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 : مقدمه

موسسه علمی آموزشی فرهیختگان راه دانش با هدف ارائه کیفی ترین خدمات آموزشی و با تالش گسترده توانست 
ها و بازدهی در زمره فرنسروز بودن مطالب، پوشش دادن مطالب ره اي از خدمات آموزشی را که از نظر علمی، بمجموعه
 .ها است ارائه دهد بهترین

 

 :ه و پشتیبانی تحصیلیمشاور

ي مالی و زمان زیاد نمی توانند ها هستند و هر ساله با وجود صرف هزینه مواجهمشکل عدیده اي که بیشتر داوطلبان با آن 
، صحیح باشد که داوطلبان آگاهی کافی از منابع مطالعاتی، روشهاي مطالعه و مرور مطالب می در آزمون قبول شوند به این دلیل

مدیریت زمان را ندارند بنابراین موسسه فرهیختگان جهت تحکیم رسالت خود که همواره ارتقاء کیفیت  زنی وت سروشهاي ت
ي تک رقمی را به خدمت گرفته است تا با ارائه منابع مطالعاتی کاربردي، ها از برترین مشاورین و رتبه آموزش بوده است جمعی

مطالعاتی روزانه و هفتگی به داوطلبان، آنها را  زنی صحیح و برنامهتست هاي مطالعه و مرور مطالب هر درس، نحوهآموزش روش
 . گردد در آزمون موفقیت آنهاسبب  داوطلبان درو تمرکز انگیزه  آورده و با ایجاداز سردرگمی در

 

 :هاي آموزشی موسسه بسته

هاي تک  که ترکیبی از رتبه(روه علمی موسسه ها تالش بی پایان گگردد حاصل ماه می که به داوطلبان ارائه ي آموزشیها بسته
. وزارت بهداشت تالیف گردیده است منابع باشد که با در نظر گرفتن می) هاي تهرانو اساتید دانشگاه دکتري و کارشناسی ارشدرقمی 

نکات کلیدي  ،طالباز دروس ارائه گردد و جهت تفهیم بیشتر م جامعیتالش شده است که درسنامه به صورت شرح  ها در این بسته
جهت محک و خودآزمایی  و هاي اخیر نیز به درسنامه اضافه گردیده استوزارت بهداشت و نکات تستی سواالت کنکور سال منابع

را از نظر فرهیختگان ي آموزشی موسسه ها به این ترتیب بسته. هاي هر فصل همراه با پاسخنامه گنجانده شده استداوطلبان، تست
بسته هاي بندي و جمعمطالعه  با اي کم نظیر تبدیل نموده به نحوي که داوطلببه مجموعه صل هاي آزمون سرفپوشش دادن 

 .گوي بیشتر سواالت کنکور خواهد بودبراحتی پاسخهمراه با مطالعه منابع وزارت بهداشت  آموزشی موسسه
 .گرددهاي جدید نیز به آن اضافه میتست روز گردیده و نکات، مطالب وه ي آموزشی موسسه هر سال ویرایش و بها بسته

 

 :آزمونهاي آزمایشی 

 مطالعاتیریزي برنامه بایستی بندي مطالب هاي مختلف بایستی جهت محک و خودآزمایی خود و جمعداوطلبان رشته
 3اي و مرحله7هاي آزمایشی موسسه با در نظر گرفتن شرایط داوطلبان مختلف اقدام به برگزاري آزمون .داشته باشند صحیح
 .رشته نموده است 28اي در مرحله

 قبولی، کمترین موفقیت شماست 



هاي  این است که در آزموننماید هاي آزمایشی موسسه فرهیختگان را از دیگر موسسات متمایز میکه آزموننکته بارزي  2

 یدهدگر ین موضوع سبب سردرگمی داوطلبان گردد که ا سواالت زبان به صورت جامع و کلی طرح می ،آزمایشی موسسات دیگر
شروع کنند، به همین دلیل اکثریت قریب به اتفاق  منبع مطالعاتیرا از کدام درس زبان انگلیسی و داوطلبان نمی دانند مطالعه 

