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ها اشاره نشده باشد، اما شما  مالک یکه ممکن است تمام یدمورد نظر خواسته شده است. توجه کن یصشده و از شما تشخ یفتوص ینیبال یها از سواالت نمونه یدر برخ*
 .یدرا انتخاب کن یصتشخ ینتر  محتمل

 سوال پاسخ داده شود . 11است ـ به  یاریاخت یحیاز سواالت تشر  یکی* 
 در برگه سوال پاسخ داده شود. یحیسواالت تشر  *

 

 

، چنـد کیسـه گـ  و سـیمان، و دو تیـر احسان دو سال پیش خانه خود را تعمیر کلی کرده است. پس از پایان تعمیرات ساختمانی مقداری آجر، ماسه، سـن  مـرر  .8
 بـه او تـرکر داده 1آهن 

ً
آیـد و ققـم محـل  کار شـما نمی انـد کـه ایـن محـالخ سـاختمانی بـه متری باقی مانده است. در این مدت همسر او و حتی سایر اقوام مکررا

 کار آید. مشکل احسان چیست؟ پریرد، چون معتقد است آنچه خوار آید روزی به تان را تن  کرده است. اما احسان نمی زندگی
  ختالل شخصیت وابستهد( ا ختالل اضطرابج( ا ب( اختالل احتکار عملی-ختالل وسواس فکریالف( ا 

کـالس اول دبسـتان در تعامـل اجتمـاای بـا  آمـوز قرهـاد دانش»مدرسه کودکی را به شما ارجاع داده است. در نامه ارسالی از مدرسه این نکات ذکر شده اسـت:   .2
های او بـا  کند. هنگام صـحبت کـردن بـا دیگـران همـواره سـرن پـایین اسـت. دوسـتی ها بازی نمی دوستان خود نقص جدی دارد. او همواره تنها است و با بچه

د اما او اصاًل حاضر بـه تغییـر جـای خـود نیسـت و قشـقرا بـه راه ده آموزان را در کالس تغییر می دیگران دوام ندارد. با اینکه معلم به صورت هفتگی جای دانش
ا خـود بـه اندازد. از ابتدای سال تححیلی نیز همیشه یک ماشین اسباب بازی شکسته را که اصاًل قابل بازی کردن نیسـت همـراه خـود دارد و حاضـر نیسـت بـ می

 تشخیص چیست؟« مدرسه نیاورد.
  ختالل سیالی کالمد( ا ج( اختالل طیف اتیسم فعالی       بیشب( اختالل  توانی ذهنی     الف( کم 

 نگر صحیخ است؟ شناسی مثبت کدام گزینه درباره روان  .0
 برد.  نگر بهره نمی شناسی مثبت شناسی روانی از روان الف( حوزه آسیب 

 کند. جای مداخله، بر پیشگیری تأکید می نگر به شناسی مثبت ب( جنبش روان
 دوستانه است. های رویکرد انسان نگر کاماًل شبیه هدف شناسی مثبت های جنبش روان هدفج( 

  نگر از حمایت تجربی کافی برخوردار نیست. شناسی مثبت د( روان
 ها چه نام دارد؟ المللی بیماری بندی بین طبقه  .3
  OCD (د ICD (ج DSM-5 (ب WHO (الف 

هـا، هیجانـات ناخوشـایند خاصـی را  های پریشـان کننـده، بایـد برـریرد کـه در برخـی از موقعیت جای اجتناب یا مبارزه کردن با نشانه بهدر کدام درمان زیر مراجع   .5
 احساس خواهد کرد؟

  ECT (د ACT (ج A-B-C (ب CBT (الف 
 است؟ در کدام رویکرد درمانی زیر تمرکز درمان بر تغییر دادن اقکار ناسازگار ناسازگار  .0
  ECT (د CBT (ج ب( مدیریت وابستگی ACT (الف 

از اتـاا، از بـین دسـت و پـای او قـرار کـرد. بنـابر گـزارن  ای بازی داخل اتاقش شـد. ناگهـان گربـه سال دارد. او چهار روز پیش برای برداشتن اسباب 9رسول   .9
هـایی دربـاره گربـه دیـده  مادر، در این مدت از ترس اینکه دوباره در اتاا گربه باشد اصاًل حاضر نیست حتی با همراهی کسی وارد اتاا شود. چند بـار نیـز کابوس

 است. کدام گزینه زیر درباره او صحیخ است؟ 
 ب( اختالل اضطرابی ندارد     فوبی خاص است         الف( مبتال به  

