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  مقدمه
  

آنچه در این کتاب می خوانید حاصل تجربه من در کنکور 
کارشناسی ارشد و دکتري روانشناسی و سه سال مشاوره در 

رتبه من در آزمون کارشناسی ارشد . این حیطه است
ت موفقی .بوده است 2و در آزمون دکتري  6روانشناسی بالینی 

قرار گرفتن در انتهاي اصل ح ،در آزمون ارشد و دکتري
و رتبه هاي برتر سال و تجربیات اساتید اي از اطالعات زنجیره

تا چکیده اي از این  امسعی کردهدر این نوشتار  .هاي قبل است
 بگذارم و از صمیم قلب امیدوارم با شما به اشتراكتجربیات را 

حلقه  با به دست آوردن رتبه دلخواه در آزمون سراسري، شما
  . باشید این زنجیره موفقیت تکامل بعدي

  
  
  

  زینب خجوي
psy.khajavi@yahoo.com 

www.ravanamooz.ir  
  

  



  

  چگونگی مطالعه کنکور کارشناسی ارشد: بخش اول 

  

  

حتما ! از نظر من این بخش مهم ترین قسمت برنامه شما براي قبولی است و حتی از خود مطالعه هم مهمتر

کسانی رو دیده اید که ساعت هاي زیاد و با تعداد منابع فراوان و کالس و غیره مطالعه می کنند اما نتیجه 

منظور . تیجه بهتري می گیرنداي نمی گیرند و برعکس کسانی رو دیدید که با درایت درس می خوانند و ن

و این میسر نمیشود مگر اینکه با یک برنامه اصولی و صحیح  درایت یعنی با فکر و برنامه درس خواندنمن از 

  .در این بخش به نکاتی که براي شروع مطالعه الزم دارید اشاره خواهم کرد. مطالعه را آغاز کنید

  

  از . خودتان را براي ادامه تحصیل در ارشد روانشناسی مشخص کنید انگیزه و هدفدر قدم اول باید

چه ! کنار این موضوع مهم به راحتی نگذرید که مهم ترین نکته این بخش همین هدف شماست

کسی حاضر خواهد بود یک سال از عمر خودش را که میتواند به تفریح و سرگرمی یا انجام امور 

از همین ( خواندن علم النفس و فیزیولوژي و آمار کند؟  غیردرسی مورد عالقه اش صرف شود وقف

 ! تنها کسی که هدفی داشته باشد).  جا میزان عالقه من به این دروس کامال مشخصه 

اما از خواندن این درس متنفر بودم و ) درصد 95(من باالترین درصد رو در درس فیزیولوژي داشتم 

ذاشتم اما اینها تنها وسایلی هستند براي رسیدن به یادم هست که اوایل مطالعه کتاب را کنار گ

بنابراین هدف خودتان را مشخص کنید و آن را روي یک کاغذ بنویسید و در معرض دیدتان ! هدف

 .هر موقع که احساس خستگی و فشار کردید کافی است با خودتان هدفتان را مرور کنید. قرار دهید

  

 کتاب ها دوستی بلندمدتی برقرار کردید وقت آن است  حاال که بین خودتان و رشته روانشناسی و

این یک سال دوستان شما کتاب هاي شما ! دوستانتان را مشخص کنید. که قدم دوم را بردارید

می دانید که متاسفانه رشته ما منابع زیاد و . است مشخص کردن منابعبنابراین قدم دوم ! هستند



  

پراکنده اي دارد که نمی توان با اطمینان گفت که چه منابعی براي امسال قطعا مرجع سواالت 

هستند اما طبق سال هاي اخیر می توان مهم ترین منابع را مشخص کرد و از خیر چند سوال 

مهم ترین مشکلی که ممکن است با . پراکنده اي که منبع مشخصی ندارند با خیال راحت گذشت

دوستی را می بینید که منابع متفاوتی می خواند و اصرار : طالعه مواجه شوید اینهاستآن در طول م

منبع بسیار حجیم است و از اینکه . دارد که این منبع امسال است و شما دچار تردید می شوید

کسانی را می بینید که می گویند فقط با . فرصت کنید ان را تمام و دوره کنید ناامید می شوید

الصه کتاب رتبه عالی آورده اند و فکر می کنید نیازي به خواندن این همه کتاب ندارید و خواندن خ

 . غیره

چقدر فرصت دارید، پایه خوب این مشکالت فقط در صورتی حل می شود که شما از ابتدا بدانید که 

