
ی نام او :.  .: بھ نام 

ژه  ام و عمق  یمطالعھمی دانیم کھ یک مطالعھ ی عل حرفھ ای (بھ و ـــــــــــــ ی تری ادامھ پیدا می کنند و نیازمند ا ی طوال وری کھ بازه ی زما مباحث کن

ای خاص خود را می طلبد. بدی ا و ابزار دف خا کھ دارد، شیوه  ر کدام از این مراحل، بھ اقتضای  ند) چندین مرحلھ دارد و  س ی  ش ت  اسب

ی با مباحث و ان عزز، برای آشــنا و ــ ند  کھ دا ســ ا  ســط  ، نیازمند منا با شــرح و  ــ ر ماده ی در ا، در آغاز مطالعات خود، در  فهم به آن 

ی مطالعھ ای مرجع یا خالصھکھ برای این منظور ما غالبًا استفاده از کتب آموز جامع (اعم از کتاب ای جامع) را توصیھ می کنیم، اما در مراحل پایا

یت مطالب در حافظھ مروط میکھ چالش داوطلبان ب د،  ش بھ تث ن داوطلبان جهت د شود، استفاده از منب کھ بتواند بھ کمک سوال و پا بھ ذ

د بود.   اراتر خوا ســـــــــول موثرتر و  اپالنک ی  ـــــــــ روا ب شـــــــــنا ات از این درس اســـــــــت کھ بھ  آســـــــــ ین ن ارانحاوی مهم م ی  ممر خانمگرامی  وشـــــــــش 

وی ، برتر رتبھ ،طرفان شنا بالی دا اهمقطع رشتھ روا ش ر احو شهید بهش  ارشنا ارشد دا یخانم  وی ، برتر رتبھ سا رشتھ دا

ــ عمومی شــنا اهمقطع  روا شــ ــ ارشــد دا ــ مجموعھ کیهانان و مشــاور  تهران ارشــنا  تهیھ شــده اســت. این مجموعھ کھ در مجموع  شــامل تخصــ

ش از  اپالندرس از مباحث  مهمنکتھ  ۱۰۰۰ب ی  ــ روا ب شــنا وتاه و شــبھ آســ ــ  ارت اســت، از دو جهت مفید بھ -بھ صــورت ســواالت دارای پا فلش 

شـــــــ جنبھ ات کھ ب ژه شـــــــده اســـــــت. دوم نظر می رســـــــد، اول آنکھ در این مجموعھ بر مهم ترن ن ند تأکید و ســـــــ وری دارند، موردی تر و حفظی تر  ی کن

مان طور  یت -کھ ذکر شــــد حالت پرســــش آنکھ،  شــــ درگ می کند و بھ چالش می کشــــد برای تث ن شــــما را ب ــــ بودن این مجموعھ از این جهت کھ ذ پا

ای بزرگ شـــــــــــــما عززان  وچک در کســــــــــــــب موفقیت  رچند  م ســـــــــــــه  د بود. امیدوارم کھ این مجموعھ  ارآمدتر خوا مطالب در حافظھ ی بلندمدت 

یح این  داشـــــــــــتھ باشـــــــــــید. با کمال ـــــــــــ یم بود. مطالعھ   شـــــــــــرفت این مجموعھ خوا شـــــــــــنهادات و انتقادات شـــــــــــما عززان در جهت پ میل پذیرای نظرات، پ

ـــــــــــــ صـــــــــــــورت می ســــــــــــــایت کیهان (مجموعھ با روش خا ی آن لطفًا بھ و د کھ برای یادگ مراجعھ نمایید. ان دانلود رای ) بخش www.kayhanravan.irگ

   گروه مشاوران کیهان                              
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ی ش روان خالصھ ات ن ین م )اپالن(م

ا اااااااااااا
ا اااااااااااا

اا
785

شروع یوم ی...................... دل وق............. و............ وس و دارد دار
است مراه سرع بود با شوند رفع و ی شناسا سب .عوامل