  د( فوبی اجتماعی دارد زدگی دارد ج( اختالل وحشت
ساله توسم معلم خود برای درمان ارجاع داده شده است. معلم از نگرانی نـامعقول محسـن دربـاره خارنـاک بـودن پریـز بـرا  11دبیرستانی  آموز محسن دانش  .1

 گرقتگـی نشـود. معلـم بـه محسـن شـود دچـار برا کند که برا پریز را قاع کند تا کسـی کـه از کنـار آن رد می ناراحت شده بود. او هر روز از معلمش خواهش می
دارد. حتـی  اساس است، اما او همچنان به قدری ناراحت است که هنگام ورود یا خـرو  از کـالس کالقـه اسـت و چشـمش را از پریـز برنمـی گفت نگرانی او بی

 تواند قکر کند. کدام تشخیص زیر درباره او صحیخ است؟ در طول مدت کالس به جز پریز برا به هی  چیز دیگر نمی
  وبی اجتماعید( ف ختالل وحشتزدگیج( ا ختالل اضطراب فراگیرب( ا عملی-فکریالف( اختالل وسواس  

آورد. امـا او از کـالس اول دبسـتان همچنـان  ها نمـرات بـاالی متوسـم بـه دسـت مـی امین کودک کالس چهارمی، ضریب هوشی متوسم دارد و در تمام درس  .3
ای نـدارد. امـین چـه اختاللـی  و در جمع ذهنی ااداد یک رقمی با هم مشکل دارد. او هـی  مشـکل دیگـری در هـی  زمینـه شمارد ااداد یک رقمی را با انگشت می

 دارد؟
 ب( اختالل یادگیری توانی ذهنی مالف( ک 

  ختالل طیف اتیسمد( ا فعالی همراه با نقص توجه یشج( ب
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 کنـار در ورودی بـود و امکـان قـرار را مشـکل  52حمیده معلم   .83
ً
ساله در یک روستای محروم است. ابتدای هفته گرشته بر اثر آتش گرقتن بخاری نفتی کـه دقیقـا

سـوزی داخـل  یر آتشنشانی نجـات پیـدا کـرد. از آن زمـان، بارهـا تحـو ساخت، بسیار وحشت کرده بود. باالخره او پس از نیم ساات با کمک مأموران آتش می
  شود که بسیار اراب کالس در ذهن حمیده تداای می

ً
آور است. احساس گیجی و بهت زدگی سراسر وجود او را گرقتـه اسـت. همچنـین در ایـن مـدت تقریبـا

 هیچگاه شاد نبوده و مشکالتی در زمینه خواب و تمرکز پیدا کرده است. تشخیص چیست؟
  د( اختالل استرس حاد زدگی ختالل وحشتج( ا ضربه ختالل استرس پس ازب( ا PTSD (الف 

و حتـی پاسـخ دادن کالمـی  شناسـی ( در کـالس آسیبrole playingگوید از ایفـای نقـش ) شناسی بالینی است. او می سارا دانشجوی کارشناسی ارشد روان  .88
کنـد و آخـر  ترین کـالس را انتخـاب می به سواالت سایر اساتید دانشگاه وحشـت دارد. ایـن شـرایم آنقـدر شـدید اسـت کـه از دوره کارشناسـی همـواره شـلو 

شـود،  کننـد و مجبـور بـه پاسـخ دادن می ینشیند تا دیده نشود و مورد سوال قرار نگیـرد. امـا گـاهی کـه اسـاتید او را صـدا م کالس، پشت دانشجویی قدبلند می
 گیرد. نام اختالل او چیست؟   لرزد. سارا معتقد است اگر نتواند صحیخ جواب دهد مورد تمسخر قرار می غرا در ارا شده و به شدت می

  د( اختالل اضطراب اجتماعی زدگی ختالل وحشتج( ا ختالل اضطراب فراگیرب( ا ختالل پنیکالف( ا 
اند از راننـدگی بترسـد، جویـای درمـان اسـت. او از قکـر اینکـه  ای است که به الت حمالت وحشتزدگی اود کننده که بااث شـده ساله 52قرید پستچی سابق   .82

نمـود خانـه  ترسد که درخواست مرخحی استعالجی کرده است. گرچه در آغاز هنگامی کـه مـادرن او را همراهـی مـی در محل کار دچار حمله شود به قدری می
کرد، اما اکنون، با وجود گرشت دو سال تحت هی  شرایای قادر نیست بیـرون بـرود و خـانواده او نگـران اسـت کـه کـاماًل قـردی منـزوی شـود. چـه  را ترک می

