
 

 

 

 -4حقيي،   تآميار و رو    -3الينس  از يدياهاد يانشياناان اسي مي      علي   -2اسي )به زبان انگليسيي،   متون روانشن -1

 -8اييومي  روانشناسييي ع -7ليني  اروانشناسييي بيي -6وانشناسييي ر،ييا  ر -5روانشناسييي مي ييي و اوياييان اسييت نادي  

روان ،ناسيي   -11 وانشناسي فيزدولوژدك  انگيز  و هيجان.ر -10تعااي  هاي ،ناختي هو  و اسزمونآ -9روانسنجي  

بالنياهي   -15وان ،ناسيي اميور اسيتماامي.    ر -14فتار سازماني. ر -13وان ،ناسي اجتااعي. ر -12سازماني.  -صنعتي

 ر  اوياان است نائي. آموز  و پيو -17تيبيتي.  روان ،ناسي -16سازماني. 

کد 

 ضرایب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

- 2 1 

 1 2 خانواده

- 3 0 

 0 4 -سازماني و روان ،ناسي صنعتي

- 2 1 

 3 2 0 0 2 2 0 0 5 -  و آموز  اوياان است نادي روانشناسي، 7

 0 3 0 0 0 2 0 0 6 - ، روانشناسي تيبيتي8

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مساهي  اساسي ير آمار

 نفياواني  توزدع فياواني و ناويارهاي آ -

 هاي هيادش ميازياناازد -

 هاي پيااناهي،هاي تغيييپذديي )،اخصاناازد -

 هابستگي -

توزدع نيمال -

 اياحتاال و توزدع يوجاله -

 يآوريهاب -آمار استنباطي -

 هاي انطباقيآزمون -

 ايهاي مقادسهآزمون -

 هاي معناياري هابستگيآزمون -

 هاهنجارها و نيايخ -

 تحقي، مسهوم -هاي علايرو 

 عناصي پژوهش -

 مسأله و في يه -

 موري تحقي، مطالعه منابع ميبوط به مو وع -

 جامعه و ناونه -

 هاي تحقي،رو  -

 دابي )پياادشي،تحقي، زمينه -

 تحقي، هابستگي -

 اقاام پژوهي و بيرسي موريي -

 اي )پ  رودااييقادسهم -رو  علّي -

 پژوهش تاردمي

 تحقي، ايسي -

 ،ناسيتحقي، قوم -

 تحليل محتوا -

 فياتحليلي -

 تحقي، آزمادشي -



 

 

 

 طيح پژوهش -

 هيوهيهاي تحقي، بينطيح -

 هيوهي،هاي تحقيقاتي بياي رفتار ااربييي )يرونطيح -

 هييي ير تحقي،ابزار اناازد -

 هاهاي تحليل يايدرو  -

 تاودن هزار  تحقي، -

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 



 

 

 

هاي مصيف فييي )اژااراييي جنسي و اخت ل جنسي  اخت لهاي اجتااعي و مياناخت ل

 هييان،مواي روان

 ف موايانواع اخت الت جنسي و مصي 

 ها  ع ئ  و تشميص افتياقيتشميص  نشانه 

 ،ناسي و يرمانسبب 

 عضوي و ،ناختي -نياخت الت روا -2

 ،ناسي و يرمانها  ع ئ   تشميص افتياقي  سببانواع  تشميص  نشانه 

 خت الت ،ييخوارهي  اوياي و نوجوانيا -3

 و يرمان،ناسي ص افتياقي  سببها  ع ئ   تشميانواع  تشميص  نشانه 

 اوياان است نادي -4

آوريي نامگذاري  آوريهاي نظيي  رويتعاردف  اصط حات  تاردمچه  تشميص  روي 

 عوامل خطيساز  مااخله و پيشگييي

 تيزهو،ي -5

ماناهي ذهنيعقب -6

 اخت الت سازهاري دا اوياان و نوجوانان ناسازهار

 اخت الت اختصاصي ر،ا -2

  الت ر،ا فياهيياخت -3

 اسكيزوفيني اوياان -4

 هاهاي اوياان و نوجوانان بيحسب سن آناسازهارين -5

 به اخت الت حسي  اوياان مبت  -6

 هاي جسايها و بيااريوياان با اخت الت حياتي  معلوليتا -7

 اوياان چنا معلوليتي -8

خت الت عالي ر،ا دا اخت الت ميبوط به يفعا -9

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ـ مفاهيم بنيادي در روانشناسي رشد1
 مساهي  بنيايي ر،ا