 اگر وقت علمی شما چطور است، رشته کارشناسی مرتبط بوده است و هدف شما چه رتبه اي است؟

ندارید، به رتبه تک رقمی نمی اندیشید و هدف شما دانشگاه هاي برتر نیست خواندن فقط خالصه 

کتاب موسسات و جزوه هاي رتبه هاي برتر بهترین راه حل است چرا که اگر وقت نداشته باشید و 

شما بهتر است منابع . منابع اصلی بخوانید نه تنها سودي نمی کنید بلکه ضرر هم خواهید کرد

برخی از دوستان . الصه و کمتري بخوانید اما مطمئن باشید که آنها را تمام و دوره خواهید کردخ

. هم هستند که پایه عالی دارند و با اساتیدي درس داشته اند که به احتمال زیاد طراح سوال هستند

هادي را هم خوب اینها به جزوه ها و دانش کارشناسی خود اعتماد می کنند و البته اکثر منابع پیشن

بنابراین راه آنها شاید کمی جدا باشد که با خواندن سریع کتاب هاي اصلی و . قبال خوانده اند

  . خواندن جزوه هاي اساتیدشان بار خودشان را ببندند

نظر من این است که . و اما براي فردي که تغییر رشته می دهد راهی جز خواندن منابع اصلی نیست

حال اگر این فرد وقت نداشته باشد . ه کتاب کافی نیستخواندن خالصبراي یک تغییر رشته اي 

توصیه من این است که قبل از خواندن هر فصل حداقل یک بار فصل کتاب اصلی را به صورت رمان 

بنابراین، اول شرایط . وار بخواند و بعد خالصه کتاب موسسات یا جزوه رتبه هاي برتر را مطالعه کند



  

اگر قصد دارید خالصه کتاب موسسات را . د لیستی از منابع را تهیه کنیدخود را بسنجید و بع

اگر . بخوانید از همین االن مشخص کنید که براي هر درس کتاب کدام موسسه را خواهید خواند

قصد دارید جزوه ها و خالصه هاي رتبه هاي برتر را بخوانید باز هم از همین االن مشخص کنید که 

پیشنهاد من این است که اگر به آن فرد اعتماد . کسی را خواهید خواند براي هر درس جزوه چه

دیگر وقت خودتان را صرف نوشتن خالصه و خالصه کتاب موسسه معتبري را تهیه کرده اید دارید 

ولی اگر مایل به نوشتن خالصه هستید که این گزینه حذف خواهد . نکنید و فقط کتابتان را بخوانید

  . شد

مثال براي روانشناسی رشد . براي یک درس فرصت خواندن همه منابع را ندارید برخی مواقع هم

در این مواقع هم می توان از . کتاب دکتر منصور را فرصت می کنید بخوانید اما کتاب لورابرگ را نه

در نهایت همین جا تاکید می کنم که اگر . استفاده کرد و خالصه کتاب ها جزوه رتبه هاي برتر

این جزوه ها و . هرگز به خواندن جزوه و خالصه اکتفا نکنید و منابع را مطالعه کنید فرصت دارید

خالصه ها فقط براي مرور، جمع بندي، هدر ندادن وقت براي خالصه نویسی، و تاکید بر نکات اصلی 

 . که از نگاه شما باز مانده اند می باشد

  

 کدام اولویت دارد و خالصه و جزوه الزم  خوب االن لیستی از منابع را دارید، مشخص کرده اید که

این لیست را هم بنویسید اما مثل برگه هدف آن را جلوي دیدتان نگذارید که تعداد . هست یا نه

حاال باید قدم !! آن را فقط تهیه کنید و نگه دارید!! زیاد منابع ممکن است به شما اضطراب بدهد

واند؟ خواندن جزوه ها را کی شروع خواهید کرد؟ کی تا کی این منابع را خواهید خ. سوم را بردارید

است که می  برنامه بلندمدتاین یک  دوره را شروع خواهید کرد؟ هر درس چقدر دوره الزم دارد؟

توان گفت از االن نوشته می شود اما قابل اصالح است و به قول ما روانشناس ها یک فرایند سیال 

اما چون از اتفاقات بعدي و از اینکه هر درس چقدر وقت شما برنامه خودتان را می نویسید ! است

بنابراین از االن یک حاشیه امن . واهد گرفت اطالعی ندارید می توانید هر ماه آن را اصالح کنیدخ



  

یعنی اگر فکر می کنید دو ماه براي خواندن روانشناسی رشد کافی است . هم براي خواندن بگذارید

