
 ؟دارد وجود بیشتر روانشناسی های تخصص از یک کدام در مختلف منابع از حاصل اطالعات ادغام در مشکل

 رنگ عصب روانشناسی (۱

 ☑  کودک بالینی روانشناسی (۲

 تسالم روانشناسی (۳

 رنگ قانون روانشناسی (۴

  

 ؟بود متمرکز کودکان اختالالت از دسته کدام بر درمان ویتمر کودکان درمانگاه در

 ☑ یادگیری اختالل (۱

 یذهن ماندگی عقب (۲

 یبزهکار (۳

 یحرکت اختالالت (۴

  

 ؟دهد می را راست و چپ نیمکره آسیب تشخیص امکان زیر های آزمون از کدامیک 

 رکسل و حافظه مقیاس (۱

 نبنتو دیداری یادداری آزمون (۲

 ☑ اوستریت ری پیچیده شکل آزمون (۳

 طخ جهت مورد در قضاوت آزمون (۴

  

 ؟روند کار به آسیب از قبل بیمار تخمین برای توانند می وکسلر فرعی های آزمون از یک کدام 

 ☑ واژگان (۱

 اه شباهت (۲

 ینمادیاب (۳

 بمکع با طراحی (۴

  

 ؟است آن محل از تر مهم مغزی صدمه مقدار نگر، عصب روانشناسی در دیدگاه کدام اساس بر 

 دکارکر یابی مکان (۱



 ☑ توانی هم ظریهن (۲

 یکارکرد مدی (۳

 یتعامل مدل (۴

  

 ؟است مورد کدام عوارض از مغزی اتروفی و عصبی های دهنده انتقال حساسیت تغییر 

 یافسردگ ضد داروهای (۱

 ☑ الکل طوالنی مصرف (۲

 بسر با صمومیتم (۳

 نکشید سیگار (۴

  

 ؟دارد کاربرد درد به مبتال بیماران شکایات کاهش برای زیر فنون از کدامیک  

 ممنظ زدایی حساسیت (۱

 ☑  تقویت های برنامه (۲

 ساستر علیه کوبی مایه (۳

 یزیست بازخورد (۴

  

 ؟است عامل کدام تابع بهداشتی رفتار انجام خود، از محافظت انگیزشی نظریه طبق 

 یخودبسندگ احساس (۱

 ☑  مقابله توان و تهدید ارزیابی (۲

 یقبل های یادگیری (۳

 یاجتماع و محیطی عوامل (۴

  

 ؟است مرد در حس کدام تقویت نگر اجتماعی روانشناسی اصلی هدف راپاپورت نظر از 

 تعدال (۱

 ☑ کنترل (۲

 تامنی (۳



 تصمیمی (۴

  

 ؟است بوده درمانی خانواده نوع موثرترین کدامیک شادین، فراتحلیل طبق 

 اگر انسان (۱

 یسیستم (۲

 ☑ التقاطی (۳

 یبینش (۴

  

 ؟شوند می درمان متفاوت درمانگر یک توسط خانواده اعضای از یک هر درمانی خانواده نوع کدام در  

 یکل (۱

 نهمزما (۲

 ☑  گروهی (۳

 یچندتای (۴

  

 ؟نیست زمانی محدویت با درمانی گروه های ویژگی از کدامیک  

 عشرو از قبل عربال و ارزیابی جلسه (۱

 نآ حفظ و کاری تمرکز کردن مشخص (۲

 ☑ ناهمگن های گروه از استفاده (۳

 لقب از گروه جلسات تعداد کردن مشخص (۴

  

 ؟گیرند می قرار دوم درجه در فردی فرایندهای به نسبت گروهی های یندهفرا درمانی گروه انواع از یک کدام در  

 ☑  کاوانه روان (۱

 یروان مایشن (۲

 یدرمان رفتار (۳

 یتبادل تحلیل (۴

  



 ؟است داده اهمیت بیمار سنجش به همه از بیش زیر رویکردهای از کدامیک  

 یدرمان شناخت (۱

 ☑  درمانی رفتار (۲

 یپویش روان (۳

 رمحو مراجع (۴

  

 ؟نیست راتر اجتماعی یادگیری نظریه تلویحات از کدامیک 

 .است آن هدایت درمانگر نقش و است یادگیری نوعی درمانی روان (۱

 .هستند درمان حین تجارب از موثرتر واقعی زندگی در جدید های تجربه (۲

 ☑ . است مشهود رفتار در شده ریزی برنامه تغییر درمانی روان هدف تهای (۳

 .باشد دیگران انتظارات و احساسات مراقبت میگیرد یاد درمان حین در بیمار (۴

  

 ؟شود می نظر مورد رفتار تقویت موجب تر جذاب رفتار یک انجام امکان رفتاری، فن کدام اساس بر  

 یوابستگ قرارداد (۱

 ☑  مادربزرگ قانون (۲

 یژتون اقتصاد (۳

 یده شکل (۴

  

 ؟نیست صحیح درمانی مواجعه تاثیر رساندن حداکثر به برای یک کدام 

 دباش طوالنی (۱

 دشو رفع اضطراب تا شود تکرار آنقدر (۲

 ☑  باشد تدریجی نباید (۳

 دباش آور اضطراب (۴

  

 ؟کرد اضافه یادگیری های نظریه به را شناخت عامل کسی چه بار اولین 

 راسکین (۱



 هولپ (۲

 ☑ راتر (۳

 سالزارو (۴

  

 ؟است درمانی روان رویکرد کدام به مربوطه تناقضی قصد فن 

 یدرمان رفتار (۱

 رمحو مراجع (۲

 یدرمان گشتالت (۳

 یلوگوتراپ (۴

  

 ؟است کرده بیان را راجرز نگاه از درمان اصلی هدف گزینه کدام 

 طنامشرو مثبت توجه (۱

 لحا در زندگی (۲

 لکما (۳

 ☑  پذیری مسئولیت (۴
 

 

 


