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 : آزمون های آزمایشی نخبگان به صورت حضوری و غیرحضوری برگسار می گردد.یادآوری

 

 آزمون مرحله 7
     عووهیروانشناسی رشته  
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 وزارت علومویژه آزهوى 
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 هرحله آزهوى  4 

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهوى اول  

3/96/63 

 آزهوى دوم  

 %دوم مطالب(52)

1/19/63 

 آزهوى سوم

96/19/63 

 آزهوى چهارم  
 %سوم مطالب(52)

94/11/63 

 آزهوى پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

92/19/63 

آزمون 

 ششم

14/1/64 

آزمون 

 هفتم

11/9/64 

 علم النفس

فلل اٍل)ًفغ اص هٌظش قشآى ٍ 

ّبی هشثَط ثِ ًفغ ٍ  ًظشیِ

 ، ثذى(

 فلل دٍم)کٌذی(

 فلل ػَم)فبساثی(،

 اول%  25جامع  فلل چْبسم)اثي ػیٌب(
فلل پٌجن)غضالی(، فلل 

 ؿـن)هالكذسا(

فلل ل ّفتن)ػْشٍسدی(، فل

ًْن)ػقل فلل ّـتن)هغْشی(،  

ٍ َّؽ اص هٌظش قشآى ٍ 

 سٍاًـٌبػی جذیذ(

%  25جامع 

 دوم

جامع 

011% 

روانشناسی 

مرضی و 

کودکان 

 استثنایی

قلوشٍ ٍ تبسیخچِ  تؼشیف ٍ

 -سٍاًـٌبػی هشضی

 ّبی ًظشی سفتبسّبی یذگبُد

 -اًغجبقی

 -اختالالت اضغشاثی

ّبی رٌّی  لیتکَدکبى ثب هؼلَ

 -یب ػقت هبًذگی رٌّی

 کَدکبى تیض َّؽ

اختالالت  -اػکیضٍفشًی ٍ اًَاع آى

کَدکبى ثب  -ایی اختالالت تجضیِ -خلقی

آػیت دیذگی ثیٌبیی ٍ اختالالت 

 کَدکبى ثب اختالالت ؿٌَایی -ثیٌبیی

 اول%  25جامع 

 -لَطیکیفیضیَ -اختالالت سٍاًی

اختالالت هغض ٍ تغییشات ٍاثؼتِ 

اختالالت هشثَط ثِ  -ثِ ػي

کَدکبى ثب اختالالت  -هلشف هَاد

کَدکبى ثب  -ٍیظُ یبدگیشی

کَدکبى  -اختالالت صثبى ٍ گفتبس

 حشکتی -ّبی جؼوی ثب هؼلَلیت

اختالالت  -اختالالت ؿخلیت

 -سؿذی ٍ اختالالت فشاگیش سؿذ

ّب ٍ  کَدکبى ثب دؿَاسی

کَدکبى  -ّبی سفتبسی سیًبػبصگب

 یکپبسچِ ػبصی -چٌذ هؼلَلیتی

%  25جامع 

 دوم

جامع 

011% 
 

روانشناسی 

 رشد
(لَسا ثشک ) 

