
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.  مجموعھ  اراتر خوا ســــــول موثرتر و  بدرس ک ی آســـــ نا ان اســـــت ی و کود ـــــ روا مت شـــــنا ات از این درس اســــــت کھ بھ  ین ن انم خحاوی مهم

ا ناجیان،  وی روانکنکور و  رتبھ برتر ملی اه شنا بالی دا ش وی رشتھتوسط تالیف و شهیدبهش دا ، دا شنا روان خانم پرسا رفی

ت مدرس اه تر شـــــ ش دا را بدرس از مباحث  نکتھ مهم  ۶۲۰ اســــــت. این مجموعھ شــــــاملشــــــده  و ی آســـــ نا ان اســـــت ی و کود ـــــ روا بھ صــــــورت شـــــنا

ا ،آنکھاول سودمند است: دو جهت از مطالعھ آن  کھ وتاه است سواالت دارای پا ش جنبھ یدر این مجموعھ بر مهم ترن ن وریکھ ب دارند،  ی کن

ژه شــده اســت ند تأکید و ســ ــ بودن این مجموعھ -. دوم آنکھ، حالت پرســشموردی تر و حفظی تر  ن پا شــ درگ می کشــما از این جهت کھ ذ ند را ب

وچک در کســــــــــــــب و بھ  رچند  م ســـــــــــــه  د بود. امیدوارم کھ این مجموعھ  ارآمدتر خوا یت مطالب در حافظھ ی بلندمدت  چالش می کشــــــــــــــد برای تث

ای بزرگ شــما عززان داشــتھ باشــید. یم  موفقیت  شــرفت این مجموعھ خوا شــنهادات و انتقادات شــما عززان در جهت پ با کمال میل پذیرای نظرات، پ

ــــــــــ صــــــــــورت میمطا بود. یح این مجموعھ با روش خا ــــــــــ ســــــــــایت کیهان (لعھ   ی آن لطفًا بھ و د کھ برای یادگ دانلود ) بخش www.kayhanravan.irگ

ان   مراجعھ نمایید. رای

 گروه مشاوران کیهان



 



یی نا است ان ود و ی روا شنا ب آس لیدی ات ن ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

مممممم
ممم

؟24 کند می ن ی ت ونھ چ را وفری اسک شناخ اه دی

مشکالت اول لھ درو شناخ اه دی براساس
ای تجرھ و کنند بروزمی شناخ زست
س س آورند می وجود بھ را نامعمو ح
پیامد لھ م بھ ی گسیخت روان ای شانھ

ای تجرھ ن ی ت و درک برای فرد ای وشش
شود رمی ظا ن ش خو ومی .نامف

مممممم
؟25ممم معناست چھ بھ ک وفرنوژ اسک خانواده وم مف

دریک را وفرن اسک ش پیدا کھ ی ا خانواده
ند د می پرورش عضوخانواده چند .یا

مممممم
ممم

؟263 ست چ وفرنوژنیک اسک خانواده ی خانواد ارتباط ی ژ و

بد )1 ای نگرش شیوه بھ ابزاری یجان
اشاره مضاعف ی یادگ و خصومت ی، گما

کند می القا فرد بھ خانواده کھ سبک )2. دارد
با عامل در کالمی و ی یجا رفتار کھ عاطفی

است معنای )3. فرد بھ کھ ارتباط انحراف
از آن ای پیام و املات م بودن وم نامف

است فرد با .خانواده
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ی نا است ان ود و ی روا شنا ب آس لیدی ات ن

مممممم
ممم

27
با وفرنوژنیک اسک خانواد ارتباط برقراری درنحوه انحراف دو

ست؟ چ شان فرزندا

اره )1 در تردید بھ ا آ کردن وادار و کردن گیج
تجریات و ا ادراک و ا قرار )2احساس

مضاعف ی ست وا درحالت ا آن دادن

مممممم
از28ممم اند عبارت ی گسیخت روان ای شانھ از دستھ :سھ

ت )1 مث ای منفی) 2شانھ ای ) 3شانھ
ی روا ای حرک– شانھ

مممممم
ممم

ی29 درروانگسیخت ذیان ترن باشد................ متداول ی.می آزارشد ای ذیان

مممممم
است؟30ممم معنا چھ بھ مرجعیت ذیان

معنای ا داد رو و اشیاء یا دیگران اعمال برای
شوند می قائل و .خاص

مممممم
است؟31ممم معنا چھ بھ ی ارشد م ای ذیان

ا، احساس ا، ی برانگیخت کھ باور این
ارمی م دیگران توسط ا ا اعمال و ا ار اف

.شود

مممممم
ممم

؟32 ست چ افسرده افراد ذیان و وفرنیک اسک افراد ذیان تفاوت

آن خلق با متناسب ا افسرده ای ذیان
ی ا ذیان دچار ا وفری اسک و است
ا آن احساسات با مخوان نا کھ ند س

