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 درصد از دروس اصلی( 45رایگان )هطالعه آزهون های تابستانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس

 

 آزهوى اول  

 %اول هطالة(52)

52/52/79 

 آزهوى دوم  

 %دوم هطالة(52)

52/52/79 

 آزهوى سوم

 % اول(25)جاهع 

32/59/79 

 آمار

 ٔفبٞیٓ ٔمذٔبتی آٔبس تٛكیفی

ا٘ٛاع ؿبخق ٞبی ٔشوضی ؿبُٔ:ٔیبٍ٘یٗ 

ؿبخق ٞبی  ا٘ٛاع-حؼبثی،ٔیبٍ٘یٗ ٞٙذػی، ٔیب٘ٝ ٚ ٔذ

پشاوٙذٌی ؿبُٔ:دأٙٝ،ٚاسیب٘غ،ا٘حشاف ٔؼیبس،لذسٔغّك 

 ا٘ٛاع چِٛىی، -چبسن ٞب-ضشیت تغییشات-ا٘حشافبت

ٔفبٞیٓ اػبػی احتٕبالت:آ٘بِیض تشویجی 

  -احتٕبَ ؿشعی-احتٕبَ -ؿبُٔ)تجذیُ،تشویت،تشتیت(

 احتٕبَ ٔىُٕ -لبٖ٘ٛ ثیض-احتٕبَ اجتٕبع

ا٘ٛاع تٛصیغ ٞبی پیٛػتٝ -پٛاػٗ(-دٚ جّٕٝ ای-ا٘ٛاع تٛصیغ ٞبی ٌؼؼتٝ ؿبُٔ:)ثشِ٘ٛی

 ٚیظٌی ٞبی ػٕذٜ تٛصیغ ٘شٔبَ،-ؿبُٔ:)تٛصیغ ٘شٔبَ ٚ تٛصیغ ٘شٔبَ اػتب٘ذاسد(

تٛصیغ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ٛ٘ٝ،لضیٝ حذٔشوضی، تٛصیغ تفبٚت ثیٗ دٚ ٔیبٍ٘یٗ،تٛصیغ ٘ؼجت ٕ٘ٛ٘ٝ،تٛصیغ 

ٗ جبٔؼٝ،حذٚداعٕیٙبٖ تفبٚت ثیٗ دٚ ٘ؼجت ٕ٘ٛ٘ٝ،ثشآٚسد فبكّٝ ای، حذٚداعٕیٙبٖ ٔیبٍ٘ی

تفبٚت ثیٗ ٔیبٍ٘یٟٙبی دٚجٕؼیت،حذٚداعٕیٙبٖ ٘ؼجت جٕؼیت،حذٚداعٕیٙبٖ تفبٚت ثیٗ دٚ 

، تؼییٗ ا٘ذاصٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشای ٔیبٍ٘یٟٙبی تخٕیٙی، تؼییٗ ا٘ذاصٜ ٕ٘ٛ٘ٝ دس t٘ؼجت ٕ٘ٛ٘ٝ، تٛصیغ 

 ٔٛسد ثشآٚسد ٘ؼجت ٞب

 %05جامع 

 

 زتاى

 1-ایٙتش اوـٗ

Developing-ػغح ٔمذٔبتی 

 2-ایٙتش اوـٗ

Developing-ػغح ٔتٛػظ 
 
 %05جامع 
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 هرحله آزهون پاییس و زهستان  4

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهون اول  

9/59/99 

 آزهون دوم  

 %دوم مطالب(52)

9/05/99 

 آزهون سوم

4/00/99 

 آزهون چهارم  
 %سوم مطالب(52)

2/01/99 

 آزهون پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

13/01/99 

شناسی آسیة

 روانی

)دِیشیْٛ، صٚاَ ػمُ، 11فلَٛ 

-اختالالت ؿٙبختی ٚ ٘ؼیب٘ی(

سٚا٘ی ػفٛ٘ت )جٙجٝ ٞبی ػلجی 11

ٚیشٚع ٘مق ایٕٙی ا٘ؼبٖ ٚ ػٙذسْ 

)اختالِت 12-٘مق ایٕٙی اوتؼبثی(

ٚاثؼتٝ ثٝ ٔٛاد( فلَٛ 

)ػبیش 14-)اػىیضٚفش٘ی(13

 اختالالت ػبیىٛتیه(

 

)اختالالت 16ٚ فلُ  -)اختالالت خّمی(15

-)اختالالت ؿجٝ جؼٕی(17اضغشاثی( ٚ فلُ 

-)٘ـبٍ٘بٖ خؼتٍی ٔضٔٗ ٚ ضؼف اػلبة(18

 ػبختٍی( )اختالالت19

 

 %  25جامع 

 اول مطالب

)تٕبیالت 21-ای( )اختالالت تجضی21ٝ

)اختالالت 22جٙؼی ا٘ؼبٖ( فلَٛ 

-)اختالالت خٛسدٖ(23-ٞٛیت جٙؼی(

 )خٛاة عجیؼی ٚ اختالالت خٛاة(24

 

)اختالالت وٙتشَ تىب٘ٝ وٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ 25

-ای دیٍش عجمٝ ثٙذی ٘ـذٜ ا٘ذ(

)اختالالت 27-)اختالالت ا٘غجبق(26

)ػٛأُ ؿٙبختی 28-ؿخلیت(

 عجی ٚ عت سٚاٖ تٙی( ٔؤثشثشٚضؼیت

 

های نظریه

 شخصیت

)دسآٔذی ثش ٘ظشیٝ 1فلَٛ 

-)فشٚیذ: سٚا٘ىبٚی(2-ؿخلیت(

-)آدِش: سٚا٘ـٙبػی فشدٍ٘ش(3

 )یًٛ٘: سٚا٘ـٙبػی تحّیّی(4

 