کند به نحوي که ممکن است داوطلب  و این موضوع لطمه بزرگی به داوطلب وارد می نمودهداوطلبان مطالعه درس زبان را رها 
افی داشته باشد و در آزمون اصلی نیز درصدهاي خوبی را کسب کرده باشد ولی با توجه در چندین درس یک رشته تسلط ک

سبب عدم این مقوله نماید که  به اینکه درس زبان را مطالعه نکرده معموال این درس را سفید و یا درصد بسیار ضعیفی کسب 
ت برطرف نمودن این مشکل و چه بسا موسسه فرهیختگان جه. گردد هاي علمی وي می قبولی داوطلب با وجود شایستگی

هاي آزمایشی خود نموده تا داوطلبان بتوانند با برنامه ریزي  معضل، اقدام به ارائه طرح درس و سرفصل زبان انگلیسی در آزمون
شود که  را انجام داده و دچار سردرگمی نشوند، این روش سبب می) که ضریب باالیی دارد(صحیح مطالعه زبان انگلیسی

 .لب با طبقه بندي مبحثی، درس زبان را مطالعه نمایندداوط
با توجه به حجم مطالب تنظیم ) مرحله جامع 3مرحله طبقه بندي و 4( ي آزمایشیهافواصل زمانی آزمونکه  نکته دوم اینست

. ست یابدگردیده است، تا داوطلب بتواند با مطالعه بدون استرس و صحیح و مرور و جمع بندي مطالب به آمادگی کامل د

زنی را به صورت هاي مطالعه صحیح، روشهاي مرور و تستروش توانند بعد از ثبت نام جزوه می داوطلبان

 .رایگان از موسسه دریافت نمایند

 

 :کالسهاي آمادگی 

دلیل ساعات کالسی کم، موفق به یادگیري مطالب دروس تخصصی  به در دانشگاه دانشجویانبا توجه به این که بیشتر  
موسسه فرهیختگان با در . باشدیادگیري نمی بسیاري از نکات براي آنها قابل فهم و ،شوند و با مطالعه چند باره جزوات نیز نمی

هاي DVDاقدام به تهیه و تدوین  هاي آمادگی حضوري را ندارندکه امکان استفاده از کالس ینظر گرفتن شرایط داوطلبان
ها سبک تدریس در این کالس. دروس مختلف نموده استدر ) هاي تهراندانشگاه ید برتربا استفاده از تدریس اسات(آموزشی 

 .باشدهاي حضوري شامل شرح درس، نکته گویی و حل تست میمانند کالسب
هاي آزمایشی، هاي آموزشی، آزمونبسته(گیري از خدمات آموزشی موسسه توانند جهت بهرههاي مختلف میداوطلبان رشته

هاي سراسر کشور مراجعه نموده و یا با دفتر مرکزي توانند به نمایندگیمی) آمادگی و مشاوره و پشتیبانی تحصیلی هايکالس
 .تماس حاصل فرمایند 021 - 66 97 95 24 موسسه

هاي بزرگتري به موفقیت مندي از تالش خود و خدمات آموزشی موسسه شما عزیزانامید است که در سایه حق تعالی و بهره
 .ست یابیدد
 

             تیبا آرزوي موفق                                                                                                              
 موسسه فرهیختگان راه دانش مدیریت       
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روان . طریـق فعالیـت درمـانی هسـتند     دو ملزم به تغییرکـردن از  است که هر یند تعهد بین دو نفرآدرمانی فرروان
آنهـا مـی    جو را شامل مـی شـود و هـردوي   یند مشترك است که درمانگر و درمانآبهترین حالت، نوعی فر درمانی در

او  شاید مهمترین خصوصیت درمانگر کارآمد، کیفیـت حضـور  . هایی را براي مسایل گوناگون پیدا کنندحلخواهند راه
 . باشد