.است
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یی نا است ان ود و ی روا شنا ب آس لیدی ات ن ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

مممممم
از33ممم عبارتند وفرنیک اسک بارز ای :ذیان

عظمت )1 ل) 2ذیان کن ذیان) 3ذیان
ب وآس ن )4گزند س خود بھ ) 5ذیان

ی جسما ذیان

مممممم
ممم

فکر34 ل کن ع شا ل شارفکر.است............. ش ان

مممممم
ست؟35ممم چ م تو و ح خطای ن ب فرق

ل ش بھ و دارد وجود محرک ح درخطای
محرک م درتو و شود می ادراک دیگری

شود می ادراک و ندارد .وجودد

مممممم
ید36ممم ب نام را وفری دراسک ت مث .عالئم

م) 2ذیان )1 رفتار) 4گفتارآشفتھ) 3تو
آشفتھ

مممممم
ممم

درحس37 م است........ تو وفری دراسک م تو ترن ع ی.شا شنوا

مممممم
ممم

38
 

یداری ش ای م تو مغزدرخالل بخش ترن ا. است.......... فعال برو

مممممم
39ممم

معنای بھ منفی م معنای........... تو بھ ت مث م تو ........... است
.است

موجود ای محرک درک محرک/عدم درک
ناموجود ای
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ی نا است ان ود و ی روا شنا ب آس لیدی ات ن

مممممم
ممم

ید40 ب نام را وفری دراسک منفی ای .شانھ

ین )1 درکم چش تماس و عاطفی ی تفاو ی
لم )2حد ت   ALOGIAفقدان
ی )3 اراد  AVOLITIONی

لذت )4 احساس ANHEDONIAفقدان

مممممم
ممم

معناست؟41 چھ بھ وفرنیک اسک درتفکرافراد درشمول افراط
مروط ازاطالعات یم مفا شکیل بھ ش گرا
درتصفیھ بیانگرنقص و است نامروط و

است شناخ .کردن

مممممم
است؟42ممم ل ش چھ بھ ا وفرن دراسک عاطفی استاختالالت وسط سرد عواطف یا یجان

مممممم
43ممم

یا است ک تفاوت وفرنیک اسک نجارو فکری درفرایند تفاوت
کیفی؟

ک

مممممم
ممم

ست؟44 چ وفرن اسک افراد م و مرگ علت ترن کرایج خود

مممممم
45ممم

کدامDSM5در پر روان اختالالت و وفری اسک طیف درگروه
است؟ شده اضافھ اختالل

وتای اسک ت ص
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یی نا است ان ود و ی روا شنا ب آس لیدی ات ن ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

مممممم
ست؟46ممم چ پارانوئید وفری اسک اص شاخص

یداری ش مات تو یا یافتھ نظام ای ذیان
ده گس

مممممم
ست؟47ممم چ پارانوئید وفری دراسک غالب ای ذیان

ب آس و خیانت/ عظمت/ گزند یا حسادت
ی زناشو

مممممم
ممم

ع48 است؟egoمنا بقیھ تراز غ وفری اسک نوع پارانوئیددرکدام

مممممم
ممم

است........... اصطالح49 پارانوئید وفری اسک معادل ی.، پارافو

مممممم
ممم

وفری50 اسک ای پ ت :انواع

پ از ) Iت شدید انحراف و ت مث ای شانھ
مغز ازشی نا عادی، شناخت

پ ش )IIت ا یا فقدان منفی، ای شانھ
ساختاری ات غی از نا عادی، ای ارکرد
سیاردشواراست آن غی بنابراین .است

مممممم
است؟51ممم ی درما روان نوع چھ اسیکزوفری ی درما فردیIPTروان میان یا
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ی نا است ان ود و ی روا شنا ب آس لیدی ات ن

