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 خوش شب و سالم

 ظهر امروز داشتم سالمت مصاحبه

 بخوني؟ سالمت اومدي چرا- :سواالتشون و شد برگزار ساده بسيار

 بود؟ چي افراد فكر و محتوي لحاظ از مخصوصا و افسردگي اختالل و سوگ در افسردگي تفاوت-

 بگو رو انگليسيشون و داريم اجتماعي حمايت نوع چند ميشه؟و چي اجتماعي حمايت:زبان سواالت-

 بعد و كن ترجمه و بخون رو اول خط٢ گفتن و بود باز جلوشون انگليسي سالمت كتاب يه اون بر عالوه و

 در بوك كلير توي از هم رو ام رزومه و پروپوزال.پرسيدن كتاب همون روي از ديگه كلمه تا٣ هم

 شي؟ قبول داري دوست كجا گفتن بعدم.داري؟ هم مقاله پرسيدن فقط.نياوردن

 نكشيد طول هم دقيقه ٠١ مجموع در.باشي موفق گفتن آخر در و

 

 

 

 روانشناسی سالمت
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 ازشون پرسيدن چي بپرسم كسي از نتوانستم رسيدم جلسه به دير من  چون

 درماني خانواده از. گيري نتيجه. گيري نمونه روش. بوده چي ام فرضيه و سوال.  پرسيدن نامم پايان از

 .پرسيدند رو سازي مجسمه تكنيک مثال ستير نظريه

 چيه آدلر نظر از اضطراب ريشه پرسيدن آدلر از

 كه كردند سوال هم يونگ نظريه درباره خوندم باليني چون من از

 .داريم هم يونگي درمان آيا

 بودند گروه دو ضمنا. پرسيدن رو سواالت همين

 به نشناختمشون متاسفانه من كه نفره چهار گروه يه. .بودند زارع و نوابي و آبادي شفيع دكتر گروه يک

 .ميكنم موفقيت آرزوي همتون براي .بودم نفره چهار گروه با من .البته چهره

 

 

 

 مشاوره

 دوم نوع خطاي و اول نوع خطاي. آمار سوال يه من از 3

 نامم پايان از سوال يه.  درماني خانواده از سوال يه. آدلر نظريه از سوال يه
 

 مشاوره
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 من خوش روز دوستان سالم

 همه ننوشته چيزي كسي هنوز همين براي شد نوبتم ٠٢ ساعت داشتم مصاحبه نوبت صبح 8 ساعت

 تيم اعضاي نباشيد نگران ولي كرد اذيت رو همه گرما بود صفر هم امكانات متاسفانه شدند خسته خيلي

 رو ومهرز خانم يک و بودند نفر دو بودم شريفي پاشا دكتر گروه من بودند خوب خيلي كنندگان مصاحبه

 مورد در سوال چندتا اسيب مورد در و....اعتيادو مورد در خيلي پرسيد انگليسي ازمن. ميكرد چک

 فقط و نخواستند رزومه ازم اصال كردند سوال اماريش روش و نامه پايان مورد در و شخصيت اختالالت

 نداشت نمره ارشدتونومابقي دانشگاه محل و ارشد معدل و داشت امتياز......و اكسپت و تاليف و مقاله

 ريدب ارامش با و كنيد خدا به توكل نباشيد نگران خدا به اميد بودند برخورد خوش و اروم خيلي گفتند
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 از صالا بوده نحوي يه به كسي هر از ديدم ميكردم صحبت اونجا كه ديگه دوستانه با من البته و مصاحبه

 نپرسيدن هم زبان حتي بعضيها
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 بودم عمومي مصاحبه هم من دوستان سالم

 و نامه انپاي و مقاله به! نميشه گرفته ظاهر به سخت زياد هستند خوب خيلي ميكنند مصاحبه كه كساني

 ميشه پرسيده سوال مختلف سواالت با نحو يک به هم شخصي هر از  دارند توجه بيشتر گويا نمرات

 نزبا براي ميدن متن يه و تحقيق روش. شخصيت ،رشد، اسيب از ميكنند سوال ايي زمينه هر تو ولي

 پرسيدن رو نوروترنسپيتها  فرويد، از ،پياژه، استنبرگ نطريه. ميپرسن رو ها نظريه.  ترجمه براي

 زمان در خشم زمان در ميده فرمان مغز صورت چه به چيه كارش و ميشه تشكيل سلول نوع چند از مغز

 ميكنه پيدا شرايطي چه مغز افسردگي

 

 روانشناسی عمومی
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 دوستان سالم

 بودم تربيتي روانشناسي متقاضي من

 كردن سوال نوسان اثر هال نظريه مورد در افتادم درتاج دكتر گروه در رفتم مصاحبه امروز

 مورد در و پرسيدن انگليسي به تربيتي اصطالح چند پرسيدن رو نظريه به مربوط انگليسي اصطالحات و

 چه از كيفي پژوهش در كه پرسيدن همچنين و شد پرسيده متغيرها تعريف و آماري روش نامه پايان

 .ميشود استفاده هايي روش

 

 

 یتربیت روانشناسی
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 .بود عالي بگم ميتونم. مصاحبه رفتم امروز

 چرا و يچ يعني اوليه تفاوت وكنترل كردم استفاده كواريانس تحليل ز نامه توپايان چرا درمورداينكه ازمن

 دكتر دادم توضيح قشنگ قدري به من.پرسيدن بوده اي خوشه روشم وچرا بوده ازمايشي نيمه طرح

 سوال كه استادايي ٣وهر گرفتم ارامش من طوريكه به دادن نشون چهره با رو رضايتشون كيامنش

 اقاي ممنون دنيا يه وبس دارم ازشما تواماردارم هرچي من واقعا.سالمت به برو عاليه گفتن ميپرسيدن

.   شرمنده. نوشتم انقدر همين براي.نشدم صحبت به موفق متاسفانه ولي خدمتتون گرفتم تماس من .دكتر

 براتون چيوبگم همه كامل خواست مي دلم ولي

 

 

 مشاوره
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 از بعد ولي نكردم هنوز هم دفاع نداشتم هم هيچي داشتم مصاحبه ٢١ من قوت خدا جان دكتر سالم

 بدند اونا رو اصلي نمره هست امكانش يعني كرد تعريف و اومد خوشش خيلي ازم پاشا دكتر مصاحبه

 داورهاست دست نهايي نمره يعني داورها پيش مياورد بعد ميداد رو مقاله امتيازات ديگه خانم يه چون

 نميدونم. داري معدل امتياز 6 فقط.... و مقاله امتياز 0١ از كمه قبوليت احتمال گفت بهم خانم چون

 ممنونم واقعا بديد سوالمو پاسخ كنيد كمكم  ميشه نگرانم خيلي

 

 روانشناسی
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 بود،فضاي عالي اساتيد و اداري كادر داشتم،رفتار مصاحبه امروز تربيتي ادب،روانشناسي وعرض سالم

 از.دبو خوب سواالت نظرم به بودم كرده مطالعه خيلي تربيتي و رشد و يادگيري چون من.استرس بدون

 نامه پايان از و اصطالح و لغت چندتا زبان.پرسيدن بولس و ويگوتسكي و پياژه تفاوت و زبان نظريه و برونر

