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 به هورمون عشق معروف است:  .1
  نیتوس یاکس (د نیسروتون (ج زولیکورت (ب نیدوپام (الف 

 کند؟ یستم پاداش و لذت را در مغز کنترل میک سی کدام  .2
  نیسروتون (د زولیکورت (ج نیدوپام (ب نیآدرنال (الف 

نته در متورد او صتاد  یرغبتت شتده استت. کتدام گز  یب یاجتماع یها تیز، دچار غم و اندوه و نسبت به فعالیک عز ی، مثل مرگ یواسطه فقدان کس به یشخص  .9
 است؟

 ست.ین یزا اختالل روان ک عامل تنشیبه  ید فرهنگییا مورد تای ینیب شیرا واکنش قابل پینشده است؛ ز  یاو دچار اختالل روان (الف 
 شده است. یجان، دچار اختالل روانیم هیدر تنظ ینیبال یل آشفتگیاو به دل (ب
 شده است. یدر شناخت، دچار اختالل روان ینیبال یل آشفتگیاو به دل (ج
  شده است. ی، دچار اختالل روانیاجتماع یها تیدر فعال ینیبال یل آشفتگیاو به دل (د

 شود؟ یمحسوب م یر اختالل روانیک از موارد ز ی، کدام DSM-5در  یف اختالالت روانیطبق تعر   .4
 شوند. یمحسوب م یکه از نظر اکثر مردم در اجتماع، انحراف یا جنسی ینی، دیاسیس یرفتارها (الف 

 ان فرد و جامعه وجود دارد.یکه عمدتا م ییها تعارض (ب
 ییربننایز  یا تحنولین یشنناخت ستی، ز یشنناخت روان یندهایدر فرآ یگر کژکار  انیا رفتار فرد است که بیجان یم هیر در شناخت، تنظیچشمگ ینیبال یآشفتگ (ج

 است. یکارکرد ذهن
  ها نهیهمه گز  (د

 ب اشاره دارند به:یترت وم، مود باال و انزوا بهیر یدل  .5
 جان و رفتاریدر شناخت، ه یشانیپر  (ب جان، شناخت و رفتاریدر ه یشانیپر  (الف 

  جان، رفتار و شناختیدر ه یشانیپر  (د جانیدر رفتار، شناخت و ه یشانیپر  (ج
 اشاره دارد؟« یپزشک روان»ف ینه به تعر یکدام گز   .0
گهیر و پی، عالئم، سیبند  دانش طبقه یپزشک روان (الف   است. یاختالالت روان یش آ

 است. یذهن یندهایرفتار انسان و فرآ یمطالعه علم یپزشک روان (ب
 شود. ین دو دستگاه اطالق میکننده و حاصل از ا لیتعد یو رفتارها یمرکز یو دستگاه عصب ین دستگاه هورمونیبه روابط ب یپزشک روان (ج
  پردازد. یم یو پژوهش در اختالالت روان یر یشگیص، درمان، پیاست که به تشخ یاز علم پزشک یا شاخه یپزشک روان (د

 کارکرد آن آشنا باشد؟ یو نحو  یستم اعصاب مرکز ید با سیپزشک با چرا روان  .2
 پزشک همان دانشمند اعصاب است. را روانیز  (الف 

 شود. یدر مغز انجام م یشناخت روان یها از کنش یار یرا بسیز  (ب
 دارد. یستم اعصاب مرکزیس یاز به جراحین یماران روانیدرمان ب یپزشک برا را روانیز  (ج
  چکدامیه (د

 ن دو دستگاه اشاره دارد؟یحاصل از ا یو رفتارها یمرکز  یو دستگاه عصب ین دستگاه هورمونینه به روابط بیکدام گز   .1
  یروان یشناس بیآس (د یروان-یعصب یزشناسیر  درون (ج یکولوژ ینوروسا (ب یپزشک روان (الف 
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 م کدام مورد نقش دارد؟ین در تنظیهورمون مالتون  .3
  نهیهر سه گز  (د خواب یها اختالل (ج خلق یها اختالل (ب بدن یستیم ساعت ز یتنظ (الف 