 مروري برفصلهاي مربوط به نظریه ها 

بینش ، انگیـزش ناهشـیار، و بازسـازي شخصـیت      درمان روانکاوي عمدتاً بر. ي اول رویکردهاي تحلیلی استطبقه
هـاي مفـاهیم و   هـاي دیگـر ، تعـدیل   هاي درمانی اصوالً گسترش روان کاوي هستند، مدلتعدادي ازمدل. است استوار
 . ها، مواضعی هستند که درواکنش علیه روان کاوي پدیدار شده اندهاي روان کاوي هستند و سایرمدلشیوه

گرچـه نظریـه   . دارنـد  ه اجتماعی تمرکزعالق هدفمند، عمل هشیار، تعلق و معنی، اهداف، رفتار درمانگران آدلري بر
 . کندار تمرکز نمییهاي ناهشکند، ولی روي پویشزمان حال را توجیه می آدلر با بررسی تجربیات کودکی، رفتار

درمـان   رویکـرد وجـودي، رویکـرد فردمـدار، و    : را تشکیل می دهـد  هاي تجربی و رابطه گرادرماني دوم، طبقه

ایـن رویکـرد موضـوعات    . روي این موضوع تأکید دارد که انسان کامل بـودن یعنـی چـه    رویکرد وجودي . گشتالتی

 راب، گنـاه، آگـاهی از  طشـرایط انسـان هسـتند ، نظیـرآزادي و مسـئولیت، اضـ       خاصی را مطرح می کند که بخشی از
رویکـرد، مکتـب   ایـن  . هاي فعالي خویشتن با تصمیم گیريدنیا و شکل دادن آینده متناهی بودن ، آفریدن معنی در

ي مشاوره است کـه روي  اي روشن و فنون منظمی داشته باشد ، بلکه نوعی فلسفهاي نیست که نظریهدرمانی یکپارچه

ي انسان گرایی سرچشمه فلسفه که ازرویکرد فرمدار، . ورزدروشهاي گوناگون شناخت دنیاي ذهنی انسان تأکید می

 –جو ي درماناست که کیفیت رابطه این رویکرد براین باور. کندید میتأک گرفته است، روي نگرشهاي اساسی درمانگر
این رویکرد از لحاظ فلسفی فرض می کند که درمانجویان . یند درمان استآدرمانگر عامل تعیین کننده اصلی نتایج فر
-نیروي رشد درون درمـان این . ي فعال و رهنمود دادن درمانگر برخوردارنداز توانایی هدایت کردن خود بدون مداخله

اسـت کـه بـراي     درمان گشتالتیآخرین رویکرد تجربی، . شودي زنده و اصیل با درمانگر، آزاد میرابطه بستر جو، در

 . دهدکنند، تجربیاتی را ارایه میکمک به درمانجویان راي تمرکزکردن روي آنچه درزمان حال تجربه می

هیجانی، و درمـان   –درمانی عقالنی  درمانی، رفتار قعیت درمانی، رفتارسومین طبقه، درمانهاي کنشی هستند که وا

برطرح ریـزي برنامـه هـاي     فعلی درمانجویان تمرکزمی کند و روي رفتارواقعیت درمانی . گیرندبر می شناختی را در

برداشـتن گامهـایی   مانند واقعیت درمانی ، براي عمل کردن و  رفتاردرمانی. ورزدروشن براي رفتارهاي تازه تأکید می

لـزوم یـادگیري    بـر  هیجانی و درمان شـناختی  –رفتاردرمانی عقالنی . درجهت تغییرات عینی ارزش قایل اسـت 

 . ورزندخودکار که به مشکالت رفتاري منجر می شوند، تأکید می نحوه به چالش طلبیدن عقاید کژکار و افکار
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. آن هسـتند  فمینسـتی و خـانواده درمـانی بخشـی از    است که درمـان  ها اه سیستمگدیدچهارمین رویکرد کلی، 

. گـذارد، تأکیـد دارد  مـی  رشد آنهـا تـأثیر   بستر محیط پیرامونشان که بر اهمیت شناختن افراد در رویکرد سیستمها بر
فرد، باید به این نکته توجه کرد که چگونه شخصیت او تحت تأثیرجامعـه پـذیري نقـش جنسـی،      در براي ایجاد تغییر