 .بخورد رقم موفقيت همه براي اميدوارم.بودم راضي خيلي كه پرسيدن،بنده سوال خيلي

 

 روانشناسی تربیتی
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 واقعا.دكر قدرداني طباطبايي دكتر خانم تدريس باالي كيفيت از گروه تو ميشه.هستم ممنون شما از من 11

 الامس دكتراي آزمون و ارشد من واقعا كه سوراني دكتر البته و.بردم زيادي استفاده ايشون كالس از من

 .سپاسگزارم نيز طاقت پر فرهمند سركارخانم شما از.هستم ايشون زحمات و خدا لطف مديون رو

 

 روانشناسی تربیتی
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 يکنزد بود خوب سواالت ، داشتم تربيتي مصاحبه امروز من عزيز سوراني دكتر و شما از تشكر با سالم

 فقط نكردن نگاه اصال ،رزومه پرسيدند انگليسي اصطالح چند و نامه پايان و تربيتي از سوال تا پانزده

 نگفتن ،حتي مقدمه بدون بود مصاحبه شروع بود جالب كه چيزي فقط ،ديدند رو مقالم و نامه پايان

 ور خودتون وجه هيچ به بود سخت هم سوال اولين و بود شرايطي چنين اگه دوستان كن، معرفي خودتو

 بود خواهند آسانتر مطمعنا بعدي سوالهاي و نبازيد

 

 روانشناسی تربیتی

 به و است كدام تحقيق روش قويترين - ٢است نگر كل آدلر نظريه چرا -٠پرسيدن ازم فقط سوال چهار 12

 بدتر همه از كدام و كدامند اي تي رواني وضعيت چهار -4كدامند گروهي مشاوره مراحل -٣دليل چه

 است

 مشاوره
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 داشتم سالمت مصاحبه امروز. عزيز سوراني دكتر سالم

 پرسيدن التين كلمه تا چند و رشته انتخاب دليل دانشگاهم اهدافم خودم از. بود عالي و اروم بسيار جو

 يزچ همه بابت ممنونم ازتون. بود سهرابي دكتر پرسيد سوال من از كه كسي ميكنم فكرم. همين فقط

 روانشناسی سالمت

 داشتم مشاوره مصاحبه. عزيز دكترسوراني سالم 14

 نگاري قوم روش و پرسيدن رو بلوكي طرح امار ار. بودن ابادي دكترشفيع و خدابخشي دكتر

 پرسيدن خودشون كتاب از بيشتر خدابخشي دكتر خانم كلي طور به. گشتالت انحالل دليل

 يمين ابن كادر و شما زحمات از ممنون. پرسيدن ام نامه پايان از. زبان لغت چندتا

 

 مشاوره

 بود باليني ام رشته. سالم 15

 زبان روخوني و ترجمه براي دادن متن يه. نبودم اماده من شايد با بود سخت كل در نظر به

 .... و رشته انتخاب دليل مثل شخصي سواالت و. اقسردگي و اسكيزوفرن از. پرسيدن dsm هاي تفاوت از

 روانشناسی بالینی
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 رفتم مصاحبه براي ديروز. سالم

 ام نامه پايان اماري روش از. پرسيدن و ناپارامتريک امار نوع چند امار از

 باشم كجا دارم دوست و بودم دانشگاه كدوم اينكه. معدلم

 مشاور هاي ويژگي.  گروهي مشاوره مراحل.  گشتالت درمان روش از

 سپاسگذارم بسيار سيفي دكتر و سوراني دكتر ي استادانه و ماهرانه تدريس از نهايت در

 انعطافتون و صبوري بابت شما از و

 

 

 مشاوره
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 فرهمند خانم خدمت ادب عرض و باسالم

 نديدن و نخواستن و بوك كلير اصال. ديدن رو رزرمه و مقاالت اول. رفتم عمومي مصاحبه براي من

 راچ و يگو داري درماني رويكرد اگر. نفس تعريف از. ادلر و يونگ نظريه از. بود پراكنده خيلي سواالت

 

 روانشناسی عمومی
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 .... سوگ مراحل. نپرسيدن اصال زبان

 مدار بيشتر موفقيت ارزوي براتون و ممنونم خيلي خيلي سوراني دكتر و شما از.  نبود بد كل در اما
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 انرژي پر سوراني دكتر خدمت سالم

 كودكان سوال چندتا. روانشناسي تعريف. انگيليسي اصطالح تا چند. بود اسون و عالي مصاحبه

 ..... دان سندرم.  خوندي رو كتابايي چه و بگو ميدوني چي رشد از گفتن

 بودين همراهمون هميشه كه ممنونم واقعا شما از

 

 روانشناسی عمومی
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 سركار و سورانى دكتر آقاى از كه است شايسته بسى الخالق يشكر لم المخلوق يشكر لم من مصداق به

 زمين روى هاى انسان ترين نازنين از يكى و هست شون شايسته اسمشون حق به كه فرهمند خانم

 وظيفه صبوريتون،از هميشگيتون،از همراهى و همدلى از دريغتون، بى و مخلصانه هاى تالش از هستن

. كنم تشكر مهربونيتون همه از نهايت در و دهيتون روحيه آرامشتون،ستاد و امنيت حس از شناسيتون،

 داشتم مصاحبه كه امروز چون ميدم رو پزش همه به و بودم دانشجوتون ٠١ سال از كه ميكنم افتخار من

 ...خدا با پاداشتون و گرم دمتون. داره فرق بودن سورانى دانشجوى چقدر كه فهميدم ديگه بار يه

 روانشناسی سالمت
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 وكو انسواري تحليل پرسيدن ويگوتسكي از سوال تا چند من از تربيتي رشته داشتم مصاحبه امروز سالم

 وتمام ببر نام رو شناختي پردازان نظريه پرسيدن انگليسي اصطالح تا چند پرسيدن رو واريانس

 اما بودي خوب نبودي بد نه گفت بودم بد خيلي پرسيدم ازشون بيرون اومدن منصور سپاه دكتر خانم

 گفت جدي يا بده قلب قوت خواست دونم نمي ديگه

 حمره كترد بودند هاشميان كيانوش/فرزاد/پاشاشريفي ، گنجي دكتر ميشناختم كه اونايي هم اساتيد بقيه

 اي بوده رودهن كس هر گفت و نبودم اون با اما كامله ات نمره بيوفتي من با اگه گفت  بهم كه گنجي

 ميدم نمره بهش باشه دانشجوم يا باشه ترك

 يدهپرس اش نامه پايان توي آماري نمادهاي بود پرسيده ها بچه از يكي از پاشاشريفي مثل ديكه اساتيد

 نبود بلد طرف بود

 

 

 

 روانشناسی تربیتی
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 دادم مصاحبه امروز بودم سالمت من. نباشين خسته و سالم

 زبان سطح تعيين بودم رفته انگارپرسيد.  زبان ازم كال

 ريمخلعتب من گفت نميشناسمتون منكه گفتم من!!خوندي؟ منو كتاباي گفت استادها از يكي اخرشم

 خلعتبري همون بله بله گفتم فقط نميشناختمش بازم ولي!!