 بقراط دارد؟ یدرمان یها از روش یکینه اشاره به یکدام گز   .16
  یتوجه به عوامل جسمان (د آور خوردن مواد تهوع (ج یچاه درمان (ب سوراخ کردن جمجمه (الف 

 افت:یشهرت  یروش او به درمان اخالق  .11
  ام توکیلیو (د آنتون مسمر (ج ریوهان وی (ب نالد اسکاتیرج (الف 

 شد؟ APA ییابتدا یها جاد جرقهیک منجر به ایکدام  یاقدامات اصالح  .12
  ن راشیبنجام (د کسید یدوروت (ج نیل کراپلیام (ب یاروگینچنزو چیو (الف 

 نه است؟یکدام گز  ید در درمان اختالالت روانیروش فرو  .19
  یجانیه - یدرمان عقالن (د یا مشاهده یر یادگی (ج زمیپنوتیه (ب آزاد یتداع (الف 

 نه است؟یمربوط به کدام گز « نیک زمان معیخاص در  یمار یک بیک گروه مشخص مبتال به یاز  یبخش»عبارت   .14
  چکدامیه (د وعیزان شیم (ج زان بروزیم (ب یشناس یر یگ همه (الف 

 کند؟ یان میا مادام العمر را بی یوع کلینه شیکدام گز   .15
 مشخص ید در دوره زمانیموارد جد یفراوان (الف 

 تیک جمعیها در  یمار یزان رخداد بیم یمطالعه کم (ب
 نیک زمان معیخاص در  یمار یک بیک گروه مشخص مبتال به یاز  یبخش (ج
  اند. مورد مطالعه دچار شده یمار یکبار به بیرا که در طول عمر خود  یهمه افراد (د

 ؟ستینمپتوم یس یها نه از شاخصهیکدام گز   .10
 است. (Subjective) یذهن (ب توسط درمانگر است. (Observableقابل مشاهده ) (الف 

  ست.یقابل مشاهده ن (د شود. یان میب (Self-reportمار )یتوسط ب (ج
 یها نتهیک از گز یکتدام« را بتروز داده استت. یزوفرنیصورت حاد عالئتم استک که به یمادربزرگ»اگنوز شده است: یک دایزوفرنین مشخصات، اسکیبا ا یمار یب  .12

 صاد  است؟ یر در مورد و یز 
 شود. یم ینیب شیپ یاختالل و  یبرا ینده بد یآ (ب دارد. یخوب (Prognosis)اختالل او پروگنوز  (الف 

  چکدامیه (د ست.ین (Comorbid)د یکومورب یاختالل او با اختالالت خلق (ج
درصتد  03و  یدرصتد اختتالل ارتطراب 03، یدرصتد ابتتال بته افستردگ 03کیستمورفید یدر افراد مبتال به اختتالل بتاد»نه است: یکدام گز  یایعبارت مقابل گو  .11

 «شود. یک مشاهده میکوتیاز انواع سا یکی
  (Syndrome)نشانگان  (د (Prognosis)پروگنوز  (ج (Comorbidity) یند یهما (ب (Course)ر یس (الف 

 کدام دوره قبل از شروع اختالل وجود دارد.  .13
 (active phase)مرحله فعال  (ب (Prodromal Period)دوره پرودرومال  (الف 

  (Premorbid)د یمورب یدوره پر  (د (Relapse)عود  (ج
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شتود. در  یده میتد یو مشتکالت گوارشت یقتوت ، رتعف و کمیماننتد ستردرد، کمتردرد و درد ع تالن یدر ابتتدا عالئمت»نه است: یاز کدام گز  یر حاکیعبارت ز   .26
 یملکردهتاستابق را نتدارد. ع ییگتر آن کتارایش دیو شخصتت ی، اجتمتاعیشتغل یهتا تیر کترده و در فعالییتشوند کته او تغ یت خانواده و دوستان متوجه مینها