 گیرید؟ تشخیحی برای او در نظر می
  د( اختالل اگرافوبیا ختالل فوبی خاصج( ا ختالل استرس پس از ضربهب( ا ختالل اضطراب اجتماعیالف( ا 

رود و پرخاشـگری  طور مکـرر بـیش از چنـد بـار بـدون دلیـل موجـه از کـوره در مـی ای است که به مدت دو سال هر هفته به ساله 2به گزارن مادر، سمیرا دختر    .80
گـاه  آزارد امـا هی  طور مرتـب مـی ، و خـواهر و بـرادر کـوچکترن را بـهزنـد کند، اغلب زودرنج است، با والدین بحث و جدل دارد، از اطاات والدین سـرباز می می

کنـد و اضـاقه  پریر و خشمگین است. معلم سمیرا همه ایـن مـوارد را تاییـد می های خشم همواره تحریک حاضر نیست ارر خود را برریرد. خلق او در میان قوران
گویـد، از ایـن رو نگـران اسـت وقتـی بـزرز شـد بزهکـار شـود. کـدام تشـخیص  و درو  میگـرارد  کند که گاهی بدون اجازه دسـت بـه وسـایل دیگـران می می

 تر است؟ صحیخ
 ای  الف( اختالل نافرمانی مقابله 

 نظمی خلق ب( اختالل ایذایی بی
 نظمی خلق ایذایی      ای همراه با اختالل بی ج( اختالل نافرمانی مقابله

  د( اختالل شخصیت ضداجتماعی
 ترین اختالل اضارابی در کودکان چیست؟      شایع  .83

  ضطراب فراگیرد( ا ج( اضطراب جدایی ضطراب اجتماعیب( ا وبی خاصالف( ف 
 شود؟ کدام اختالل زیر در سابقه کودکان مبتال به اختالل سلوک بیشتر دیده می  .85

  OCD (د ضطراب جداییج( ا ب( اتیسم ODD (الف 
مانـد. چـه اختاللـی  صورت شـفاهی مشـکل جـدی دارد. همچنـین در قهـم منظـور دیگـران نیـز تـا حـدود زیـادی ناکـام می ساله در بیان منظور خود به 2کودک   .80

 تر است؟ محتمل
 ب(  اختالل سیالی کالم با شروع کودکی       الف( اختالل اصوات گفتاری    

  زباند( اختالل  ختالل ارتباط اجتماعیج( ا
کننـد کـه ممکـن اسـت بـا خارهـا یـا مشـکالتی مواجـه  برخی از کودکان بدون قکر کردن و توجه کاقی به پیامدهای امل خـود، اقـدام بـه انجـام رقتارهـایی می  .89

 شوند. این ویژگی چه نام دارد؟
  ودمهارگری ضعیفد( خ ج( تکانشگری     ب( تمرکز نداشتن توجهی       الف( بی 

 شود؟ داروی وایاگرا برای درمان کدام اختالل تجویز می  .81
  نزال دیررسد( ا ختالل ارگاسمی زنانج( ا ب( اختالل نعوظ نزال زودرسالف( ا 

 شود؟ در درمان کدام اختالل شخحیت استفاده می DBTاز   .83
  جتنابید( ا سکیزوتایپالج( ا داجتماعیب( ض الف( مرزی 
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 احتیاطی در اختالل شخحیت ضداجتماای مربوط به بدکارکردی در کدام بخش از مغز است؟ بیتکانشگری و   .23
  ای طعه آهیانهد( ق ادامهج( ب پیشانی ب( پیش یپوکامپالف( ه 

ترسـد  مشـخص شـد مـادر نگـران قرزنـدن اسـتی او می ها دانـد. در بررسـی گیری مـادر می ساله اسـت. او الـت تجـرد خـود را سـخت 34مراجع مرد مجرد   .28
نفس  تر نشـان داد درواقـع ااتمادبـه پسرن نتواند از اهده خودن برآید. از این رو تأکید دارد بعد از ازدوا  نیز با پسر و اروسـش زنـدگی کنـد. بررسـی امیـق

 تر است؟ کدام اختالل شخحیت در این پسر محتملپایین پسر در تشکیل خانواده بااث شده است مادر به حمایت جدی از او برردازد. 
  سکیزوتایپالد( ا سکیزوئیدج( ا جتنابیب( ا الف( وابسته 