ی ا روز(ناگ چند تا چندساعت -)ظرف
نوسان و وتاه

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

یوم،786 دل دربروز اص سمي ن.است.................. نوروترا ول یل اس

ا اااااااااااا
اا

787
دارای ای دارو از سیاری با مسمومیت یوم دل علل ین ع ازشا ی ی

.است....................... فعالیت
ک ژ ولی آن

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

788
اما............... در می آیند پدید وتا مدت ظرف معموًال .............  عالیم

دارد ی سروصدا ی و تدر س .معموًال
یوم س- دل دما

ا اااااااااااا
اا

789
حالت این کھ د می د روی س دما بھ مبتال بیماران در یوم دل ا

می شود........................  .نامیده
شده ه ت س  beclouded(دما

dementia(

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

790
وفری اسک بھ مبتال بیماران مات مات..................و.............. تو تو از

است یومی دل .بیماران
تر منظم ترو ثبات با

ا اااااااااااا
اا

791
بیماری یک سم سون عقل................. پارکن زوال و ی افسرد با کھ است

است .مراه
ای قاعده ای ستھ
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ی ش روان خالصھ ات ن ین م )اپالن(م ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

792
در...............  کھ شناخ ای ارکرد شرونده پ ازتخرب است عبارت

امل وشیاری از ای یوم(زمینھ دل درغیاب .بروزمی کند )ع
س دما

ا اااااااااااا
ا اااااااااااا

اا
793

س دما اسا ی ژ و در.................... یک ال اش صورت بھ کھ است
رمی کند تظا م ف تفکرو توجھ، حافظھ،

و قوای ک تخرب

ا اااااااااااا
ا س،794اااااااااا دما نوع ترن ع آلزایمر.است................. شا

ا اااااااااااا
اا

ی،795 افسرد از نا شناخ می شود........................... عالیم . نامیده
ی افسرد بھ ستھ وا شناخ اری کژ

اذب( س )دما

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

796
س، دما بھ مبتال بیماران بھ ت س اذب س دما بھ مبتال بیماران

ش ای............... بی دوره سابقھ  اغلب و داشتھ خود عالیم ............. بھ
.دارند

ی ش ی- ب افسرد

ا اااااااااااا
ا اااااااااااا

اا
797

لوور سندرم ش(بو- خصوصیات ، ج تمایالت ش افزا نظ
پرخوری و ی بیماری )عضال آلزایمردیده.............. در از ش ب مراتب بھ

شود .می
پیک
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ی ش روان خالصھ ات ن ین م )اپالن(م

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

798
آلزایمر...................... بیماری یھ ش بالی اظ از کھ است س دما نو

وعالیم ی سو پارکی خصوصیات مات، تو با اغلب و بوده
شود می ص م امیدال اپ .اکس

ِلوی جسم )DLB(بیماری

ا اااااااااااا
ا اااااااااااا

اا
799

اص جدید............... عالمت اطالعات ی یادگ از ی ناتوا فرامو(،
گس ش قب )پ شده آموختھ اطالعات یادآوری از ی ناتوا فرامو(و
گس .است )س

ی سیا اختالالت

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

800
اختالل صھ بھ.................... م برای ی توانا ی ا ناگ دادن ازدست

است جدید اطالعات یا اخ ای داد رو .یادآوری
گذرا ک  transient global(فرامو

amnetia

ا اااااااااااا
ا اااااااااااا

اا
801

صرع، رفتاری عالمت ترن ع و................ شا خشونت وز، سای است؛
شود می دیده اختالل این در کم شیوع با ن ی .افسرد

ت ص غی

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

مسئول802 عص تحمل.است..................... انطباق پدیده

ا اااااااااااا
ا اااااااااااا

اا
803

ت ص بھ................. اختالل است وسوء ظن ی اعتمادی وی ال
می شوند عب انھ بدخوا صورت بھ دیگران ای ه  انگ کھ .طوری