)ٞٛس٘بی: 6-)وّیٗ: ٘ظشیٝ سٚاثظ ؿیء5فلَٛ 

)فشْٚ: سٚا٘ىبٚی 7-٘ظشیٝ سٚا٘ىبٚی اجتٕبػی(

-فشدی()ػبِیٛاٖ: ٘ظشیٝ ٔیب8ٖ-ا٘ؼبٍ٘شا(

 )اسیىؼٖٛ: ٘ظشیٝ ثؼبفشٚیذی(9

 %  25جامع 

 اول مطالب

-)اػىیٙش: تحّیُ سفتبسی(11فلَٛ 

-ؿٙبختی(-)ثٙذٚسا: ٘ظشیٝ اجتٕبػی11

)ساتش ٚ ٔیـُ: ٘ظشیٝ یبدٌیشی 12

)وتُ ٚ آیضً٘: 13-اجتٕبػی(-ؿٙبختی

فلَٛ  ٞبی كفت ٚ ػبّٔی(٘ظشیٝ

 ٙبػی فشدی()آِجٛست: سٚا٘ـ14

 

-ٞبی فشدی()وّی:سٚا٘ـٙبػی ػبص15ٜ

-)ساجشص:٘ظشیٝ فشدٔذاس(16

-پٛیـی(-ٍ٘ش)ٔضِٛ:٘ظشیٝ و17ُ

 )ٔی: سٚا٘ـٙبػی ٚجٛدی(18

 

های نظریه

 درهانیرواى

-)ٔمذٔٝ ٚ ٔشٚس وّی(1فلَٛ 

)ٔؼبئُ اخاللی دس 3-)ٔـبٚس(2

)٘ظشیٝ سٚاٖ 4-وبسثؼت ٔـبٚسٜ(

 وبٚی(

 

-)دسٔبٖ ٚجٛدی(6فلَٛ  )دسٔبٖ آدِشی(5

 )دسٔبٖ ٌـتبِتی(8-)دسٔبٖ فشدٔذاس(7

 

 %  25جامع 

 اول مطالب

)سفتبس دسٔب٘ی اص دسٔبٖ ٔٛاجٝ  9فلَٛ 

-(سفتبسی-ؿٙبختی دسٔبٖ)11 –ػبصی( 

 دسٔبٖ)12-(دسٔب٘ی ٚالؼیت)11

 دیذٌبٜ اص فٕٙیؼتی دسٔبٖ تب فٕٙیؼتی

 (چٙذفشٍٞٙی

 

-)سٚیىشدٞبی پؼت ٔذسٖ(13

-خب٘ٛادٜ()٘ظشیٝ ػیؼتٓ ٞبی 14

-)سٚیىشد یىپبسچٝ ٍ٘ش(15

ثب  ٍ٘ش ثىبسثشدٖ )سٚیىشدیىپبسچ16ٝ

 اػتٗ(

 

ارزیاتی 

 روانشناختی

)ثبفت ػٙجؾ 2-)ٔمذٔٝ(1فلَٛ 

-)ٔلبحجٝ ػٙجـی(3-ثبِیٙی(

 پشػـٙبٔٝ)7-(ٚوؼّش حبفظٝ ٔمیبػٟبی)6

-(ػٛتب ٔیٙٝ ٚجٟی چٙذ ؿخلیتی

 %  25جامع 

 اول مطالب

-)پشػـٙبٔٝ سٚا٘ی وبِیفش٘یب( 9فلَٛ 

)آصٖٔٛ ا٘ذسیبفت 11-)آصٖٔٛ سٚسؿبخ(11

)ػالئٓ ٚ ٘ـب٘ٝ ٞب دس  8فلُ 

)عجمٝ ثٙذی دس 9سٚا٘پضؿىی(ٚ فلُ 
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)هصاحثه ی 

تالینی وآزهونهای 

 روانشناختی(

)  5فلَٛ  -)ػٙجؾ سفتبسی(4

 ٔمیبع ٞٛؿی ٚوؼّش(

 

 فلُ( ٔیّٖٛ ثبِیٙی ٔحٛسی چٙذ پشػـٙبٔٝ)8

وبپالٖ)ٔؼبیٙٝ ثبِیٙی  سٚا٘پضؿىی خالكٝ 7

 (ثیٕبسٖ دس سٚا٘پضؿىی اص ٔؼبیٙٝ جؼٕی 

 

)٘مبؿی ٞبی فشافىٗ( 12ٔٛضٛع( 

)اثضاسٞبی وٛتبٜ ثشای ثش٘بٔٝ سیضی 13

دسٔبٖ، ٘ظبست ٚ ػٙجؾ پیبٔذ( 

 (سإٞٙبی ػٙجؾ سٚا٘ی

سٚا٘پضؿىی ٚ ٔمیبع ٞبی دسجٝ 

فلَٛ   ثٙذی دس سٚا٘پضؿىی(

 ٞبی آػیت ػٙجؾ  )غشثبٍِشی14

ٙجؾ سٚا٘ی ٚ )ػ15-سٚا٘ی(-یػلج

)ٌضاسؽ 16-ثش٘بٔٝ یضی دسٔبٖ(

 سٚا٘ـٙبختی(

روانشناسی 

 عووهی

 سٚا٘ـٙبػی صٔیٙٝ )

(ٞیٍّبسد  

-ٔبٞیت سٚا٘ـٙبػی(( 1فلَٛ 

ؿٙبختی )ٔجب٘ی صیؼت2

-)سؿذ سٚا٘ی(3-سٚا٘ـٙبػی(

 )ادسان(5)فشایٙذٞبی حؼی( 4

 

