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1

• ضرایب دروس

•  معرفی مجموعه روانشناسی  عمومی
روان شناسی عمومی با مسائلی چون رفتار، رشد، هوش، یادگیری، حـافظه، انگیـزه، هیجـان، بهنجاری و ناهنجاری و رفتارهای اجتماعـی سر و کار دارد. فارغ  
التحصیالن  در این  رشته  مي توانند فعالیت هاي  مقدماتي  را در زمینه هاي  تشخیص  و درمان  اختالالت  رواني  در مؤسسات  عمومي  و رواني  و کلینیك هاي  روان  پزشكي  
و سایر مراکز شبیه  به  آن  عهده  دار شوند و یا تدریس  روانشناسي  عمومي  را در مراکز آموزشي  بعهده  گیرند و یا بعنوان  روان شناس  مدرسه  در مدارس  همكاري  داشته  

باشند.

•  روانشناسی بالینی
پر طرفدارترین گرایش این مجموعه است. روانشناسان  مي توانند در مورد تشخیص ، درمان  و بازآموزي  افراد نیز عهده  دار مسئولیت  گردند؛ اگر چه  در اغلب  این  موارد، 
روانشناسان  بعنوان  عضوي  از یك  تیم  شامل : روانپزشك ، پرستار و مددکار اجتماعي  کار خواهندکرد ولي  آموزش  تخصصي  آن ها باید به  گونه اي  باشد که  بتوانند 
بخش  زیادي  از مسئولیت ها را به  تنهایي  برعهده  گیرند. اهم  این  قبیل  مسئوولیت ها عبارت اند از: تشخیص  ناهنجاري هاي  رفتاري،  درمان  فردي  و گروهي ، مشاوره  و 

راهنمایي  و بازآموزي.  
 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی می تواند به عنوان روان شناس بالینی به کار روان درمانی در بیمارستان  های روانی، کلینیك  های روان شناسی، مراکز مشاوره و 

راهنمایی، سازمان بهزیستی و ادارات مربوطه به صورت فردی یا گروهی مشغول گردد. 

•  گرایش ها:
1- روان شناسي عمومي                                       6- روان شناسی بالینی کودک و نوجوان

2-روان شناسي بالیني                                         7- علوم شناختی
3-روان شناسی خانواده درمانی                             8- علوم شناختی-روان شناسی شناختی

4- سنجش و اندازه گیری )روانسنجی(
5- روان شناسی صنعتی سازمانی

نام درس
تعداد تست 
در کنکور 
سراسری

روانشناسی بالینی و بالینی روانشناسی عمومی
روانشناسی صنعتی سنجش و اندازه گیریکودک و نوجوان

و سازمانی

302222متون روانشناسی به زبان انگلیسی

201100علم النفس

201122آمار و روش تحقیق

202210روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

202220روانشناسی رشد

200300روانشناسی بالینی

202010روانشناسی عمومی

200020روان سنجی

200020آزمون های شناختی هوش و استعداد

201100روانشناسی فیزولوژیك، انگیزش و هیجان

200002روانشناسی صنعتی و سازمانی

200002روانشناسی اجتماعی

200003رفتار سازمانی

200003روانشناسی امور استخدامی

200003بالندگی سازمانی
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• منابع و کتابهای قابل معرفی رشته روانشناسی

• ظرفیت پذیرش در دانشگاه سراسري

پردیس خودگردان و پیام نور و غیرانتفاعیشبانهروزانه
مجازی

1691246040روانشناسی عمومی

65-15385روانشناسی بالینی

12151515خانواده درمانی

--1220روانسنجی

15-202صنعتی سازمانی

35-2813بالینی کودک و نوجوان

-15545علوم شناختی

کتاب های بانك تست موسسه آموزش عالی آزاد ماهان
* زبان تخصصی:

 English for students of educational administration -1
mansur koosha – انتشارات سمت

Reading psychology.kianoosh Hashemion -2-انتشارات سمت
* آمار و روش تحقیق: 

1- جزوه مكاتبه ای موسسه ماهانـ  شیما پرندین
2- احتماالت و آمار کاربردی دکتر علی دالور انتشارات رشد

3- مبانی نظری و عملی پژوهش دکتر علی دالور انتشارات رشد
4- روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی دکتر علی دالور نشر 