پارانوئید
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ی ش روان خالصھ ات ن ین م )اپالن(م ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

وی804 ال وئید اسک ت ص . است..................... و................... اختالل
دامنھ و اجتما روابط از ی جدا

ی یجا ابراز محدود

ا اااااااااااا
ا اااااااااااا

اا
805

ت ص نزدیک،.................... اختالل درروابط حاد ناراح وی ال
رفتاراست بودن وغرب یب و ی، ادرا یا شناخ ای .تحرف 

وتای اسک

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

806
ت ص ا............... اختالل ر ز و دیگران حقوق بھ ی توج وی ال
است آ ن .گذاش

ضداجتما

ا اااااااااااا
ا اااااااااااا

اا
807

ت ص میان فردی،............... اختالل درروابط ی ی ثبا وی ال
است محسوس شگری ا ت و وعواطف، اره، .خودان

مرزی

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

808
ت ص توجھ خوا.................. اختالل و مفرط ییج پذیری وی ال

.است
نما

ا اااااااااااا
اا

809
ت ص و............... اختالل ن، تحس نیازبھ ، خودبزرگ بی وی ال

است مد .فقدان
خودشیفتھ

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

810
ت ص و................اختالل ی کفای احساس ، اجتما بازداری

است منفی ی ا ارز بھ اد ز ت .حساس
وی ال دوری جو
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ی ش روان خالصھ ات ن ین م )اپالن(م

ا اااااااااااا
اا

811
ت ص در............... اختالل بودن ی رفتارمت و سلطھ پذیری وی ال

است شدن مراقبت بھ نیازمفرط با .ارتباط
ستھ وا

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

812
وسوا ت ص دملشغو– اختالل وی ال ی ج

.است................ و...............،................بھ
ل کن و ی، کمال گرا نظم،

ا اااااااااااا
اا

813
خود ....................... ناخوشايند عاطفي حاالت جاي بھ فرد كھ است ،آن

شاند ب را خوشايندي عاطفي .حاالت
ار ان يا )denial(تجزھ

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

814
ت ص اختالل و پارانوئید ت ص درصفات................ اختالل

ند س یم س پارانوئید شھ پردازی اند و میان فردی ی کناره گ .سوء ظن،
وتای اسک

ا اااااااااااا
ا اااااااااااا

اا
815

دادن شان بھ پارانوئید ت ص اختالل بھ مبتال افراد ش گرا
ت ص دراختالالت جزی، ای محرک  بھ خشم ش و................واک

می شود...............  دیده .ن
نما و مرزی

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

ست؟816 چ ي ذيا اختالل از پارانوئيد ت ص اختالل اق اف وجھ
دراختالل اي شده يت تث ذيان
ندارد وجود پارانوئيد ت .ص

ا اااااااااااا
اا

817
ماوراي..............افراد يم مفا يا بيجان اشياي شيفتھ است ممكن

باشند .طبي
وئید اسک
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ی ش روان خالصھ ات ن ین م )اپالن(م ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

818
ت ص دچار حالت................ و............. بيماران بودن نظرمحدود از

است آور مالل شان برا ي ا ت اما ند س وئيد اسك يھ ش ي .يجا
OCDگزن دوري و

ا اااااااااااا
اا

در819 ضداجتما ت ص می شود.. ……………………اختالل ی.شروع نوجوا اوایل یا ی ود

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

820
داند،. ………………بيماران مزمان را وخصومت ي ست وا احساس

است ختھ ر م بھ و اشفتھ شان فرد ن ب .روابط
مرزی

ا اااااااااااا
اا

821
سالم...............اختالل ت ص اي اختالل مھ از اري، نظر از ،
.ترند

وسوا ت ی- ص ج

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

822
تای س د اختالل خلقي اي خلقي................. نوسان اي نوسان

است افسرده ت ص دچاراختالل .بيماران
از ش ب

ا اااااااااااا
ا خود،823اااااااااااا می شود..................... و.............. عملکرد شامل ی.را وخودفرما ت و
ا اااااااااااا
ا میان فردی،824اااااااااا د............... و............... عملکرد رمی گ در وصمیمیت.را مد

