
  
  

  )شناسي و آموزش كودكان استثناييروانمباحث ( نام دروس رديف

  انگليسيزبان   1

هــاي ها، قيدها، مصدر و تطابق، حروف اضافه و ربط، گزارهضماير، افعال، صفت اسم، حرف تعريف،گرامر:
  هاي وصفي قيدي و گزاره

  كل فصل مطالعه شود. واژگان:
  (كل فصل مطالعه شود). درك مطلب

  تعداد تحصيلياس  2

ها، تــوان ـ هاي كمي از مباحث (درصــد ـ نســبت و تناســب ـ مجموعــهحل مسئله و مقايسه :كميتي
هاي جبــري ـ ها ـ مجموعه اعداد ـ اعداد زوج و فرد ـ مقايسه اعداد و عبارات ـ اتحادها و عبارتراديكال

ـ تصاعد ـ لگاريتم ـ آمار ـ آنــاليز  ها و نامعادالتمعادالت و دستگاه معادالت ـ تعيين عالمت ـ نامساوي
   تركيبي و احتمال ـ نظريه اعداد).

هاي نقد ارتباط علي هاي منطقي ـ انواع استدالل ـ رابطه علت و معلولي ـ روش(گزاره استدالل منطقي:
  ـ تضعيف استدالل)

  (كل فصل مطالعه شود). تحليلي
  (كل فصل مطالعه شود). درك مطلب

 كارشناسي شامل:دروس تخصصي در سطح 

شناسي آموزش كودكان روان  3
  استثنايي

ميــزان شــيوع كودكــان ـ  آموزان استثناييبندي دانشتعريف و توصيف كودكان استثنايي ـ طبقه ( كودكان استثنايي
ي مانــدهبندي كودكــان عقبطبقهـ  ماندگي ذهنيتعريف و توصيف عقب( ي ذهنيماندهكودكان عقباستثنايي) 
ـ اخــتالال مربــوط بــه مانــدگي ذهنيعلــل عقبـ  ي ذهنــيمانــدهفتــار سازشــي ـ ميــزان شــيوع كودكــان عقبذهني ـ ر
هاي جنســي  ـ اخــتالالت ارثــي مربــوط بــه ســوخت و ســاز و اختالالت مربوط به كروموزومـ  هاي معمولي كروموزوم

اخــتالالت مربــوط بــه ـ  شــوندمي اختالالت ناشي از عدد مترشــحه داخلــي كــه باعــث عقــب مانــدگيـ  متابوليسم بدن 
اخــتالالت مغــزي ـ اخــتالالت محــيط رحــم مــادر (دوران بــارداري) ـ ـ  هاي معمولي با ژن غالب يا آشكار كروموزوم

ي ذهني ـ واكــنش شــايع والــدين كودكــان ماندهخصوصيات افراد عقبـ ماندگي ذهني ارزيابي هوش و تشخيص عقب
آناتومي ( بينا و نابينا)هاي بينايي (كمكودكان مبتال به آسيبها) ماندگيقبپيشگيري از عـ  ي ذهنيماندهعقب

هاي بينايي ـ آزمايش بينايي ـ علل آسيبـ  هاي بيناييميزان شيوع آسيبـ هاي بينايي بندي آسيبچشم ـ تعريف و طبقه
شــنوايي (ناشــنوا و هاي كودكــان مبــتال بــه آســيب )هاي بينــاييهاي رشدي كودكان مبتال به آســيبويژگي
گيري ميزان  ـ اندازه هاي شنواييهاي شنوايي ـ ميزان شيوع آسيببندي آسيب(آناتومي گوش ـ تعريف و طبقه شنوا)كم

كودكان مبتال به اخــتالالت ) هاي رشدي كودكان مبتال به نقص شنواييـ ويژگي هاي شنواييـ علل آسيب شنوايي
هاي يادگيري زبان ـ مراحل رشد تكلم و زبان ـ تعريــف و توصــيف اخــتالالت ـ نظريهيهاي تكلم(اندام زبان و گفتار

بندي اختالالت زبان و تكلم ـ علل اختالالت زبان و گفتار ـ شناســايي و تشــخيص اخــتالالت زبــان و زبان و گفتار ـ بقه
  )ن مبتال به اختالالت زبان و گفتارـ خصوصيات رواني و رفتاري كودكا ـ ميزان شيوع اختالالت زبان و گفتار گفتار

