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 1صفحه  

  یبخشمشاوره توان

 زدایی منظم کدام است؟مورد مشترك مواجهه تدریجی و حساسیت ـ 1

 تهیه سلسله مراتب مواجهه )الف

 سازي عضالنیایجاد آرام )ب

 مواجهه با شرایط واقعی زندگی )ج

 مواجهه تصوري با عامل ترس )د

 ؟باشدنمیصحیح  زیردر مورد اثرات مثبت رشد پس آسیبی کدامیک از موارد  ـ 2

 تر از زندگیهاي مفید، تغییر شخصیت و سبک زندگی فرد، درك عمیقفراخوانی پاسخ )الف

 جدیدهاي تر از زندگی، کسب ارزشبلوغ کامل عاطفی و روانی، درك عمیق )ب

 تري از آگاهیکسب رضایت و معنا، بازگشت به قبل، کسب سطح عمیق )ج

 تر از زندگیپیدا کردن احساس شبیه تازه متولدها، کسب رضایت و معنا، درك عمیق )د

 ؟باشدنمیصحیح  زیراي براي افراد با کم توانی کدامیک از موارد هاي آموزش حرفهدر مورد روش ـ 3

 باشد.میترین الگوي آموزش اي مناسباي به صورت تلفیقی در مراکز آموزش فنی و حرفهآموزش حرفه )الف

 .هاي حمایت شده، آموزش بیشتر عملی و زمان آموزش محدود استاي از طریق کارگاهدر روش آموزش حرفه )ب

شود که توانایی طـی دوره آموزشـی در زمـان و خاص براي افرادي در نظر گرفته می (تلفیقی) آموزش در سطح عادي )ج

 معین را داشته باشند.

 .هاي حمایت شده طبق استانداردهاي کاري موجود قابل اجرا نیستآموزش از طریق کارگاه )د

ی در براي افراد داراي کم توانی، انعطاف پذیري باال و استقالل قابل توجه زیرهاي اشتغال کدامیک از روش ـ 4

 ها دارد؟ساعت، نحوه کار و دامنه گسترده فعالیت

 خوداشتغالی )الف

 هاي تعاونیشرکت )ب

 اشتغال در منزل )ج

 اشتغال حمایت شده )د

 باشد؟، چهاراصل راهنماي مصاحبه انگیزشی در درمان اختالل مصرف مواد شامل میزیرکدامیک از موارد  ـ 5

 دلی، گوش دادن انعکاسیها، حمایت از خودکارامدي، بیان همخوانیناهمآشکار کردن  )الف

 دلین انعکاسی، بیان همدها، گوش داخوانیتایید کردن، آشکار کردن ناهم )ب

 ها، حمایت از خودکارامديخوانیدلی، همگام شدن با مقاومت، آشکار کردن ناهمبیان هم )ج

 دلی، پرسیدن سواالت باز، گوش دادن انعکاسیها، بیان همخوانیآشکارکردن ناهم )د
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اي است. وي سابقهمی چون خلق افسرده و ناامیدي شدهئبیماري به دنبال از دست دادن شغل خود، دچار عال ـ 6
هاي زیر کند. مداخله درکدامیک از حوزهمندي در روابط گزارش میجرات طوالنی از مشکالت ارتباطی و عدم

 شود؟پیشنهاد می
 تغییر نقش ـ سوگ )الف
 فردينقایص بین ـ سوگ )ب
 تعارض نقش ـ  تغییر نقش )ج
 فردي نقایص بین ـ  تغییر نقش )د

 نسبت به سایر رویکردهاي این دسته کدام است؟ (Mann)مان مدت کوتاهدرمانی وجه افتراق رویکرد روان ـ 7
 گیرانهسختهاي ورود مالك )الف
 همانندسازي مثبت )ب
 بازسازي کلی شخصیت )ج
 ترجلسات طوالنی )د

خواهد وضعیت ساله خانواده می 12پردازد، از فرزند نفره می 3که به درمان یک خانواده  ،خانواده درمانگري ـ 8
 ده قرارکه پشت به آنها کر ارتباطی اعضا را به نمایش بگذارد. مراجع، پدر را دور از خود و مادر درحالی

 دهد. درمانگر از چه فنی استفاده کرده است؟می
 analysis of triangle الف)
 personal differentiation ب)
 family sculpture ج)
 hierarchy of power د)

هاي بالینی که با یک دانشجوي رشته پزشکی با این مشکل مواجه است که در درس عملی آناتومی و موقعیت ـ 9

ر را براي وي هاي رفتاري زیکند. کدامیک از روشجراحت سروکار دارد، ترس شدید و حتی غش تجربه می
 کنید؟پیشنهاد می