-)یبدٌیشی ٚ ؿشعی7-)ٞـیبسی(6فلَٛ 

فلَٛ )صثبٖ ٚ ا٘ذیـٝ( 9)حبفظٝ( 8-ػبصی(

 ٞبی ثٙیبدی()اٍ٘یض11ٜ

 

 %  25جامع 

 اول مطالب

)تفبٚتٟبی فشدی( 12-)ٞیجبٖ(11

)فـبس سٚا٘ی، ػالٔت ٚ 14)ؿخلیت( 13

)سٚا٘ـٙبػی 15ٔمبثّٝ ثب فـبس( فلَٛ 

 ٘بثٟٙجبسی(

 

)ؿٙبخت 17)سٚؿٟبی دسٔبٖ(16

-اجتٕبػی ٚ احؼبػبت اجتٕبػی(

)تؼبُٔ اجتٕبػی ٚ ٘فٛر 18

آٔبسی  ٚ پیٛػت)سٚؿٟبی -اجتٕبػی(

 ٌیشی(ٚ ا٘ذاصٜ

روانشناسی 

 رشذ
(ِٛسا ثشن ) 

)تبسیخچٝ، ٘ظشیٝ ٚ 1فلَٛ 

)ٔجب٘ی 2-ساٞجشدٞبی پظٚٞـی(

)سؿذ پیؾ اص 3-صیؼتی ٚ ٔحیغی(

)سؿذ  4-تِٛذ، تِٛذ ٚ ٘ٛصاد(

جؼٕب٘ی دس ٘ٛثبٌٚی ٚ ٘ٛپبیی(فلَٛ 

)سؿذ ؿٙبختی دس ٘ٛثبٌٚی ٚ 5

 ٘ٛپبیی(

)سؿذ ٞیجب٘ی ٚ اجتٕبػی دس ٘ٛثبٌٚی ٚ 6

)سؿذ جؼٕب٘ی ٚ ؿٙبختی دس اٚایُ 7-٘ٛپبیی(

)سؿذ ٞیجب٘ی ٚ اجتٕبػی دس اٚایُ 8-وٛدوی(

)سؿذ جؼٕب٘ی ٚ ؿٙبختی دس اٚایُ 9-وٛدوی(

)سؿذ ٞیجب٘ی ٚ اجتٕبػی 11وٛدوی( فلَٛ 

 دس اٚاػظ وٛدوی(

 %  25جامع 

 اول مطالب

)سؿذ جؼٕب٘ی ٚ ؿٙبختی دس 11

)سؿذ ٞیجب٘ی ٚ اجتٕبػی 12-٘ٛجٛا٘ی(

)سؿذ جؼٕب٘ی ٚ 13-٘ی(دس ٘ٛجٛا

)سؿذ 14-ؿٙبختی دس اٚایُ ثضسٌؼبِی(

ٞیجب٘ی ٚ اجتٕبػی دس اٚایُ ثضسٌؼبِی( 

)سؿذ جؼٕب٘ی ٚ ؿٙبختی دس 15فلَٛ 

 ٔیب٘ؼبِی(

)سؿذ ٞیجب٘ی ٚ اجتٕبػی دس 16

)سؿذ جؼٕب٘ی ٚ 17-ٔیب٘ؼبِی(

-ؿٙبختی دس اٚاخش ثضسٌؼبِی(

)سؿذ ٞیجب٘ی ٚ اجتٕبػی دس اٚاخش 18

شي، ٔشدٖ، ٚ )19ٔ-ثضسٌؼبِی(

 داغذیذٌی(

تنیادهای 

تیولوشیکی و 

فیسیولوشیکی 

 رفتار

 فصل اول: هثاحث کلی

 فصل دوم: خواب و تیذاری

 فصل سوم: تنظین درونی

 فصل چهارم: رفتارهای تولیذ هثل

 فصل پنجن: رفتارهای هیجانی

فصل ششن: زیست شناسی یادگیری و 

 حافظه

 %  25جاهع 

 اول هطالة

 کارکردهای شناختیفصل هفتن: 

فصل هشتن: اختالل های رواى 

 شناختی

 فصل نهن: دستگاه عصثی

فصل دهن: تیواری های 

 نورولوشیک

روانشناسی 

 تالینی

ٔفبٞیٓ اػبػی )فلُ 1ثخؾ

سٚا٘ـٙبػی ثبِیٙی 1

ٌزؿتٝ ٚحبَ 2چیؼت؟،فلُ

سٚا٘ـٙبػی ثبِیٙی( 

ٚیظٌی ٞبی 3ػٙجؾ)فل2ُثخؾ

اكّی ػٙجؾ 

ٚٔـبٞذٜ ،ٔلبحجٝ 4ثبِیٙی،فلُ

،ٚیظٌی ٞبی 6ٔذاخالت ثبِیٙی)فلُ 3ثخؾ

،سٚا٘ذسٔب٘ی ٞبی 7اػبػی ٔذاخالت ثبِیٙی،فلُ

،سٚا٘ذسٔب٘ی ٞبی 8سٚا٘پٛیـی ٚا٘ؼبٍ٘شا،فلُ

،ػبیشٔذاخالت 9سفتبسی،فلُ-سفتبسی ٚؿٙبختی

تحمیك دسثبسٜ ی ٔذاخالت 11ثبِیٙی،فلُ

 ثبِیٙی(

 

 %  25جامع 

 اول مطالب

تخلق ٞبی سٚا٘ـٙبػی 4ثخؾ

،سٚا٘ـٙبػی ثبِیٙی 11ثبِیٙی)فلُ

،سٚا٘ـٙبػی 12وٛدن،فلُ

،سٚا٘ـٙبػی ثبِیٙی 13ػالٔتی،فلُ

 ،سٚا٘ـٙبػی لب٘ٛ٘ی(14ػلت ٍ٘ش،فلُ

 