اگر بعد از دو ماه تمام شد و وقت زیادي داشتید می توانید . بگذارید دو ماه و نیم براي آن برنامه

منبع دوم را شروع کنید یا وقت آن را به درسی اختصاص دهید که ضعیف هستید و کند پیش می 

 . رود

الزم نیست همه دروس را در برنامه داشته باشید براي مثال علم النفس درسی نیست که خواندن 

بنابراین تا آنجا که . به شما بکند چون حفظی است و باید از مهر شروع کنیدآن در تابستان کمکی 

خالصه اینها همه چیزهایی . برنامه اجازه می دهد دروس را قرار دهید و بقیه را از مهر شروع کنید

است که در فرایند مطالعه مشخص می شود و نمی توان از االن آن را پیش بینی کرد و بسیار 

ینجا دسترسی به یک مشاور که از روند درسی شما اگاه است و می تواند انتخاب در ا. شخصی است

اگر در موسسه اي . ها و تصمیم هاي فرایندي شما را هدایت کند بسیار کمک کننده خواهد بود

 . ثبت نام کرده اید حتما هر ماه با مشاورتان تماس بگیرید

  

 قدم ! فکر کنم بخش اضطراب آور را رد کردید! خسته نباشید! خوب حاال برنامه بلندمدت را نوشتید

این برنامه به نظر من باید هفتگی باشد و هر جمعه اصالح . است برنامه کوتاه مدتبعدي نوشتن 

قبل از هر چیز مشخص کنید که روزي چند ساعت مطالعه خواهید داشت، ساعات استراحت، . شود

براي شروع ساعات زیادي را . بگذارید را مشخص کنید و یک حاشیه امن هم.. کالس، تفریح و 

باشید که با ساعات کم آغاز و به ساعات زیاد در  برنامه پیوستهمطالعه نکنید بلکه به فکر یک 

بعد از چند هفته که روال عادي شروع شد ساعات متوسط را حفظ . نزدیک کنکور ختم می شود

چون این یک موضوع شخصی است ! یدقطعا انتظار ندارید که بشنوید چند ساعت باید بخوان. کنید

شاید کند خوان باشید یا ! شاید براي کسی دوازده ساعت باشد و براي دیگري شش ساعت یا کمتر

ولی . تا االن حتما خودتان را شناخته اید. تندخوان، شاید عادت به ساعات زیاد داشته باشید یا نه

اگر فرصت . ت را پیشنهاد می کنماي ساعات متوسط که روال عادي شما خواهد بود شش ساعبر



  

ندارید و وقت کمی دارید مسلما باید یک برنامه پیوسته داشته باشید و در روزهاي تعطیل زمان 

قطعا زمان باال نشانه کیفیت کار شما نیست ولی هرچه زمان . هاي از دست رفته را جبران کنید

به محض ! اژه کیفیت دقت کنیدبه و. بیشتر همراه با کیفیت باشد وضعیت بهتري خواهید داشت

  .صالح کنیداینکه دیدید کیفیت کارتان پایین است برنامه را ا

پس زمان مطالعه را مشخص کنید، ساعات استراحت و غیره را طبق برنامه همیشگی تنظیم کنید، و 

، البته از االن سعی کنید عادات بدتان را کنار بگذارید مثل صبح دیر بلندشدن، شب دیر خوابیدن

برنامه تفریحتان را مشخص کنید و زمانی در هفته براي انجام امور . بی موقع غذا خوردن و غیره

اینها نه تنها وقت شما را تلف نمی کنند بلکه در حفظ انگیزه مطالعه شما بسیار . مورد عالقه بگذارید

ن یک سال را با شما نکته مهم این است که با خانواده خود صحبت کنید و از انها بخواهید ای. موثرند

حاشیه امن یعنی ساعات جبرانی و خالی . همراهی کنند و برنامه هاي غیرقابل پیش بینی نگذارند

در . این برنامه را در جلوي دیدتان بگذارید و هر روز آن را چک کنید. در برنامه حتما داشته باشید

تنوع دروس دارید یا می توانید مورد تعداد دروس روزانه باز هم بستگی به شما دارد که عادت به 

پیشنهاد من براي کسانی که تنوع درسی دارند روزي سه تا . تمام روز یک درس را مطالعه کنید

چهار درس است که سه روز در هفته تکرار می شود و سه روز بعد با سه تا چهار درس دیگر جابجا 