ا اااااااااااا
اا

825
را آن خودش كھ داد ارائھ س اس براي ي و ال سليھ س ............... ا

.ناميد
عمومي تطابق سندرم
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ی ش روان خالصھ ات ن ین م )اپالن(م

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

ید826 ب نام را عمومي تطابق سندرم :مراحل
شدار )1 ش مقاومت) 2واك مرحلھ
ي )3 فرسود مرحلھ

ا اااااااااااا
اا

اختالل827 با ش ب تایمیا الک شناخ روا ی ژ است............ و ت-روان.مرتبط

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

در828 ازی قمار طبقھDSM5اختالل اعتیادآور.است.....................جزو و مواد با مرتبط اختالالت

ا اااااااااااا
اا

829
ختم..................... اختالل خلقی اختالل بھ موارد دراغلب ی ود دوران
.می شود

انھ جو مقابلھ ی نافرما

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

830
بار ن اول برای نباید ی ایذا خلق کژتنظی اختالل یص

شود..............................  .داده
از از6قبل عد یا ی ی18سال سال

ا اااااااااااا
اا

831
ی دستھ ت ص بیمارانAاختالالت ت ان ست تراز...........در ع شا

است د شا گروه
وفری اسک

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

832
ی دستھ ت ص ی..............اختاللAازاختالالت درسابقھ

است ش ب ت ص ای ازسایراختالل وفرن اسک افراد ی خانواد
ونایپال اسک

ا اااااااااااا
اا

ای833 بااختالل اغلب مرزی ت ص شود..... اختالل م خلقیمزمان
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ی ش روان خالصھ ات ن ین م )اپالن(م ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

834
اختالل و نما ت ص اختالل ن ب قوی ای رابطھ

است.............یا.............. شده دیده
برکھ سندرم یا سازی ی جسما اختالل

ا اااااااااااا
اا

835
بھ مبتال افراد ن و درونگرا بیماران در چشم آرام عقی ات حر

صورت بھ وتایپال اسک ت است...........ص
)saccadic(ج

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

ق836 شود............تزر م شگری ا ت و ی افسرد ش ا نباعث سروتون

ا اااااااااااا
اا

837
ت ص دراختالل مغزی امواج ات مھ.............. و............ غی از

تراست ع شا
مرزی و ضداجتما

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

838
در ازخود تا ند ارمی بھ افراد کھ ای صع م دفا ای سبک

کنند محافظت ا اظراب و شان درون ای انھ برابرت
ش م زره اصطالح

ا اااااااااااا
اا

839
رفتار ت ص اختالل بھ مبتال رفتار................ افراد ع دارند
ندارد ی وعذا رنج شان برا شان ا

)ego-deystonic(مخوان-خود

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

840
حالت خود ناخوشایند عاطفی حالت جای بھ فرد درآن کھ می ان م

شاند ب خوشایند عاطفی
ار ان یا تجزھ

ا اااااااااااا
اا

بیماران841 در پردازی خیال م ان است...............م ع وئیدسیارشا اسک
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ی ش روان خالصھ ات ن ین م )اپالن(م