آیٙذٜ ی سٚا٘ـٙبػی ثبِیٙی 5ثخؾ

ٚجبیٍبٜ احتٕبِی ؿٕب 

،ٔؼبئُ حشفٝ ای 15دسآٖ)فلُ

،ٚسٚدثٝ 16دسسٚا٘ـٙبػی ثبِیٙی،فلُ

دا٘ـىذٜ ی تحلیالت تىٕیّی 

 سٚا٘ـٙبػی ثبِیٙی(
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آصٖٔٛ  5دسسٚا٘ـٙبػی ثبِیٙی،فلُ

 ٌیشی دسسٚا٘ـٙبػی ثبِیٙی(

 آهار

 ٔفبٞیٓ ٔمذٔبتی آٔبس تٛكیفی

ا٘ٛاع ؿبخق ٞبی ٔشوضی 

ؿبُٔ:ٔیبٍ٘یٗ حؼبثی،ٔیبٍ٘یٗ 

ؿبخق ا٘ٛاع -ٞٙذػی، ٔیب٘ٝ ٚ ٔذ

ٞبی پشاوٙذٌی 

ؿبُٔ:دأٙٝ،ٚاسیب٘غ،ا٘حشاف 

ضشیت -ٔؼیبس،لذسٔغّك ا٘حشافبت

 ا٘ٛاع چِٛىی، -چبسن ٞب-تغییشات

ٔفبٞیٓ اػبػی احتٕبالت:آ٘بِیض 

تشویجی 

 -ؿبُٔ)تجذیُ،تشویت،تشتیت(

احتٕبَ   -احتٕبَ ؿشعی-احتٕبَ

 احتٕبَ ٔىُٕ -لبٖ٘ٛ ثیض-اجتٕبع

دٚ -ا٘ٛاع تٛصیغ ٞبی ٌؼؼتٝ ؿبُٔ:)ثشِ٘ٛی

ا٘ٛاع تٛصیغ ٞبی پیٛػتٝ -پٛاػٗ(-جّٕٝ ای

-ؿبُٔ:)تٛصیغ ٘شٔبَ ٚ تٛصیغ ٘شٔبَ اػتب٘ذاسد(

 ٚیظٌی ٞبی ػٕذٜ تٛصیغ ٘شٔبَ،

تٛصیغ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ٛ٘ٝ،لضیٝ حذٔشوضی، تٛصیغ 

تفبٚت ثیٗ دٚ ٔیبٍ٘یٗ،تٛصیغ ٘ؼجت 

ٕ٘ٛ٘ٝ،تٛصیغ تفبٚت ثیٗ دٚ ٘ؼجت ٕ٘ٛ٘ٝ،ثشآٚسد 

 فبكّٝ ای، حذٚداعٕیٙبٖ ٔیبٍ٘یٗ

جبٔؼٝ،حذٚداعٕیٙبٖ تفبٚت ثیٗ ٔیبٍ٘یٟٙبی 

دٚجٕؼیت،حذٚداعٕیٙبٖ ٘ؼجت 

جٕؼیت،حذٚداعٕیٙبٖ تفبٚت ثیٗ دٚ ٘ؼجت 

، تؼییٗ ا٘ذاصٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشای tٕ٘ٛ٘ٝ، تٛصیغ 

ٔیبٍ٘یٟٙبی تخٕیٙی، تؼییٗ ا٘ذاصٜ ٕ٘ٛ٘ٝ دس 

 ٔٛسد ثشآٚسد ٘ؼجت ٞب

 %  25جامع 

 اول مطالب

ا٘ٛاع ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی ؿبُٔ:)تلبدفی 

ٔفبٞیٓ -ػبدٜ،ٔٙظٓ،عجمٝ ای،خٛؿٝ ای(

اِٚیٝ آصٖٔٛ فشضی ؿبُٔ:)فشضیٝ 

ػبصی،تؼییٗ أبسٜ آصٖٔٛ، تٛاٖ آصٖٔٛ، 

 ا٘ٛاع خغبٞب(

ا٘ٛاع آصٖٔٛ ٞب ؿبُٔ:)آصٖٔٛ ٔیبٍ٘یٗ -

یه جبٔؼٝ ٚ دٚجبٔؼٝ،آصٖٔٛ 

-Pٚاسیب٘غ،آصٖٔٛ ٘ؼجت،ٔفْٟٛ 

Value،) 