در نهایت اجراي برنامه را عالمت  .این سه روز می تواند پشت سر هم یا یک در میان باشد. می شود

  . بزنید تا در صورت نخواندن درس خاصی آن را در ساعت جبرانی بخوانید

برنامه شما بسیار شخصی است اما مشاور می تواند در این فرایند شما را یاري کند و مواردي را به 

نمونه اي از . ارتباط باشیدبنابراین هم براي شروع هم در روند کار با مشاورتان در . شما گوشزد کند

 .یک برنامه کوتاه مدت هفتگی در زیر اورده شده است
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 مدرسان شریف: خالصه کتاب پیشنهادي  

 : مراجع دانشگاهی   آمار 
 نوشته آمار در علوم تربیتی و روانشناسی ،

 دالورعلی 
 مدرسان شریف: خالصه کتاب پیشنهادي  

 : مراجع دانشگاهی   روش تحقیق
 نوشته علی، روش تحقیق در روانشناسی 

  دالور



  

 نوشته حسن روش تحقیق در روانشناسی ،
 زاده
 مدرسان شریف: خالصه کتاب پیشنهادي  

 : مراجع دانشگاهی   روانشناسی فیزیولوژیک
 خداپناهی، نوشته روانشناسی فیزیولوژیک 
 مدرسان شریف: خالصه کتاب پیشنهادي  

 : مراجع دانشگاهی   انگیزش و هیجان
  خداپناهیانگیزش و هیجان، نوشته 
  مارشال ریو، نوشته انگیزش و هیجان ،

  ترجمه سید محمدي
 مدرسان شریف: خالصه کتاب پیشنهادي  

 : مراجع دانشگاهی   علم النفس
 احدي و بنی جمالی، نوشته علم النفس  
  روانشناسی شخصیت از دیدگاه دانشمندان

 علی اصغر احمدي، نوشته اسالمی
 مدرسان شریف: خالصه کتاب پیشنهادي  

 : مراجع دانشگاهی   روانشناسی رشد
 محمود منصور، نوشته روانشناسی ژنتیک  
 روانشناسی ژنتیک، نوشته منصور و دادستان  
 ترجمه  ، برك لورا، نوشته روانشناسی رشد

  2و1، جلد سیدمحمدي
 ویلیام ، نوشته نظریه هاي روانشناسی رشد

 کرین
 مدرسان شریف: خالصه کتاب پیشنهادي ،

  پوران پژوهش
 : مراجع دانشگاهی   شناسی به زبان انگلیسیروانمتون 

 نوشته متون روانشناسی به زبان انگلیسی ، 
 لیندا لیل

 نوشته متون روانشناسی به زبان انگلیسی ،
 سید محمدي

 نوشته متون روانشناسی به زبان انگلیسی ،
 کیانوش هاشمیان

 مدرسان شریف: خالصه کتاب پیشنهادي   



  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : مراجع دانشگاهی   روانشناسی بالینی
 فیرس و ترال، نوشته بالینی روانشناسی، 

  بخت فیروز   ترجمه
 سعید شاملو، نوشته بالینی روانشناسی  
  پروچاسکا و  روان درمانی، نوشتهنظریه هاي

  ترجمه سیدمحمدي، ترجمه نورکراس
 نوشته درمانی و مشاوره روان  نظریه هاي ،

 شفیع آبادي
 شریفمدرسان : خالصه کتاب پیشنهادي  

 روانشناسی عمومی   مراجع دانشگاهی : 
  روانشناسی عمومی، نوشته هیلگارد، ترجمه

  براهنی
 حمزه گنجی، نوشته روانشناسی عمومی 
 مدرسان شریف: خالصه کتاب پیشنهادي  



  

  توضیحات ضروري در مورد منابع: بخش سوم

  

  

طرح  DSMچند سوال از کتاب جدید مهدي گنجی بر اساس ویراست جدید  93سال  :روانی آسیب شناسی
عقل سلیم هم حکم می کند که وقتی راهنماي تشخیصی تغییر می کند نوع سواالت تغییر . شده بوده است

احتماال سواالت تشخیصی بر اساس ویراست جدید هم خواهند بود اما اینکه از سایر بخش هاي این . کند
این  93با توجه به اینکه در سال . ل علت شناسی و درمان هم سوالی مطرح شود جاي تردید استکتاب مث

این مشکل . سواالت هم از کتاب اقاي گنجی طرح شده بوده بنابراین براي اطمینان باید این کتاب را بخوانید
نیست نمی توان  امسال به تعداد زیاد منابع این درس اضافه شده است اما چون هنوز هیچ چیزي مشخص