 كه نمم بگير تشخيصي مصاحبه ازم وگفت پرسيد و كوبلراس سوال.  بود بخند و جلسه كال نميدونم

 تعطيل

 تگذش وخوش بود جالب برام خيلي نميدونم!!منه دانشجوي كه داد اشناييت بغلي ميز از جهانيان دكتر

 نيست مهم زياد اينكه نباش نگران گفت جهانيان دكتر نهايت در

 بود طرف كدوم از منظورش نميدونم حاال

 قبولي نباش نگران ياردي  نباش نگران
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 نوانع فقط نپرسيد هيچي هم نامه پايان از نشد حساب اصال بود نشده چاپ چون ترجمم و تاليفيم كتاب

 (بخونم بيشتر زبان  كه بود ؛اين من مصاحبه مفيد نكته) انگليسي به
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 رشته هب مربوط سوالهاي بيشتر بود باليني ارشدم چون تربيتيه روانشناسي رشتم خوبم دوستان سالم

 رفتار تعريف.CBT درمان تعريف چيه؟ ؟كارش چيه باليني روانشناسي تعريف مثال پرسيدن رو باليني

 رو معدل. پرسيدن رو موضوعم فقط نپرسيدن اصال رو نامه پايان انداختن نگاه يه رو مقاله.درماني

 اينكه و پرسيدن رو كارم محل و�كجاست خونتون گفتن پرسيدن كه اي ديگه سوال يه راستي.پرسيدن

 شاهللان نيست نگراني هيچ جاي بود راضي بيرون ميومد مصاحبه از هركي كل در.دقيقا ميدم انجام چكاري

 قبولت گفتن بهش كه بود داده جواب چي نميدونم كه بود خانمي يه مورد يک فقط ميشن قبول همه

 آرزوي اندوست همه براي. بود نامرتبط ارشدش و كارشناسي نماند ناگفته بعد سال براي انشاهلل نميكنيم

 .ميگيريد نتيجه حتما كنيد بخدا توكل نباشيد نگران. ميكنم زندگي مراحل همه تو موفقيت

 

 

 روانشناسی تربیتی

 

23 

 مقاالت و نامه پايان از سوال.برخوردم بودند هم گير سخت كه همكارانش و سيف به متاسفانه سالم

 آنها متفاوت سنجش و ارزشيابي كيفي؟تعريف محتواي محتوا؟تحليل تحليل:بود خارجي

 .شد سوال فراتحليل/ شان معاني/ مقاله هاي كلمه

  سيدر ريزي برنامه از چرا!آمده جديد كتاب انشا مورد در االن شد  گفته: كتابها/ارزشيابي سنجش تفاوت

 .بود خوب درصد هفتاد تقريبا. دهم پاسخ كردم تربيتي؟سعي شناسي روان به اومدي

 .بگيرم رو الزم نتيجه بتوانم اميدوارم.رم سپاسگزا يمين ابن اساتيد زحمات از واقعا

 روانشناسی تربیتی
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 تا سه. داشتم عمومي مصاحبه امروز من. گرامي فرهمند خانم و بزرگوار سوراني دكتر آقاب خدمت سالم

 ريهنظ. بودن كاظمي دكتر خانم جمله از كننده مصاحبه سه. كردن نگاه را يكي فقط كه بردم كلربوك

 سيارب فضا. ترجمه براي كوتاه متن يک و. نامم پايان گيري نمونه روش از و پرسيدن ويگوتسكي و ماهلر

 و سوراني دكتر عزيزان جمله از باشيد مويد و موفق همگي اميدوارم. استرس بدون. بود بخش آرام و خوب

 .كردن استقبال من جواب از خيلي و كردن سوال هم دكترا براي آيندم برنامه از ضمنا. فرهمند خانم

 

 روانشناسی عمومی
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 نباشين خسته واقعا. عزيز دكتر خانم سالم

 بودم راضي خيلي خودم و بود خوب خيلي خداروشكر داشتم تربيتي مصاحبه امروز

 و نگرفت تحويل رو مدارك همه يكي يكي. پرسيدن شناختي و رفتارگرايي تفاوت كردارشناسي، راجب

 كدومشون هر راجب دادن نظر

 اي هرشت تغيير من. نپرسيدن هيچي زبان ديگه و بگو رو نامه پايان چكيده گفتن بهم دارم ielts ديدن

 پرسيدن رو دليلش و بودم

 ديگه يكي و كردم هنگ كامال من اول سوْال با مثال ميكردن مراعات خيلي كه بگم هم رو مسئله اين

 پايين اضطرابشونو ميدين اجازه شدند مضطرب خيلي...  خانم دكتر جناب گفت و شد متوجه سريع

 شدم اروم خيلي همه و من خنديدن با و گفتن رو مطلبي طنز به كرد شروع و بياريم

 بود خوب خيلي ميكنم شكر خدارو كل در
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 اشمب داشته رو تشكر كمال محترم اساتيد ديگر و ،شما سيفي دكتر ، سوراني دكتر جناب از كه جاداره و

 عزيز دوستان همه براي موفقيت ارزوي با

 اب تفاوت را بندو از سوال  داشتم مصاحبه بعدازظهر امروز فرهمند وخانم دكتر  آقاي از وتشكر باسالم 27

 زبان كردي؟ استفاده واريانس تحليل از ؟چرا چي تحقيق روش بود نامه پايان از سوال بيشت رفتارگرايان

 ري؟ دا مقاله كردي؟ شركت همايش ؟ داري زبان مدرك سيد پ خواندم ام نامه پايان.چكيده روي از

 روانشناسی عمومی
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 قاخال خاطر به نازنين وجودتون كنيد باور چون ننوشتم جا به جا رو فاميل و اسم نازنينم فرهمند خانم

 كه هايىسال تمام مديون دريغتون بى بخشندگى خاطر به پذيريتون مسئوليت و همدلى خاطر به زيباتون

 قدرشناس جداً من نهايت در اى نتيجه هر از جداى هستم داديد دلگرمى و روحيه و عشق و انگيزه ما به

 و ترجمه براى انگليسى متن يه و سالم رفتار هاى نظريه مورد در سالمت ى مصاحبه امروز هستم شما

 اما و نكردن نگاه رو رزومه وگرنه معدل چنين وهم دارم مقاله اينكه و پرسيدن سالمت رشته انتخاب دليل

 ميرسم بزرگوار سورانى دكتر استادم به بگم بخوام كه اگر امروز ى مصاحبه توى رو خودم عطف نقطه

 مورد در ميدم كامل ى نمره بود كمال و تمام كه آماريم پاسخ به بدم نمره خودم به بخوام كه اگر چون

 فقط فقط نظرم به و دادم جواب خوب من و كردند سوال آنوا نه و كردم استفاده مانكوا چرا كه آزمونم نوع

 همكالسى ، عزيز استاد قلب صميم از ممنونم هستم دادند من به سورانى دكتر كه آمارى بينش مديون

 هب بيشتر ميره پيش خوب خيلى چى همه كنيد باور آروم و مثبت خيلى فضا عزيزم همكاراى عزيزم هاى