 (applied relaxation)سازي کاربردي آرام )الف
 (applied tension)انقباض کاربردي  )ب
 (biofeedback)بازخورد زیستی  )ج
 (progressive muscular relaxation)رونده سازي عضالنی پیشآرام )د

 ها چه زمانی است؟از تفسیر در اداره کردن دفاعترین زمان براي استفاده مناسب ـ 10
 .وقتی بیمار به غیرمنطقی بودن رفتار خود آگاه شده باشد الف)
 .اي از واقعیت داردوقتی بیمار آشکارا درك تحریف شده ب)
 .وقتی بیمار مضطرب و بدگمان است ج)
 .شودمی منحرف حواسش عالیم شدت دلیل بهوقتی بیمار  د)
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 کارگیري کدام تکنیک براي مقابله با مقاومت بیمار درمانگر بهتر است از تمایالت بیمار آگاه باشد؟در به ـ 11
 مبالغه کردن الف)
 تغییر جهت دادن ب)
 القاي الف زنی ج)
 رویاروي با پیامدها د)

 باشد؟درمانی گروهی میروان کدام مورد، مهمترین عامل در ایجاد اثرات مثبت درمان در ـ 12
 ) Empathy( همدلی الف)
 )Insightبینش ( ب)
 )Abreactionتخلیه هیجانی ( ج)
 )Cohesion( تعلق )د

 ؟نیستشناسی فمنیستی مربوط کدام اصل زیر به روان ـ 13
 گیري درون روانیجهت  )الف
  هاي شخصی و اجتماعیوابستگی هویت  )ب
 رابطه درمانی مساوات طلبانه  )ج
 سیاسی بودن مسائل شخصی  )د

 درمانی چیست؟پنج نیاز اساسی بر اساس رویکرد واقعیت ـ 14
 پذیرش، قدرت، آزادي، تفریح، بقاء  )الف
  خودگردانی، قدرت، پذیرش، بقاء، تفریح  )ب
 تفریح، ارتباط، بقاء، پذیرش، قدرت  )ج
 بقاء، قدرت، تعلق پذیري، تفریحآزادي،   )د

 گیري، مربوط به کدام رویکرد درمانی است؟فنون پذیرش نامشروط، نقش گذاري و سرمشق ـ 15
 رویکرد شناختی بک  )الف
 هیجانی الیسـ  رویکرد عقالنی  )ب
 درمان فردمدار راجرزي  )ج
 مایه کوبی علیه استرس مایکن بام  )د

 این دیدگاه نسبت به رؤیا متعلق به کدام رویکرد درمانی است؟ ـ 16
 »شودهر جزء رؤیا، فرافکنی خود در نظر گرفته می«

 روانکاوي الف)
  درمان آدلري ب)
 روان تحلیل گري یونگ ج)
 درمان گشتالتی د)
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 چند اصل مهم نظریه درمان گشتالتی چیست؟ ـ 17
 تشکیل شکل، خودگردانی ارگانیزمی، کل نگري، نظریه میدانی فرایند  )الف
 اینجا و اکنون، خودگرانی، کل نگري، نظریه میدانی  )ب
 تکلیف ناتمام، هم آمیزي، کل نگري، فرایند تشکیل شکل  )ج
 خودگردانی ارگانیزمی، انسداد انرژي، تماس، کل نگري  )د

 رویکرد وجودگرایی اروین یالوم چیست؟چهار مسأله اساسی در  ـ 18
 مرگ، خودآگاهی، انزواي وجودي، بی معنایی  )الف
  مرگ، انزواي وجودي، آزادي، بی معنایی  )ب
 اضطراب، تنهایی، آزادي، هویت  )ج
 خودآگاهی، جستجو براي معنا، تنهایی، اضطراب  )د

 ؟نداردمرحله رشدي در نظریه فروید انطباق  کدام مرحله رشدي در نظریه اریکسون با ـ 19
 مرحله نهفتگیـ  سخت کوشی در برابر احساس حقارت  )الف
 مرحله تناسلی ـ صمیمیت در برابر انزوا  )ب
 مرحله مقعدي ـ  اعتماد در برابر بی اعتمادي  )ج
 مرحله مقعديـ  خودمختاري در برابر شرم و تردید  )د

 ؟کندنمیاز موارد زیر صدق  کدامیکقاعده محرمانگی در  ـ 20
 .زمانی که اطالعات درباره دعواي حقوقی است  )الف
 .زمانی که بنا به تشخیص درمانگر، درمانجو نیاز به بستري دارد  )ب
 .گیردمیزمانی که بنا به درخواست درمانجو، سوابق درمانی اش در اختیار شخص ثالثی قرار   )ج
 .سال 16تمامی موارد مرتبط با درمانجوي زیر   )د