مممممم
ممم

52
چھ بھ و شد مطرح ک چھ توسط رفرنیک سو اصطالح

معناست؟

وفری/ ارلسون اسک و خالقیت ن ب ارتباط
گرا تفکرتدا ن داش و

رفرنیک شاوند: سو خو کھ افرادی
برجستھ درعل م و داشتھ وفری اسک

.بودند

مممممم
ممم

53
ده درمغزمشا داری رو چھ یداری ش مات بروزتو ام ن در

چرا؟ شده؟

فعالیت یابد، می ش افزا ا دربرو خون جران
یابد می ش ا ورنیکھ

و خود ای گفتھ تمایزمیان در ل ومش
است .دیگران

مممممم
54ممم

دو فرایند کدام نده دربرگ ی گسیخت روان تحول د نظرفرو از
است؟ ی روا انھ

من )1 ی گ ل ازش ش پ مرحلھ بھ روی س وا
مجدد )2 برقراری برای ی ا ج ای وشش

ارمن م

مممممم
ممم

ست؟55 چ وفری اسک اره لردر ما ارت مار نظرھ
در)1 کھ است ی فا تحر یجھ ن وفری اسک

می وجود بھ مادرش و نوزاد ھ دوسو ارتباط
تFixation )2. آید امن وعدم ی ا د درمرحلھ
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یی نا است ان ود و ی روا شنا ب آس لیدی ات ن ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

مممممم
ست؟56ممم دا می چھ را وفری اسک علت فردیسالیوان ن ب درروابط اختالل

مممممم
ممم

است؟57 ل ش چھ بھ وفری اسک بیماران ساختارمغزدر

درتوجھ، )1 کھ ی شا پ ای درلوب نجاری نا
رفتار وسازماند طرا ن مچن و ه انگ

ند س ت )2. مرتبط س و اندازه در نجاری نا
روان درافراد کھ مغز ای بطن ای

و است عادی افراد تراز بزرگ گسیختھ
چپ سمت ای بطن تربودن بزرگ ن مچن

ورتکس )3 در ژه و بھ ی نورو ش) 4تبا ا
کھ: م س نا وس آکسون تراکم ش ا

کند می مختل را تدا و ش )5. ارتباط ا
س ی، شا پ ، ا گیج ای درلب تقارن

امپ )6سری یپو وعملکرد م ش ) 7ا
ی ی: سامد شا پ ی قشرجلو نجاری نا
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ی نا است ان ود و ی روا شنا ب آس لیدی ات ن

مممممم
ست؟58ممم چ وفری بروزاسک با پدر سن رابطھ

ت مث ی/رابطھ ا ب آس ش ب احتمال دلیل بھ
م اس روی ژنیک

مممممم
ممم

؟59 ست چ اعصاب شی درحوزه وفری اسک شنا ب س

ن )1 پام دو مفرط سازی آزاد
عالئم )2 ایجاد ب س کھ ن سروتون ی فزو

شود می منفی و ت نفرن )3. مث ی ا نور ش ا
علت ظرفیتenhedoniaکھ ش ا ع

در لذت تجرھ ش ا و ی یجا ارضای
است وفری بوترک )4. اسک آمینو ش ا

ن )ابا (اسید پام دو اری م امینھ اسید کھ
لوتامات )5. است ش یاpcpخوردن: افزا

است، لوتامات ست وئ انتا کھ سیکالین فن
کند می وفری اسک مثل حادی سندرم .ایجاد

مممممم
است؟60ممم تمرکزیافتھ ونھ چ آشفتھ ای وفری دراسک ت حساس

ی)1 درو ای شانھ بھ شدید ت حساس
ی)2 و ب ای شانھ بھ ت حساس عدم
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یی نا است ان ود و ی روا شنا ب آس لیدی ات ن ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

مممممم
ممم

اغلب61 آشفتھ دراسیکزوفری ذیان و م بربدن.است.......... تو متمرکز

مممممم
است؟62ممم ونھ چ آشفتھ وفری دراسک غالب ای ذیان

شود )1 می ک خود منجربھ کھ ی شد . آزار
می )2 خشونت منجربھ کھ بی بزرگ خود

.شود

مممممم
ست؟63ممم چ اتاتونیک وفری دراسک مفرط حرک فعالیت ی ژ و

محرک تاث تحت و است ری ظا دف بدون
ندارند قرار ی و ب .ای

مممممم
64ممم

معناست چھ بھ اتاتونیک ی وفر دراسک افراطی گری منفی ی ژ و
؟

وشش برابر در کھ نامنعطف موض حفظ
مقاوم وضع غی برای کالمی و عم ای

.است

مممممم
شود؟65ممم می نامیده چھ ی عضال جمود صورت بھ حرک اتالی

مممممم
66ممم

پذیرفتھ وسیعا ،کھ شدید اختالالت برای بندی طبقھ نظام ن اول
؟ بود ک چھ بھ شد،متعلق

ن کراپل امیل

مممممم
67ممم

معنای بھ و ،اسک وفری اسک معنای..............  درواژه بھ فری و
توسط........... واژه این و شد.............. است .ابداع

