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 ( )گروه آموزشی دکتر سورانی   دپارتمان تخصصی روانشناسی و مشاوره 

 (دکتری)      دفترچه بودجه بندی آزمونهای آزمایشی

 )عمومی،بالینی،سالمت(مجموعه  روانشناسی 

 

  طراحی سواالت استاندارد 

 آشنایی با شرایط فیزیکی آزمون زی آزمون وشبیه سا 

 ... کاهش اضطراب ، بررسی مشکالت ، افزایش اعتماد به نفس و 
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 روانشناسی رشد

 

 بودجه بندی )سرفصل های هر مرحله( تاریخ هر مرحله مرحله
 

 

11 

1 

 

 

 

30/13/59 

 در روانشناسیآشنایی با روانشناسی رشد )تعاریف، اهداف، تاریخچه(، روش تحقیق 

 نظریه های چرخه کامل عمر)نظام بوهلر، نظام اریکسون، نظام والن(

 نظریه برونرنظریه های نمو یافتگی )اصول نظریه گزل(، 

 نظریه های روان تحلیلی، روابط شیء )رنه اشپیتز، مالنی کالین(

 اجتماعی اریکسون –روانشناسی من )هارتمن(، نظام روانی 

 ، نظریه تین برگن، نظریه هری هارلو، جان بالبی()نظریه لورنتسنظریه کردار شناختی 

 نظریه پردازان شناختی، نظریه های یادگیری اجتماعی

 فرهنگی ویگوتسکی –دیدگاه پردازش اطالعات )حافظه ، هوش(، نظریه اجتماعی 

 بازتاب شناسی تحولی )بازتاب شرطی، یادگیری و هوشیاری(، روش لئون تی یف
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 بوم شناسی، رشد زبان )دیدگاه رفتاری ، فطری نگر، تعامل گرا(

تفاوت های فردی و فرهنگی، رشد اخالقی، دیدگاه روان کاوی، رفتارگرایی و نظریه 

 یادگیری اجتماعی، دیدگاه شناختی، نظریه پیاژه، نظریه های بازی، نظریه های تقلید،

توانایی های نوزاد، توانایی مبانی زیستی و محیطی رشد، رشد پیش از تولد، تولد و نوزاد، 

های حسی، ارزیابی رفتاری نوزاد، نوباوگی و نوپایی، رشد جسمانی، رشد مغز، جانبی شدن 

 رشد شناختی، ء تغزیه، رشد حرکتی، رشد ادراکی، مغز، بیماری های ناشی از سو

 ی، نقش یابی جنسی، فرزند پروری، اواسط کودکی، نوجوانی،رشد هیجانی، اوایل کودک

 وضعیت هویت، اوایل بزرگسالی، نظریه های بزرگسالی، زمانبندی اجتماعی، میانسالی،

 اواخر بزرگسالی )پیری(، مرگ مردن و داغدیدگی، مراحل سوگ، مونتسوی، ورنر، بتلهایم،

   شاختل

  جامع اول  38/11/59 0

 دوم جامع  22/11/59 4
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 روانشناسی شخصیت

 

 

 بودجه بندی )سرفصل های هر مرحله( مرحلهتاریخ هر مرحله
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تعریف اختالل روانی، مالک های نابهنجار رفتار، انحرافات هنجار آماری، اختالالت جنسی، 

 سنجش روانی

آزمون های روانی، مالک های ارزیابی وضعیت روانی، پارامتر های شناختی، روش های 

اختالالت  ، ( ، مکاتب آسیب شناسی DSM IV – DSM V) DSMطبقه بندی، تاریخچه 

 سایکوتیک، اختالالت خلقی، اختالالت اضطرابی
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تمارض، اختالل ساختگی، بدریخت انواع درمان، اختالالت شخصیت، اختالالت سوماتوفرم، 

انگاری )بادی دیس مورفیک(، اختالل سوماتیک سمپتوم، اختالالت تجزیه ای، فراموشی، 

سندرم گانسر، اختالالت تکانه ای، اعتیاد، اختالالت خوردن، اختالالت خواب، اختالالت 

ی، گیرعصبی شناختی، اختالالت دوران کودکی، انواع لکنت، انواع تیک، اختالالت یاد

 اوتیسم، اختالالت فراگیر رشد

 جامع اول 38/11/59 0

 جامع دوم 22/11/59 4

 بودجه بندی )سرفصل های هر مرحله( تاریخ هر مرحله مرحله
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 ، نظریه اریکنای، نظریه روانشناسی فردی آدلررن هوراروان تحلیل گری، نظریه ک های نظریه

