالنت‐ نظریه برونر

تاریخچه و پایەهای شکل گیری روان شناسی علمی‐ تعاریف و روش 
تحقیق‐نظریەها، مراحل و راهبردهای پژوهشی‐ مبانی زیستی و 
محیطی‐ رشد پیش از تولد، تولد و نوزادی‐ رشد در نوباوگی و 

نوپایی (کودکی اول)‐ رشد در اواسط کودکی (کودکی دوم)‐ رشد 
در اواخر کودکی (کودکی سوم)‐ رشد در نوجوانی‐ رشد در اوایل 
بزرگسالی (جوانی)‐ رشد در میان سالی‐ رشد در اواخر بزرگسالی 

(پیری)‐ مرگ، مردن و داغدیدگی‐ 
نظریە زیست بوم شناختی برون فن برنر‐ روان شناسی انسان گرا و نظریه 

رشد‐ پردازش اطالعات و نظریه ارتباط‐ نظام روان تحلیل گری و 
نظریه فروید 

روان شناسی رشد

کلیه مباحث علم النفس

سهروردی‐ مالصدرا‐ ابن عربی‐ موالنا و شمس تبریزی‐ 
خواجەنصیرالدین طوسی‐ نظریەهای جدید در روان شناسی‐ هوش 
و عقل‐ شخصیت‐ غریزه و فطرت‐ نفس و خودآگاهی‐ سالمت 

روانی و نابهنجاری

انسان در قرآن‐ کندی‐ فارابی‐ ابن سینا‐ غزالی علم النفس

کلیه مباحث روان شناسی بالینی

قضاوت بالینی‐ مداخالت روان شناسی‐ دیدگاه روان کاوی‐ روان 
شناسی فردی آدلر‐ رویکردهای انسان گرایی‐ رویکرد رفتاری و 

شناختی رفتاری‐ درمان تحلیل تبادلی اریک برن‐ واقعیت درمانی 
گالسر‐ سایر رویکردهای درمانی

مقدمه و تاریخچه روان شناسی بالینی‐ روش های تحقیق در 
روان شناسی بالینی‐ تشخیص و طبقەبندی مشکالت روانی‐ 

سنجش بالینی‐ آزمون گیری در روان شناسی بالینی‐ آزمون های 
هوش‐ سنجش شخصیت 

روان شناسی بالینی

کلیه مباحث روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان
قسمت انگیزش و هیجان قسمت روان شناسی فیزیولوژیک روان شناسی فیزیولوژیک، 

انگیزش و هیجان
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