)تبسیخچِ، ًظشیِ ٍ 1فلَل 

)هجبًی 2-ساّجشدّبی پظٍّـی(

)سؿذ پیؾ 3-صیؼتی ٍ هحیغی(

)سؿذ  4-اص تَلذ، تَلذ ٍ ًَصاد(

جؼوبًی دس ًَثبٍگی ٍ 

)سؿذ ؿٌبختی دس 5ًَپبیی(فلَل 

 ًَثبٍگی ٍ ًَپبیی(

)سؿذ ّیجبًی ٍ اجتوبػی دس ًَثبٍگی ٍ 6

)سؿذ جؼوبًی ٍ ؿٌبختی دس 7-ًَپبیی(

)سؿذ ّیجبًی ٍ اجتوبػی 8-اٍایل کَدکی(

)سؿذ جؼوبًی ٍ 9-دس اٍایل کَدکی(

)سؿذ 11ؿٌبختی دس اٍایل کَدکی( فلَل 

 ّیجبًی ٍ اجتوبػی دس اٍاػظ کَدکی(

 اول%  25جامع 

تی دس )سؿذ جؼوبًی ٍ ؿٌبخ11

)سؿذ ّیجبًی ٍ 12-ًَجَاًی(

)سؿذ 13-اجتوبػی دس ًَجَاًی(

جؼوبًی ٍ ؿٌبختی دس اٍایل 

)سؿذ ّیجبًی ٍ 14-ثضسگؼبلی(

اجتوبػی دس اٍایل ثضسگؼبلی( فلَل 

)سؿذ جؼوبًی ٍ ؿٌبختی دس 15

 هیبًؼبلی(

)سؿذ ّیجبًی ٍ اجتوبػی دس 16

)سؿذ جؼوبًی ٍ 17-هیبًؼبلی(

-ؿٌبختی دس اٍاخش ثضسگؼبلی(

)سؿذ ّیجبًی ٍ اجتوبػی دس 18

)هشگ، هشدى، 19-اٍاخش ثضسگؼبلی(

 ٍ داغذیذگی(

%  25جامع 

 دوم

جامع 

011% 
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تنیادهای 

تیولوشیکی و 

فیسیولوشیکی 

 رفتار

 فصل اول: هثاحث کلی

 فصل دوم: خواب و تیداری

 فصل سوم: تنظین درونی

 فصل چهارم: رفتارهای تولید هثل

 فصل پنجن: رفتارهای هیجانی

فصل ششن: زیست شناسی یادگیری و 

 حافظه

 %  05جاهع 

 اول هطالة

 شناختیفصل هفتن: کارکردهای 

فصل هشتن: اختالل های رواى 

 شناختی

 فصل نهن: دستگاه عصثی

فصل دهن: تیواری های 

 نورولوشیک

%  25جامع 

 دوم

جامع 

011% 
 

روانشناسی 

 عووهی

 صهیٌِ )

 سٍاًـٌبػی

(ّیلگبسد  

-هبّیت سٍاًـٌبػی(( 1فلَل 

ؿٌبختی )هجبًی صیؼت2

-)سؿذ سٍاًی(3-سٍاًـٌبػی(

 )ادساک(5)فشایٌذّبی حؼی( 4

 

-)یبدگیشی ٍ ؿشعی7-)ّـیبسی(6فلَل 

)صثبى ٍ اًذیـِ( فلَل 9)حبفظِ( 8-ػبصی(

 ّبی ثٌیبدی()اًگیض11ُ

 

 %  25جامع 

 اول مطالب

)تفبٍتْبی فشدی( 12-)ّیجبى(11

)فـبس سٍاًی، 14)ؿخلیت( 13

ػالهت ٍ هقبثلِ ثب فـبس( فلَل 

 )سٍاًـٌبػی ًبثٌْجبسی(15

 