 :استاد قول به بريد سراغش به كامل شادى با سخت قضاوت تا شبيه علمى گپ به

 ...كنه درست خدا خوبه كار

 

 

 

 

 

 روانشناسی سالمت
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 الشوناسو تا سه.درسي ريزي برنامه رشته داشتم مصاحبه امروز من.خوبتون بسيار كانال از باتشكر.سالم

 وايير پايايي,اي خوشه گيري نمونه روش. شد زياد سوال نامه پايان از و ديدند مقاالتما و رزومه.نبودم بلد

 سيارب فرهمند خانم و سوراني دكتر آقاي جناب از .كردم بيان انگليسي به را بيوگرافم و دادم توضيح را

 آنها  كمكهاي و خوبشون كانال بخاطر دارم تشكر

 برنامه ریزی

 درسی

 عزيز فرهمند خانم سالم 31

 پرسيدند نظريه و رشد فقط نپرسيدند امار و نامه پايان از اصال داشتم، عمومي مصاحبه امروز من

 ممنونم، بسيار سوراني دكتر و پيري دكتري از

 روانشناسی عمومی
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 غزم قسمت دركدوم اعتياد اينكه درباره ازمن. بودم گروه باكدوم نميدونم. داشتم امروزمصاحبه من. سالم

 آمارهم هس؟ چي شناختگرايي خطاهاي شده؟ تشكيل ازچي مركزي اعصاب هس؟ هورموناي وچه هس

 هبچ دربين ورشد ها بچه قد بين رابطه بايدبري؟ وراهي آزمون ازچه وگفتن پرسيدن خودشون عنوان يه

 سال٠٢ تا۵ هاي

 ميخاستند روفقط زبان مدرك و ومقاله وتاليف معدل. بودم عمومي من درضمن

 روانشناسی عمومی

 مشاوره مشاوره رشته براي من مصاحبه سالم 
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 چرا_t معادل آزمون_وسارتر فرانكل نظريه در معنا تفاوت_چيه انتظاري اضطراب_حرفه شغل كار تعريف 32

 تعريف_داشتند اشتراكاتي وبروئرچه فرويد_ها فرويدي شعار_ميكنيم استفاده واريانس تحليل از

 نيست ادمي كه پرسيد سوال يه هم شغلي بكشه؟نظريه سيگار مشاوره جلسه تو ميتونه مشاور آيا_ناباروري

 بود چي
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 هستم مشاوره گروه دوستان

 بودند رضاخانى دكتر اى دوكانه دكتر بهبودى دكتر نژاد نوابى دكتر كنندگان مصاحبه

 بود آرامش با و خوب خيلى

 كردم مى دنبال را كانال هميشه و نداشتم حضور افتخار دكترسورانى هاى كالس من

 سپاسگزارم گروه محترم اساتىد شما از

 مشاوره

 رفتن پيش و ارامش باعث شما هاي راهنمايي هستم سوراني شماواقاي سپاسگزارزحمات باشيد زنده 34

 بودنم ممتاز سهميه از نتونستم اداري روال از اطالعي بي بخاطر من نشه باورتون شايد. بود من كارهاي

 مادها تونستم نمي هم رزومه شمانبود گروه اگر مطمئنم كنم استفاده ارشد وكارشناسي كارشناسي توي

 هدايتشون خودم كه طوري گرفتم راتودست مصاحبه ساعته نيم جلسه شماامروز راهنمايي با چون كنم

 ممنونم بازهم.بپرسند سواالتي چه كه كردم مي

- 
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 دكتر واقاي لطفي دكتر خانم با داشتم سالمت مصاحبه امروز من..عزيز فرهمند خانم سالم

 و سيانگلي به فارسي..زبان لغات فقط جمهيري ودكتر پرسيد نامه پايان مفاهيم از لطفي دكتر..جميهري

 كل در.. رسيدپ بودم نوشته انگليسي به پاورقي در كه رو كتاب لغات داشتم تاليف يه فارسي به انگليسي

 سپاسگزارم خيلي شما همراهي از

 روانشناسی سالمت
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 دوستان سالم

 ودب گرفته درد سرم حسابي شدم مصاحبه كه بودم نفري آخرين  داشتم مشاوره رشته مصاحبه امروز من

 خيلي هم من ميپرسيد سوال ازم خوردن آب حين و كرد تعارف آب اول حسينيان دكتر شدم كه وارد

 رساست كه كردند رفتار طوري كه بود جالب و رسيد استادا بقيه نوبت اينكه تا ميدادم جواب ريلكس

 رابطه.  متناقض قصد هم سوالها. بدم جواب نتونستم هم رو ساده سواالي از بعضي و شد وارد بهم زيادي

 نبود بد كل در ولي نيست يادم كه ديگه چندتا و پارسونز. دوگانه

 مشاوره
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 مرتبط مغزوقسمتهاي درباره. داشتم عمومي امروزمصاحبه من. فرهمندودكترسوراني خانم سالم

 دقيقه ده و حركتي مهارتهاي تعريف و واضطراب فوبي واختالل ودرشت ظريف حركتي بامهارتهاي

 چندسوالو انگليسي به عمومي سواالت و تز براي ام وبرنامه روانشناسي تعريف و انگليسي زبان به صحبت

 عددي يک اكسپت بايدتوي نكردندوگفتند راقبول ساري وهمايشiscوisi اكسپت ولي.ديگر تخصصي

 عالقه و هزينه و اي نامه پايان سواالت هم دقيقه ده.كردند راقبول ام مقاله يک فقط نيست كه باشد

 دازقبوليتبع اساتيدگفت از ويكي تقديركردن وكلي بودن راضي خيلي اساتيد همه ساعت نيم بعداز بود...و

 هك اميدوارم ولي.رانشناختم اساتيد كه من.بده ادامه شيوه وباهمين كن گوش دكتر خانم راهنماييهاي به
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 درپايان. بدهم جواب راكامل سواالت تمام بتونم كردم نمي فكر رابخواهيد راستش باشيد موفق همه

 ومويدباشيد موفق هميشه كه اميدوارم كنم تشكر تيمش و دكتر دلسوزيهاي و كمكها از جاداردكه

 صحرائى سوده. خوبتون اداري و آموزشي گروه و گرامي استاد شما زحمات از فراوان سپاس با و سالم با 38

 و انگليسي متن ترجمه و CBT هاي تكنيک درباره من از دادم مصاحبه آزاد سالمت امروز. هستم

 .بود آرام جو كالً پرسيدن بود ام نامه پايان موضوع كه نوروفيدبک

 روانشناسی سالمت
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 بزرگ دل داشتن پيشنهاد راستاي در

 سالم

 8:١١ ساعت عمومي روانشناسي داشتم، مصاحبه امروز

 پنجم طبقه و بود مصاحبه اتاق تا ۵

 احبهمص دكتر خانوم تا سه با بنده و رفتند و اومد پيش موردي يه ولي بود گرا مصاحبه جز گنجي دكتر

 بود صميمي و گرم جوخيلي. داشتم

 ها مقاله اضافه به خواستن ازم ريزنمرات و ارشد مدرك و نامه پايان كنم، معرفي خودمو كه خواستن اول