ها همیشه استرس دارد که دیر سـر کـار برسـد، از ایـن رو مرتـب بـه  کند. او صبخ ان زندگی می ساله 2ای است که همراه با همسر و دختر  ساله 43شهاب مرد   .22
رود، زیرا ااتقاد دارد مرد باید در خدمت خـانواده باشـد. بـا اینکـه درآمـدن خـوب اسـت، بـه یـک  زند. شهاب هیچگاه با دوستانش بیرون نمی میهمسرن غر 

مـدل بـاال توان رقت و آمد کـرد پولمـان را صـرا ماشـین  کند که چرا وقتی با این ماشین هم می کند. هرچند شهاب توجیه می قیمت اکتفا می ماشین قدیمی ارزان
 ؟ تر است های مراجع به کدام اختالل شخحیت نزدیک پول شویم. نشانه کنیم، همسرن معتقد است شهاب نگران است بی

  ارانوئیدد( پ اجباری-ج( وسواسی رزیب( م ابستهالف( و  
 دهد؟ گیری دلبستگی اضاراب جدایی نشان می یک از مراحل شکل کودک در کدام  .20

  گیری لبستگی در حال شکلد( د  ج( دلبستگی واضح دلبستگی یشب( پ رابطه متقابلشکیل الف( ت 
 باشد؟ PTSDگیری اختالل  تواند اامل شکل کدام گزینه نمی  .23

 لزلهب( ز  الف( ورشکستگی مالی 
  د( مواجهه مکرر با اجساد قربانیان تروریستی سوزی تشج( آ

 نمره( 5.2شناسی و درمان مورد نظر قرار گیرد. نام این چهار بعد چیست؟ ) انسان دارای چهار بعد است. این چهار بعد باید در آسیب  .25
  

 نمره( 5.2بیند؟ ) زا می قرد رؤیاهای ناراحت کننده مکرر درباره یک رویداد آسیبدر کدام اختالل   .20
  

  نمره( 5.2اشاره دارد؟ )  به کدام اختالل ADHDاالمت اختحاری   .29
 پوست کنار ناخن  .21

ً
شـود. او چنـد بـار بـا قحـد جـدی تـالن  هایت زشـت می کند. مادرن به او گفته با ایـن کـار دسـت هایش را تا حد زخمی شدن می مریم مکررا

 
ً
چنـد خواسـتگار خـوب را از دسـت داده اسـت. همچنـین در محـاحبه شـغلی، یکـی از  کرده که دیگر این کار را دیگر انجام ندهد، اما موقق نشـده اسـت. اخیـرا

 شـما آرامـش نـداری. نـام اخـتالل او چیسـت؟  محاحبه کنندگان با دیدن وضعیت دست
ً
هایش به او گفته که در این شغل به آرامش بـاال نیـاز اسـت، امـا اـاهرا

  نمره( 5.2)
 در جلساتی با اقراد مهم شـرکت کنـد یـا بـرای کا  .23

ً
رکنـان سـخنرانی ابراهیم در حال تالن برای گرقتن یک جایگاه شغلی باال است. در این شغل الزم است مکررا

ها بـه  جلسـات یـا سـخنرانی رسد که ممکن است ناخواسته کلمات رکیکـی را در کند. از زمانی که این تحمیم را گرقته است، هر روز، بارها این قکر به ذهنش می
دهـد. بنـابراین هـر بـار کـه یکـی از  ان آسـیب برسـاند. ایـن اقکـار او را رنـج می ساله 4طور مداوم نگران بوده است که به قرزند  زبان آورد. او پیش از این نیز به

کنـد تـا آرام شـود. ابـراهیم بـرای ایـن رقتـارن  قتاده صحبت میا پا دقیقه با او در مورد مسائل پیش 15گیرد و  رسد با همسرن تماس می این اقکار به ذهنش می
 نمره( 5.2چندین بار در محل کار توبیخ شده است. نام اختالل او چیست؟ )

  
کننـد. او مشـغول نوشـتن برنامـه جدیـدی اسـت کـه آن را کـاماًل  برداری نویس کامریوتر است. او همواره نگران است که دیگران از دانش او بهره مهران برنامه  .03

 او را مامـ ن می داند. مهران می محرمانه می
ً
کننـد کـه ایـن  ترسد شب که اداره تعایل است یک نفر وارد اداره شـده و سـرا  کـامریوترن رود. همکـاران مکـررا

هـا قحـد ایـن  کنـد خـود آن ها مشکل مهران را بیشتر کرده. حتـی گـاهی قکـر می ین صحبتاتفاا نخواهد اقتاد و اداره دارای تجهیزات امنیتی قوی است، اما ا
ایـن «  ها قحد دارنـد بـا ایـن کـار بـه مـن نزدیـک شـوند و بـه موقعیـت شـغلیم آسـیب بزننـد. آن»کند:  کار را دارند. او محبت دیگران به خود را اینگونه تفسیر می