اف ن– ش بلولر– ذ
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ی نا است ان ود و ی روا شنا ب آس لیدی ات ن

مممممم
ممم

بود؟68 چھ وفری اسک اره بلولردر یادی ب ای عالمت

عاطفی )1 درحاالت  affectsاختالل
تدا  )2 associationsاختالل

ی )3 ماند  autismدرخود
د )4 ambivalenceدو

مممممم
69ممم

عالئم این بود؟ نظربلولرچھ از وفری اسک ھ ثانو یا فر عالئم
بودند؟ ونھ چ ن نظرکراپل از

می اص را ا آن ن ل کر کھ ذیان و م تو
ست دا

مممممم
ممم

70
وفری اسک شنا ب س اره بلولردر و ن نظرکراپل شابھ و تفاوت

ست؟ چ

ن کراپل اما ند س دا می زس را ردوعلت
عص ستم س با کھ ج غده اری کژ

بلولر و ست دا می علت را کند می تداخل
بود قائل آن برای مغزی .علت

مممممم
71ممم

توسط وفری اسک درخصوص اری درساز ی سند نا ......... نظرھ
شد .مطرح

مایر

مممممم
معناست؟72ممم چھ بھ شد مایرارائھ توسط کھ اری درساز ی سند نا

نامناسب ی یادگ از رفتاری و شناخ ی آشفت
شوند می نا

مممممم
است؟73ممم ونھ چ وفری اسک شروع ازنظرسن مرد و زن تفاوت

برابر مرد و زن ازنظرشیوع
قبل درمردان شیوع 25زمان

از عد ی25زنان سال
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یی نا است ان ود و ی روا شنا ب آس لیدی ات ن ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

مممممم
؟74ممم معناست چھ بھ وفری دراسک اجتما علت فرضیھ

می وفری اسک موجب س واس نامالیمات
.شوند

مممممم
ممم

75
وفری اسک موثربردرمان ای سون....... و...... دارو می...... پارکی

دارند؟. باشد ن ام بردو ی تاث چھ رکدام

ش ا منظور بھ ن فنوتیاز وفری اسک برای
ن پام ن/دو سروتون بازداری منظور بھ ن لوزاپ

ن ام دو و
L – DOPAمنظور بھ سون پارکی برای

ن ام دو ش افزا و ن سروتون بازداری

مممممم
ست؟76ممم چ باشد می ن پام دو اه گذر کھ مخطط جسم حرکوظیفھ فعالیت ی ن ما

مممممم
ست؟77ممم چ آشفتھ وفری اسک قدی ینام روا ودک یا بفرنیک

مممممم
78ممم

ی شا پ ای درلوب ا وفری اسک بھ مبتال افراد در تقارن ش ا
دارد؟ نام چھ ا گیج و سری س و

اسیون ال ل مغزیا جان دربرتری اختالل
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 ارسال نمایید. 02166475620را به سامانه پیامکی  1 جهت خرید تلفنی نیز عدد

keyhanravan.ir
keyhanravan.ir


یی نا است ان ود و ی روا شنا ب آس لیدی ات ن ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

مممممم
422

علیھ است، انھ ود من ص کننده م
محرک ه

ا پاسوالردیفتیک

مممممم
1ممم

معمو ای درکالس  خفیف عقب مانده ودک شرکت درصورت
سیارمؤثراست؟ ا آن  برای تکنیک کدام

وچک ای ام  بھ ا فعالیت  کردن خرد

مممممم
ممم

ست؟2 چ ذ ای درعقب مانده  حافظھ اص ل ذمش ای پردازش 

مممممم
ممم

است؟3 ی ی ژن ازعوامل نا ذ ای ی  ازکم توانا درصد 25چند

مممممم
ست؟4ممم چ ی نا است ان ود آموزش نظام دف

تا )1 بالقوه ای استعداد ی وفا ش بھ کمک
ممکن ا)2حداک ی  ناتوا نھ ا ی  توانا بھ توجھ

مممممم
ممم

معناست؟5 چھ بھ ی نا است ان ود درمورد عادی سازی کرد رو

تحصیل عادی درمدارس ان ام حد تا این کھ
بروند مخصوص مدارس بھ ی زما فقط و کنند

حداک ره وری ان ام عادی درمدارس کھ
باشند .نداشتھ

ی نا است ان ود و ان ود ی روا شنا ب آس
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ی نا است ان ود و ی روا شنا ب آس لیدی ات ن