-عشح وبٔال تلبدفی-تحّیُ ٚاسیب٘غ

ٞبی ٔؼٙی داس ثیٗ آصٖٔٛ ثشای تفبٚت 

عشح ثّٛوی -ٞشیه اص صٚج ٔیبٍ٘یٗ ٞب

 تلبدفی

ٔؼبدِٝ سٌشػیٖٛ ٕ٘ٛ٘ٝ، ٕ٘ٛ٘ٝ 

پشاوٙؾ، ضشیت تؼییٗ، آصٖٔٛ فشضیٝ 

، β، حذٚد اعٕیٙبٖ ثشای  βثشای 

ضشیت ٕٞجؼتٍی پیشػٗ،ا٘ٛاع 

ٔؼىٛع(، حذٚد -ٕٞجؼتٍی)ٔؼتمیٓ

،آصٖٔٛ تحّیُ ρاعٕیٙبٖ ثشای 

 ٚاسیب٘غ ثشای سٌشػیٖٛ چٙذٌب٘ٝ،

خٛاف سیبضی تٛصیغ ٔجزٚس وبی، 

آصٖٔٛ ٞبی ثشاص٘ذٌی، آصٖٔٛ 

اػتمالَ، آصٖٔٛ دلیك فیـش،آصٖٔٛ 

ػالٔت، آصٖٔٛ ٔیب٘ٝ، آصٖٔٛ ثشاص٘ذٌی 

وٍِٕٛشٚف اػٕیش٘ف، ضشیت 

 ٕٞجؼتٍی ستجٝ ای اػپشٔٗ

 روش تحقیق

فلُ اَٚ: ػّٓ ٚ سٚؽ ٞبی 

فلُ دْٚ: تحمیك ٚ  -ػّٕی

فلُ ػْٛ:  -ٔفبٞیٓ اػبػی آٖ

 ٔؼئّٝ ٚثیبٖ فشضیٝ ا٘تخبة

فلُ چٟبسْ: ٔغبِؼٝ ٔٙبثغ ٔشثٛط ثٝ 

فلُ پٙجٓ: جبٔؼٝ ٚ  -ٔٛضٛع ٔٛسد تحمیك

 فلُ ؿـٓ: تحمیك صٔیٙٝ یبثی -ٕ٘ٛ٘ٝ

 %  25جامع 

 اول مطالب

فلُ  -فلُ ٞفتٓ: تحمیك آصٔبیـی

ٞـتٓ: آصٔبیؾ ٔیذا٘ی ٚ عشح ٞبی 

فلُ ٟ٘ٓ:  -دسٖٚ آصٔٛد٘ی ٞب

فلُ دٞٓ: پظٚٞؾ  -پظٚٞؾ تبسیخی

 دس ػُٕ

فلُ یبصدٞٓ: تحمیك پغ 

فلُ  -ٔمبیؼٝ ای –سٚیذادی ػّی 

فلُ  -دٚاصدٞٓ: تحمیك ویفی

 ػیضدٞٓ:  تجضیٝ ٚ تحّیُ اعالػبت

 

 

 زبان

 1-اینتر اکشن 

Developing-سطح  مقدماتی 

 2-اینتر اکشن

Develophng-سطح متوسط 
 %  25جامع 

 اول مطالب

 3-اینتر اکشن

 تافل

Develophng- سطح پیشرفته 

ESM1-ESM2 
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 هرحله آزهون بهار و تابستان  4

 نام درس

 

 آزمون ششم

12/0/98 

 ٪ اول(05 جامع )آزمون هفتم

02/1/98 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

05/2/98 

 آزمون نهم

13/2/98 

 آزمون دهم

9/3/98 

شناسی آسیة

 روانی

 %05جامع 

 دوم مطالب

 

 

-اختالالت ؿٙبختی ٚ ٘ؼیب٘ی()دِیشیْٛ، صٚاَ ػمُ، 11فلَٛ 

)جٙجٝ ٞبی ػلجی سٚا٘ی ػفٛ٘ت ٚیشٚع ٘مق ایٕٙی 11

)اختالِت ٚاثؼتٝ 12-ا٘ؼبٖ ٚ ػٙذسْ ٘مق ایٕٙی اوتؼبثی(

)ػبیش اختالالت 14-)اػىیضٚفش٘ی(13ثٝ ٔٛاد( فلَٛ 

 ػبیىٛتیه(

)اختالالت اضغشاثی( ٚ 16ٚ فلُ  -)اختالالت خّمی(15

ـبٍ٘بٖ خؼتٍی )18٘-)اختالالت ؿجٝ جؼٕی(17فلُ 

 )اختالالت ػبختٍی(19-ٔضٔٗ ٚ ضؼف اػلبة(

)تٕبیالت جٙؼی ا٘ؼبٖ( 21-ای( )اختالالت تجضی21ٝ

)اختالالت 23-)اختالالت ٞٛیت جٙؼی(22فلَٛ 

 )خٛاة عجیؼی ٚ اختالالت خٛاة(24-خٛسدٖ(

)اختالالت وٙتشَ تىب٘ٝ وٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای دیٍش عجمٝ 25

)اختالالت 27-ا٘غجبق()اختالالت 26-ثٙذی ٘ـذٜ ا٘ذ(

عجی ٚ عت  )ػٛأُ ؿٙبختی ٔؤثشثشٚضؼیت28-ؿخلیت(

 سٚاٖ تٙی(

 % 055جامع  % 055جامع 

 

های نظریه-

 شخصیت

 

 %05جامع 

  دوم مطالب

-)فشٚیذ: سٚا٘ىبٚی(2-)دسآٔذی ثش ٘ظشیٝ ؿخلیت(1فلَٛ 

 )یًٛ٘: سٚا٘ـٙبػی تحّیّی(4-)آدِش: سٚا٘ـٙبػی فشدٍ٘ش(3

)ٞٛس٘بی: ٘ظشیٝ سٚا٘ىبٚی 6-سٚاثظ ؿیء)وّیٗ: ٘ظشیٝ 5فلَٛ 

)ػبِیٛاٖ: ٘ظشیٝ 8-)فشْٚ: سٚا٘ىبٚی ا٘ؼبٍ٘شا(7-اجتٕبػی(

 )اسیىؼٖٛ: ٘ظشیٝ ثؼبفشٚیذی(9-فشدی(ٔیبٖ

 

)ثٙذٚسا: ٘ظشیٝ 11-)اػىیٙش: تحّیُ سفتبسی(11فلَٛ 

)ساتش ٚ ٔیـُ: ٘ظشیٝ یبدٌیشی 12-ؿٙبختی(-اجتٕبػی

ٞبی كفت ٚ یٝ)وتُ ٚ آیضً٘: ٘ظش13-اجتٕبػی(-ؿٙبختی

 )آِجٛست: سٚا٘ـٙبػی فشدی(14فلَٛ  ػبّٔی(

)ساجشص:٘ظشیٝ 16-ٞبی فشدی()وّی:سٚا٘ـٙبػی ػبص15ٜ

)ٔی: 18-پٛیـی(-ٍ٘ش)ٔضِٛ:٘ظشیٝ و17ُ-فشدٔذاس(

 سٚا٘ـٙبػی ٚجٛدی(

 

