
ی نام او :.  .: بھ نام 

ژه  ام و عمق  یمطالعھمی دانیم کھ یک مطالعھ ی عل حرفھ ای (بھ و ــــــــــــ 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  است ب

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 ســـول موثرتر و  وریک ی  ات از این درس اســـت کھ بھ  روان درما ین ن اری گرامی حاوی مهم م ش خانموشـــش  رتبھ ، مرم وحیدم

وی ، برتر شنا بالیرشتھ دا اهمقطع  روا ش تهیھ شده است. این مجموعھ کھ  و مشاور تخص مجموعھ کیهان تهران ارشنا ارشد دا

ی کوریاز مباحث  نکتھ مهم 500 در مجموع  شــامل وتاه و شــبھ روان درما ــ  ارت اســت، از دو جهت مفید بھ نظر -بھ صــورت ســواالت دارای پا فلش 

شــــ جنبھمی رســــد،  ات کھ ب ژه شــــده اســــت. دوم آنکھ، اول آنکھ در این مجموعھ بر مهم ترن ن ند تأکید و ســــ وری دارند، موردی تر و حفظی تر  ی کن

یت مطالب -مان طور کھ ذکر شـد حالت پرسـش شـ درگ می کند و بھ چالش می کشـد برای تث ن شـما را ب ـ بودن این مجموعھ از این جهت کھ ذ پا

ای بزرگ شـــــــــــما عززان داشـــــــــــتھ در  وچک در کســـــــــــب موفقیت  رچند  م ســـــــــــه  د بود. امیدوارم کھ این مجموعھ  ارآمدتر خوا حافظھ ی بلندمدت 

یح این مجموعھ ــــــ یم بود. مطالعھ   شــــــرفت این مجموعھ خوا شــــــنهادات و انتقادات شــــــما عززان در جهت پ با  باشــــــید. با کمال میل پذیرای نظرات، پ

سایت کیهان (صورت می روش خا ی آن لطفًا بھ و د کھ برای یادگ ان ) بخش www.kayhanravan.irگ  مراجعھ نمایید. دانلود رای

                        
   گروه مشاوران کیهان
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ل    مجموعه مهمترین نکات روان درمانی کوري   ارشد و دکتري روان شناسی- کیهان 

مذامبلمس
ن ع

ست؟27 کرد گشتال ک یانگذار رو ب
یانگذاران فرز و لورا پرلز، : ب
ای اص ت  نگ : ص یام وارو م

پولس

مذامبلمس
ن ع

ند؟28 س ی ک ای اص رفتار درما ت  ص
، آرنولد الزاروس، و . ی اف اسکی

ت بندورا آل

مذامبلمس
ن ع

د؟29 ار می ی  در حل مشکالت رفتاری خاص چھ اصو را بھ  یرفتار درما اصول یادگ

مذامبلمس
ن ع

ای اص درمان شناخ30 ت  ند؟-ص س رفتاری ک
ت اص ی: ص بک، ژودیت . آرون 

بک، دونالد مایکنبام

مذامبلمس
ن ع

ست؟- از نظر درمان شناخ31 تفکررفتاری نقش اص موثر در رفتار چ

مذامبلمس
ن ع

ی 32 ی عقال ت اص رفتاردرما ست؟– ص ی ک سیجا ت ال آل
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ارشد و دکتري روان شناسی   -   کیهان  مجموعه مهمترین نکات روان درمانی کوري

مذامبلمس
ن ع

ی 33 ی عقال ست؟– رفتاردرما ونھ درمان ی چ یجا

، و  ، شناخ سیار آموز ی   درما
عم گراست کھ بر نقش تفکر و 
ی بھ عنوان علت  ای عقید نظام 
.مشکالت  تأکید می کند