 شامل:ارشددروس تخصصي در سطح كارشناسي

آمار و روش تحقيق (كمي،   4
  كيفي، آميخته)

 بنــدي شــده (پيوســته) ـمراحــل ســاخت يــك جــدول فراوانــي طبقه توزيع فراواني ـ (علم آمار ـآمار توصيفي  آمار:
(مـُـد (نَمــا) ـ  هاي مركزيشاخص ها) ـكاربرد نمودارها و منحني ـنمودارهاي فراواني  هاي جدول فراواني ـويژگي
انحراف چاركي ـ انحراف  (دامنه تغييرات ـ هاي پراكندگيشاخصمقايسه نما، ميانه و ميانگين)  ميانگين ـ ميانه ـ

پيرامون گشتاورهاي  هاي پراكندگي ـي شاخصمقايسه ضريب تغييرات ـ انحراف استاندارد ـ متوسط ـ واريانس ـ
 نقاط درصدي ـ (رتبه درصدي ـهاي استاندارد و منحني طبيعي نمرههاي شكل توزيع) ـ شاخص مركزي ـ
 منحنــي طبيعــي) ـ هــاي نــه گانــه ـنمره ـ Tنمــره  ـ zنمــره  هاي استاندارد ـنمره ها ـمحاسبه چندك ها ـچندك

 ـ ي ضــريب همبســتگيمحاســبه ـنمودارهــاي پراكنــدگي يــا پــراكنش  همبستگي ـ(همبستگي و رگرسيون 
اي اسپيرمن ضريب همبستگي رتبه كواريانس ـ ضريب همبستگي پيرسون ـ مفروضات ضريب همبستگي پيرسون ـ

 عوامل گمراه كننده در تفسير ضريب همبســتگي ـ عوامل مؤثر بر ضريب همبستگي ـ تفسير ضريب همبستگي ـ ـ

 1آزمون



 ـ (z)هــاي اســتاندارد بينــي نمرهپيش ي آن ـرگرسيون و معادله ـ  ايپارهاي و نيمههمبستگي پاره ضريب تعيين ـ
ي روش محاســبه هاي خــام ـبيني با نمرهپيشرگرسيون چندگانه ـ   خط رگرسيون ـ رگرسيون به طرف ميانگين ـ

هاي آماري در تحليل رگرسيون ـ كدگــذاري آزمونـ راهبردهاي تحليلي ـ  خطاي معيار برآوردـ  bو  aضرايب 
احتمــال و تعريــف كالســيك آن ـ مفــاهيم و اصــطالحات احتمال ) هاي رگرسيونر تحليل رگرسيون ـ روشد

ـ پيشــامدهاي  (Venn graph)ها  ـ نمودار وِن ها و احتمال ـ  زيرمجموعه ـ عمليات مجموعهاحتمال ـ مجموعه
)  ـ Combinatorial mathematicsرياضــي تركيبــي ( هاي احتمــال ـچندگانه ـ محاسبه احتمال ـ  ويژگي

) ـ بســط دو probability distributionهــاي احتمــال (بنــدي ـ توزيعهاي مختلــف گروهفاكتوريــل ـروش
ـ ميانگين (اميد رياضي)، واريانس و انحــراف    (binomial distribution)اياي نيوتن ـ توزيع دو جملهجمله

  اي ـ توزيع پوآسوناستاندارد توزيع دوجمله
 اهــداف نظريــه ـ فراينــد علمــي ـ نظريــه علمــي ـ مراحــل روش علمــي ـ (منــابع علــم ـكليات  قيق:روش تح
هــاي ويژگي بندي تحقيــق براســاس هــدف ـدســته تحقيق علمــي ـ هاي علوم انساني ـويژگي ـهاي نظريه ويژگي

ه و فرضيه پژوهش مسأل هاي فرايند تحقيق علمي) ـيژگيو تحقيق علمي ـ مراحل تحقيق علمي ـ تحقيق علمي ـ
هاي تدوين فرضيه مالك فرضيه ـ هاي تحقيق ـسؤال منابع تحقيق ـ هاي موضوع تحقيق ـويژگي ي تحقيق ـ(مسأله

- هــاي انــدازهمتغيرهــا و مقياس مالحظات اخالقــي) ـ ي فرضيه، نظريه، قانون و اصل ـرابطه انواع فرضيه ـ ـ