)ؿٌبخت 17)سٍؿْبی دسهبى(16

-اجتوبػی ٍ احؼبػبت اجتوبػی(

)تؼبهل اجتوبػی ٍ ًفَر 18

ٍ پیَػت)سٍؿْبی  -اجتوبػی(

 گیشی(آهبسی ٍ اًذاصُ

%  25جامع 

 دوم

جامع 

011% 
 

 آهار

 هفبّین هقذهبتی آهبس تَكیفی

اًَاع ؿبخق ّبی هشکضی 

ؿبهل:هیبًگیي حؼبثی،هیبًگیي 

اًَاع ؿبخق -ٌّذػی، هیبًِ ٍ هذ

ّبی پشاکٌذگی 

ؿبهل:داهٌِ،ٍاسیبًغ،اًحشاف 

ضشیت -هؼیبس،قذسهغلق اًحشافبت

 اًَاع چَلکی، -چبسک ّب-تغییشات

هفبّین اػبػی احتوبالت:آًبلیض 

تشکیجی 

 -ؿبهل)تجذیل،تشکیت،تشتیت(

احتوبل   -احتوبل ؿشعی-احتوبل

 احتوبل هکول -قبًَى ثیض-اجتوبع

دٍ -ّبی گؼؼتِ ؿبهل:)ثشًَلی اًَاع تَصیغ

اًَاع تَصیغ ّبی پیَػتِ -پَاػي(-جولِ ای

ؿبهل:)تَصیغ ًشهبل ٍ تَصیغ ًشهبل 

 ٍیظگی ّبی ػوذُ تَصیغ ًشهبل،-اػتبًذاسد(

تَصیغ هیبًگیي ًوًَِ،قضیِ حذهشکضی، 

تَصیغ تفبٍت ثیي دٍ هیبًگیي،تَصیغ ًؼجت 

ًوًَِ،تَصیغ تفبٍت ثیي دٍ ًؼجت 

ای، حذٍداعویٌبى  ًوًَِ،ثشآٍسد فبكلِ

هیبًگیي جبهؼِ،حذٍداعویٌبى تفبٍت ثیي 

هیبًگیٌْبی دٍجوؼیت،حذٍداعویٌبى ًؼجت 

جوؼیت،حذٍداعویٌبى تفبٍت ثیي دٍ ًؼجت 

، تؼییي اًذاصُ ًوًَِ ثشای tًوًَِ، تَصیغ 

هیبًگیٌْبی تخویٌی، تؼییي اًذاصُ ًوًَِ دس 

 هَسد ثشآٍسد ًؼجت ّب

 اول%  05جاهع 

ؿبهل:)تلبدفی  اًَاع ًوًَِ گیشی

-ػبدُ،هٌظن،عجقِ ای،خَؿِ ای(

هفبّین اٍلیِ آصهَى فشضی 

ؿبهل:)فشضیِ ػبصی،تؼییي اهبسُ 

 آصهَى، تَاى آصهَى، اًَاع خغبّب(

اًَاع آصهَى ّب ؿبهل:)آصهَى -

هیبًگیي یک جبهؼِ ٍ 

دٍجبهؼِ،آصهَى ٍاسیبًغ،آصهَى 

 (،P-Valueًؼجت،هفَْم 

-عشح کبهال تلبدفی-تحلیل ٍاسیبًغ

َى ثشای تفبٍت ّبی هؼٌی داس آصه

عشح -ثیي ّشیک اص صٍج هیبًگیي ّب

 ثلَکی تلبدفی

هؼبدلِ سگشػیَى ًوًَِ، ًوًَِ 

پشاکٌؾ، ضشیت تؼییي، آصهَى 

، حذٍد اعویٌبى  βفشضیِ ثشای 

، ضشیت ّوجؼتگی βثشای 

-پیشػي،اًَاع ّوجؼتگی)هؼتقین

هؼکَع(، حذٍد اعویٌبى ثشای 

ρ آصهَى تحلیل ٍاسیبًغ ثشای،

شػیَى چٌذگبًِ، خَاف سیبضی سگ

تَصیغ هجزٍس کبی، آصهَى ّبی 

ثشاصًذگی، آصهَى اػتقالل، آصهَى 

دقیق فیـش،آصهَى ػالهت، آصهَى 

هیبًِ، آصهَى ثشاصًذگی کَلوگشٍف 

اػویشًف، ضشیت ّوجؼتگی ستجِ 

 ای اػپشهي

%  25جامع 

 دوم

جامع 

011% 

 

 روش تحقیق

فلل اٍل: ػلن ٍ سٍؽ ّبی 

فلل دٍم: تحقیق ٍ  -ػلوی

فلل ػَم:  -هفبّین اػبػی آى

 اًتخبة هؼئلِ ٍثیبى فشضیِ

فلل چْبسم: هغبلؼِ هٌبثغ هشثَط ثِ 

فلل پٌجن: جبهؼِ  -هَضَع هَسد تحقیق

 فلل ؿـن: تحقیق صهیٌِ یبثی -ٍ ًوًَِ

 اول%  05جاهع 

 -فلل ّفتن: تحقیق آصهبیـی

فلل ّـتن: آصهبیؾ هیذاًی ٍ 

 -عشح ّبی دسٍى آصهَدًی ّب

فلل  -فلل ًْن: پظٍّؾ تبسیخی

فلل یبصدّن: تحقیق پغ 

 -هقبیؼِ ای –سٍیذادی ػلی 

 -فلل دٍاصدّن: تحقیق کیفی

فلل ػیضدّن:  تجضیِ ٍ تحلیل 

%  25جامع 

 دوم
جاهع 

055% 
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 مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان: 

 11342342543-الّیجبى  11333338112-سؿت  66912138ٍ   66912161 -تْشاى       

 

 اعالػبت دّن: پظٍّؾ دس ػول

هتوى روانشناسی 

 ته زتاى انگلیسی
 هتَى اًگلیؼی سٍاًـٌبػی