ویرایش 
*روان شناسی بالینی:

1- جزوه مكاتبه ای موسسه ماهانـ  محمود مهوارحسینی، فروزان سلیمی فر
)مفاهیم، روش ها و حرفه( مولف جری فیرس-  بالینی  روانشناسی   -2

ترجمه مهرداد فیروزبخت – ویراست 2002 – انتشارات رشد
3- روانشناسی بالینی – مولف سعید شاملو – انتشارات رشد

ترجمه  نورکراس-  پروچسكار-  تالیف  روان درمانی-  نظریه های   -4
سیدمحمدی

سید  ترجمه  کری-  تالیف  روان درمانی  و  مشاوره  کاربست  و  نظریه   -5

محمدی
6- راهنمای سنجش روانی، مولف مارنات ترجمه شریفی و نیكخو- ویراست 

2003 انتشارات 
7- نظریه های مشاوره و روان درمانی، شفیع آبادی، ناصری، انتشارات نشر 

دانشگاهی
*روانشناسی عمومی:

1- جزوه مكاتبه ای موسسه ماهانـ  علی بواسحاقی
2- زمینه روانشناسی هیلگارد- ترجمه براهنی و همكاران- انتشارات رشد

3- زمینه روانشناسی سانتراک- ترجمه فیروزبخت – انتشارات رسا
4- روانشناسی عمومی- مؤلف گنجی- انتشارات ساواالن

*روان شناسی رشد:
1- جزوه مكاتبه ای موسسه ماهانـ  نرگس یعقوبی، معصومه اسماعیلی

2- روانشناسی رشد جلد1 و 2 –لورا ای برک ترجمه یحیی سیدمحمدی
3- روانشناسی ژنتیك، جلد 1 و 2 دکتر منصور- دادستان 
4- روانشناسی رشد )نوجوانی –بزرگسالی( احدی-جمهری

5- نظریه های روانشناسی رشد، ویلیام کرین ترجمه خویی نژاد و رجایی، 
نشر رشد
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کالسهای حضوری ماهان براساس آخرین تغییرات اعمال شده در 
دفترچه سازمان سنجش آموزش کشور در 2 دوره تابستان و پائیز 
و دوره نكته و تست مخصوص دانشگاه سراسری و دوره زمستان 

مخصوص دانشگاه آزاد اسالمی برگزار می گردد.

چرا کالس های حضوری ماهان:
1- استفاده از برترین اساتید حوزه تحصیالت تكمیلی

2- تقویم آموزشی مدون ساالنه جهت انتخاب آزادانه دانشجویان با 
هر نوع شرایط

3- طرح درس یكسان برای درس های مختلف به منظور هماهنگی 
آموزش و سنجش

4- آزمونك کالسی اینترنتی به صورت طبقه بندی شده و ارائه کارنامه
5- دوره ویژه نكته و تست با هدف جمع بندی یك ماهه قبل از کنكور
6- همراهی رتبه های برتر سالهای گذشته ماهان جهت ارائه مشاوره 

تخصصی حضوری و اینترنتی
7- ارائه خدمات پورتال ماهان شامل پرسش و پاسخ، تاالر گفتگو 
با دانشجویان هم رشته در دانشگاه های مختلف، ارتباط با اساتید، 

شرکت در آزمونك کالسی و ...
8- فضای آموزشی مستقل جهت برگزاری کالس ها در موقعیت 

مرکز شهر
9- استفاده مناسب از تكنولوژی آموزشی نظیر ویدئو پروژکتور و ...

10- خدمات رفاهی کالسها نظیر: سالن مطالعه، سایت، نمازخانه، کافی شاپ و...

آزمون های آزمایشی ماهان به منظور آشنایی با نحوه ی طراحی 
سواالت کنكور و با باالترین جامعه آماری در سراسر کشور برگزار 
می گردد. آزمون های ماهان با 3 رویكرد آموزشی، سنجشی، شبیه 
سازی و به صورت 8 مرحله حضوری، 4 مرحله خودسنجی و 

4 مرحله اینترنتی برگزار می گردند.