 % 055جامع  % 055جامع 

های نظریه-

 درهانیرواى

 %05جامع 

  دوم مطالب

)ٔؼبئُ اخاللی دس 3-)ٔـبٚس(2-وّی()ٔمذٔٝ ٚ ٔشٚس 1فلَٛ 

 )٘ظشیٝ سٚاٖ وبٚی(4-وبسثؼت ٔـبٚسٜ(

)دسٔبٖ 7-)دسٔبٖ ٚجٛدی(6فلَٛ  )دسٔبٖ آدِشی(5

 )دسٔبٖ ٌـتبِتی(8-فشدٔذاس(

 

 –)سفتبس دسٔب٘ی اص دسٔبٖ ٔٛاجٝ ػبصی(  9فلَٛ 

-(دسٔب٘ی ٚالؼیت)11-(سفتبسی-ؿٙبختی دسٔبٖ)11

 دیذٌبٜ اص فٕٙیؼتی دسٔبٖ تب فٕٙیؼتی دسٔبٖ)12

 (چٙذفشٍٞٙی

)٘ظشیٝ ػیؼتٓ ٞبی 14-)سٚیىشدٞبی پؼت ٔذسٖ(13

 )سٚیىشدیىپبسچ16ٝ-)سٚیىشد یىپبسچٝ ٍ٘ش(15-خب٘ٛادٜ(

 ثب اػتٗ( ٍ٘ش ثىبسثشدٖ

 % 055جامع  % 055جامع 

ارزیاتی 

 روانشناختی

)هصاحثه ی تالینی 

 %05جامع 

  دوم مطالب

)ٔلبحجٝ 3-ػٙجؾ ثبِیٙی()ثبفت 2-)ٔمذٔٝ(1فلَٛ 

) ٔمیبع ٞٛؿی  5فلَٛ  -)ػٙجؾ سفتبسی(4-ػٙجـی(

 ٚوؼّش(

 چٙذ ؿخلیتی پشػـٙبٔٝ)7-(ٚوؼّش حبفظٝ ٔمیبػٟبی)6

-)آصٖٔٛ سٚسؿبخ(11-)پشػـٙبٔٝ سٚا٘ی وبِیفش٘یب( 9فلَٛ 

)٘مبؿی ٞبی فشافىٗ( 12)آصٖٔٛ ا٘ذسیبفت ٔٛضٛع( 11

)اثضاسٞبی وٛتبٜ ثشای ثش٘بٔٝ سیضی دسٔبٖ، ٘ظبست ٚ 13

 (ػٙجؾ پیبٔذ( سإٞٙبی ػٙجؾ سٚا٘ی

 % 055جامع  % 055جامع 
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وآزهونهای 

 روانشناختی(
( ٔیّٖٛ ثبِیٙی ٔحٛسی چٙذ پشػـٙبٔٝ)8-(ػٛتب ٔیٙٝ ٚجٟی

وبپالٖ)ٔؼبیٙٝ ثبِیٙی ثیٕبسٖ دس  سٚا٘پضؿىی خالكٝ 7 فلُ

 (سٚا٘پضؿىی اص ٔؼبیٙٝ جؼٕی 

)عجمٝ 9)ػالئٓ ٚ ٘ـب٘ٝ ٞب دس سٚا٘پضؿىی(ٚ فلُ  8فلُ 

ثٙذی دس  ثٙذی دس سٚا٘پضؿىی ٚ ٔمیبع ٞبی دسجٝ

 ٞبی آػیت ػٙجؾ  )غشثبٍِشی14فلَٛ   سٚا٘پضؿىی(

-)ػٙجؾ سٚا٘ی ٚ ثش٘بٔٝ یضی دسٔبٖ(15-سٚا٘ی(-یػلج

 )ٌضاسؽ سٚا٘ـٙبختی(16

 روانشناسی عووهی

 روانشناسی زهینه

 هیلگارد

 %05جامع 

  دوم مطالب

ؿٙبختی )ٔجب٘ی صیؼت2-ٔبٞیت سٚا٘ـٙبػی(( 1فلَٛ 

 )ادسان(5)فشایٙذٞبی حؼی( 4-)سؿذ سٚا٘ی(3-سٚا٘ـٙبػی(

)حبفظٝ( 8-ػبصی()یبدٌیشی ٚ ؿشعی7-)ٞـیبسی(6فلَٛ 

 ٞبی ثٙیبدی()اٍ٘یض11ٜ)صثبٖ ٚ ا٘ذیـٝ( فلَٛ 9

)فـبس 14)ؿخلیت( 13)تفبٚتٟبی فشدی( 12-)ٞیجبٖ(11

)سٚا٘ـٙبػی 15سٚا٘ی، ػالٔت ٚ ٔمبثّٝ ثب فـبس( فلَٛ 

 ٘بثٟٙجبسی(

)ؿٙبخت اجتٕبػی ٚ احؼبػبت 17دسٔبٖ( )سٚؿٟبی16

ٚ  -)تؼبُٔ اجتٕبػی ٚ ٘فٛر اجتٕبػی(18-اجتٕبػی(

 ٌیشی(پیٛػت)سٚؿٟبی آٔبسی ٚ ا٘ذاصٜ

 % 055جامع  % 055جامع 

روانشناسی -

 رشذ لورا ترک

 %05جامع 

  دوم مطالب

)ٔجب٘ی 2-)تبسیخچٝ، ٘ظشیٝ ٚ ساٞجشدٞبی پظٚٞـی(1فلَٛ 

 4-اص تِٛذ، تِٛذ ٚ ٘ٛصاد()سؿذ پیؾ 3-صیؼتی ٚ ٔحیغی(

)سؿذ ؿٙبختی 5)سؿذ جؼٕب٘ی دس ٘ٛثبٌٚی ٚ ٘ٛپبیی(فلَٛ 

 دس ٘ٛثبٌٚی ٚ ٘ٛپبیی(

)سؿذ 7-)سؿذ ٞیجب٘ی ٚ اجتٕبػی دس ٘ٛثبٌٚی ٚ ٘ٛپبیی(6

)سؿذ ٞیجب٘ی ٚ 8-جؼٕب٘ی ٚ ؿٙبختی دس اٚایُ وٛدوی(

)سؿذ جؼٕب٘ی ٚ ؿٙبختی دس 9-اجتٕبػی دس اٚایُ وٛدوی(

)سؿذ ٞیجب٘ی ٚ اجتٕبػی دس اٚاػظ 11لَٛ اٚایُ وٛدوی( ف

 وٛدوی(

 

