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 مبحث اول

 
 تعریف و مسایل جاری روانشناسی بالینی
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 تعریف روانشناسی بالینی
 

 روانشناسی بالینی برای رشته 

پذیر شدن، و بینیپذیر و پیشمفهوم 

  کاهش ناسازگاری، ناتوانی و ناراحتی، و 

پذیری، سازگاری و رشد شخصیتی، ارتقای انطباق 

کندعلم و نظریه و عمل را ادغام می . 

شناختی، روانشناختی، اجتماعی های عقالنی، هیجانی، زیستروانشناسی بالینی بر جنبه
 و رفتاری کارکرد انسان،

 ،در طول عمر 

کندهای مختلف و تمامی سطوح اجتماعی اقتصادی تمرکز میدر فرهنگ  . 
 

 برای رسیدگی به مسایل سازگاری انسان استهنر و فنی روانشناسی بالینی 
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 رویکرد فردنگر یا قانون نگر؛ هنر یا علم؟

  (:nomothetic)نگر رویکرد قانون•
 عدم توجه به تفاوتهای فردی -جستجوی اصول کلی رفتار

 

   (:idiographic)رویکرد فردنگر •
 فهم تفاوت های فردی

 
قانون نگر و فردنگر، تجربی و بالینی، علم و هنر 
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 سوال کنکور

 
روانشناسی بالینی، با کدام عبارت همخوانی بیشتری دارد؟  ماهیت 

 (98سال )
 

 التقاط گرایی1)
 علم و پژوهش2)
 علم و عمل3)
 عمل مبتنی بر شواهد4)
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 فعالیت های اصلی روانشناس بالینی

 

 درمان تشخیص، سنجش، :اصلی وظایف•
 
 گیری آزمون ویژه به سنجش :ایحرفه هویت اصلی عنصر•

 
 درمان :فعالیت رایجترین•
 
 گرایی التقاط :نظری گرایش رایجترین•
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 حرفه های نزدیک به روانشناسی بالینی

 دارودرمانی -علل  زیست شناختی -بیماری روانی: روانپزشکی•
 
افراد بهنجار یا   -بیشترین شباهت به روانشناسی بالینی: مشاوره•

 مصاحبه   -عمدتا رویکرد شخص محور و انسان گرایانه -ناسازگاری خفیف
 
 کار میدانی  -نیروهای اجتماعی و عوامل محیطی: مددکاری اجتماعی•

 
روانشناسی مدرسه، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی  : سایر رشته ها•

 سالمت، توان بخشی، روان پرستاری، پیراحرفه ای ها
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 سوال کنکور

؟  می پردازدمشاوره در مقایسه با روانشناسی بالینی، بیشتر به کدام مورد 
 (95سال )
 

 استمشکالت روزمره افراد مرتبط به 1)
 با درمان اختالالت شدید روانی مرتبط است2)

 با درمان بیماران بستری مرتبط است3)

 تنی مرتبط استبه درمان اختالالت روان4)
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 مدل های آموزشی در روانشناسی بالینی

 درمان و علم ترکیب :(بولدر مدل) درمانگر-دانشمند مدل•

 

 بالینی مهارت بر تاکید :(ول مدل) (Psy.D) روانشناسی دکترای مدرک•
 
 شواهد بر مبتنی درمان -تجربی اعتبار دارای فنون :بالینی دانشمند مدل•

 

 و بالینی مشاوره، روانشناسی ترکیب :مرکب علمی-ایحرفه آموزشی هایبرنامه•
  مدرسه

 

 :  ترین مدل آموزشی و فلسفه غالب در روانشناسی بالینیمعروف
 درمانگر-مدل دانشمند
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 سوال کنکور

  کدام اساس بر فعلی، بالینی روانشناسی در غالب آموزشی فلسفه
 (95 سال) است؟ مورد

  
 است متخصص دانشمند مدل1)
 است علمی و تحقیقاتی سنت2)

 است امی اس، دی، و ارسطویی بندیطبقه مدل3)
 است متمرکز سیستم و شناختیجمعیت نکات4)

 

 
ravanamooz.ir 10 



 معیارهای اخالقی و قابلیت فرهنگی

احترام به حقوق و شان مردم، نیکوکاری و : معیارهای اخالقی انجمن روانشناسی•
 بدسرشت نبودن، وفاداری و مسئولیت پذیری، صداقت، عدالت

 

منابع  -روابط مبهم، دونفره یا پر از اختالف -رازداری: رایج  های اخالقیدوراهی•
 ها ها و روشها، موقعیتمالی، برنامه

 
 روانشناس، رازداری است-محور اصلی رابطه مراجع•

 
 پویادسته بندی  -تخصص فرهنگی -ذهنیت علمی: قابلیت فرهنگی•

 ravanamooz.ir 11 



 سوال کنکور

 (94سال )مهمترین جنبه رابطه مراجع و روانشناس کدام است؟ 
 

 رازداری1)
 بالینی تخصص2)
 مداری اخالق3)
 ای حرفه صالحیت4)
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 سوال کنکور

 (94سال )مهمترین جنبه رابطه مراجع و روانشناس کدام است؟ 
 

 رازداری1)
 بالینی تخصص2)
 مداری اخالق3)
 ای حرفه صالحیت4)
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 روندهای اخیر در روانشناسی بالینی

 جنبش مراقبت مدیریت شده•
 
 درمان های مبتنی بر شواهد، کوتاه مدت، راه حل محور و متمرکز بر مهارت-
 رفتاری-افول رویکردهای روان تحلیل گری و گسترش رویکردهای شناختی-
 
 
 سالمت از راه دور  •
 (ambulatory assessment)سنجش سرپایی -
 درمان با کمک یارانه -
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 سوال کنکور

 (95سال )درمانهای جدید روانشناسی به چه سمتی پیش می روند؟ 
 

 محور مراجع و مدت کوتاه1)
 محور حل راه و مدت کوتاه2)
 محور حل راه و مدت میان3)
 محور مراجع و مدت دراز4)

 
 

 ravanamooz.ir 15 