 ؟نیستهاي اساسی واقعیت درمانی کدام گزینه جز ویژگی ـ 21
 هاتمرکز نکردن بر نشانه  )الف
 انتقال  )ب
 حفظ کردن درمان در زمان حال  )ج
 تاکید بر انتخاب و مسئولیت  )د

هایی همچون: ناتوانی در اعتماد کردن به خود و دیگران، روانی جنسی فروید، ویژگیبر اساس نظریه رشد  ـ 22
 ترس از عشق ورزیدن و عزت نفس پایین مربوط به آسیب دیدن در کدام دوره است؟

 التی )د  نهفتگی )ج  مقعدي )ب  دهانی )الف

 تر است؟کدام گزینه در مورد ذهن آگاهی صحیح ـ 23
 عدم تمرکز بر مشکل  )الف
 تمرکز صرف روي تجربه کنونی ب)
 تمرکز بر احساسات بدنی  )ج
 پذیرش مشکل  )د
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 هیجانی کدام است؟ـ  ترین روش شناختی رفتاردرمانی عقالنیرایج ـ 24
 کتاب درمانی  )الف
 هاي شناختیروش  )ب
 انجام دادن تکالیف شناختی  )ج
 عقاید نامعقولزیر سوال بردن   )د

 کنند؟ماهگی کدام فرایند را آغاز می 5یا  4در مراحل رشد ماهلر، کودکان در  ـ 25
 اوتیسم بچه گانه بهنجار  )الف
 تفردـ  جدایی  )ب
 حرکت به سوي ثبات خود و شیِی  )ج
 زیستیهم  )د

انتخاب  کمک کردن به درمانجو براي کسب اگاهی بیشتر و همراه با آن،«مدلی که بر اساس ان درمان بر پایه  ـ 26
 است، داللت بر کدام گزینه دارد؟ »بیشتر

 گراوجودي انسان  )د روان کاوي  )ج فرد مدار  )ب گشتالتی  )الف

ت بار وجود شخص و از ها و ابعاد مصیباز یک سو بین تشخیص دادن محدودیت«کند اي که تالش مینظریه ـ 27
 ، کدام است؟»هاي زندگی براي او تعادل برقرار کندسوي دیگر، امکانات و فرصت

 گراییکنش  )د گراوجودي انسان  )ج رفتارگرایی  )ب روان تحلیلی  )الف

 شود؟ي مالنی کلین درون فکنی از چه زمانی آغاز میدر نظریه ـ 28
 کارگیري زبانه هنگام ب  )الف
 هنگام راه افتادن  )ب
 ي کودكاولین تغذیه  )ج
 ورود به مدرسه  )د

 باشند؟هاي اریک فروم را دارا میهاي نژادپرست، جنگ طلب و قلدر کدامیک از منششخصیت ـ 29
 خود بیمارانگار  )د مرده گرا  )ج  همزیستی نامشروع  )ب خودشیفته  )الف

 ترین نیاز از نظر راتر کدام است؟بنیادي ـ 30
 استقالل  )د وابستگیـ  محافظت  )ج عشق و محبت  )ب آسایش جسمانی  )الف

 شود؟گیري خودپنداره کاذب میاز دید راجرز کدام پدیده منجر به شکل ـ 31
 ارزشی شرایط  )د آشفتگی  )ج حالت دفاعی  )ب  ناهمخوانی  )الف

 ؟نیستهاي شخصیت پخته از نظر آلپورت کدام گزینه از مالك ـ 32
 متانت هیجانی  )الف
 گسترش خودپنداره  )ب
 شوخ طبعی  )ج
 خودشکوفایی  )د
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 مفهوم بنیادي در نظریه هورناي کدام است و به چه معنا است؟ ـ 33
 انزوا و درمانده بودن در دنیاي متخاصماحساس ـ  اضطراب بنیادي الف)
 دفاعی علیه خصومت واقعی یا خیالیـ  قدرت ب)
 توانایی انسان در آگاه بودن از خود ـ درك هویت ج)
 فرایند انسان کامل شدن ـ تفرد د)

 کند؟یونگ از کدام واژه براي توصیف فرایند ارزیابی یک عقیده یا رویداد استفاده می ـ 34
  نگرش د) احساس ج)  باور ب)  تفکر الف)

 در تحلیل رویا، تلخیص اشاره به چه دارد؟ ـ 35
 شکار رویا به اندازه سطح نهفته رویاآگسترده نبودن محتواي  الف)
 تصور دیگري که رابطه نزدیکی با تصور رویا دارد ب)
 دهدمیبیننده ارائه اي که خوابشیارانهوتوصیف ه ج)
 هاي ناخوشایند در سطح آشکار رویاوارونه شدن احساس د)