آنچه آزمون های آزمایشی ماهان را متفاوت میکند:
1. باالترین جامعه آماری )170 دفتر نمایندگی در سراسر کشور(

)با  سنجش  سازمان  های  آزمون  با   )%85/7( تشابه  باالترین   .2
مستندات قابل ارائه(

3. وجود 3 رویكرد جداگانه در برگزاری آزمون ها

4. طراحی تست ها توسط گروه علمی )دپارتمان تخصصی( هر رشته
5. 4 مرحله آزمون خودسنجی در منزل )فقط در ماهان(

6. آزمون های اینترنتی )4 مرحله( در سراسر کشور با باالترین جامعه 
آماری

7. نكات کلیدی آزمون بعدی )آنچه برای آزمون بعد باید بدانیم( 
)فقط در ماهان(

8. جدول درجه سختی سواالت هر آزمون )فقط در ماهان(
9. پیام مشاور در هر مرحله از آزمون )فقط در ماهان(

10. کارنامه تحلیلی با 12 رویكرد متفاوت )فقط در ماهان(

)با آزمون های ماهان خود و رقبایتان را بسنجید.(

ری
ـو

ــ
ضـ

ح

ـی
رنت

ینت
ا
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نظر به استقبال دانشجویان و داوطلبان کنكور کارشناسی ارشد از جزوات مكاتبه ای و در راستای توسعه خدمات و 
افزایش کیفیت خدمات غیر حضوری در سال 92، بسته های آموزشی مرجع ماهان با ویژگی منحصر به فرد تهیه 

و در اختیار داوطلبان عزیز قرار می گیرد.
اساتید، رتبه های برتر ماهانی با تالش های مستمر و پی گیرانه خود بر اساس سرفصل های سازمان سنجش و 

آخرین تغییرات عنوان شده، جزوات آموزشی را بازبینی، ویرایش و تولید نموده اند.
شرح درس کامل سرفصل ها به همراه سواالت و تست های تألیفی در هر یك از جزوات این امكان را برای 
دانشجویان فراهم می نماید تا به جای اینكه کتابها و منابع مختلف را مطالعه نمایند به صورت منسجم و هدفمند از 

جزوات آموزش غیرحضوری ماهان بهره مند شوند.
نكته ها و تست های پرتكرار کاربردی در هر فصل و پایان فصل های جزوات، داوطلبان را با اهمیت نكته ها و تست 

های کنكور آشنا می نماید تا بتوانند درصد و رتبه های بهتری را در کنكور کسب نمایند.
داوطلبان کنكور کارشناسی ارشد در سال جاری با خرید بسته های آموزشی مرجع ماهان )ویرایش 92( ضمن 

دریافت جزوات مكاتبه ای غیرحضوری از هدایای ویژه زیر برخوردار می گردد.

DVD بهترین های برنامه تلویزیونی صعود
و  صدا  همكاری  با  ماهان  آزاد  عالی  آموزش  موسسه 
ویژه  تولید  به  اقدام  ایران  اسالمی  جمهوری  سیمای 
مخصوص  و  تكمیلی  تحصیالت  حوزه  در  ای  برنامه 
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نمود که »صعود« نام 
گرفت. صعود برنامه ای است که به صورت تخصصی به 
بررسی مسائل مربوط به قبولی در کنكور کارشناسی 
بار است که  اولین  ارشد و دکتری می پردازد و برای 
از صدا و سیمای جمهوری اسالمی  برنامه ای  چنین 

ایران پخش می شود.

DVD بهترین های برنامه صعود در قالب مولتی مدیا 
گلچینی است از بهترین قسمت های برنامه صعود طی 
سال 91 شامل بیش از 60 ساعت برنامه که به تفكیك 
هر رشته در قالبی جذاب و کاربردی آماده گشته است.

DVD مباحث مطرح شده در این
• انتخاب رشته

• راهنمایی و مشاوره درخصوص بازار کار
• پاسخنامه تشریحی آزمون سال 91 و 92
• تحلیل کنكور سراسری کارشناسی ارشد

• معرفی رشته های کنكور کارشناسی ارشد و مشاوره

DVD تصویری آموزش زبان عمومی
از آنجائیكه زبان عمومی در کلیه رشته گرایش های کنكور 
کارشناسی ارشد نقش بسزایی دارد و با توجه به ضعف عمومی 
دانشجویان در آموزش زبان عمومی، دانشجویان می توانند 
ضمن استفاده از کتاب زبان عمومی از DVD تصویری ویژه 
آموزش زبان که توسط استاد رمضانی )استاد انحصاری ماهان( 
تدریس شده است در استودیوی اختصاصی ماهان شامل 15 

ساعت کالس همراه با بیش از 50 اسالید موضوعات درسی 
مطروحه بهره مند شوند.