ظریه ، ناریکسون اجتماعی –، نظریه مراحل روانی سالیوان نظریه روان پزشکی بین فردیفروم، 

 شخصیت شناسی مورای، نظریه روانشناسی فردی آلپورت
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نظریه ریموند کتل، نظریه روان شناسی انسان گرا، نظریه یادگیری اجتماعی بندورا، نظریه 

نظریه زمینه محدود، نظریه نیاز به پیشرفت دیوید  آیزنک، نظریه سازه های شخصی جرج کلی،

مک کللند، نظریه هیجان خواهی زاکرمن، نظریه درماندگی آموخته شده سلیگمن، نظریه الگو 

 انتساب، رفتار درمانی )رفتار گرایی(

 جامع اول 38/11/59 0

 جامع دوم 22/11/59 4

 آسیب شناسی روانی
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 بندی )سرفصل های هر مرحله(بودجه  تاریخ هر مرحله مرحله
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 ساختار سلول، دستگاه عصبی، تقسیم بندی مغز، انواع گلیا، 

رپوالریزاسیون(، هورمون ها، سیناپس ها،  -هیپوالریزاسیون -قطبی شدن سلول )دپوالریزاسیون

آمیگدال، انواع  انواع نورون، انتقال دهنده های عصبی، آلزایمر، اعصاب خودکار، آمفتامین ها،

(، بیداری، تنود عضالنی، اختالالت خواب، داروها، مواد EEGسندروم،خواب، الکتوآسفالوگرافی )

مخدر، گلوتامات،حافظه، اگرهیپوکامپ، صرع، نوروپیتید ها، اوپیدئید های درون زاد، درد، 

 ویتامین ها، محافظت از مغز
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در مرحله جنینی، نخاع، انواع رفلکس، آیزنک، دافی،  ساختار مغز، شکل گیری دستگاه عصبی

تاالموس، مخچه، عقده های قاعده ای، انواع کره، نظریه مایر، نظریه دمایی، نظریه لیپو استاتیک، 

نظریه موضعی، ساعت زیستی، میل جنسی، تعادل حیاطی، دستگاه لیمبیک، پاپز، قشر مخ، 

ع آفازی، ناخوانی و نا نویسی، دوپاره مغز، روش تصویر مراکز گفتار در مغز )ورنیکه، بروکا(، انوا

 برداری از مغز

 جامع اول 38/11/59 0

 جامع دوم 22/11/59 4

 

 

 استعداد تحصیلی

 بودجه بندی )سرفصل های هر مرحله( تاریخ هر مرحله مرحله

 جامع اول 30/13/59 1

 جامع دوم 11/13/59 2

 جامع سوم 38/11/59 0

 جامع چهارم 22/11/59 4
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 زبان عمومی
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 آمار و روش تحقیق

 بودجه بندی )سرفصل های هر مرحله( تاریخ هر مرحله مرحله

1 30/13/59 

 آمار:

آمار و انواع آن، اهداف آمار، مقیاس اندازه گیری، شاخص های مرکزی، شاخص 

پراکندگی، شاخص های همبستگی، نمرات استاندارد و انواع آن، منحنی نرمال و غیر 

 و ...( میانگیندوم و خطای استاندارد  -نرمال، انواع خطا های آماری )نوع اول

 روش تحقیق:

حقیق و انواع آن، تعاریف علمی، متغیرهای ت مفاهیم علم، راه های شناخت روش

بدون جهت(، اهداف تحقیق، پیشینه و  -، نظریه، سوال، فرضیه )جهت داریعملیات

ادبیات تحقیق، جامعه، نمونه، عوامل موثر بر انتخاب حجم نمونه، روشهای نمونه گیری 

 و انواع آن

2 11/13/59 

 آمار:

استاندارد(، تحلیل  Zاستودنت،  Tآزمون های پارامتریک و غیر پارامتریک )آزمون 

واریانس و انواع آن، تحلیل کوواریانس، طرح های بلوکی، همبستگی ورگرسیون و انواع 

 و ...، درجات آزادیخی دو، یومان ویتنی آن، آزمون 

 روش تحقیق:

 علی مقایسه ای، تحلیل محتوا،انواع روش تحقیق )توصیفی، زمینه یابی، همبستگی، 

 فرا تحلیل، اقدام پژوهشی، تحلیل کیفی و کمی و آمیخته، آزمایشی(،

طرح های تحقیق ) آزمایشی، شبه آزمایشی، پیش آزمایشی(، روایی و اعتبار و انواع 

 آن، روش های جمع آوری، داده ها، نظریه داده بنیاد

 جامع اول 38/11/59 0

 جامع دوم 22/11/59 4

 