 همونجا دادن امتياز و پرسيدن رو فوق و ليسانس هاي دانشگا- :كردن شروع رو سواالت

 بگم؟ انگليسي به گفتن رو hallusinatin و illusion و  delusion تفاوت-پرسيدن رو زبان سطح-

 كالمي؟ غير و كالمي كاري حافظه تفاوت-پرسيدن؟ مدت كوتاه و كاري حافظه تفاوت با رابطه در-

 كردم؟ مشخص رو نامه پايان نمونه تعداد چطوري اينكه-ماهلر؟ بهنجار درخودماندگي-

 برد؟ كار به رو كاري حافظه كسي چه بار اولين-

 پرسيدن؟ رو كاري سابقه-كنم؟ مي باهاش كارهايي چه و دارم آشنايي كامپيوتر با چقدر-

 كتاب به دادن امتياز كه داشتم مرتبط غير كتاب يه و -عالقمندم؟ چي به اينكه و-

 قبولم حتما گفتن اينكه و دادن مثبت انرژي كلي نهايتا و -

 ...دانشگاه انتخاب تو پرسيدن هامو اولويت مصاحبه آخر و -

 ممنونم و خوبه خيلي حالم ...من مصاحبه از اين ...بودن عالي

 ...ميشن محسوب همه قلب قوت استادي، نقش بر عالوه كه سوراني دكتر خصوص به يمين ابن گروه از

 ...ميشيم دكتر همه دونم مي من ...باشيد دكتر و مانا و شاد همگي كه ايشاال مرسي مرسي

 

 

 

 

 

 روانشناسی عمومی
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 قدران بود عالي چقدر بگم نميتونم گنجي دكتر گروه بودم عمومي اول نفر امروز بگم ميخواستم سالم

 و ويگوتسكي رشد مجاور منطقه نپرسيدن خاصي چيز خيلي من از بودن داشتني دوست و اخالق خوش

 تنم نتيجه در كردن صحبت انگليسي من با كه دكتري خانم يه و پرسيدن رو هيجان و مود بين فرق

 تمثب و بود عالي كل در و گنجي دكتر آقاي پرسيدن هوش آزمونهاي از اينكه و ديگه ترجمه براي ندادن

 من به نسبت بودن

 روانشناسی عمومی
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 بودخيلي خوبي جوخيلي اومدم ازمصاحبه فرهمندعزيزاالن عزيزوخانم باتشكرازدكترسوراني سالم

 وروانكاوي گرايي انسان نظريه اسكيزوييد راپرسيدن شخصيت داشتنداختالالت خوب برخوردهاي
 روانشناسی عمومی

https://telegram.me/phdravanshenasi
http://www.ebneyamin.com/


 موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین

 دپارتمان تخصصی روانشناسی و مشاوره

 

 مشاوره( های روانشناسی و)کلیه گرایشتجربیات دوستانی که در مصاحبه دکتری امسال شرکت کرده اند

 )به نقل از خود دوستان( 

 "گروه آموزشی دکتر سورانی"

 https://telegram.me/phdravanshenasiلینک کانال تلگرام دکتری:     

 180- 22601889/   180 – 22610988تلفن تماس :  
www.ebneyamin.com 

 

 نك وترجمه بخون داري رادوست گذاشتندوگفتندهركجاش هم كتاب يک مغزراپرسيدن نواحي راپرسيدن

 باشند موفق دوستان همه بودانشاهلل خوب خيلي دركل  حمداهللال
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 سالم

 كشيدن ما براي كادرشون و سوراني دكتر كه زحماتي تمام از تشكر با

 ام اس دي تفاوت.  اي تي نظريه.  پرسيدن زبان روخواني ازم مصاحبه رفتم امروز

 رشد و نامه پايان. كيفي روش. انوا. رگرسيون

 هستم يمين اين تيم زحمات مديون ارشدم مثل قطعا و بود خوب كل در

- 
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 است تربيتي ام رشته من عزيزم فرهمند خانم سالم

 داشتم مصاحبه امروز

 نبود اينطور من براي بوده، دوستانه مصاحبه جو گفتند كه دوستاني برخالف

 بودند!(  شيراز از كاظمي دكتر نكنم اشتباه اگر) كردند مصاحبه من با كه دكتري آقاي

 يتيترب دكتراي خواهيد مي كه شما گفتند دوستانه غير و هم در چهره با پرسيدند كه رو سئوال اولين و

 باشيد داشته علمي بيان و تسلط و بدانيد را ها نظريه تمام بتوانيد بايد بخوانيد

 بگم انگليسي را ام نامه پايان و رشد و روانشناسي تعريف خواستند. كردم هنگ كال منم

 .... و يادگيري و اماري سئوال كلي و خواستند را تفاوتشان و پرسيدند انگيسي كلمات

 كردند برخورد باال موضع از نبود دوستانه و آرامبخش جو متاسفانه ولي

 

 یتربیتروانشناسی 
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 پرسيدن خودشون عمومي روانشناسي كتاب از گنجي ودكتر گنجي گروه داشتم عمومي مصاحبه سالم

 يدنپرس اصطالح چند معني خوندم بخون انگليسي خط چند گفتن دكتر خانوم يه بعد بودم روبلد همه

 مهه به چون هست عالي نمرتون گفتن ودزمجموع كردن نگاه روفقط ريزومه نامه ازپايان سوال يه ونهايتا

 باشيد داشته اعتمادبنفس فقط دوستان دادم درست جواب سواالت

 وفرهمندعزيز ازدكترسوراني ممنون

 

 روانشناسی عمومی
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 هنام پايان بودم دكترشهرياري باخانم داشتم مصاحبه ونيم يک ساعت امروز فرهمندعزيزمن خانم سالم

 ودوتاسوال بودم رفته رو كارگاهش چون درماني ازبازي دوتاسوال پرسيد ازم رزومه رواصالنديدطبق

 روبگويه  ۵و DsM4يادگيري اختالل تفاوت پرسيدن. بودم نوشته كتاب چون هم اون يادگيري ازاختالل

 بود خوب دركل كن ترجمه وگفت خوندم خط وسه من جلوي گذاشتن هم زبان كتاب

- 
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 دكتر مخان ويه منصور سپاه دكتر.شريفي پاشا دكتر با.بودم عمومي مصاحبه امروز من.بخير عصرتون سالم

 با ذيرپ تلقين بيماران وبهترين مسمريسم.وي نيمرخ.پرسيدن آيرو پي ام ام بودم روانسنجي چون .ديگه

 هيپو با فرقش و هيستري.خرافي رفتار گيري شكل نحوه.يادگيري در شناختي نقشه.هيپنوتيزم

 .داشتند خودشون كه انگليسي كتاب از متني و.ها مقاله .معدلم.كندريازيس

 

 روانشناسی عمومی
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 همه اختيار در رو تجربياتتون كه ممنون و ميكنم موفقيت آرزوي دوستان همه براي بود خوب خيلي

 .بزرگوار  دكتر وآقاي دكتر خانم از ممنون .ميگذاريد
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. درسي سواالت فقط و فقط   نامه پايان نه داشت كار مقالم به نه. بودم تربيتي روانشناسي مصاحبه. سالم