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

842
درمانگراز کھ است اراین ان و تجزھ با برخورد روش ین

کند......................... استفاده
ی جا )displacement(جابھ

ا اااااااااااا
اا

وسوا843 ت ص اختالل بھ مبتال افراد اص دفا م ان ی-م )isolation(جداسازی:ج

ا اااااااااااا
ا اوی844اااااااااا روان ان درز انفعا سم(آزارخوا:پرخاشگری )مازوخ

ا اااااااااااا
ا مرزی845اااااااااااا اختالل اص اردفا فرافکنانھ:سازو مانندسازی

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

شود؟846 م بیان ت ص اختالل کدام درمورد ی فرزان نقاب اجتمااصطالح ضد

ا اااااااااااا
اا

کرد؟847 مطرح را فرافکنانھ مانندسازی دفا م ان م ک گچھ اتوکرن

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

848
سازی نیم اختالل )splitting(دو کدام ی برجستھ دفا م ان م

است؟ ت ص
مرزی

ا اااااااااااا
اا

849
درمان برای دیالکتیک و انتقال و سازی ت ن برذ مبت ای درمان

ت ص دارند...........اختالل رد ار
مرزی
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ی ش روان خالصھ ات ن ین م )اپالن(م ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

850
کھ میداند و میکند مراجعھ درمان برای خود کھ صی اختالل ا ت

:بیماراست
وسوا ت ص ی-اختالل ج

ا اااااااااااا
اا

خطرخودک851 ش شانگرافزا خودک:ین بھ اقدام ی سابقھ

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

دارد..........852 نقش انتخاری ای دربروزرفتار مرکزی ن شسروتون ا

ا اااااااااااا
اا

853
ن...........اصطالح ش خو جرح بھ کھ ود ارم بھ ی بیمارا درمورد
دازند می

خودک شبھ

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

ید8545 ب نام را رشد فراگ یا نافذ .اختالل
سم )1 ی) 3رت) 2اوت اشید فرو

ی ود گر )4دوران آس ) 5اختالل
ّن نامع رشد نافذ اختالل

ا اااااااااااا
اا

ست؟855 چ سم اوت دیگراختالل انرنام سندرم

ا اااااااااااا
ا اااااااااا

دارد؟856 نام چھ سم اوت ان ود در صف طوطی یا ی و پژواک بھ والتمایل ا

ا اااااااااااا
اا

857
سیاردشوار جدید ای محیط  با س اوت ان ود سازش دلیل چھ بھ

است؟
مان خوا دچار اینکھ دلیل بھ

ند .س
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گروه آموزشی کیهان برای کنکور 

ارشد و دکتری روانشناسی چه 

 خدماتی را ارائه می دهد؟

      

  

        



 

 

 دوستان  سالم

 شرکت در کنکور کارشناسی ارشدها برای شروع مطالعات برای ترین قدمکنندهترین و البته گاهاً سردرگممیدونیم یکی از مهم

نکور های مختلف و بعضاً متناقض از منابع ک! که ممکنه با دیدن فهرستیعنی انتخاب درست منابع مطالعاتیشناسی، قدم اوله، روان

 .های مختلف دچار سردرگمی بشید. که این هم طبیعیهارشد روانشناسی در سایت
 

 :و آرامش منابع پیشنهاد شده ی کیهان رو مطالعه کنید ما به چند دلیل از شما میخوایم با آسودگی

  دانشجویان خوب زیادی مثل شما همین منابع مطالعاتی معرفی شده از طرف کیهان رو مطالعه کرده ند و به رتبه های تک

 .رقمی رسیده ند )مصاحبه هاشون رو در سایت بخونید و فیلم هاشون رو ببینید(

  اند.هتی و تهران و عالمه تحصیل کردارشد و دکتری روانشناسی دانشگاه شهیدبهشهمه مشاوران کیهان در مقطع  

  منابع معرفی شده ی کیهان رو یک نفر به شکل انفرادی معرفی نمی کنه )بر خالف سایت های دیگه( بلکه اینجا یک تیم

  اند.هستند که منابع رو بررسی کرده  از  رتبه های برتر کنکور امسال

  یفتهب! نه کتاب اضافی توی لیست باشه و نه کتاب مهمی از قلم رست و حسابی باشند و جامع و مانعمنابع باید دبه نظر ما .

 .از این جهته که چند بار بررسی کردیم

  حتماً حتماً توصیه می کنیم از مشاوره رایگان تلفنی یا حضوری کیهان )هیچ هزینه اضافی برای خط شما نداره( استفاده

کنید تا در اسرع وقت باهاتون تماس بگیریم و  اس ام اس 46122070264رو به شماره  1ن االن عدد کافیه همیکنید. 