شناس به وي دستور کند. روانشناس جهت درمان اضطراب در جمع مراجعه میساله به روان 17نوجوانی  ـ 36
از چه  شناسپردازي تمرین صحبت کردن در جمع داشته باشد. رواندقیقه با خیال 35دهد که هر روز می

 تکنیکی استفاده کرده است؟
 Classic conditioning الف)
 Over Conditioning ب)
 Cover Conditioning ج)
 Mental modeling د)

اي از وضعیت فیزیولوژیکی خود اطالعاتی دریافت کند و سعی در تغییر آن حالت اگر شخص در مورد جنبه ـ 37
 استفاده کرده است؟کند، وي از چه روشی 

 خود تنظیمی )د خوراند زیستیپس )ج گريخود نظاره )ب مراقبه )الف

 از مراحل مربوط به کوبلر راس در رابطه بیماران در حال احتضار، کنترل بیماران مشکل است؟ کدامیکدر  ـ 38
 پذیرش )د زنیچانه )ج شوك و انکار )ب خشم )الف

 ؟شودنمیتوصیه  EMDRکاربرد تکنیک  زیراز اختالالت  کدامیکدر  ـ 39
 Border line د) Social Phobia ج) Social Anxiety ب) PTSD الف)

 در مورد کودکان و نوجوانان صحیح است؟ زیراز عبارات  کدامیک ـ 40
 .همه کودکان و نوجوان افسرده افکار خودکشی دارند )الف
 .افسردگی دارند ،دهندبسیاري از کودکان و نوجوانان که رفتار انتحاري نشان می )ب
 .دهند، افسردگی ندارندبسیاري از کودکان و نوجوان که رفتار انتحاري نشان می )ج
 .کننداقدام به خودکشی می ،اکثر کودکان و نوجوان دچار اختالالت افسردگی )د
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سازي اطالعات واقعی در مقابل اطالعات خیالی درمیان اعضاي گروه درگیر درحادثه تروماتیک متعادلفرآیند  ـ 41

 شود؟چه نامیده می

 Demobilizing د) briefing ج) Defusing ب) Debriefing الف)

مشکالت غلبه کنید، شما قدرت غلبه به شما باید به این « اگر مشاوري به جاي انکه به افراد تروما زده بگوید ـ 42

 ن باالییاین موقعیت سختی است و باید قبول کنیم که قدرت و توا«این طور بگوید که  »این مشکالت را دارید

 »خواهد که شما امروز به سر کار برگردید و کارتان را شروع کنیدمی

 وي از چه تکنیکی استفاده کرده است؟

 Reframing د) Prediction ج) Positioning ب) Normalizing الف)

در کدام فاز مردم کمک رسان به علت انگیزه بسیار شدید براي کمک رسانی، بیشترین  در حوادث تروماتیک، ـ 43

 زنند؟آسیب را به افراد گرفتار در حادثه تروماتیک می

 رهایی از خیال )د ماه عسل )ج نجات )ب تاثیر )الف

 ؟برندنمیو سودي  دهندنمیکدام دسته از بیماران پاسخ مناسبی به گروه درمانی  ـ 44

 پارانویید )الف
 سوء مصرف کنند گان مواد )ب
 هاي ضد اجتماعیشخصیت )ج
 حاد روان پریشی همراه با عالئم خودکشی )د

 شود؟به طور وسیع در نوجوانان مصرف کننده الکل دیده می زیرکدامیک از عالئم  ـ 45

 زبان پریشی ورنیکه )الف
 تشنج محرومیت )ب
 اختالل توجه )ج
 سندرم کورساکوف )د

این عبارت به کدام مفهوم بالینت اشاره » انداین احساس بسیاري از بیماران است که چیزي را از دست داده« ـ 46

 دارد؟

 مراقبت مادري )د نقص در ساختار روانی )ج ابژه محبوب اولیه )ب خطاي اساسی )الف

بیانگر کدام نوع  »دهندافرادي که عزت نفس باالیی دارند موفقیت را به توانایی خود نسبت می«این عبارت  ـ 47

 اسناد است؟

 فراگیر )د بیرونی )ج تسلط گرا )ب درونی )الف

 ) از مفاهیم اصلی کدام نظریه است؟Reciprocal determinismجبرگرایی متقابل ( ـ 48

 پویشیـ  نگرکل )د شناختی ـ  اجتماعی )ج تحلیل رفتاري  )ب فردمدار )الف
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درمانی ) از اصول اساسی کدامیک از رویکردهاي (Collaborative Empiricismتجربه نگري مشترك  ـ 49
 باشد؟می
 درمان شناختی رفتاري  )الف
 رفتار درمانی عقالنی هیجانی )ب
 درمان وجودي  )ج
 گشتالتی درمان  د)