 موزيا دانش اگه چيه؟ ورودي رفتار. انگليسي به روانشناسي تعريف. كردم معرفي انكليسي به رو خودم

 ديهحدو....  و پياژه با پردازي خبر نظريه تفاوت كني؟ ايجاد انگيزه اون در كني مي چكار نبود بلد زبان

 پرورشي روانشناسي كتابهاي چه. خوندي رشد كتابهاي چه... زياد استرس... درسي سواالت فقط ربع

 ...كنيد مطالعه بيشتر بايد. نيست كافي مطالعاتتون بودن گفته همه به هم اخر دست.... خوندي

 

 روانشناسی تربیتی

 مداركمو  پرسيدن،زبان رفت پيش عالي خيلي چيز همه داشتم كودكان مصاحبه بخير وقتتونسالم 48

 نپايا و مقاله و پرسيدن كردم تحصيل ارشد و كارشناسي دوران در كه دانشگاههايي از ، كردن بررسي

 .سپاس دنيا يک. ممنونم واقعا هاتون راهنمايي از .گرفتم رو كامل نمره گفتن افروز دكتر.  نامه

 روانشناسی

 کودکان استثنایی
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 بودم عمومي من سالم

 تداعي غير و تداعي يادگيري فرق. اي مقايسه علي و همبستگي فرق. داريم عصب چندتا كال :سواالت

 پرسيدم آينده واسه ام برنامه از. پذيري نقش

 انداختي فاصله چرا پرسيدن بود گذشته التحصيليم فارغ از دوسال

 بگم انگليسي عنوانشو خواستن و گرفتن ايراد هم ام نامه پايان از. شد چک كامل هم ام رزومه و مدارك

 .بود آرامش با و خوب واقعا برخوردشون

 عزيز فرهمند دكتر خانم و سوراني دكتر آقاي از باتشكر و دوستان همه براي موفقيت آرزوي با

 

 

 روانشناسی عمومی
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 بانز خط دو.كرد نگاه رو كتابم.كرد نگاه رو مقاله.پرسيد رو پي سي افروز دكتر.عزيز فرهمند خانم سالم

 بود خوب افروز دكتر خيلي. پرسيد رو هدف شهرياري خانم.خوندم

 يخيل افروز دكتر.ببرن خودشون با حتما رفتن كارگاه كودك كار براي دوستان اگه عزيز فرهمند خانم

 باشه نامدار اساتيد امضا نامه گواهي پاي اگه مخصوصا.اومد خوشش

 روانشناسی

 کودکان استثنایی
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 احترام و باسالم

 بود واقعاعالي كه گروهتون و ها مشاوره و راهنماييها ، سوراني دكتر آقاي جناب و سركار زحمات از تشكر

 بقيه اختيار در دريغ بي رو هاشون تجربه كه دوستاني از ممنون و كردم استفاده واقعا شخصه به و

 خواستم هم بنده گذاشتن

 اه نامه پايان و مقاالت و رزومه بودن فرموده دكتر جناب كه همانطور ، بزارم اشتراك به ام مصاحبه تجربه

 بر تسلط مورد در من از همينطور و  داشتن رو امتياز و اهميت بيشترين واقع در زبان و تاليفات ،

 نشانه هك نامرتبي و نظمي بي مورد در ، كنم چكار تحصيل از بعد دارم قصد اينكه و پرسيدن هم كامپيوتر

 ديدج بندي تقسيم در ، بشه ديده بايد محيط چند در الاقل اينكه و عاليمش ساير و هست اختاللي چه

 واستنخ انگليسي به رو مود و افكت بين مقايسه اينكه ديگه و گيره مي قرار ها اختالل از دسته كدام جزء

 بود گفتن دوستان كه همونطور هم غيره و مصاحبه جو مثل چيزها بقيه ،
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 انشااهلل فرهمند خانم و سوراني دكتر آقاي زحمات از ممنون هم باز و دارم رو همگي براي موفقيت آرزوي

 باشيد موفق
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 فرهمند خانم سالم

 بسيار ميكرد سوال من از كه دكتري خانم و بود خوب خيلي مصاحبه جو بودم عمومي مصاحبه امروز من

 راحتي احساس ادم كه ميپرسيد سوال جوري بود برخورد خوش بسيار و داشت ارومي و خوب برخورد

 پرسيدن نامه پايان از سوال مصاحبه در من از بدهد هارو سوال جواب ميتونست استرس بدون و ميكرد

 كدومه كننده تعديل كدومه بين پيش كدومه مالك ها متغيير به راجع

 پيش نامتو پايان كار كجا تا و كني استفاده هايي روش چه از بعدا ميخواي. چيه نامه پايان اماري روش

 ببري

 است همراه maturation با كدومش كه پرسيدن فرويد هاي مكانيزم از

 زدي كجا رو اولت انتخاب پرسيدن. تره قوي شخصيتش از قسمت كدوم mature انسان

 رجمهت و خواندم انگليسي زبان به رو هيلگراد از پاراگراف يه. كنم معرفي انگليسي به خواستن رو خودم

 داد تغيير رو هشياري اينكه براي داد انجام ميشه كارهايي چه دارهو نوع چند هشياري پرسيدن. كردم

 ميشه درخواست ازتون و داره امتياز هم تاليف و كتاب و همايش و مقاله

 ميكنم تشكر يمين ابن گروه زحمات از هم اخر در

 

 روانشناسی عمومی
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 متن. كارم ابزار و گيري نمونه آماري روش پرسيدن نامه پايان از سوال بودم عمومي گرايش تو اموز

 رد سوالم يک. اهدافم و ام رشته مورد در پرسيدن زياد سوال انگليسي ازم بعد كردم ترجمه انگليسي

 رزومم زا يكم خودم من نكردن نگاه رزومه به اصال پرسيد داروين تكامل نظريه به ربطش و فرويد با رابطه

 گفتم انگليسي به كارم و

 همين گردم شروع تازه رو زبان گفتم من كه نه يا دارم زبان مدرك پرسيد ازم و ديد مقالمو

 .بوديد من براي بزرگي كمک واقعا خوبتون موسسه و دكتر آقاي و شما از ممنون

 

 روانشناسی عمومی
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 نخواستند اصال رزومه. بود عجيب ، رفتم مشاوره رشته مصاحبه براي امروز...عزيز فرهمند خانم  سالم

 !نه تدريس سابقه... نه پژوهشي طرح..نه كتاب..