صتورت  در کتارکردن به ی، نتاتوانیاجتمتاع ین مرحلته بتا چنتد رفتتار ناستازگارانه ماننتد انتزوایتگتذارد. ا یج رو به وخامت میتدر  شخص به یفرد انیو م یاجتماع
متار احستاس یکته ب ن مرحلته استتیتشتود. در ا یب مشتخص میتجا، فکر و رفتار عج یب یر یپذ جانینامناسب، ه یثمربخش، نامتعارف بودن، نظافت شخص

 «دا کرده است.یعالقه پ یا مسائل مذهبیه ی، فلسفه، علوم خفیکند به افکار انتزاع یم
 (active phase)مرحله فعال  (ب (Prodromal Period)دوره پرودرومال  (الف 

  (Premorbid)د یمورب یدوره پر  (د (Relapse)عود  (ج
 ست؟یدر چ« پرش افکار»با نشانه « یپرداز  هیحاش»تفاوت نشانه   .21

 رسد. یفرد دچار پرش افکار به هدف نم یرسد اما گفتگو  یبه هدف م یپرداز  هیفرد دچار حاش یگفتگو  (الف 
 فکر است. یاز انواع اختالل در محتوا یکیاز انواع اختالل در فرم فکر است اما پرش افکار  یکی یپرداز  هیحاش (ب
 تفکر است. یها است اما پرش افکار مربوط به اختالل یجانیه یها مربوط به اختالل یپرداز  هیحاش (ج
  نهیهر سه گز  (د

 ک جزء اختالالت فرم فکر است؟یکدام  .22
  اغتشاش شعور (د (neologism) یساز  واژه (ج پژواک کالم (ب اینز یس کید (الف 

 شود. ی............... گفته م یار یق ناهشیبه درجات عم  .29
  بهت (د دمانس (ج ومیر یدل (ب اغماء (الف 

 است دچار .............. است. یک رخداد معموال منفیکه منتظر  یفرد  .24
  یابی فقدان جهت (د یانتخاب یتوجه یب (ج یزنگ گوش به (ب یپرت حواس (الف 

 ست؟یدر چ (mood)با خلق  (affect)عاطفه  یتفاوت اصل  .25
 ینیبال یا عدم ارزشمند ی ینیبال یدر ارزشمند  (ب گران.یا قابل مشاهده نبودن توسط دیدر قابل مشاهده بودن  (الف 

  ییایا عدم تداوم، نفوذ و پای ییایدر تداوم، نفوذ و پا (د ا عدم ابراز شدن توسط مراجعیدر ابراز شدن  (ج
 دارد؟ یدر کدام دسته جا (echolalia)گر یمارگونه کلمات شخص دیتکرار ب  .20

  اختالالت ادراک (د یاختالالت حرکت (ج اختالالت تلکم (ب اختالالت تفکر (الف 
 ممکن است دچار  ..............  باشد. ین شخصیکنند. چن یابان راجع به او صحبت میدا معتقد است مردم در خیشد یشخص  .22

  ان گزندیهذ (د یدار یتوهم شن (ج ان ارجاعیهذ (ب ان حسادتیهذ (الف 
 تر است؟ جیرا یبند ، کدام نظام طبقهیپزشک ص اختالالت روانیدر تشخ  .21

  بقراط یبند  نظام طبقه (د DSM یبند  نظام طبقه (ج ICD یبند  نظام طبقه (ب نیکراپل یبند  نظام طبقه (الف 
 اند، جزء عوامل  ...........  هستند. دهیها به فرد رس ق ژنیکه از طر  یعوامل  .23

  ل کنندهیعوامل تعد (د عوامل تداوم بخش (ج عوامل آشکارساز (ب ساز نهیعوامل زم (الف 
 است؟ SSRI ینه جزء داروهایکدام گز   .96

  ازپامید (د دونیسپر یر  (ج نیپرام یمیا (ب نیسرترال (الف 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