 :بجز ،باشدصحیح می زیرموارد  )Psychological Debriefing( در مورد بازگویی روانشناختی ـ 50
 شودحادثه و بازسازي هیجانات مرتبط با حادثه منجر میبه بازسازي شناختی، بازسازي تجربه فرد از  )الف
 شودساعت اولیه پس از بحران انجام می 24بازگویی روانشناختی معموال در  )ب
 شودموجب پیشگیري از سرکوبی تجارب مرتبط با بحران می )ج
 باشدنوعی بازگویی ساده از حادثه و آنچه اتفاق افتاده است می )د

 

  یو روان درمان یتشخص يهایهنظر، یروان يهاآزمون

 گیرند، احتماالً افرادي با صفت زیر هستند:نمره باال می MMPIتست  5مردانی که در مقیاس  ـ 51
 برون گرا  )د وجدانی  )ج وسواسی  )ب کمرو  )الف

 مطرح است؟ MMPIدر تست  100باالتر از  Fکدامیک از احتماالت زیر در نمره  ـ 52
 عوارض ترك  )د اضطراب  )ج  خستگی روانی  )ب حساسیت باال  )الف

 دارد؟ کمتريهاي زیر به آسیب مغزي حساسیت کدامیک از خرده آزمون در مقیاس هوشی وکسلر ـ 53
 حساب )د اطالعات )ج هاطراحی مکعب )ب پیگردي نماد )الف

 چند بعد و چند شاخص کلی است؟ شامل چند آیتم،-SCL-90-Rفرم کوتاه چک لیست نشانه  ـ 54
 شاخص کلی است 2بعد و  7آیتم، 48 الف)
 شاخص کلی است 2بعد و   8آیتم، 50 ب)
 شاخص کلی است 3بعد و   9آیتم، 53 ج)
 شاخص کلی است 3بعد و  10آیتم، 55 د)

 هاي وکسلر به ناتوانی یادگیري حساس است؟کدامیک از خرده آزمون ـ 55
 اطالعات عمومی د) هامکعب ج) محاسبه ب) نماد ارقام الف)

 سنجد؟هاي زیر را میخرده آزمون اطالعات عمومی در آزمون هوشی وکسلر، کدامیک از مؤلفه ـ 56
 هوش انتزاعی د) ویرسازي ذهنیتص ج) دانش تخصصی ب) حافظه دور الف)

 ؟باشدنمیمصاحبه تشخیصی روانپزشکی  ءهاي زیر از چهار جزاز گزینه کدامیک ـ 57
 تکنیک )د بنديفرمول )ج وضعیت روانی )ب رابطه )الف
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مصاحبه تشخیصی روانپزشکی را به هاي سه گانه ارزیابی وضعیت روانی در هاي زیر، روشکدامیک از گزینه ـ 58
 کند؟درستی بیان می

 مشاهده، گفتگو و کاوش )الف
 مشاهده، ارزیابی و کاوش )ب
 بازخورد و ارزیابی، مشاهده )ج
 ارزیابی، گفتگو و بازخورد )د

 شود؟در این تکنیک مصاحبه تشخیصی، بعد از یک هشدار کوچک، موضوع جدیدي مطرح می ـ 59
 گذار مالیم )د گذار تاکیدي )ج گذار ناگهانی )ب گذار پنهان )الف

 شود؟در مصاحبه تشخیصی، از تکنیک مبالغه بیشتر براي چه بیمارانی استفاده می ـ 60
 بیماران ضداجتماعی )الف
 بیماران وسواسی، با وجدان و ظیفه شناس )ب
 بیماران با بهره هوشی پایین )ج
 بیماران افسرده که دچار کندي روانی حرکتی هستند )د

 از موارد زیر در آزمون حافظه وکسلر نسبت به هر نوع آسیب مغزي بیشترین حساسیت را دارد؟ کدامیک ـ 61
 شنیداري درنگیده )د حافظه فعال )ج حافظه دیداري )ب شنیداري فوري )الف

 بیند؟آسیب می egoکدامیک از عملکردهاي  (depersonalization)صیت در مسخ شخ ـ 62
 (sense of reality)حس واقعیت  )الف
  (reality testing)واقعیت سنجی  )ب
 (adaptation to reality)انطباق با واقعیت  )ج
 (judgment)قضاوت  )د

 درست است؟ ADHDکدامیک از موارد زیر درباره  ـ 63
 هاي اختالل است.در دوره پیش دبستانی تکانشگري جزو اولین نشانه )الف
 در دوره ابتدایی بیش فعالی تسلط دارد اما بی توجهی چندان عمومیت ندارد. )ب
 شود.قراري مشاهده میفعالی کمتر شایع است و بیشتر بیدر دوره نوجوانی عالئم بیش )ج
 روند.فعالی و تکانشگري از بین میدر بزرگسالی معموال بیش  )د