 . گرفته است قرار هاي دیگرنواده و سیستمفرهنگ، خا

قصـه   سازه نگري اجتماعی، درمان کوتاه مدت راه حل مدار و : هستند رویکرد هاي پست مدرنپنجمین طبقه، 

 . طلبندهاي بنیادي اغلب رویکردهاي سنتی را به چالش میاین رویکردهاي جدید، فرض. درمانی
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 بندي شده هاي طبقه تست  

 مهمترین خصوصیت درمانگر کارآمد کدام است؟ -1

  کیفیت حضور )2  تحصیالت دانشگاهی )1 
 جوتالش براي فهم مشکل درمان )4  اتحاد درمانی )3  

 درمانی درست نیست؟ کدام گزینه در تعریف روان -2

 جو استنوعی فرایند مشترك بین درمانگر و درمان )2  تعهد بین دو نفر است )1
 کندجو راهکاري پیدا میدرمانگر براي مشکل درمان )4 ر ملزم به تغییر هستندهر دو نف )3

 بندي شده هاي طبقه پاسخنامه تست  

 .صحیح است» 2«گزینه   .1

 .صحیح است» 4«گزینه  .2
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 فرد عادي و متخصص بالینی: مشاور

 به عنوان درمانگر مشاور

 هـاي قـالبی را کنـار   اي نیاز دارد که مایـل باشـد نقـش   چون مشاوره نوع عمیق یادگیري است، به متخصص بالینی
ي عمیـق  خـود رابطـه   درمان جویـان توانیم با طریق صداقت و شادابی می ما از. روابط، انسان واقعی باشد گذاشته و در

 . داریم جویاندرماني الگو را براي مقام درمانگر، وظیفه خالصه اینکه ما در. کنیم برقرار

 

 هاي شخصی مشاوران کارآمدویژگی

 . تمایل فرد به تالش کردن براي اینکه آدم شفابخشی شود، مهمترین ویژگی است

 ي شخصی براي مشاورمشاوره

شـویم بـا   مقـام درمـانگر، مجبـور مـی     مـا در . توانند نفع زیادي ببرندجو بودن میي درمانتجربه مشاوران گاهی از
 . مواجه شویم ي مربوط به تنهایی، قدرت، مرگ، مسایل جنسی، والدین، و موارد دیگرهاي کاوش نشدهقسمت

کارآموزان به درمان شخصی خود بپردازند و اظهار میدارد کـه ایـن مهمتـرین    قویًا توصیه میکند که ) 2003(یالوم 
دلیل اصلی براي اینکه دانشجویان باید تحت نوعی روان درمانی قراربگیرند این اسـت  . درمانی استبخش آموزش روان

 . که به آنها کمک شود تا پرداختن به انتقال متقابل را یاد بگیرند

 

 مشاوره  ها درنقش ارزش

دریـک حـد افراطـی    . مواضع دو حد افراط دور نگهدارنـد  یک از کردن هر گرایش به اختیار مشاوران باید خود را از
. بگذارند کـه ارزشـهاي آنهـا را بپذیرنـد     تأثیر درمان جویانمشاورانی هستند که قاطعانه اعتقاد دارند که باید طوري بر

. هسـتند » درسـت «آنها  کنند که به نظرهایی هدایت میارزش ها وخود را به سمت نگرش درمان جویاناین مشاوران 
آل نظرآنهـا ایـده   نگهدارنـد و از  کارشان دور افراط مشاورانی قراردارند که معتقدند باید ارزشهاي خود را از درحد دیگر

خـود   یـان درمـان جو  نگذاشتن بر چون این مشاوران روي تأثیر. ي فارغ از ارزش تالش شودآن است که براي مشاوره
 . دارند تحرك انداختن یا فلج کردن خود قرار از تأکید می ورزند، درمعرض خطر
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 هاي درمان نقش ارزشها درتعیین هدف