مذامبلمس
ن ع

ی بر چھ نظرھ ای استوار است؟34 نظرھ انتخابواقعیت درما

مذامبلمس
ن ع

ست؟35  مسؤلیت پذیری درمانجو در زمان حالتاکید نظرھ انتخاب بر چ

مذامبلمس
ن ع

ند؟36 س س ک یانگذاران درمان فمن ب
س،  ن زرب ا ارول ن بیکر میلر،   ج
ن، و لورا براون اولیوا اسپ

مذامبلمس
ن ع

ست؟37 س چ ی اص درمان فمن وب روان شناخ زناننگرا سر

مذامبلمس
ن ع

38
اه اجتما  ت، خود پنداره، - جای و ی  ل گ سیا زنان، ش

ی زنان یجا ا، و سالمت  ا و آرزو .است…… دف 
س تمرکز درمان فمن
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ل    مجموعه مهمترین نکات روان درمانی کوري   ارشد و دکتري روان شناسی- کیهان 

مذامبلمس
ن ع

ند؟39 س ست مدرن ک کرد  ای اص رو صی
ل  سو کیم برگ، مای يو ِد شازر، ای  اس
ستون د ا وایت و دیو

مذامبلمس
ن ع

40
م در ارکردن روی . ……مسئلھ م ن خانواده و  غی دادن فرد، شناخ

.آن است
ست درمان س

مذامبلمس
ن ع

ست؟41 ص درمانگربر اساس تحقیقات عمل اص درمان موفقیت آم چ مرکزت 

مذامبلمس
ن ع

ست؟42 ی چ ین بخش آموزش روان درما م ارآموزاناز نظر یالوم  م ی شدن  روان درما

مذامبلمس
ن ع

ارآموزان ضروری است؟43 ی شدن  چرا روان درما
ی انتقال متقابل و  ت یادگ بھ ج
ی از آن جلوگ

مذامبلمس
ن ع

ست؟44 ده ک داف در درمان بھ ع ن کردن ا عی درمانجومسئولیت 

مذامبلمس
ن ع

ی است؟45 ا ی درمانگران شامل چھ مولفھ  ست ارتشا ش و م ا، دا عقاید و نگرش
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ارشد و دکتري روان شناسی   -   کیهان  مجموعه مهمترین نکات روان درمانی کوري

مذامبلمس
ن ع

ست؟46 ار چ مسائل درمانگران تازه 
حل و فصل کردن اضطراب و تردید 
ت بھ خود س

مذامبلمس
ن ع

ی اصل محرمانھ بودن اطالعات را می توان نقض کرد؟47 چھ زما
ب زدن درمانجو بھ خود یا  ان آس ام
دیگران