 شوند؟هاي اختالل طیف اوتیسم غالبا در کدام سال زندگی شناسایی مینشانه ـ 64
 سال چهارم )د سال سوم )ج سال دوم )ب سال اول )الف

 غلط  Stereotypic Movement Disorderو  Tic Disorder کدامیک از موارد زیر درباره تشخیص افتراقی ـ 65
 است؟

 اي زودتر است.سن شروع اختالل حرکت کلیشه )الف
 یابد.اي کاهش نمیهاي اختالل حرکت کلیشهیابد اما نشانهپرتی کاهش میهاي اختالل تیک با حواسنشانه )ب
 شود.ها درگیر میها، صورت و شانهدر اختالل تیک بیشتر چشم )ج
 اختالل تیک ثبات و تداوم کمتري دارد.الگوي  )د
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 ؟نیست هاي تشخیصی مدل ابعادي اختالل شخصیت اسکیزوتایپالویژگی ءکدامیک از موارد زیر جز ـ 66
 Intimacy avoidance الف)
 Restricted affectivity ب)
 Withdrawal ج)
 Suspiciousness د)

 تر است؟هاي اختالل هذیانی شایعکدامیک از زیر گونهDSM5 بر اساس  ـ 67
 بزرگ منشی )د آسیب و گزند )ج جسمی )ب حسادت )الف

 ؟نیست هاي ترك حشیشکدامیک از موارد زیر جزو عالئم و نشانه 5DSMبر اساس  ـ 68
 خلق افسرده )د خشکی دهان )ج قراريبی )ب مشکل خواب )الف

 هاي زیر درباره اختالل سلوك با شروع در دوره نوجوانی صحیح است؟کدامیک از ویزگی ـ 69
 همراه استADHD غالبا با  )الف
 غالبا پرخاشگري فیزیکی نسبت به دیگران دارند )ب
 روابط آشفته با همساالن دارند )ج
 اختالل سلوك این نوجوانان احتماال تا بزرگسالی تداوم ندارد )د

 در کدامیک از اختالالت شخصیت زیر صفت هیپنوزپذیري باالتر است؟ ـ 70
 پارانوئید )د خودشیفته )ج نمایشی )ب جبري ـ وسواسی )الف

 گیرد؟، مورد حمایت قرار می(DBT)درمانگر در کدام روش مورد استفاده در درمان دیالکتیک رفتاري خود ـ 71
 هاي گروهیآموزش مهارت )الف
 درمان فردي )ب
 مشاوره تلفنی )ج
 تیم مشاوره )د

بیماري با این هذیان غالب ارجاع شده که معتقد است اعضاي خانواده وي قصد دارند با وارد کردن مواد سمی  ـ 72
ر مکانیسم دفاعی زیر در این بیمادام کهاي وي را تصاحب کنند. در غذایش به تدریج او را بکشند تا دارایی

 غالب است؟
 (schizoid fantasy)تخیل اسکیزوئید  )الف
 (denial)انکار  )ب
 (distortion)تحریف  )ج
 (projection)فرافکنی  )د

 »رانندگی کنمنامه را با علفم نوشتم و دوست ارم با ماشین اطراف چادرم « گویدمصاحبه بیمار می ندر جریا ـ 73
 ؟تر استکدام عالمت در مورد صحبت او مناسب

 دیس آرتریا الف)
 پارافازیا ب)
 دیس پروزودي ج)
 دیس آفازیا د)
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کند، وقتی علت عدم حضور در ساله با کم توانی جسمی از رفتن به جشن تولد دوستش اجتناب می 18دختري  ـ 74

کشم. کنند خجالت میاز اینکه همه به من خیره خیره نگاه می« گوید:ش میشود به مادراین جشن پرسیده می

 کنم امسال شیوه راه رفتن من در مقایسه با سال قبل بدتر هم شده است، ممکن است مرا مسخرهفکر می

 کند؟بیشتر استفاده می Self) (وي از کدامیک منابع شناخت خود. »کنند
 Social feedback الف)
 Social comparison ب)
 Self observation ج)
 Self criticism د)

 از موارد زیر در مورد خصوصیات بالینی کودکان قربانی بدرفتاري صحیح است؟ کدامیک ـ 75
 .داراي عالئم بالینی خاص هستند )الف
 .باشندوابسته به فرهنگ می )ب
 .گذارنه اختصاصی و نه تشخیص )ج
 .اندقابل تشخیصاختصاصی و  )د