 گيري ـهاي انــدازهمقياس گيري ـتعاريف مفهومي و عملياتي ـ اندازه ـمفهوم ـ سازه ـ متغير ـ انواع متغير (گيري 
جامعــه،  گيري)هــاي انــدازهخطاهــاي مقياسـ  هــاروايي مقياس ها (طرز فكرها) ـگيري نگرشهاي اندازهمقياس
طــاي خ گيري ـهاي معمــول در نمونــهاشــتباه گيري ـنمونــه نمونه ـ (جامعه ـگيري هاي نمونهو روش نمونه
گيري احتمالي ـ انــدازه و حجــم گيري غيراحتمالي ـ نمونهنمونه گيري احتمالي و غيراحتمالي ـنمونه گيري ـنمونه

شناســي ـ (دو رويكــرد روان هاي تحقيق كمي و كيفيروشي بزرگ) ـ هايي با اندازهنمونه ـ انتخاب نمونه
هــا قيق كيفي و كمّي ـ روش تجزيه و تحليل دادههاي مختلف تحقيق كيفي ـ تفاوت بين تحعناصر مشترك روش

هاي متــداول هاي تحقيق ـ تحقيق برآوردي، ارزشيابي و توصيفي ـ اشتباههاي كمّي و كيفي ـ انواع روشدر روش
) ـ كيفي ـ انــواع Description(روش توصيفي  ( روش تحقيق پيمايشيمحققان در طرح و روش تحقيق) ـ 

يابي ـ پرسشــنامه و اصــول كلــي تنظــيم آن ـ آوري اطالعات در روش زمينهزارهاي  جمعيابي ـ ابهاي زمينهطرح
مصاحبه ـ مشاهده ـ گروه سنجي ـ روش تحقيق طولي (تداومي) ـ انواع تحقيقات طولي ـ روش تحقيــق ميــداني ـ 

تحقيــق  كــاربرد انــواع تحقيقــات همبســتگي ـ (همبستگي ـ روش تحقيق همبستگي ي ميداني) ـانواع مشاهده
هاي متــداول در اشــتباه تعديل ضريب همبستگي ـ هاي همبستگي ـشاخص تفسير ضريب همبستگي ـ همبستگي ـ

  )تحقيق همبستگي ـ مزايا و معايب روش همبستگي

  شناسي رواني كودكآسيب  5

بنــدي طبقه ـ شناســي روانــيتاريخچــه آسيب ـ كاركردي در مورد بهنجــاري)(ديدگاه  نابهنجاررفتار 
و ويژگي هاي آن [بــا تاكيــد بــر تفــاوت در    DSM-Vمعرفي  _بندي اوليه هاي طبقهنظام(خيص و درمان تش

 باليني ـ معاينه وضع رواني ـ روان آزمايي ـ (مصاحبهارزيابي  ـDSM-V]و  DSM-IV-TRنظام طبقه بندي 
 (consciousness)هشــياري   I( ها در روانپزشكيعاليم و نشانهـ ساير روشهاي ارزيابي)  ارزيابي رفتاري ـ
 . ادراك ـVI . تكلــم ـV تفكر ـ IV رفتار حركتي (كردار) ـ III ـ (emotion)هيجان   II حالت آگاهي ـ

VIIحافظه ـ . VIII هوش ـ . IX بينش .(Insight) ـ X   قضاوت(judgment)هاي نظــري ديدگاه ) ـ
 ديدگاه اجتمــاعي ـ گرايي و وجودگرايي ـيدگاه انساند هاي روان پويشي ـديدگاه شناختي ـهاي زيست(ديدگاه
 نظريه شناختي ـ رفتارگرايي ـ يادگيري اجتماعي و شناخت اجتماعي ـ هاي رفتاري و شناختي ـديدگاه فرهنگي ـ

هــاي هــاي نابــالغ ـ دفاعدفاع هاي خودشــيفته ـ(دفاعهاي دفاعي مكانيسم ترين نكات رويكرد روانپويشي)مهم
اخــتالل ( شــبه جســمياخــتالالت  و اخــتالالت اضــطرابي ـهاي دفاعي )مكانيسم هاي بالغ ـدفاع نوروزي ـ

 ـ اختالل وحشــت زدگــي ـفوبي اجتماعي) ( اختالل اضطرابي اجتماعي ـ فوبي خاص ـاللي انتخابي  ـ اضطراب جدايي
تالل اضطرابي ناشي از بيماري جســماني اخ ـ اختالل اضطرابي ناشي از مواد/دارو ـ اختالل اضطراب فراگير ـ آگورافوبي