ویژگی DVD زبان
• تلفظ لغات

• توضیح تشریحی نكات گرامری
• توضیح تشریحی درخصوص جمله واژه های زبان انگلیسی

• نمونه تست و پاسخنامه

فلش کارت زبان عمومی
درصد باالی زبان انگلیسی همواره یكی از دغدغه ها و رموز 
موفقیت رتبه های تك و دو رقمی در کنكور کارشناسی ارشد 
می باشد و بی شك در اکثر رشته ها، زبان انگلیسی جزء 

دروس رتبه ساز کنكور است.
براساس تحقیقات علمی در سطح جهان استفاده از فلش 
کارت در بعضی از دروس مانند زبان، یادگیری را تا %80 
افزایش می دهد و مهمترین ویژگی در یادگیری فلش کارت 
فقط خواندن لغات نیست، با توجه به حمل و نقل و اندازه 

مناسب فلش کارت، مرور و تكرار منجر به تسلط در درک 
معانی لغات می شود.

از همین جهت در بسته های آموزشی مرجع ماهان تصمیم 
گرفتیم با طراحی و چاپ فلش کارت زبان انگلیسی عمومی  
با بیش از 660 واژه پرکاربرد زبان عمومی )با توجه به منابع 
و مطالعه دقیق کنكور کارشناسی ارشد در سال های پیش( 
در سه سطح تهیه نمائیم که به صورت رایگان در اختیار شما 

قرار  میگیرد.

بسته های آموزشی مرجع)ویرایش92(

92



www.mahan.ac.ir .برای دریافـت فایـل کـامـل تحلیـل کنکــور امسـال به سـایت ماهـان مـراجعـه نماییــد

در فضای رقابتی کنكور تحصیالت تكمیلی، دغدغه هر داوطلب استفاده از خدمات و منابع موسسه ای است که بیشترین شباهت را با کنكور 
کارشناسی ارشد داشته باشد.

ماهان همه ساله تطبیق و تشابه خدمات ارائه شده خود را با کنكور کارشناسی ارشد سراسری طی یك فرایند علمی و کارشناسی توسط تیمی که 
در آن اساتید و رتبه های برتر و کارشناسان آموزش حضور دارند، بررسی و اعالم می کند.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که جزوات و آزمون های ماهان به طور کامل و 100% با سرفصل های سازمان سنجش مطابقت دارد.
در سال 91 آزمون های 8 مرحله ای ماهان با کنكور کارشناسی ارشد با میانگین 85/7% تشابه همراه بود. میانگین 85/7% تشابه از این جهت تشابه 
قابل توجهی با استانداردهای )کنكور ارشد( می باشد که اگر داوطلبی در رشته های مختلف موفق به کسب میانگین 39/7% تا 64/3% گردد، می 

تواند در دانشگاه دلخواه خود قبول شود.

5

• نمونه تحلیل کنکور سال92

• تطبیق و تشابه چیست؟

  هاي پارامتريك، كدام آزمون غير پارامتريك است؟ مستقل در آزمون tمعادل آزمون  -49
  مان ويتني  – U) 2    آزمون نشانه ) 1
آزمون كروسكال واليس ) 4    آزمون ويل كاكسون ) 3

  ماهان است 91سال  6اين سوال عينا مشابه آزمون.  
  مستقل است؟ tهاي زير معادل غيرپارامتريك آزمون  يك از آزمون كدام -35
  نمار مك)4  ويلكاكسون)3 فريدمن)2 ال ـ مان ويتني)1



6

• نمونه کارنامه 91 و 92

• تحلیل کارنامه:
در باال تعدادی نمونه کارنامه از رتبه های مختلف کنكور آورده شده است، الزم به ذکر است که در نحوه محاسبه ستون میانگین درصد، ضرایب دروس لحاظ 
شده است. پس از آن که درصد های فرد در هر درس محاسبه می شود، تراز دواطلب در هر درس محاسبه میشود و سپس تراز کل از میانگین وزنی تراز 

همه دروس محاسبه می شود و سپس رتبه داوطلب بر اساس تراز کل فرد نسبت به تراز دیگر  داوطلبین تعیین می شود.
داوطلبین باید به این نكته توجه کنند 

دروس در کنكور از نظر اهمیت به دو دسته تقسیم می شوند:
1-درس هایی که دارای ضرایب باالیی در گرایش می باشند 

2-درس هایی که دارای میانگین پایین تری نسبت به سایر دروس در بین داوطلبین می باشند.
مشاوره درسی مناسب می تواند به شما در تشخیص و برنامه ریزی مطالعه برای این دروس یاری نماید.