 پست هاي درماني خانواده.. كردي كار درماني خانواده..روانكاوي تكامل و گذار..فكر توقف روش

 ...مدرنيسم

 مشاوره
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 مقاله و معدل نكردندوفقط رانگاه كليربوك و رزومه متاسفانه تومصاحبه هستم عمومي من سالم

 برخورد خوش خيلي اتاق ورودبه محض به ولي. دارم هم... و تاكتاب سه بگم ندادندكه واجازه راخواستند

 هخداكن شده تموم بوده هرچي است خداكريم. نداشتم مدرك كه بودندبااين راضي خيلي اززبان و بودند

 كافيه همين  بشه قبول خودش شهر هركسي

 روانشناسی عمومی
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 يخيل ميكرد صدا رو اسامي كه كسي و بود آرامي جو داشتم استثنايي كودكان مصاحبه امروز من سالم

 در سوال يه فقط خانمه كه جوان خانم يه و افروز دكتر. شد تمام ساعته يک كارم كال ميداد دلگرمي

. زبان مدرك و تاليف و مقاله ارشد معدل و دانشگاه به توجه و ترجمه براي متن يه و درماني بازي مورد

 با ولي ترجمه نه بود تاليف چون فكنم داد گير اون به خيلي افروز دكتر كه داشتم تاليفي كتاب يه من

 درست قضيه و ميكنم تصحيحش گفتم خاضعانه و كنم جمع مطلبو تونستم سوراني دكتر هاي راهنمايي

 بود خوب كال شد

 

 روانشناسی

 کودکان استثنایی
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 ودب جوون خانم يه و افروز دكتر با من مصاحبه.بودن نفره دو گروه تا دو كال.داشتم كودكان مصاحبه امروز

 براشون مقاالت و زبان مدرك.ميدادن نمره ارشد معدل به.پرسيدن رو نامه پايان نتيجه...آروم و عالي جو.

 شغلي وضعيت و والدين سكونت،تحصيالت تاهل،محل ،وضعيت تخصصي متن ترجمه و خواني رو.مهمه

 دب نشون خودي يه ميكرد تالش خانم اون ولي بودن عالي افروز دكتر.كردند سوال بنده از كه بود مواردي

 .بود عالي خيلي امسال پيش سال دو خصمانه مصاحبه به نسبت كل در ولي

 روانشناسی

 کودکان استثنایی
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 بخير روزتون سالم

 جو خيلي استثنايي بودم  مصاحبه. دكترسوراني همراه وموفق سالمت هميشه  انشاهلل نباشين خسته

 كردن سوال ام پژوهشي وكاراي نامه كنم،ازپايان ترجمه دادن متن. بود مثبت

 پايان إز أمار  ۵ وDSM4 در را ADHD تفاوت بودند پرسيده خيلي نامه پايان إز داشت ديروز من دوست

  SI درمان و(  اوتيسم طيف) ASD مثل اسيب شده خالصه كدهاي بعالوه نامه پايان چكيده هم زبان نامه

 . بگو گفتن بهش را بوده درمان روش تاريخچه كه دوم فصل حتي پرسيدن خيلي نامه پايان إز گفت

 باشيد موفق

 روانشناسی

 

 کودکان استثنایی
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 اصال.شد تموم ٢:٠۵ مصاحبم.نيم و يک ساعت.تربيتي روانشناسي.داشتم مصاحبه امروز من.دوستان سالم

 اكيدت نامه پايان رو بيشتر.شكر خدارو بود خوب.نفهميدم فاميالشونو.افتادم خانما اون گروه.نشدم معطل

 بجوا رو آخري سوال.انگيزش در ها نياز انواع و ويگوتسكي و پياژه نظريه بندورا،تفاوت نظريه.داشتن

 خوب يليخ برخوردشون.انگليسي به تربيتي روانشناسي تعريف هم آخر و انگليسي كلمه چنتا معني.ندادم

 زدم حرف چقد واي. استزس بدون.بود

 روانشناسی تربیتی
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 اشنايي اين از حال هر به بوده لينک در عضويت واسطه به و گذشته ماه يک در شما با من اشنايي

 ضايف اينقدر البته بود، خوب خيلي و داشتم سالمت مصاحبه ديروز گفتنش هست مفيد اگر و خوشحالم

 و ارشد كارشناسي رقمي تک رتبه مثل بگم رو مورد چند كردم فراموش بود راحت و خودموني مصاحبه

 اساتيد نامه توصيه و گرفتم ليسانس ترمه 0 كه اين ، بودن درخشان استعداد

 كردند تعريف هم خيلي و دادند امتياز كتاب يک و كنگره ٢ پژوهشي علمي مقاله ٢ به البته

 

 روانشناسی سالمت

 

 

 

 صفاي و بخشندگي اينهمه قلب صميم از. جوانمرد سوراني دكتر آقاي و عزيز فرهمند دكتر خانم سالم

 همه ات ميذارين كانال تو رو دكتر آقاي كالساي كه وقتي ميكنم درك كامال و سپاسگزارم رو باطنتون
 روانشناسی

 عمومی
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 .سپاسگزارم هم باز. داره معنايي چه, هستيد دوستان

 مانهمحتر بسيار برخوردها.. نياوردم جا به پاشاشريفي دكتر بجز رو اساتيد. داشتم مصاحبه ام ٢6 روز من

 اجرا و نظريه بين دادن ربط پژوهش زمينه در بيشتر بود پژوهش من كار چون. بود آرامش با همراه و

 زياد من كه اين وجود با مجموع در. كنم ترجمه كه دادن رو زبان ساده و روان متن يه. كردن سوال

 .شدم خارج جلسه از خوبي احساس با ولي( شغلم خاطر به) نداشتم مطالعه فرصت

 ودنشب پوستر يا سخنزاني به راجع ققط و ديدن رو مقاالت. نديدن پژوهشيمو كاراي. نديدن رو نامه پايان

 .ديدن هم رو ارشد نمرات ريز. كردن سوال

 تهنداش استرس ميكنم تاكيد هم باز و دارم رو دارن دغدغه اينقدر كه دوستاني تمام براي موفقيت آرزوي

 .باشيد
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 ازمون بدون با رابطه در دوستان از خيلي رفتم سالمت ازمون بدون مصاحبه من عزيز فرهمند خانم سالم

 من از مصاحبه حين در چون نداره فرقي هيچ ازمون با و ازمون بدون مصاحبه بگم بأيد داشتن سؤال

 ولي شد متوجه تازه و هستم ازمون بدون گفتم من و شدي قبول كه خوندي چي ازمون براي كه پرسيد

 :پرسيدن من از كه سواالتي و نپرسيد تري اضافه سؤال يعني نكرد إيجاد تغييري مصاحبه روند در

 چيست؟ متغيرها بين رابطه و كردي انتخاب را متغيرها أين چرا. نانه پايان موضوع

 روش؟ أين چرا و چيست اماري روش.  ها پرسشنامه

 ترجمه برأي گذاشتند متن زبان پژوهش؟ نتيجه

 پزشک - بيمار رابطه جمله از بود سالمت روانشناسي كتاب از فقط سؤالها بقيه

 هاينك از قبل را سؤالها أين)  زبان و پژوهشي؟ كار ارشد؟ معدل و بود؟ كجا ارشد و ليسانس دوره دانشگاه

 .دارم دوستان همه برأي موفقيت ارزوي اخر در( پرسيدن هستم ازمون بدون من بدونن

 

 روانشناسی سالمت
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 كنترلش بايد من بود مدلي هر ندارم مصاحبه گزاري بر ب كاري  داشتم مصاحبه٢6 شنبه روز سالم

 براي چي هر از بيشتر بيام بر پسش از توانستم احسن نحو ب شكر خدارو كه  ميبودم وپاسخگو ميكردم

 شههمي عزيز فرهمند خانم  دادم پيام خوبتون وتيم شوقي ودكتر سوراني ودكتر شما از وقدرداني تشكر