مممممم
معناست؟6ممم چھ بھ ی نا است ان ود درمورد یکپارچھ سازی کرد رو

در ی نا است ان ود ادغام بھ ش گرا
ند س عادی ان ود وسیع ترکھ .جامعھ ای

مممممم
7ممم

براحساس ذ عقب مانده ش آموز دا غلبھ بھ روش کدام
می کند؟ کمک عطاف پذیری ا وکسب ناامیدی

بازی

مممممم
است؟8ممم اختالل کدام ذ ی توانا کم ع شا علت ن دوم

سندرمXسندرم یا فراجایل یا شکننده
بل ن مارت

مممممم
ممم

9
)فراجایل (شکنندهXسندرم

؟ رفتاری ای ی ژ و ؟ ری ظا ای ی ژ و

بزرگ )1 ای وش وتاه/ سرو مفاصل/ قد
شدید سرن اکتا صورت/ قابل مبتال ای فرد

از عد ا بیضھ ی بزر و بزرگ وش و دراز
باالی )2بلوغ ان اختالالت / ADHDم
ی ده/ یادگ گس رشدی در/ اختالالت نقص

مراه بھ ع سر تکراری لم ت مانند لم ت
عبارات ساخت برای ا واژه اختالالت

مممممم
ممم

؟10 ند س ا کروموزوم کدام یک آکروسن ای 22،15،13کروموزوم
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یی نا است ان ود و ی روا شنا ب آس لیدی ات ن ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

مممممم
ممم

برجستھ؟11 بالی عالئم علت؟ دان، سندرم

شماره کروموزوم شدن تا سھ یا  : 21ترایزومی
 X2 = 47علت

مادر )1 باالی سن دلیل دیگر) 2بھ درحالت
46 = X2ای کروموزوم قطعات و است

کروموزوم15یا22یا13شماره می21روی
ند بالی. چس بھ: عالئم نزدیک ای چشم

ومورب وچک/ م وچک/ سر / چشم
ل ش بھ چشم حدقھ دراطراف سفید نقاط

یھ/ دایره درعنی ای وه ق و سفید ای / لکھ
وصاف ن سر سرگرد/ عقب در/ جلوی

ضعیف مورد رفلکس نوزادی
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ی نا است ان ود و ی روا شنا ب آس لیدی ات ن

مممممم
ممم

؟12 بالی عالئم علت؟ گرھ، صدای سندرم

ازکروموزوم: علت جزی ن رف ن ب عدم5از یا
آن ی شیمیا مواد فعالیت

وچک: عالئم و/ جمجمھ مورب ا چشم
ا آن ن ب اد ز افتاده/ فاصلھ ن پای ا / وش

رانده وعقب وچک ی/ آرواره ماند عقب
ندارد/ ذ .درمان

مممممم
ممم

13
سفا روزا الو ؟: سندرم بالی عالئم ؟ علت دیگر؟ نام

ژه؟ و عالمت

پاتو شماره: علت. سندرم کروموزوم ترایزومی
بالی13 افتاده: عالئم ن پای ای / وش

ولب ان د درسقف اف ش ی/ وجود شا پ
اضا/ برآمده انگشتان اختالالت/ وجود

خفیف حرک ای وقفھ و افق/ پوس خط
ژه و عالمت ا دست درکف بارز و : واحد

ی ا بو بخش رشد ی نارسا
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یی نا است ان ود و ی روا شنا ب آس لیدی ات ن ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

مممممم
ممم

ست؟14 چ ادوارد سندرم بالی عالئم

عمیق ذ ماندی عمرکم/ عقب الغر/ طول
سربرآمده/ وضعیف م/ س بھ ای دست

ن ب از زود دست کف خطوط ع کرده گره
رود م/ می بھ انگشتان و وچک وش

وچک تناس اه دست یده چس

مممممم
ممم

ست؟15 چ ادوارد سندرم شمارهعلت کروموزوم 18ترایزومی

مممممم
ست؟16ممم چ اپرت سندرم شمارهعلت درکروموزوم 10اختالل

مممممم
ممم

ست؟17 چ آپرت سندرم بالی عالئیم

ستھ بدن اعضای و درصورت ود مش نقایص
مغز رشد اتمام از قبل جمجمھ ای مرز شدن

ای جمجمھ فشاردرون ش ی/ افزا پیوست
انگشتان

مممممم
ست؟18ممم چ پرادرو سندرم کروموزومعلت از ی وچ بخش 15حذف
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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 
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