اختالل بدشكلي بدن، اختالل ، عملي و اختالالت مرتبط ـ اختالل اضطرابي نامشخص) . اختالالت وسواس فكري- ديگر
عملي ناشي از مواد/دارو، وســواس فكــري عملــي  ـوسواس فكري  ـذخيره كردن، اختالل مو كني، اختالل پوست كني 



وسواس فكري عملي و اخــتالل  ـ وسواس فكري عملي و اختالل مربوط مشخص ديگر ـ ديگرناشي از بيماري جسماني 
اخــتالل آميختگــي اجتمــاعي  ـ اختالل دلبستگي واكنشــي ـزا اختالل مرتبط با آسيب و عامل استرس ـ نامشخص ديگر

تالل مــرتبط بــا آســيب و اخــ ـاختالل استرس پس از آسيب ، اختالل استرس حاد ، اختالالت سازگاري  ـبازداري نشده 
 و  اياخــتالالت تجزيــهاختالل مرتبط با آسيب و عامل استرس زاي نامشــخص . ـ  عامل استرس زاي مشخص ديگر

اختالل ـ مسخ واقعيت  اختالل مسخ شخصيت/ - اييادزدودگي تجزيه ـ اي(اختالل هويت تجزيه ساختگي  اختالالت
 شخص) اختالل نشانه جسماني و اختالالت مربوط ) اختالل نشانه جسمانياي ناماختالل تجزيه ـ اي مشخص ديگر تجزيه

عوامــل روان شــناختي مــوثر بــر بيمــاري  ـاختالل تبديلي(اختالل نشانه كــاركردي عصــبي)  ـ اختالل اضطراب بيماري ـ
ط اخــتالل جســماني و اخــتالل مربــو ـنشــانه جســماني واخــتالل مربــوط مشــخص ديگــر  ـ اختالل ساختگي ـ جسماني

  نامشخص)
 هاي جامع كليه مباحث گنجانده خواهد شد.در آزمون

  



  
  

  شناسي و آموزش كودكان استثنايي)مباحث (روان  نام دروس رديف

  زبان انگليسي  1

اي، ســاختار هاي اسمي، نقل قول و گزارش، وجوه سببي، عبارات مقايســهوجوه وصفي، گزاره:گرامر
  جمله و نكات تكميلي

  ل مطالعه شود.كل فص واژگان:
  كل فصل مطالعه شود درك مطلب:

  استعداد تحصيلي  2

- زاويــه - حركــت بــر روي دايــره- و ســرعتهاي كمي از مباحث (مســافت مقايسهحل مسئله و  كميتي:
ســواالت - ائل متفرقــهمس- ساعت- هندسه اشكال فضايي- مساحت محيط و- تالس و تشابه- اشكال- هندسه
   هوش).

- اســتدالل- مفروض پنهان- تعيين موضوع متن - گيري از متن(تقويت استدالل، نتيجه استدالل منطقي:

  هاي مشابه به هم
 (كل فصل مطالعه شود). تحليلي

  كل فصل مطالعه شود. درك مطلب:
 دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:

شناسي آموزش كودكان روان  3
  استثنايي

هاي حركتي ـ تعريــف (چگونگي رشد مهارت سمي ـ حركتيهاي جها و بيماريكودكان مبتال به معلوليت
هــاي جســمي ـ حركتــي ـ علــل هــا و بيماريهاي جسمي ـ ميزان شيوع كودكان مبــتال بــه معلوليتها و بيماريمعلوليت
ـ خصوصــيات روانــي و  هاي جسمي ـ حركتــيها و بيماريهاي جسمي ـ حركتي ـ انواع معلوليتها و بيماريمعلوليت
(تعريف  كودكان مبتال به اختالالت يادگيري) هاي جسمي ـ حركتيها و بيماريكودكان مبتال به معلوليت رفتاري

هــاي شناســايي و و توصيف اختالالت يادگيري ـ ميزان شيوع اختالالت يادگيري ـ علــل اخــتالالت يــادگيري ـ روش
روانــي و رفتــاري كودكــان  ـ مبــتال بــه  بندي اخــتالالت يــادگيري ـ خصوصــياتتشخيص اختالالت  يادگيري ـ طبقه