 .براتون بذاریم 67یا  62دقیقه ای کامالً رایگان مشاوره با یکی از رتبه های تک رقمی کنکور  10تا  14یک وقت 

 دوستتون داریم. با آرامش بخونید :)  

 

 

  

http://kayhanravan.ir/fa/freecon.aspx


 دهد؟ها و جزوات و خدماتی ارائه میاز دروس کنکور چه کتاب کیهان برای هر یک

 خدمات کیهان منابع نام درس

زبان 

 تخصصی

 6ضریب 

-کتاب متون تخصصی روان

شناسی به زبان انگلیسی )تألیف 

 یحیی سیدمحمدی(

 

 جلد( 6شناسی یحیی سیدمحمدی )کتاب متون تخصصی روان

که باید از پایه فیلم آموزشی زبان مقدماتی )ویژه افرادی 

دکتر  با تدریس – (تأکید بر فهم متون تخصصی – شروع کنند

 صادق فالح

 فیلم اموزشی زبان پیشرفته )ویژه افراد با سطح زبان متوسط

با تدریس دکتر صادق  – (زنیتأکید بر موفقیت در تست –

 فالح

 کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت علوم(

 داشت(کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت به

 کپسول زبان )ویژه رشته مشاوره(

شناسی روان

 رشد

 6ضریب 

 های رشد ولیام کریننظریه

 شناسی رشد لورا برکروان

شناسی ژنتیک دکتر منصور روان

 و دکتر دادستان

 

ترین نکات منابع شناسی رشد کیهان )خالصه مهمجزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –

 شهیدبهشتی(

با تدریس اساتید  – شناسی رشدفیلم آموزشی درس روان

 گروه

 شناسی رشدروان بندی شده ویژه درسطبقه کتاب تست

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( شناسی رشدکپسول درس روان

 

شناسی روان

 بالینی

 3ضریب 

شناسی بالینی فیرس و روان

 ترال

شناسی بالینی دکتر سعید روان

 شاملو

درمانی های رواننظریه

 پروچاسکا و نورکراس

نظریه و کاربست مشاوره و 

 درمانی جرالد کریروان

راهنمای سنجش روانی گراث و 

 مارنات

 اصول مصاحبه بالینی اتمر و اتمر

 شناسی بالینی کرامرروان

 

 کتاب روانشناسی بالینی فیرس و ترال

ترین نکات شناسی بالینی کیهان )خالصه مهمانجزوه رو

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر –شناسی بالینی فیلم آموزشی درس روان

 منشنیک

 یشناسی بالینبندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 کوتاه( وشناسی بالینی )شامل نکات کلیدی کپسول درس روان

 



 خدمات کیهان منابع نام درس

شناسی روان

مرضی و 

کودکان 

 استثنایی

 6ضریب 

 شناسی روانی(:مرضی )آسیب

 شناسی روانی آسیب

 هالجین )یا سلیگمن(

 پزشکی خالصه روان

 کاپالن و سادوک

 شناسی مرضی روان

 پریرخ دادستان

 شناسی روانی آسیب

 ساراسون

 استثنایی:

  ز بهروکودکان استثنایی

 فرمیالنی

  آموزش کودکان استثنایی

 سیف نراقی و نادری

 شناسی و آموزش و روان

پرورش کودکان 

 استثنایی دکتر افروز

 

 شناسی روانی هالجینکتاب آسیب

ترین )خالصه مهم -جلد(  6شناسی روانی کیهان )جزوه آسیب

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –نکات منابع 

 (شهیدبهشتی

 جزوه کودکان استثنایی )و اختالالت کودکی( کیهان

 –شناسی روانی و کودکان استثنایی فیلم آموزشی درس آسیب

 منشبا تدریس دکتر نیک

ی و شناسی روانبندی شده ویژه درس آسیبکتاب تست طبقه

 کودکان استثنایی

شناسی روانی و کودکان استثنایی )شامل کپسول درس آسیب

 کوتاه(نکات کلیدی و 

 