 درصد
 مبانی

اعصاب

 درصد
شناختی

 درصد
 علوم

شناختی

 درصد
 فیزیولوژیک و

هیجان

 درصد
عمومی

 درصد
بالینی

 درصد
رشد

 درصد
 روانشناسی

مرضی

 درصد امار و
روش تحقیق

 درصد
 علم

النفس

 درصد
زبان تراز رتبه

سفید سفید سفید 66/67 73/33 سفید 63/33 65/00 66/67 62/22 78/77 8731 5

44/44 24/44 73/33 26/67 75/56 سفید سفید سفید 56/67 سفید 60/00 6931 7

کد رشته محل میانگین درصد با اعمال ضرایبنمره تراز رتبه در گرایش
قبولی

دانشگاه محل 
رشته قبولیقبولی

بالینی-روزانهتهران28749/985858.97/68.2213765 بالینی/7 عمومی

بالینی کودک-روزانهشهید بهشتی137808/917451.71/63.2313802 بالینی/70 عمومی

بالینی-شبانهتهران7669/887552.36/62.5813780 16 بالینی/87 عمومی

بالینی-شبانهتهران208655/875458.56/59.1013780 بالینی/10 عمومی

بالینی-روزانهتبریز238756/872258.90/58.3013764 بالینی/6 عمومی

 39 بالینی/158 
بالینی-روزانهعالمه طباطبایی7221/845648.38/58.9313771عمومی

بالینی-روزانهالزهرا55.07/54.7813763 8058/8061 70 بالینی/41 عمومی

135 بالینی/357 
بالینی-شبانهالزهرا6616/768941.44/50.4813777عمومی

139 بالینی/172 
بالینی-روزانهچمران اهواز7168/768346.29/50.4913769عمومی
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علوم  و  روانشناسی   9 تا   1 های  رتبه 
تربیتی درسال 91

رتبه 1: محمدمهدی اسدی )روانشناسی بالینی 
و عمومی( / سیدجمال بارخدا )علوم تربیتی1-

برنامه ریزی آموزشی
 / تربیتی2(  )علوم  عمادپور  لیال   :2 رتبه 

مرتضی مالمیر )روانشناسی شناختی(
رتبه 3: نازنین گالبی )روانشناسی-شناختی(

رتبه 5: طاهر علیزاده )مشاوره( / مصطفی 
صالحی )تكنولوژی آموزش(

)روانشناسی  زاده  رسول  حمیده   :6 رتبه 
عمومی( / امین افضلی )علوم تربیتی-تاریخ 

و فلسفه آموزش و پرورش(
رتبه 8: صادق فالح )روانشناسی عمومی(

)روانشناسی- گراوند  سهند   :9 رتبه 
روانسنجی( / طیبه اسدی ملك آبادی )علوم 

تربیتی1 مدیریت آموزشی(

رتبه های 1 تا 9 روانشناسی وعلوم تربیتی درسال 92
رتبه 1: آنی تا کشمیریان )شناختی (

رتبه 2: مهدی صحرایی بیرانوند )تربیتی 1(  احسان اکرادی )تربیتی 1(/ زهرا 
کاظمی زاده)تربیتی 1(/ مجتبی یوسفی )تربیتی 2(

رتبه 3: محمد عطاری )عمومی(/ حامد فرهمند )تربیتی 2(
رتبه 5: سروش گلبابایی )عمومی(/ ریحانه مطهری نیا )تربیتی 2(

رتبه 6: الهام فرهادی )تربیتی 1(
رتبه 8: سمیه اسالمی)تربیتی 2(

میالد   /  )1 فاتحی)تربیتی  وریا   /  )1 واردی)تربیتی  احمد  سید   :9 رتبه 
قربانی)تربیتی 2( /حوریه جعفری )تربیتی 2(