 هاف ر،ا از يداها ههاي متساوت 
 هونه هاي تغييي ير فيآدنا ر،ا 

 راهبييهاي طيح تحقي، 
 رو ،هاي مطالعه ر،ا و تكامل آيمي  

 اصول ر،ا و تكامل  
 يور ههاي حساس ر،ا

 خصادص ر،ا و تكامل انسان
 ابعاي ر،ا و تكامل
 عوامل مؤثي ير ر،ا
 تحوالت تاردمي ر،ا

 نظيده هاي ر،ا 
 تحول از منظي نظيي ههاي ممتلف 

 مسهوم ميحله ير روا نشناسي 
 مسهوم ميحله ير فيزدولوژي 

 ناو مغز 
 غاي يرون ردز

 هاي رشدنظریه -2
 فصل يوم نظيي ههاي ر،ا

 ا تئوري هاي نمستين ر،

 محيط هيادي الك  

 طبيعت هيادي روسو 

 يداهاد هاي روا نشناختي فيودا 

 نظيده آنافيودا 

 نظام ماهلي و مياحل ر،ا 

 مطالعه اي موريي ير يرمان روان تحليلي 

 نظام ا،پيتز   

 نظيده م ني ا دن: زناهي هيجاني اويك ،ييخوار 

 مكتب هارتان 

 فهيست

 ن نظيده ر،ا رواني  اجتااعي اردكسو

 نظام بوهلي 

 تحول رواني و دايهييي ،بازتاب ،ناسي ژنتيك) 

 نظيده ر،ا ،ناختي پياژد 

 نظيده پياژد و البيگ ير زمينه ر،ا اخ قي   



 

 

 

 هاي رشدنظریه -1
 فلسسه تيبيتي مونتسوري 

 نظيده ارهانيساي و تطبيقي ورني 

 نظيده هزل 

 نظام والن 

 نظيده بيوني 

 ايهييي  نظيي ههاي د

 پاولف و ،يطي سازي ا سيك ،پاولسي  پاسمگي)  

 اسكيني و ،يطي سازي انشگي ،عامل  وسيله اي  ابزاري) 

 نظيده سييز 

 نظيي ههاي دايهييي اجتااعي 

 نظيده بناورا 

 يداهاد هاي نظيي جادا  

 پيياز  اط عات  

 نظيده سيست مهاي بو مشناختي  

 ،اييار،ناسان)نظام اتولوژدست ها 

 اجتااعي ودگوتسكي ير زمينه ر،ا ،ناختي  ده تاردمينظي

 ر،ا ،مصيت از يداهاد اس م

 بازي و تقليدـ 2

 م  اهاي بازي 

 طبقه بناي باز دها  

 هستيد انواع بازي ها ير طبقه بناي پياژد 

 تحول باز دها  

 نظيي ههاي بازي 

 تقليا  

 يور ههاي تحول تقليا 

 نظيده هاي تقليا  

 ياعوامل موثي ير تقل

 ـ رشد پيش از تولد1
 مياحل پيش تولاي 

 نكات قابل توجه ير موري ر،ا قبل از تولا 
 رو  هاي تشميص پيش از تولا  
 عوامل مؤثي ير ر،ا قبل از تولا  

 زاداان 
 رو  هاي زاداان 

 ارزدابي و ع جسااني نوزاي 
 بازتا بهاي نوزاي 
 حال تهاي نوزاي 

 توانادي هاي حسي نوزايان            



 

 

 