)سؿذ 12-)سؿذ جؼٕب٘ی ٚ ؿٙبختی دس ٘ٛجٛا٘ی(11

)سؿذ جؼٕب٘ی ٚ 13-ٞیجب٘ی ٚ اجتٕبػی دس ٘ٛجٛا٘ی(

)سؿذ ٞیجب٘ی ٚ اجتٕبػی 14-ؿٙبختی دس اٚایُ ثضسٌؼبِی(

)سؿذ جؼٕب٘ی ٚ ؿٙبختی 15دس اٚایُ ثضسٌؼبِی( فلَٛ 

 دس ٔیب٘ؼبِی(

)سؿذ 17-ٚ اجتٕبػی دس ٔیب٘ؼبِی()سؿذ ٞیجب٘ی 16

)سؿذ ٞیجب٘ی 18-جؼٕب٘ی ٚ ؿٙبختی دس اٚاخش ثضسٌؼبِی(

)ٔشي، ٔشدٖ، ٚ 19-ٚ اجتٕبػی دس اٚاخش ثضسٌؼبِی(

 داغذیذٌی(

 

 % 055جامع  % 055جامع 

تنیادهای 

تیولوشیکی و 

فیسیولوشیکی 

 رفتار

 %05جامع 

  دوم مطالب

 فلُ اَٚ: ٔجبحث وّی

 ثیذاسیفلُ دْٚ: خٛاة ٚ 

 فلُ ػْٛ: تٙظیٓ دسٚ٘ی

 فلُ چٟبسْ: سفتبسٞبی تِٛیذ ٔثُ

 فلُ پٙجٓ: سفتبسٞبی ٞیجب٘ی

 فلُ ؿـٓ: صیؼت ؿٙبػی یبدٌیشی ٚ حبفظٝ

 فلُ ٞفتٓ: وبسوشدٞبی ؿٙبختی

 فلُ ٞـتٓ: اختالَ ٞبی سٚاٖ ؿٙبختی

 فلُ ٟ٘ٓ: دػتٍبٜ ػلجی

 فلُ دٞٓ: ثیٕبسی ٞبی ٘ٛسِٚٛطیه

 % 055جامع  % 055جامع 

روانشناسی -

 تالینی

 %05جامع 

  دوم مطالب

سٚا٘ـٙبػی ثبِیٙی 1ٔفبٞیٓ اػبػی )فلُ 1ثخؾ

ٌزؿتٝ ٚحبَ سٚا٘ـٙبػی ثبِیٙی( 2چیؼت؟،فلُ

ٚیظٌی ٞبی اكّی ػٙجؾ 3ػٙجؾ)فل2ُثخؾ

تخلق ٞبی سٚا٘ـٙبػی 4ثخؾ

،سٚا٘ـٙبػی ثبِیٙی 11ثبِیٙی)فلُ

،سٚا٘ـٙبػی 13ػی ػالٔتی،فلُ،سٚا٘ـٙب12وٛدن،فلُ
 % 055جامع  % 055جامع 
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 5،ٔلبحجٝ ٚٔـبٞذٜ دسسٚا٘ـٙبػی ثبِیٙی،فل4ُثبِیٙی،فلُ