 نیست؟جزو عوامل گسست فرزند خواندگی  زیراز موارد  کدامیک ـ 76
 تر کودك در زمان سپردن به شبه خانوادهسن پایین )الف
 سن باالتر کودك در هنگام سپردن به شبه خانواده )ب
 شیرهاطرد شدن از طرف هم )ج
 میزان باالتر مشکالت رفتاري )د

 ؟شودنمیدر کدامیک از موارد زیر دیده  )Heterotopia( اهتروتوپی ـ 77
 صرع )الف
 ذهنیناتوانی  )ب
 ااسکیزوفرنی )ج
 اختالل مصرف مواد )د

 شود؟کدامیک از اختالالت شکل تفکر، در گفتگوي زیر دیده می ـ 78

گر:  شته اید؟آیا اخیرا در به خواب رفتن «درمان شکل دا  »م
ر روي مبل میمن معموال در رختخوابم می«بیمار:   »خوابمخوابم اما حاال ب

 درجاماندگی )د تفکر مماسی )ج پرش افکار )ب حاشیه پردازي )الف

 باشد؟می ابراي اسکیزوفرنی ،پیش آگهی خوب ءکدامیک از موارد زیر جز ـ 79
 شروع در سن پایین )الف
 شروع تدریجی )ب
 داشتن عالیم عصبی (نورولوژیک) )ج
 وجود سابقه اختالالت خلقی در خانواده )د
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 ؟باشدنمی melancholicهاي تیپیک افسردگی کدامیک از ویژگی ـ 80
 فقدان احساس لذت )الف
 احساس گناه )ب
 پرخوري و افزایش وزن )ج
 بیدارشدن در صبح زود )د

 را با اختالل وسواس فکري عملی دارد؟ )Comorbidity(کدامیک از اختالالت زیر بیشترین میزان همبودي  ـ 81
 اختالل افسردگی اساسی )الف
 اختالل اضطراب فراگیر )ب
 اختالل اضطراب اجتماعی )ج
 اختالل پانیک )د

شوند، بوي بهشت را هایش کشیده میکند، رودهحرکت میاي زیر پوستش حشره ،کندبیماري احساس می ـ 82
 زند. کدامیک از اینشنود که نامش را صدا میکند و موقع به خواب رفتن صداي فردي را میاستشمام می

 دارد؟ کمتريم ارزش تشخیصی ئعال
 احساس حرکت حشره زیر پوست )الف
 هاشدن رودهاحساس کشیده )ب
 استشمام بوي بهشت )ج
 شنیدن صداي نام خود موقع به خواب رفتن )د

شود، این عالمت در کدام اختالل روانی دهد که از وي خواسته میاي برعکس کارهایی را انجام میساله 30مرد  ـ 83
 تر است؟شایع

 اختالل تبدیلی )د ااسکیزوفرنی )ج افسردگی )ب دوقطبی )الف

 شود؟آنتون در اثر آسیب به کدام لوب ایجاد می سندروم ـ 84
 گیجگاهی )د پس سري )ج آهیانه )ب پیشانی )الف

 پریشی به خود بگیرند؟هاي زیر ممکن است ظاهر روانکدامیک از اختالل ـ 85
 افسردگی شدید )الف
 اختالل مرتبط با سانحه )ب
 اختالل اضطراب منتشر )ج
 فوبیاي خاصاختالل  )د

صحیح  زیرها در درمان اختالل مصرف مواد افیونی کدامیک از موارد در مورد استفاده از آنتاگونیست ـ 86
 ؟باشدنمی
 .کنداین مواد موجب مهارآثار مواد افیونی شده یا با آنها مقابله می )الف
 .شودمیاین مواد اثرات مخدر نداشته و موجب ایجاد وابستگی ن )ب
ها، با ایجاد وقفه در تاثیرات دارو، به خصوص سرخوشی و نشئگی، بیمار وابسته به مواد افیـونی استفاده از آنتاگونیست )ج

 .کندرا از رفتار موادجویانه منصرف می
 .سازدزدایی شخص را به ادامه مصرف آنتاگونیست وادار میمکانیسم شرطی )د
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 است؟ PTSDپذیري نسبت به هاي زیر جزء عوامل آسیباز گزینهکدامیک  ـ 87
 ضریب هوشی پایین )الف
 تمایل به سلب مسئولیت از خود )ب
 درك اجتماعی باال )ج
 سردي عاطفی قبل از تروما )د

ها کمک کننده از روش زیرهاي براي مقابله با وسوسه در درمان شناختی رفتاري اعتیاد کدامیک از ترکیب ـ 88
 ؟باشدنمی
 هاي آرام سازي، یادآوري پیامدهاي منفیهاي مثبت، تکنیکخودگویی )الف
 وسوسه دنیمثبت، به چالش کش يهاییخودگو ،یمنف يامدهایپ یفراموش يتالش برا ب)
 همراه شدن با وسوسه ،یتوجه برگردان ،يآرام ساز يهاکیتکن ج)
 هاي مثبت، یادآوري پیامدهاي منفیهاي آن، خودگوییبرانگیزانندهشناسایی وسوسه و  )د