هاي (تعريف و توصيف پريشاني هاي عاطفي و اختالالت روانيكودكان مبتال به پريشاني اختالالت يادگيري)
هاي عاطفي و اخــتالالت هاي عاطفي و اختالالت رواني ـ علل پريشانيعاطفي و اختالالت رواني ـ ميزان شيوع پريشاني

ـ  هاي عــاطفي و اخــتالالت روانــيبنــدي پريشــانيهاي عــاطفي و اخــتالالت روانــي ـ طبقهنيرواني ـ تشــخيص پريشــا
(تعريــف و توصــيف  كودكان چندمعلوليتيهاي عاطفي و اختالالت رواني) خصوصيات كودكان مبتال به پريشاني

ـ  دكــان چنــدمعلوليتيبنــدي كوكودكان چندمعلوليتي ـ ميزان شيوع كودكان چندمعلوليتي ـ چگونگي شناســايي و طبقه
(تعريف و توصيف هوش و تيزهوشي ـ ميــزان شــيوع كودكــان  كودكان تيزهوشويژگي كودكان چند معلوليتي) 

  هاي تيزهوشان و با استعدادها)ـ ويژگي ها و معيارهاي شناسايي كودكان تيزهوش ـ انواع تيزهوشانتيزهوش ـ روش
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گيري، خطــاي معيــار )، نظريــه نمونــهsampling errorگيري ((خطــاي نمونــه بــرآورداســتنباط آمــاري:  آمار:
ها، )، انــواع بــرآورد و برآوردكننــدهEstimate)، بــرآورد (Standard error of measurementگيري (انــدازه

(آزمون فرضيه، انواع فرضيه، خطاهاي آزمون، تــوان آزمــون،  : آزمون فرضيهاستنباط آماريبرآورد حجم نمونه ـ 
 One tailed and two tailedهاي يك دامنه و دو دامنه ()، آزمونlevel of significanceسطح معنادار بودن (

test هاي مقايسه ميانگين (آزمون استنباط آماري: آزمون فرضيه) ـz  وt آماره آزمون، آزمون (Z ك گروهي تا ي
ها، ها، آزمــون معنــادار بــودن نســبت، آزمون معنادار بودن ميانگينt)، آزمون one – sample z- testاي (تك نمونه

 تجزيه و تحليل واريانس يــك طرفــه آزمون معنادار بودن ضريب همبستگي) ها،آزمون معنادار بودن واريانس
 بــرآورد واريــانس جامعــه (ميــانگين مجــذورها) ـ مجــذورات ـمجمــوع  انواع واريانس ـ (تجزيه و تحليل واريانس ـ

طــرح  ـتجزيــه و تحليــل واريــانس هاي تعقيبي) ـ آزمون گيري مكرر ـهاي با اندازهطرح ـ Fمحاسبه نسبت 
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نمــايش  اثرات اصلي و كنش متقابل ـ طرح عاملي و كنش متقابل ـ (تجزيه و تحليل واريانس دو متغيري ـعاملي 
 ي تحليــل واريــانس دو متغيــري ـمحاســبه هــاي عــاملي ـهاي زيربنايي طرحمفروضه هاي تعاملي ـنمودارهاي اثر

 آمــار ناپــارامتري ي سطوح يك عامل) ـو مقايسه 3×3تجزيه و تحليل  ـ Fآزمون  ي درجات آزادي ـمحاسبه
هــاي همســويي دو آزموني مستقل ـ همسويي دو نمونه  هايآزمون اي (نيكويي برازش) ـنمونههاي تك (آزمون
آزمــون ي وابسته) ـ هاي همسويي چند نمونهآزمون ي مستقل ـهاي همسويي چند نمونهآزمون ي وابسته ـنمونه
ي ضريب همبستگي از محاسبه دو ـهاي استفاده از آزمون خيمحدوديت دو ـخيانواع  آزمون  دو ـ(خي دوخي

  دو و حجم نمونه)آزمون خي آزمون دقيق فيشر ـ دو ـطريق خي
(روش اقدام پژوهي ـ  ايهاي تحقيق اقدام پژوهي، بررسي موردي و علي ـ مقايسهروش روش تحقيق:

روش  هــاي پژوهشــي ـ(طرح روش تحقيق آزمايشي اي (پس ـ رويدادي)) ـ بررسي موردي ـ روش علّي ـ مقايسه
 هــاي آزمايشــي ـانــواع طرح مراحل تحقيق آزمايشي ـ اعتبار آزمايش ـ آزمايشي ـ كنترل در پژوهش تحقيق آزمايشي ـ