چه کسی باید اهداف مشاوره را تعیین کند؟ تقریباً همه نظریه ها موافق هستند کـه مسـؤلیت تعیـین کـردن ایـن      
. جو درتعیین آنهـا همکـاري مـی کنـد    با پیش روي درمان، با درمانجوست و درمانگر اهداف عمدتاً به عهده ي درمان

مداخلـه   جـو، و در رفتارشان هنگام جلسه درمان، در مشاهداتشان از رفتاردرمـان  هایی کلی دارند که درمشاوران هدف
یـت  جـو اهم همخوان بودن هدفهاي کلی مشاوران با اهداف شخصی درمـان . یابندهایی که صورت میدهند انعکاس می

 . تعیین کردن اهداف به طور جدایی ناپذیري با ارزشها ارتباط دارد. زیادي دارد

 

 چگونه می توان مشاورچندفرهنگی کارآمد شد؟ 

 ی که ازفرهنگهاي گوناگون هستند چگونه آنها را درمقام درمانگردرمان جویانخیلی مهم است که مشاوران بدانند 
 . گیرندمی نظر کمک رسمی را در چگونه ارزش برداشت می کنند و همین طور

 در چارچوبی را براي قابلیت ها و عیارها) 1996( و آرِدوندو و همکاران ) 1992(سو، آرِدوندو، و مک دیویس 
عقاید و ) 1:  ( جنبه هاي قابلیت یا شایستگی آنها سه زمینه را دربر دارند. اندفرهنگی تعیین کرده مشاوره چند

 . مهارت) 3(دانش و ) 2(نگرشها، 

ها ، یا ها، ارزشلحاظ فرهنگی کامالً آگاه هستند و می دانند که سوگیري اوالً مشاوران کارآمد ازعقاید و نگرشها 

. ی که فرهنگ متفاوتی با آنها دارند، اختالل ایجاد کنددرمان جویانا مشکالت آنها نباید درتوانایی کارکردن ایشان ی
 . با تمام مشکالت مناسب نباشد درمان جویانها و فنون سنتی ممکن است براي تمام آنها می دانند که نظریه

میراث نژادي و آنها مشخصاً از . دانش خاصی برخوردارند لحاظ فرهنگی کارآمد هستند از ثانیاً مشاورانی که از دانش 

مشاورانی که مهارت فرهنگی دارند می . گذارد آگاه هستندي آنها تأثیر میاي که برآنها و حرفهفرهنگی خود و نحوه
هایی که فاقد آنها در زمینه. هاي حمایت بومی استفاده نمایندکمک کنند تا از سیستم درمان جویاندانند چگونه به 

 . نابعی می گردند که به آنها کمک کننددانش یا آگاهی هستند به دنبال م

هـاي  ثالثاً مشاوران کارآمد درنتیجه کارکردن با افراد فرهنگهاي گونـاگون ، مهـارت   ها و راهبردهاي مداخله مهارت

جهتی کـه فراینـد درمـان پـیش      خود را در درمان جویانمشاوران مسئولیت تعلیم دادن به . خاصی را کسب کرده اند
ها، انتظارات، حقوق قانونی و جهت گیري نظـري مشـاور   هدف جمله اینکه به مسایلی نظیر گیرند، ازعهده می برود بر

آنهـا  . هاي فرهنگـی سـازگار شـوند   دهند که با تفاوتهاي خود را طوري تغییر میاین متخصصان، مداخله. پردازندمی
دانند که فنـون مشـاوره ممکـن    باشند، بلکه میکنند تا با یک رویکرد مشاوره متناسب خود را وادار نمی درمان جویان
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رابطه با  اي را دریک راه براي وارد کردن جنبه ي چند فرهنگی این است که بحث بی پرده. است فرهنگ بسته باشند
 . آغاز کنیم درمان جویانمسایل نژادي و قومی با 

 

 مسایلی که درمانگران تازه کار با آنها روبرو می شوند

 اضطراب خودمان حل و فصل کردن 

.  مورد خودمان تردید داشته باشیم کامالً طبیعی است؛ مهم این است که چگونه آن را حل و فصل کنیم اینکه در
 . ي آن صحبت کنیمیک راه این است که با سرپرست و همکاران خود بی پرده درباره