پیشنهاد من این است که هر دو ! ریسک کرد و فقط این کتاب را خواند یا فقط کتاب هاي قبلی را خواند
را بخوانید و اگر فرصت   )که کمی مطالب بیشتري دارد یا هالجین،(یعنی این کتاب و کتاب سلیگمن 

اگر جزو دانشجویانی هستید که قصد  .خالصه کتاب موسسات را بخوانید فقط خواندن منابع بعدي را ندارید
حال . دارید همه منابع را بخوانید کتاب دکتر دادستان و اختالالت مهم جلد دو کاپالن را فراموش نکنید

براي کسانی که تعداد زیاد منابع برایشان اضطراب اور است پیشنهاد میکنم که براي کتاب اقاي گنجی 
 .  بخوانید را DSM-Vتغییرات   خالصه

این درس چند سالی است که بسیار اهمیت پیدا کرده بنابراین ضرر نمی : وانشناسی کودکان استثنائیر 
    .را بخوانید میالنی فر  کتاب دکتر منبع جدید دکتر گنجی و   کنید اگر

اما براي کسی . براي کسانی که پایه قوي دارند قطعا کتاب دکتر هاشمیان را پیشنهاد میکنم :زبان تخصصی
اگر فرصت داشته باشید کتاب پانصد و . که پایه متوسط دارد کتاب سیدمحمدي و کتاب لیندا لیل عالی است
هاي پیش هم به متون کنکورهاي سال  .چهار واژه زبان عمومی شما را براي ترجمه متن تقویت خواهد کرد

    .نوبه خود منبع مطالعاتی هستند

  
کتاب دکتر شاملو . قطعا کتاب فیرس منبع اصلی است آن را خیلی خوب و دقیق بخوانید :روانشناسی بالینی

از بین کتاب پروچاسکا و شفیع آبادي یکی را انتخاب کنید و . وچک و ساده است آن را از دست ندهیدک



  

انتظار نداشته باشید که این کتاب ها همه سواالت کنکور را پوشش دهد، . است پیشنهاد من کتاب پروچاسکا
  . باید از دانش خودتان در طول چهارسال کارشناسی هم بهره ببرید

  
این درس شیرین را لورابرگ بسیار خوب بیان کرده است ! به درس مورد عالقه من رسیدیم :روانشناسی رشد

از کتاب دکتر . منبع اول کتاب دکتر منصور است! دوم درسی شماست منبعبه نظر می رسد اما متاسفانه 
منصور و دادستان هم که به جلد دو روانشناسی ژنتیک معروف شده، میتوانید فقط فصولی را بخوانید که 

کتاب کرین هم براي دانشجویانی که مایل به . نظریه هاي آن در کتاب دیگر نبوده است مثل نظریه آنافروید
  . مه منابع هستند پیشنهاد شده استخواندن ه

  
هر دو منبع پیشنهادي را بهتر است بخوانید گرچه منبع اول همان کتاب احدي و بنی جمالی  :علم النفس

  . از خالصه کتاب ها بخوانیدهمچنین نظریاتی مثل سهروردي که در کتاب نیست را . است
  

خود من کتاب . منبع اصلی کتاب هاي دکتر خداپناهی هستند :روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان
این کتاب جزو ! روانشناسی فیزیولوژیک دکتر معظمی را هم خوانده بودم چون بسیار روان تر و بهتر بود

منابع شما نیست و  فقط براي کسی آن را توصیه می کنم که دنبال درصد بسیار باال با زمان مطالعاتی باال 
رشال ریو هم جزو منابع اصلی نیست اما می تواند منبع مطالعاتی دوم شما براي درس انگیزش کتاب ما. باشد

  . و هیجان باشد
  

این  منابع اصلی کتاب هاي دکتر دالور هستند و به نظر کافی هستند اما براي تقویت :آمار و روش تحقیق
  . کتاب دوم براي درس روش تحقیق کتاب دکتر حسن زاده است. درس همزمان با آن تست بزنید

  
  
  

  
در نهایت پس از همه برنامه ریزي ها و کمک گرفتن از عقل و منطقمان باید به منبع اصلی حکمت یعنی 

خداوند بزرگ توکل کنیم و از او بخواهیم که در این سال ما را یاري کند و پس از تالشمان هر آنچه را که 

  .ر آن هست برایمان رقم بزندخیر ما د

  