 وهمچنين  بدم  انجام را زحماتتون جبران بتوانم اميدوارم و داشتيد محبت و لطف بنده  ب نسبت شما

 و بخدا اي دونه ي دكتر اقاي گذشت ذهنم از مصاحبه موقع كالمشون تک تک كه سوراني دكتر اقاي

 يب  رسيد بدادم كالمشون وكلي دادن شرح رو نامه پايان نشدني وصف متانت با كه عزيز شوقي دكتر

 همراهتان هميشه حق دست  ممنونم ومهرباني وگذشت محبت همه اين از نهايت

- 

 

 

 

 

 سالم با

 داشتيم خالي اصطالح به همون يا گرايش بدون روانشناسي مصاحبه امروز

 .بود شريفي پاشا دكتر گروه با كه بوديم نفر ٠٣
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 وصيهت از با و كردم مالقات رو عزيز سوراني دانشگاه،دكتر تو كه اينبود افتاد كه ميموني و جالب اتفاق

 بودم آخر به مونده يكي من. كردم استفاده مفيدشون هاي

 دكتر خانم كرد بررسي هامو مقاله دادم نشون و خواست رزوممو من از

 دادم ج و كرد سوال گيريش نمونه و آماريش روش پاياننامم از بعد

 بود رزيم افراد پاياننامت كه تو كرد سوال ازم اون نشناختم كه پاشاشريفي دكتر بجز بود دكتري آقاي يه

 لينهان مارشا ديالكتيک رفتاردرماني آره گفتم چيه؟منم درمانش بهترين بگي ميتوني

 بخشه؟ چند بگي ميتوني گفت بعد

 با ابطهر در ازم ميتونين كه كردم سوال من و سوراني دكتر تكنيكهاي به شدم متوسل و بدم ج نتونستم

 باشه ميخواي اگه گفت تعجب با بپرسين؟اونم تي بي سي

 شناختيه؟ خطاي چه بده حالم پس غمگينم من اينكه پرسيد بعد

 استدالل به كه هست استدالل نوع يه و ميكنه قضاوت هيجانش و احساس اساس بر فرد يعني گفتم

 هذيانيه؟ چه ميدزدن اطالعاتشو ميشه هک ذهنم بگه بيمار اينكه گفت .معروفه هيجاني

 .خنديد اونم نه باشه انتساب كنم فک اسمشم غريبه و عجيب گفتم نبود يادم دقيق

 کف بود خوب روخوانيم فقط بيرون نيومد معنيش زدم زور چي هر ولي جلوم گذاشت انگليسيم متن يه

 .ميذاره اثر كنم

 .ازشون گرفتم كمک خيلي چون هستم عزيز سوراني دكتر مديون اينارو من البته بود خوب خالصه

 مسلط و باشين راحت .سپاسگذارم بينهايت

 

 

 

 

 روانشناسی
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 گرامي فرهمند خانم

 وقت تمام و كردند تعريف بود فرافكن آزموني ساخت كه من نامه پايان از مصاحبه جلسه در. سالم

 يمشخص واكنش هيچ پايان در اما انگليسي خط دو بعد و گذشت نامه پايان درباره صحبت به مصاحبه

 كند قبولي يا رد از حكايت كه ندادند نشان

 كران بي سپاس با ؟ داريد نظري چه شما تان تجربه به توجه با

 

- 
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 بودين دلگرمي باعث هميشه شناختم شمارو كه ماهي يک اين ،در عزيزم فرهمند خانم سالم

 بود عالي بينهايت عمومي مصاحبه از من امروز تجربه

 شدم مصاحبه بشردوست دكتر و صابري دكتر با من

 كردن سوال موضوعم به راجع نظرم و متغيرهام و موضوع و نامه پايان درباره انگليسي به من از

 پرسيدن آن به مربوط مشكالت و ميانسالي مرحله و بودن دوجنسي درباره سوال

 دادن حق من به نكردنم دفاع به توجه با البته كه نامه پايان از كوچيک ايراد

 روانشناسی عمومی
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 در شناسي آسيب نمره و پرسيدن كامپيوتر و زبان مدرك درباره سوال نكردم هم دفاع و نداشتم مقاله من

 پرسيدن هم ارشد كارشناسي

 داروهاي پياژه، رشد پرسيدن چيز همه از من خوب شانس از داشتم مصاحبه امروز من دوستان سالم 67

 بودن البا دليل رگرسيون؛ تست؛ تي مغز، ايي قاعده هاي كولين،هسته استيل گونيست اتا و اگونيست

 نامه پايان به مربوط بحثهاي و وابسته تي ازمون توان

 رونشناسی عمومی
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 شما از صميمانه من بزرگوار سوراني دكتر واقاي عزيز فرهمند خانم شما خدمت ادب وعرض سالم

 ديروز من بزرگتون وروح ارزشمند ومطالب اطالعات انتقال در سخاوتتون خاطر به ميكنم سپاسگذاري

 يژهو وتشكر بربيام مصاحبه پس از توان تمام با كردم سعي هم من و بود ارام بسيار جو داشتم مصاحبه

 رد بود وارزشمند مفيد بسيار ايشون نفره تک نامه پايان بررسي جلسه كه شوقي دكتر اقاي از دارم

 دكتر واقاي شما كام به وروزگار زندگي هميشه اميدوارم ومهربانيهاتون الطاف همه از سپاسگذارم مجموع

 باشه سوراني

- 

 ساعت و شدم پذيرش 8:٣١ ساعت و كردم مراجعه مركز تهران دانشگاه به برنامه طبق صبح 8 ديروز 69

 . شدم مصاحبه اتاق وارد ٠١:٣١

 مصاحبه از نفر ٢ اتاق به من ورود زمان در كه داشت كننده مصاحبه نفر 4 حداقل مصاحبه اتاق هر

 صورت به خوشبختانه اونها از يكي كه كردم مصاحبه نفر ٢ با من بنابراين ، بودن شده خارج ها كننده

 . بود ليسانسم ي دوره استادهاي از يكي اتفاقي

 چند و ، نميدونم گفتم من و بود قطبيت اصل يكيش كه كرد عجيب نظرم به سوال چند خانمها از يكي

 ،  IV و ۵ تغييرات و اسكيزوتايپال كرايترياي مثل ديگه بهتر سوال

 يه و پرسيد 4 فصل از سوال چند و نامه پايان تحقيق روش از بود سابقم استاد گفتم كه خانم يكي اون

 ميدونستم اينو خوشبختانه كه پرسيد word افزار نرم با كار از عجيب سوال

 همثل ترجمه طول در و)  كنم ترجمه گفت و جلوم گذاشت انگليسي پاراگراف يه مجددا اول خانم خالصه

 (ايستاد سرم باالي معلما

 . خدانگهدار بعدم و كجاست اولت انتخاب گفتن نهايت در رفت پيش خوب و نبود بدي فضا خالصه

 . نكرد بهش خاصي توجه زدو ورقي يه استادم همون فقط هم رو داستانها همه و سوابق و رزومه

 . ينبرس نظر به خونسرد و عادي و باشين نداشته استرس كه كنين تمرين كاري هر از بيشتر نظرم به

 روانشناسی عمومی
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