 آصٖٔٛ ٌیشی دسسٚا٘ـٙبػی ثبِیٙی(

،ٚیظٌی ٞبی اػبػی ٔذاخالت 6ثبِیٙی)فلُٔذاخالت  3ثخؾ

،سٚا٘ذسٔب٘ی ٞبی سٚا٘پٛیـی 7ثبِیٙی،فلُ

-،سٚا٘ذسٔب٘ی ٞبی سفتبسی ٚؿٙبختی8ٚا٘ؼبٍ٘شا،فلُ

تحمیك دسثبسٜ ی 11،ػبیشٔذاخالت ثبِیٙی،فل9ُسفتبسی،فلُ

 ٔذاخالت ثبِیٙی(

 ،سٚا٘ـٙبػی لب٘ٛ٘ی(14ثبِیٙی ػلت ٍ٘ش،فلُ

آیٙذٜ ی سٚا٘ـٙبػی ثبِیٙی ٚجبیٍبٜ احتٕبِی ؿٕب 5ثخؾ

،ٔؼبئُ حشفٝ ای دسسٚا٘ـٙبػی 15دسآٖ)فلُ

،ٚسٚدثٝ دا٘ـىذٜ ی تحلیالت تىٕیّی 16ثبِیٙی،فلُ

 سٚا٘ـٙبػی ثبِیٙی(

 آهارحیاتی
 %05جامع 

  دوم مطالب

 ٔفبٞیٓ ٔمذٔبتی آٔبس تٛكیفی

ا٘ٛاع ؿبخق ٞبی ٔشوضی ؿبُٔ:ٔیبٍ٘یٗ حؼبثی،ٔیبٍ٘یٗ 

ا٘ٛاع ؿبخق ٞبی پشاوٙذٌی -ٞٙذػی، ٔیب٘ٝ ٚ ٔذ

ضشیت -ؿبُٔ:دأٙٝ،ٚاسیب٘غ،ا٘حشاف ٔؼیبس،لذسٔغّك ا٘حشافبت

 ا٘ٛاع چِٛىی، -چبسن ٞب-تغییشات

ٔفبٞیٓ اػبػی احتٕبالت:آ٘بِیض تشویجی 

  -احتٕبَ ؿشعی-احتٕبَ -ؿبُٔ)تجذیُ،تشویت،تشتیت(

 احتٕبَ ٔىُٕ -لبٖ٘ٛ ثیض-احتٕبَ اجتٕبع

-دٚ جّٕٝ ای-ا٘ٛاع تٛصیغ ٞبی ٌؼؼتٝ ؿبُٔ:)ثشِ٘ٛی

ا٘ٛاع تٛصیغ ٞبی پیٛػتٝ ؿبُٔ:)تٛصیغ ٘شٔبَ ٚ تٛصیغ -پٛاػٗ(

 ٚیظٌی ٞبی ػٕذٜ تٛصیغ ٘شٔبَ،-٘شٔبَ اػتب٘ذاسد(

ذٔشوضی، تٛصیغ تفبٚت ثیٗ دٚ تٛصیغ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ٛ٘ٝ،لضیٝ ح

ٔیبٍ٘یٗ،تٛصیغ ٘ؼجت ٕ٘ٛ٘ٝ،تٛصیغ تفبٚت ثیٗ دٚ ٘ؼجت 

ٕ٘ٛ٘ٝ،ثشآٚسد فبكّٝ ای، حذٚداعٕیٙبٖ ٔیبٍ٘یٗ 

جبٔؼٝ،حذٚداعٕیٙبٖ تفبٚت ثیٗ ٔیبٍ٘یٟٙبی 

دٚجٕؼیت،حذٚداعٕیٙبٖ ٘ؼجت جٕؼیت،حذٚداعٕیٙبٖ 

ای ، تؼییٗ ا٘ذاصٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشtتفبٚت ثیٗ دٚ ٘ؼجت ٕ٘ٛ٘ٝ، تٛصیغ 

ٔیبٍ٘یٟٙبی تخٕیٙی، تؼییٗ ا٘ذاصٜ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٔٛسد ثشآٚسد 

 ٘ؼجت ٞب

ا٘ٛاع ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی ؿبُٔ:)تلبدفی ػبدٜ،ٔٙظٓ،عجمٝ 

ٔفبٞیٓ اِٚیٝ آصٖٔٛ فشضی ؿبُٔ:)فشضیٝ -ای،خٛؿٝ ای(

 ػبصی،تؼییٗ أبسٜ آصٖٔٛ، تٛاٖ آصٖٔٛ، ا٘ٛاع خغبٞب(

ا٘ٛاع آصٖٔٛ ٞب ؿبُٔ:)آصٖٔٛ ٔیبٍ٘یٗ یه جبٔؼٝ ٚ -

 (،P-Valueبٔؼٝ،آصٖٔٛ ٚاسیب٘غ،آصٖٔٛ ٘ؼجت،ٔفْٟٛ دٚج

آصٖٔٛ ثشای تفبٚت -عشح وبٔال تلبدفی-تحّیُ ٚاسیب٘غ

عشح ثّٛوی -ٞبی ٔؼٙی داس ثیٗ ٞشیه اص صٚج ٔیبٍ٘یٗ ٞب

 تلبدفی

ٔؼبدِٝ سٌشػیٖٛ ٕ٘ٛ٘ٝ، ٕ٘ٛ٘ٝ پشاوٙؾ، ضشیت تؼییٗ، 

، ضشیت β، حذٚد اعٕیٙبٖ ثشای  βآصٖٔٛ فشضیٝ ثشای 

ٔؼىٛع(، -شػٗ،ا٘ٛاع ٕٞجؼتٍی)ٔؼتمیٕٓٞجؼتٍی پی

،آصٖٔٛ تحّیُ ٚاسیب٘غ ثشای ρحذٚد اعٕیٙبٖ ثشای 

سٌشػیٖٛ چٙذٌب٘ٝ، خٛاف سیبضی تٛصیغ ٔجزٚس وبی، 

آصٖٔٛ ٞبی ثشاص٘ذٌی، آصٖٔٛ اػتمالَ، آصٖٔٛ دلیك 

فیـش،آصٖٔٛ ػالٔت، آصٖٔٛ ٔیب٘ٝ، آصٖٔٛ ثشاص٘ذٌی 

 پشٔٗوٍِٕٛشٚف اػٕیش٘ف، ضشیت ٕٞجؼتٍی ستجٝ ای اػ
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فلُ دْٚ: تحمیك ٚ  -فلُ اَٚ: ػّٓ ٚ سٚؽ ٞبی ػّٕی

فلُ ػْٛ: ا٘تخبة ٔؼئّٝ ٚثیبٖ  -ٔفبٞیٓ اػبػی آٖ

 فشضیٝ

فلُ چٟبسْ: ٔغبِؼٝ ٔٙبثغ ٔشثٛط ثٝ ٔٛضٛع ٔٛسد 

فلُ ؿـٓ:  -فلُ پٙجٓ: جبٔؼٝ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ -تحمیك

فلُ ٞـتٓ: آصٔبیؾ  -فلُ ٞفتٓ: تحمیك آصٔبیـی

فلُ ٟ٘ٓ:  -ٔیذا٘ی ٚ عشح ٞبی دسٖٚ آصٔٛد٘ی ٞب

 فلُ دٞٓ: پظٚٞؾ دس ػُٕ -پظٚٞؾ تبسیخی

ٔمبیؼٝ  –فلُ یبصدٞٓ: تحمیك پغ سٚیذادی ػّی 

فلُ ػیضدٞٓ:   -فلُ دٚاصدٞٓ: تحمیك ویفی -ای
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