منابع  (روش تحقيق تاريخي ـهاي تحقيق تاريخي و قوم نگاري روش گيري مكرر)هاي همراه با اندازهآزمايش
(واحــد روش تحقيــق تحليــل محتــوا  نگاري) ـتحقيق قوم اعتبار يا نقد منابع تاريخي ـ روش تحقيق تاريخي ـ

 روش تحقيــق فراتحليلــي روايــي) ـ پايايي تحليل محتوا ـ مراحل تحليل محتوا ـ ل محتوا ـانواع تحلي تحليل ـ
منابع خطــا در روش  هاي اساسي در روش فراتحليل ـگام ـ مراحل روش فراتحليل ي اثر ـاندازه (روش فراتحليل ـ

روايــي  (استاندارد بــودن ـيي روايي و پايا كاركردهاي فراتحليل) ـ مزايا و معايب روش فراتحليل ـ فراتحليلي ـ
  پايايي (ثبات) ـ عملي بودن) (اعتبار) ـ 
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 ـ اختالل روانپريشي كوتاه مدت ـ اختالل هذيانيـ  اختالل اسكيزوتايپي ـ  طيف اسكيزوفرني و اختالالت روانپريشي ديگر
اختالل روانپريشي ناشي از ـ  اختالل روانپريشي ناشي از مواد/داروـ  وختالل اسكيزوافكتياـ  اسكيزوفرني ـ اختالل اسكيزوفرني فرم
ـ  اختالل كاتاتونيك ناشي از بيماري جسماني ديگرـ  كاتاتوني و كاتاتوني مرتبط با اختالل رواني ديگرـ  بيماري جسماني ديگر
سكيزوفرني مشخص ديگر و اختالل طيف اـ طيف اسكيزوفرني مشخص ديگر و اختالل روانپريشي ديگر ـ  كاتاتوني نامشخص

دو  ـ اختالل ادواري خوـ  اختالل دوقطبي نوع دوـ  اختالل دوقطبي نوع يك )روانپريشي  ديگر ( دوقطبي وا اختالالت مربوط
دوقطبي و اختالل مرتبط ـ  دوقطبي و اختالل مرتبط ناشي از بيماري جسماني ديگر ـ قطبي و اختالل مرتبط ناشي از مواد/دارو

اختالل افسردگي ـ  اختالالت افسردگي(اختالل بي نظمي خلق اخالل گرـ  دوقطبي و اختالل نامشخص) ـ  شخص ديگرم
اختالل  دارو،ـ  اختالل افسردگي ناشي از موادـ  اختالل مالل پيش از قاعدگيـ اختالل افسردگي مداوم(افسرده خويي) ـ  اساسي

اختالالت تغذيه و  اختالل افسردگي نامشخص)ـ  الل افسردگي مشخص ديگراختـ  افسردگي ناشي از بيماري جسماني ديگر
ـ  پرخوري عصبيـ  اشتهايي عصبيـ بي اختالل مصرف غذاي دوري جو/محدود كنندهـ  اختالل نشخوارـ  خوردن(هرزه خواري

ـ اي جنسي(تاخير انزال هكژكاري اختالل تغذيه يا خوردن نامشخص)- اختالل تغذيه يا خوردن مشخص ديگرـ  اختالل پرخوري
اختالل ـ لگني  ـ اختالل درد/دخول تناسليـ  اختالل عالقه/برانگيختگي جنسي در زنـ  اختالل ارگاسمي در زنـ  اختالل نعوظي

كژكاري  ـ كژكاري جنسي مشخص ديگرـ  كژكاري جنسي ناشي از مواد/داروـ  انزال زودرسـ  ميل جنسي كم كار در مرد
اختالالت نابهنجاري  مالل جنسيتي نامشخص)  ـ مالل جنسيتي مشخص ديگرـ  جنسيتي(مالل جنسيتيجنسي نامشخص) مالل 

اختالل ساديسم ـ  اختالل مازوخيسم جنسيـ  اختالل مالش دوستيـ  اختالل عورت نماييـ  جنسي(اختالل تماشاگري جنسي
اختالل ـ  اختالل نابهنجاري جنسي ديگرـ  ياختالل مبدل پوشي جنسـ  اختالل يادگارپرستيـ  اختالل بچه بازيـ  جنسي