 

 خودمان باشیم و خویشتن را برمال کنیم

 . ي درخویش بودن را درك کنندتوانند ارزش نهفتهتجربه غالباً نمیدرمانگران بی

 

 ازکمال گرایی پرهیز کنیم 

ترین عقاید خودشکن که با آن به خود فشار می آوریم این باشد که بایـد کامـل باشـیم گرچـه از     شاید یکی از رایج

کنـیم کـه خطـا جـایز     احساس مـی  لحاظ هیجانیدانیم که انسان ها کامل نیستند، ولی معموالً از می لحاظ عقالنی

 . نیست

 

 درمورد نقاط ضعف خود روراست باشیم

 . درمانجویی موفق باشیم توانیم انتظار داشته باشیم که درمورد هرما واقعاً نمی

 

 سکوت آگاه باشیم از

ممکـن اسـت سـاعتها سـکوت بـه نظربرسـند،        کـار  ي درمانی براي درمانگر تازههاي سکوت به هنگام جلسهلحظه
 . درحالی که این سکوت می تواند چندین معنی داشته باشد
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 رسیدگی کنیم  درمان جویانبه درخواستهاي 

رسانی دست و دل باز باشند، اغلب بـا ایـن معیـار نـامعقول بـه      کمک چون درمانگران احساس می کنند که باید در
ایـن  . مهم باشند، بخشـش کننـد   ها چقدراز اینکه درخواست دخواهی، صرف نظرآورند که باید بدون خوخود فشار می

 . درخواستها ممکن است به چند صورت آشکار شوند

 

 کنند رسیدگی کنیم ی که احساس تعهد نمیدرمان جویانبه 

ارادي وارد  بگیرند، بـه صـورت غیـر    اینکه دادگاه حکم کرده است که تحت درمان قرار به خاطر جویاندرمانبرخی 
امـا  . مشـکل شـوید   درچنین مواردي، ممکن است درتالش خود براي برقرارکردن رابطـه مـؤثر دچـار   . شونددرمان می
هاي محرمانـه  است محدودیت بهتر. ی که به شما ارجاع داده می شوند وجود داردجویاندرمانکردن موثر با  امکان کار

درمـان  هنگام کـارکردن بـا   . بگذارد ، روشن کنید روند درمان تأثیر بودن و هرگونه عوامل دیگري را که ممکن است بر
یند آماده کنیم، زیرا انجام این کار می تواند رسیدگی به مقاومت آغیرارادي، خیلی مهم است که آنها را براي فر جویان

 . را تسهیل کند

 

 ابهام را تحمل کنیم 

 . دچار اضطراب می شوند ندیدن ثمرات کارخود گران مبتدي به خاطرخیلی ازدرمان

 

 خودداري کنیم  جویاندرمانازغرق کردن خود در 

 . نگران هستند جویاندرمانمورد  گران مبتدي این است که خیلی دراشتباه رایج درمان

 

  .حالت شوخ طبعی را پرورش دهیم

 

  .جو تقسیم کنیممسئولیت را با درمان
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نتیجـه ایـن کارسـلب کـردن     . یک اشتباه این است که مسئولیت کامل مسـیر و نتـایج درمـان را برعهـده بگیـریم     
 . شد با تصمیم گرفتن توسط خودشان مختار شوند ، بدان نیاز دارند است که اگر قرار جویاندرمانمسئولیت به حق از 

 

 ازتوصیه کردن پرهیز کنیم

امـا مشـاوران را   . آینداي دریافت کنند به جلسه درمان میرند ، براي اینکه توصیهی که مشکلی نداجویاندرمانغالباً 
 . نباید با توزیع اطالعات اشتباه گرفت

 