 ؟باشدنمی بیان مناسبی در تمایز بین سوگ و افسردگی زیرهاي کدامیک از عبارت ـ 89
 .در واکنش سوگ فقدان عزت نفس وجود ندارد )الف
 .مرتبط استهاي خاص فقدان احساس گناه پس از سوگ معموال به جنبه )ب
 .شوداحساس گناه در افسردگی معموال به احساس کلی مجرمیت مربوط می )ج
 .رسدکند و در افسردگی دنیا پوچ و خالی به نظر میدر سوگ شخص احساس پوچی و خالی بودن می )د

 هاي هویت پیامدکاوش و عدم تعهد است؟از وضعیت کدامیک ـ 90
 پراکندگی هویت )د ضبط هویت )ج قفه هویتو )ب کسب هویت )الف

 باشد؟کدامیک از موارد زیر در مورد اختالل اضطراب جدایی صحیح می ـ 91
 .مخصوص دوران کودکی است )الف
 .تر هم تشخیص گذاشتهاي کوتاهبا داشتن عالئم شدید میتوان در دوره )ب
 .باشددرصد می 6شیوع آن در کودکان  )ج
 .شروع عالئم در اوایل کودکی با تداوم عالئم همراه است )د

 براي تشخیص گذاري اختالل استرس حاد دوره عالئم حداکثر چه مدت باید باشد؟ ـ 92
 شش ماه )د یک ماه )ج یک هفته )ب دو روز )الف

 ؟باید در نظر گرفته شود کدام اختالل زیر در تشخیص افتراقی نارضایتی جنسی ـ 93
 اسکیزوفرنیا )الف
 اختالل شخصیت مرزي )ب
 اختالل اضطرابی )ج
 اختالل خلقی )د

 ؟نیستهاي بررسی نرمال بودن توزیع روش ءهاي آماري زیر جزکدامیک از روش ـ 94
 مهااالنوبیس )الف
 اسمیرنف ـ کالموگروف )ب
 کجی و کشیدگی )ج
 ویلکـ  شاپیرو )د
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 14صفحه  

 است؟ غلطکدامیک از موارد زیر  ـ 95

 شودخطاي نوع اول زمانی است که به غلط فرضیه صفر رد می )الف
 تر توان آماري همراه استتر با سطح بزرگحجم اثر بزرگ )ب
 دهدتوان آماري بیشتر، احتمال خطاي نوع دوم را افزایش می )ج
 استاندارد میانگین کمتر و فاصله اطمینان محدودتر داردتر، خطاي حجم نمونه بزرگ )د

 هاي رگرسیون چندگانه زیر مبتنی بر کنترل پژوهشگر است؟کدامیک از روش ـ 96

 Remove د) Forward ج) Stepwise ب) Enter الف)

 است؟ غلطهاي درون گروهی کدامیک از موارد زیر درباره طرح ـ 97

 .یابدهاي فردي کاهش میتوان این طرح باالست، زیرا در آن تاثیر تفاوت )الف
 .گیري به موقعیت دیگر ثابت نیستندکنندگان از یک موقعیت اندازهشرکت )ب
 .ها با هم رابطه دارنددر اثر انتقال به موقعیت بعدي، نمره )ج
 .کنندکنندگان هرکدام به عنوان گواه خود عمل میشرکت )د

 کدامیک از موارد زیر درباره چرخش مایل در تحلیل عاملی صحیح است؟ ـ 98

 .ها برابرنددر چرخش مایل ضرایب ساختاري با وزن )الف
 .کندراهبرد چرخش مایل دو ماتریس عاملی نسبتا یکسان ایجاد می )ب
 .کندایی میها را بازنمماتریس الگو همبستگی بین متغیرها و عامل )ج
 .هاي بتا در رگرسیون چند گانه هستندضرایب ماتریس الگو همان وزن )د

 شود؟هاي ناپارامتري استفاده میهر گاه دو گروه وابسته مقایسه شوند از کدامیک از آزمون ـ 99

 ویلکاکسون )د والیسـ  کراسکال )ج ویتنی ـ من )ب فریدمن )الف

 ترین شیوه افزایش کنترل در تحقیق پس رویدادي کدام است؟متداول ـ 100

 همتا کردن )الف
 تحلیل کوواریانس )ب
 گیري متغیر مشتبه کنندهاندازه )ج
 هاي همگنبه کارگیري نمونه )د
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