 تر است؟  شان را دوست ندارد. کدام تشخیص محتمل ای بدی داشته باشد و بارها بیان کند که هیچکدامموارد بااث شده بارها با همکاران برخورده
  نمره( 5.2)  
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ها اشاره نشده باشد، اما شما  مالک یکه ممکن است تمام یدمورد نظر خواسته شده است. توجه کن یصشده و از شما تشخ یفتوص ینیبال یها از سواالت نمونه یدر برخ*
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طور مکـرر از کـوره در  شـود، بـه گیـرد یـا غمگـین می ان می کنـد: ناگهـان گریـه مریم دو ماه است که از یک هفته پـیش از قااـدگی االئـم زیـر را مشـاهده می  .08
خـوابی قابـل توجـه شـده اسـت و احسـاس درد ادـالنی شـدید دارد. آیـا  ای به انجام کارهای خانه دارد، دچار بی ، احساس اقسردگی زیاد دارد، االقهرود می

 نمره( 5.2تشخیص اختالل مالل پیش از قاادگی برای او صحیخ است؟ )
  

 از جای خود بلند  2پارسا کودکی   .02
ً
کنـد. همچنـین بـدون اجـازه از  آمـوزان را پـرت می شود، پرحرا اسـت و حـواس بقیـه دانش میساله است. او در کالس مرتبا

کنـد و بـه طـور کلـی از انجـام  کاره رهـا می کنـد. او تکـالیف کالسـی را نیمـه رود. پارسا در کالس بجای گون کردن به درس به اطراا نگاه می کالس بیرون می
 قعال است؟  کند که مشکلی با تکالیفش ندارد. آیا این کودک بیش کند و گزارن می خانه آرام توصیف می تکالف قکری متنفر است. مادر کودک او را در

  نمره( 5.2)
 نمره( 5.2توان اختالل یادگیری را در یک کودک سه ساله تشخیص داد؟ ) آیا می  .00

  
کنــد کــه از زمــان  ااطفـه اســتاد دانشــگاه اســت. او اــرا سـه ســال گرشــته احســاس پیوســته خلـق اقســرده، حقــارت و بــدبینی داشــته اسـت. او تاکیــد می  .03

ــرده قار  ــات او اقس ــار و احساس ــر اقک ــال اخی ــد س ــت و در چن ــوده اس ــحال نب  خوش
ً
ــا ــز واقع ــا بی التححــیلی هرگ ــت. او ب ــوده اس ــوابی و کم وار ب ــتهایی  خ اش

شـود و  تواند کار خود را انجام دهد. او اغلب از پنجره به بیـرون از اتـاا خـود خیـره می سختی می گریبان است. در طول سااات بیداری انرژی ندارد، به به دست
خـود را مـورد ارزیـابی منفـی  های خود را انجام دهد و در ایـن چنـد سـال همـواره تواند خیلی از مس ولیت کفایت است. ااطفه نمی کند که چقدر بی به این قکر می

 تر است؟  داده است. کنار آمدن با سایر اساتید برای او سخت است، از این رو اغلب اوقات در دقترن تنها است. چه اختاللی برای او محتمل قرار می
  نمره( 5.2)

 نمره( 5.2)کند؟  ها یا تحاویر تکراری مزاحمی را تجربه می در کدام اختالل قرد اقکار، تکانه  .05
  

 نمره( 5.2شود چیست؟ ) قعالی استفاده می نام دارویی که اغلب برای درمان اختالل بیش  .00
  

 نمره( 5.2ها است؟ ) اختالل دلبستگی واکنشی زیرمجمواه کدام طبقه از اختالل  .09
  

 توصیف زیر مربوط به کدام اختالل است؟  .01
 نمره( 5.2« )اجتماای و دامنه محدودی از ابراز هیجانی های الگویی از گسستگی از ارتباط»
  

 نمره( 5.2گراری چه مقدار است؟ ) های جنسی، مدت زمان الزم برای تشخیص در بدکارکردی  .03
  

 نمره( 5.2جانسون و مسترز درمان تمرکز بر احساس را برای دو اختالل جنسی تجویز نمودند. نام این دو اختالل چیست؟ )  .33
  

  نمره( 5.2تفکر جادویی از ویژگی های اصلی کدام اختالل شخحیت است؟ )  .38
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