آمار و روش 

 تحقیق

 1ضریب 

 روش تحقیق:

 روش تحقیق در روان-

شناسی و علوم تربیتی 

 علی دالور

  روش تحقیق در علوم

 رفتاری حسن زاده

 آمار:

  آمار و احتماالت کاربردی

-در علوم تربیتی و روان

 شناسی علی دالور

 های آماری در علوم روش

رفتاری رمضان حسن 

 زاده

 

 دالورکتاب آمار دکتر 

 کتاب روش تحقیق دکتر دالور

ترین نکات )خالصه مهم -جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس آمار 

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس روش تحقیق 

 ه ویژه درس آمار و روش تحقیقبندی شدکتاب تست طبقه

 کپسول درس آمار و روش تحقیق )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

  



 خدمات کیهان منابع نام درس

 النفسعلم

 1ضریب 

النفس از دیدگاه علم

دانشمندان اسالمی احدی و 

 بنی جمالی

شناسی شخصیت از روان

اصغر دیدگاه اسالم علی

 احمدی

 

تهیه  –ترین نکات منابع )خالصه مهم - النفس کیهانعلمجزوه 

 شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

به خانم احسانی )رتبا تدریس  – النفسعلم فیلم آموزشی درس

 کنکور ارشد( 7

 النفسعلم بندی شده ویژه درسکتاب تست طبقه

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( النفسعلمکپسول درس 

 

شناسی روان

فیزیولوژیک و 

انگیزش و 

 هیجان

 1ضریب 

 

 فیزیولوژیک:

 شناسی روان

فیزیولوژیک کریم 

 خداپناهی

 شناسی اعصاب و روان

 غدد حائری روحانی

 انگیزش و هیجان:

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان کریم خداپناهی

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان جان مارشال ریو

 

 -هیجان کیهاان شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و جزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان  –ترین نکات منابع )خالصه مهم

 دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

شناسی فیزیولوژیک فیلم آموزشی درس روان

کنکور  1الهی )رتبه با تدریس آقای فتح –)نوروسایکولوژی( 

 ارشد(

-با تدریس آقای فتح –فیلم آموزشی درس انگیزش و هیجان 

 کنکور ارشد( 1الهی )رتبه 

شناسی بندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان کپسول درس روان

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه(
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 های ارتباطی با گروه آموزشی کیهانراه

 

 

 س مرکزآدر

  3واحد  - 0پالک  -کوچه نوروز  -پایین تر از نظری  -فروردین  16خیابان  -خیابان انقالب  -تهران 

 مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کیهان -

 :1310263600 کد پستی 

 

 تلفن☎️ 

 02166475618 

 02166475619 

 02166475620 

o همیشه سعی کنید با هر سه خط تماس بگیرید.  

o  تلفن تان داده نشد این به معنای این است که ما همیشه در ساعات کاری در کیهان هستیم، اگر پاسخ

  .پشت خط هستید

o  در صورت شلوغ بودن خطوط، کافی است یک پیامک )حتی خالی( به سامانه پیامک ما بدهید تا در اولی

  .فرصت با شما تماس بگیریم



 پیامک�� 

 02166475620 

o  کنداین یک سامانه متعلق به کیهان است که پیامک های شما را دریافت می.  

 ایمیل ��

 info@kayhanravan.ir 

 kayhanravan@gmail.com 

 🆔تلگرام 

  :46164460174شماره 

 آیدی : https://t.me/kayhanravan 

 کانال های تلگرام��

 کنکور کارشناسی ارشد : https://t.me/kayhanravan_ir 

 کنکور دکتری : https://t.me/kayhanravanPhD 

 

 

  

https://t.me/kayhanravan
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