اختالالت خواب ـ  حمله خوابـ  اختالل پرخوابيـ  بيداري(اختالل بي خوابيـ  اختالل خواب نابهنجاري جنسي نامشخص)
اختالالت برانگيختگي خواب بدون ـ  هاي خوابنابهنجاريـ  بيداري ريتم شبانه روزيـ  اختاالت خوابـ مرتبط با تنفس 

خوابي و پرخوابي اختالل بيـ  نشانگان پاي بيقرارـ  اختالل رفتار خواب با حركت سريع چشمـ  اختالل كابوسـ چشم  حركت
ـ  اختالل سلوكـ  اختالالت اخالل گر و كنترل تكانه  و سلوك(اختالل لجبازي و نافرماني مشخص و نامشخص)

يمارگون  ـ  اختالل اخاللگر،كنترل تكانه و سلوك افروزي باختالل انفجاري متناوب ـ  دزدي بيمارگون ـ  آتش
شناسي ـ اختالالت اختالل اخاللگر،كنترل تكانه و سلوك نامشخص) اختالل شخصيت (سببـ  مشخص ديگر

اختالل  (عجيب، غريب و نامتعارف) ـ اختالل شخصيت اسكيزوئيد ـ اختالل شخصيت اسكيزوتايپي ـ Aكالستر 
(نمايشي، هيجاني، غير عادي) ـ اختالل شخصيت مرزي ـ اختالل شخصيت  Bگروه  اختالالت ـ  شخصيت پارانوييد

ختالالت ـ  هيستريانيك(نمايشي) ـ اختالل شخصيت نارسيسيسم (خود شيفته) ـ اختالل شخصيت ضد اجتماعي



 (اضطرابي و پر دلهره) ـ اختالل شخصيت وابسته ـ اختالل شخصيت وسواسي ـ جبري ـاختالل شخصيت Cكالستر 
ـ دليريوم، دمانس و ساير اختالالت شناختي ) NOSاختالل شخصيت نامعين( ـ  اختالل شخصيت ديگرـ  دوري جو

اختالل عصبي  ـ  اختالل عصبي شناختي خفيفـ  شناختي عمده ـ  اختالالت عصبيـ  (دليريوم (روان آشفتگي) 
اختالل عصبي  شناختي عمده ـ  ه يا خفيفگيجگاهي عمدـ  شناختي ناشي از الزايمرـاختالل عصبي شناختي پيشاني 

اختالل عصبي شناختي ناشي از ـ  اختالل عصبي شناختي عروقي عمده يا خفيفـ  يا خفيف ناشي مرتبط با اجسام لوي
   HIVاختالل عصبي شناختي ناشي از عفونت ـ  اختالل عصبي شناختي عمده يا خفيف ناشي از داروـ  صدمه مغزي

اختالل عصبي ـ  ي ناسي از بيماري پريون ،پاركينسون ،هانتينگتون،بيماري جسمي ديگراختالل عصبي صناختـ 
اختالالت وابسته به ـ  شناختي نامعين) اختالالت وابسته به مواد (اختالالت وابسته به الكل ـ اختالالت مرتبط با كافيين 

ـ  اختالالت مرتبط با مواد شبه افيونيـ  نشاقيزا ـاختالالت مرتبط با مواد استحشيش ـ اختالالت وابسته به مواد توهم
اختالالت ـ  اختالالت مرتبط با مواد محركـ  اختالالت مرتبط با داروهاي آرام بخش،خواب آور يا ضداضطراب

اختالالت ـ  رشدي )ناتواني هاي عقالنيـ  اختالالت ناشي از مواد ديگر) ـ اختالل عصبي ـ  مرتبط با توتون
اختالل ارتباط ـ  اختالل ارتباط اجتماعي(عملي)ـ  لكنت زبانـ  اختالل صداي گفتارـ  بانارتباط[اختالالت ز

اختالالت ـ  اختالل يادگيري خاصـ  اختالل كاستي توجه/بيش فعاليـ  اختالل طيف اوتيسمـ  نامشخص]
بي رشدي اختالالت عصـ  اختالالت تيك] ـ  اختالل حركت قالبيـ  حركتي[اختالل هماهنگي مربوط به رشد

  اختالل دفع نامشخص)ـ  اختالل دفع مشخص ديگرـ  بي اختياري دفعـ  (بي اختياري ادرارديگر)اختالالت دفع
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