 عنوان مشاور تعریف کنیده نقش خود را ب

وظیفـه ي اصـلی مشـاوران    . اي شماستهاي شما به عنوان مشاور، تعریف و روشن کردن نقش حرفهچالش یکی از
 دهـد کـه از  هاي خود آگاه شده، بدانند چه چیزي اجـازه نمـی  کمک کنند تا از توانمندي جویاندرماناین است که به 

 . کنند دوست دارند که چه نوع آدمی باشند نهاي خود استفاده کنند، و روشتوانمندي

 دنببر یاد بگیرند فنون را درست به کار

 رســـند، گـــاهی بـــه دنبـــال فنـــون بـــه بـــن بســـت مـــی جویـــاندرمـــانگـــران درمـــورد درمـــانوقتـــی 
 . می گردند تا جلسات را پیش ببرند» درستی« 

 سبک مشاوره خاص خود را انتخاب کنید

 هاي دیگري گرایش به تقلید کردن ازسبک سرپرست، درمانگر، یا مدلد دربارهنبینباید به مشاورانی که آموزش می
براي اجرا کردن درمان وجود ندارد و انـواع گسـترده رویکردهـا    » درستی« باید بپذیریم که هیچ راه . داده شود هشدار

 . توانند مؤثر باشندمی

 مقام متخصص بالینی شاداب بمانید در عادي و عنوان فرده ب

الگـو قـراردادن    در تـرین فـن مـا توانـایی مـا     سرانجام اینکه، مهمترین وسیله همان فردي است که هستیم، و قوي
گاهی مسیر زندگی خود را ارزیابی کنید تـا ببینیـد آیـا آن گونـه کـه مـی خواهیـد         از هر. شادابی و اصیل بودن است

 . که چه دوست دارید کاري انجام دهید تا تغییراتی روي دهند مشخص کنید کنید اگرزندگی می

 بندي شده هاي طبقه تست  



 
 
 
 

 

9 

 فردي عادي و متخصص بالینی: مشاور

 

                        www. Farhikhteganp.ir            www.Olompezeshki.org 
021-66979524: تلفن دفتر مرکزي  

 

 کدام است؟ مهمترین ویژگی شخصی مشاور. 1

  تمایل فرد به تالش کردن براي اینکه آدم شفابخشی شود) 1 
 تمایل فرد به کسب تجربه درمانی) 2 
 تمایل فرد به افزایش آگاهی درمانجو) 3 
 تمایل فرد به اجراي روش هاي علمی در مشاوره) 4 

ور چنـد فرهنگـی   قابلیت و شایستگی مشاور در کدامیک از زمینه هاي زیر در تبدیل شـدن بـه مشـا    .2

 کارآمد نقش ندارد؟

  تحصیالت) 4 مهارت) 3 دانش ) 2 عقاید و نگرشها) 1 

وقتی درمانگر مبتدي نگران ندیدن ثمرات کار خود است و از خودش می پرسد آیا واقعـاً کـار مفیـدي     .3

ـ براي درمان دکتـري  ( د؟ جویم انجام می دهم؟ باید از کدام مورد زیر براي چالش با این موضوع استفاد کن

92( 

 گراییپرهیز ار کمال) 2  حل و فصل اضطراب) 1 
 تحمل ابهام) 4 ي نقاط ضعف روراستی درباره) 3 

 چه کسی باید اهداف مشاوره را تعیین کند؟ .4

 درمانگر به تنهایی اهداف مشاوره را تعیین می کند) 1 
 جو به تنهایی اهداف مشاوره را تعیین می کنددرمان) 2 
 جو درتعیین آنها همکاري جو اهداف مشاوره را تعیین میکند و درمانگر با پیش روي درمان ، با درماندرمان)3 

 کندمی
 درمانگر اهداف مشاوره را تعیین می کند و درمانجو با پیشروي درمان، با درمانگر در تعیین آنها همکاري ) 4 

 کندمی
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 بندي شده هاي طبقه پاسخنامه تست  

 .صحیح است» 1«گزینه  .1

 .صحیح است» 4«گزینه  .2

 .صحیح است» 4«گزینه  .3

 .صحیح است» 3«گزینه  .4
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