 ـ نوباوگي و نوپایي2
 يورد اوياي  

 نوباوهي و نوپادي  
 ر،ا بان ير نوباوهي  

 و عيت خواب 
 رسش مغز  

 ر،ا يناا نها  
 عالكيي ،ناختي ير ،ييخوارهي 

 ر،ا ايراك 
 تغييي حالت هاي انگيمتگي  

 عوامل مؤثي ير ر،ا جسااني اوليه 
 ر،ا حياتي 
 زبان و ارتباط 

 يجاني نوباوهان  ر،ا ه
 ر،ا اجتااعي  
 ر،ا عاطسي  

 سي،ت اوياان 
 ر،ا يلبستگي  

 بازي
 ـ کودکي ميانه3

 ر،ا بان  
 ر،ا يناا نها  
 ر،ا مغز  

 ر،ا حياتي 
 عوامل مؤثي ير رسش و س مت جسااني 

 اوياستان و مها اويك 
 ر،ا،ناختي 
 ر،ا هودادي  
   ر،ا اجتااعي

 ر،ا عاطسي  
 ر،ا هيجاني  
 ر،ا اخ قي  

 ر،ا مسهوم خوي 
 پيخا،گيي 

 ن، ،يابي جنسي 
 هودت جنسي 

  الگودابي جنسيت و هودت

 ي) کودکي پایاني( اواسط کودک  -4
 ر،ا بان  



 

 

 

 انواع مهار تها ير اوياي پاداني  

 ر،ا هودادي و تكل   

 مشك ت ،ادع س مت 

 هو  و پيشيفت 

 ر،ا زبان  

 ر،ا،ناختي 

 ر،ا هيجاني  

 نگي ،ها و رفتار اخ قي  

 ر،ا عاطسي  

 ر،ا اجتااعي  

 بازي 

 ر،ا نقش جنسي و تساو تهاي جنسي 

   چنا مشكل رادج ر،ا

 نوجوانيـ 1
 يداهاد زدستي  
 يداهاد محيطي 
 يداهاهي متعايل 

 انواع نوجواني 
 مياحل نوجواني 
 بلوغ جنسي 

 جنب ههاي روانشناسي بلوغ 
 تغييي حالت هاي انگيمتگي 

 عاليت جسااني ر،ا حياتي و ف
 مسادل تنارستي 
 فعاليت جنسي 

 مصيف و سوء مصيف مواي ممار 
 ر،ا عقلي نوجوانان 

 هودت 
 ن، ،يابي جنسي 

 انتماب ،غل ير ينياي ير حال تغييي 
 ر،ا اخ قيات و ارز ،ها 

 روابط والا  فيزنا 
 خواهي  بيايرها 

 نوجوانان و هاساالن 
 روابط يوستي 

 ا يارويست هها و جااع ته
 مشك ت ر،ا 

 يرمان رواني نوجوانان

 ـ جواني2
 ر،ا جسااني و ،ناختي ير اوادل بزرهسالي  

 ر،ا جسااني  



 

 

 

 نظيي ههاي پييي زدستي 
 تغيييات جسااني 

 عالكيي حياتي  
 يستگاد اداني 

 توانادي توليا م ل  
 تنارستي و بيازناهي  

 تغذده  
 ورز  

 سوء مصيف مواي ممار  
 الكل 

 تااد ت جنسي 
 ا ،ناختي  ر،

 انتماب ،غل 
 اليشه ساز دهاي جنسيت 
 چيخه ي زناهي خانوايهي  

 تنوع سبك هاي زناهي بزرهساالن 
 ر،ا ،غلي

 ـ ميانسالي3
 وظادف جادا تحولي 

 ر،ا جسااني و ،ناختي ير ميانسالي  
 ر،ا جسااني  

 تغيييات جسااني 
 تنارستي و بيازناهي  

 اميال جنسي 
 بيااري و معلوليت 

  ر،ا،ناختي
 تغيييات ير تواناي دهاي عقلي  

 خ قيت 
 زناهي ،غلي و ر،ا،ناختي 

 ر،ا هيجاني و اجتااعي ير ميانسالي  
 ثبات و تغييي ير خويپناارد 

 عوامل موثي بي س مت رواني ير ميانسالي  
 هودت جنسي 

 روابط ير ميانسالي  
 زناهي ،غلي

 ـ پيري4
 مسهوم پييي دا اهولت

 ظيفي تهاي جادا تحولي  
 ،پييي)،ناختي ير اواخي بزرهسالي ا جسااني و ر،



 

 

 

 

 

 

 

 

 ر،ا جسااني
 تغيييات جسااني 

 سازهاري با تغيييات جسااني اواخي بزرهسالي 
 س متي و معلوليت 

 راوي فعالي تهاي ذهني  
 تااد ت جنسي 

 معلولي تهاي جسااني  
 معلولي تهاي عق ني  

 ر،ا ،ناختي  
  ر،ا هيجاني و اجتااعي ير اواخي بزرهسالي

 ثبات و تغييي ير خويپناارد و ،مصيت 
 معنودت و يدن ياري 

 تساو تهاي فييي ير س مت رواني 
 نظيده هاي اجتااعي پييي 
 روابط ير اواخي بزرهسالي 
 بارفتاري با سالموريهان 

 بازنشستگي و فياغت  
 بازخوريهاي پييان ير بيابي ميگ  

 فيهنگ و پييي 
 مسهوم خوي و خويسنجي

 گيـ پایان زند5
 مياحل ميگ 
 تعيدف ميگ  

 ميگ دا منزلت 
 ر،ا مسهوم ميگ  
 ا طياب ميگ 

 مياحل مواجهه با ميگ 
 تأثييات موقعيتي بي سازهاري با ميين  

 مكان ميين 
 رودكيي آسادشگاهي  

 ح، ميين 
 ،انار آمان با ميگ افياي عزدز)ياغاداهي 

 آموز  ميگ
 



 

 

 

 

 زمينه تاریخي روانشناسي باليني -

 روان ،ناسي باليني ير هذ،ته و حال 

 جاول هزداد هاي تاردمي سنجش 

 جاول هزدا ههاي تاردمي مااخله 

 جاول هزدا ههاي تاردمي پژوهش 

 جاول هزداد هاي اقاامات مه  روا نشناسي 

 روان ،ناسي باليني جادا 

 آزمون هو  

 مصيت آزمون ،

 سادي حيفه هاي س مت رواني 

 فعاليت هاي باليني 

 هني دا عل 

 هاي تحقيق در روانشناسي بالينيروش -

 رو ،هاي علاي 

 مشاهاد 

 رو  هاي هابستگي 

 رودكيي طولي ير بيابي رودكيي مقطعي 

 رو  آزمادشي 

 پژوهش قياسي 

 طي حهاي تك موريي  

 شناسي روانيآسيب -

 ؟ رفتار نابهنجار چيست

 هاينگي با هنجارها: قلت آماري دا تملف از هنجارهاي اجتااعي 

 ناراحتي ذهني 

 ناتواني دا باااري 

 بيااري رواني 

 اهايت تشميص 

 DSM-IV-TR خ ص هي

 يطبقات ير بيابي ابعا

 فهيست

 آدا ادن نظام طبقه بناي پاداست؟ 



 

 

 

 آدا ادن نظام طبقه بناي معتبي است؟

 سادي نظا مهاي طبقه بناي

سادي نظا مهاي طبقه بناي                   

مصاحبه -  

اهميت آزمون هاي رواني -   

  سنجش هوش -

 سنجش ،مصيت -

 سنجش رفتاري -

 قضاوت باليني -

 يرمانيروان -

 پودشييداهاد روان -

 هيادييداهاد پاداار ،ناختي و انسان -

 يداهاد رفتاري -

 يداهاد ،ناختي -

 يداهاد سيستاي -

 التقاطييداهاد  -

 ينيهاي روانشناسي بالتمصص -

 

 ماهيت روانشناسي و رودكييهاي آن -

 هاي علايرو  -

 ،ناختيمباني زدست -

 ر،ا -

 احساس و ايراك -

 هشياري -

 دايهييي -

 حافظه -

 زبان و انادشه -

 انگيزد -

 هيجان -



 

 

 

 هاي ذهنيتوانادي -

 ،مصيت و ارزدابي آن -

 تعارض و فشار رواني -

 روانشناسي نابهنجاري -

 هاي يرمانيرو  -

 رفتار اجتااعي -

 نسوذ اجتااعي -

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