مذامبلمس
ن ع

ارآمد بھ عوامل 48 ی.مشکالت فرد می پردازد. …و .. …یک نظرھ مشاوره  ن اجتما و فر

مذامبلمس
ن ع

ی بر چھ اساس است؟49 ایص اختالالت روا شانھ  وی  بر اساس ال

مذامبلمس
ن ع

50
یص از نظر یالوم ش : مشکالت عمده  ا ش،  محدود کردن بی

ی و .است..…ارتباط درما
ی معطوف بھ مقصود و ش  پ

مذامبلمس
ن ع

ست؟51 ی چ کرد  یخطر رو ن غفلت از عوامل قومی و فر

مذامبلمس
ن ع

ست؟52 ارست مشاوره چ انھ در  منظور از روابط چند
ت بھ  س مزمان  ن چند نقش  داش

)معلم ودرمانگر(درمانجو

 8 



ل    مجموعه مهمترین نکات روان درمانی کوري   ارشد و دکتري روان شناسی- کیهان 

مذامبلمس
ن ع

ا53 انھ در بر موقعیت  انھ و چند اجتناب ناپذیر.است… ..روابط دو

مذامبلمس
ن ع

ست؟54 ار بالیتاکید مدل بولدر بر چ تحقیق و 

مذامبلمس
ن ع

یاد بر چھ اص استوار است؟55 د ب ارست شوا
د  سودمندی مداخلھ بر اساس شوا
تجری

مذامبلمس
ن ع

ست؟56 د چ یدو از نظر فرو ی یا لی دف غرایز زند سان  بقای فرد و نژاد ا

مذامبلمس
ن ع

ست؟57 د چ سان از نظر فرو ل سایق پرخاشگریچالش اسا نژاد ا کن

مذامبلمس
ن ع

، اجتما.است.. …،فراخود عنصر..…،خودعنصر..…اد عنصر58 ، روان شناخ زس

مذامبلمس
ن ع

اصل واقعیتخود طبق کدام اصل عمل می کند؟59
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ارشد و دکتري روان شناسی   -   کیهان  مجموعه مهمترین نکات روان درمانی کوري

مذامبلمس
ن ع

ای روان شناخارتباط دارد.. …و. …فراخود با60 یھ   ا و تن پاداش

مذامبلمس
ن ع

61
ست؟ اوی چ دف درمان روان 

شیار ای نا ه   شیار کردن انگ

مذامبلمس
ن ع

ست؟62 د چ ، روان رنجور، اخالسھ نوع اضطراب از نظر فرو واق

مذامبلمس
ن ع

ل خارج شدن غرایزاضطراب روان رنجورنا ازچھ تر است؟63 ازکن

مذامبلمس
ن ع

ونھ تر است؟64 ترس از وجداناضطراب اخال چ

مذامبلمس
ن ع

65
دید شدن ای روان رنجور و اخال در اثر  درون . ……اضطراب 

.ص برانگیختھ می شوند
عادل قدرت

مذامبلمس
ن ع

ای دفا در چھ سط عمل می کنند؟66 سم  ان شیارم نا
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ل    مجموعه مهمترین نکات روان درمانی کوري   ارشد و دکتري روان شناسی- کیهان 

مذامبلمس
ن ع

ست؟67 ای دفا چ سم  ان ت اص م ار یا تحرف واقعیتخصوص ان

مذامبلمس
ن ع

سم دفا است؟68 ان شیاری کدام م ی از  ی اراده چ ی راندن  و سر

مذامبلمس
ن ع

ست؟69 ای دفا چ سم  ان ی از ساده ترن م اری ان

مذامبلمس
ن ع

70
انھ  شان دادن فعاالنھ ت دید کننده بھ صورت  انھ  دفاع علیھ ت

سم دفا است؟ ان مخالف کدام م
ش وارونھ واک

مذامبلمس
ن ع

71
ای غ قابل قبول بھ دیگران کدام  انھ   ت دادن امیال و ت س

سم دفا است؟ ان م
فرافک

مذامبلمس
ن ع

72
دید  ا از موضوع  ا بھ وسیلھ جابجا کردن آ انھ  تخلیھ کردن ت

سم دفا» دف امن تر«کننده بھ  ان .است. ……م
ی جابھ جا

مذامبلمس
ن ع

73
ا  ای خاص و مالیم کردن ضرھ مرتبط با ناامیدی   توجیھ رفتار 

سم دفا  ان .است.. …م
 دلیل ترا
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ارشد و دکتري روان شناسی   -   کیهان  مجموعه مهمترین نکات روان درمانی کوري

مذامبلمس
ن ع

74
ای دیگری کھ  منحرف کردن انرژی ج یا پرخاشگری بھ مجرا 

است چھ دفا است؟ ن برانگ اه تحس سند و  جامعھ 
ش واال

مذامبلمس
ن ع

س روی برگشت بھ مرحلھ قب رشد چھ دفا است؟75  وا

مذامبلمس
ن ع

76
سم » بلعیدن« فرو دادن و  ان ای دیگران کدام م ا و معیار  ارزش
دفا است؟

درون فک

مذامبلمس
ن ع

77
ت برای  ای درک شده یا پرورش دادن صفات مث مخفی کردن ضعف 

سم دفا است؟ ان ا کدام م ان کردن ضعف ج
ان ج

مذامبلمس
ن ع

78
ت ارزشمند  ا، یا افراد موفق ج ا، سازما دف تمایل بھ اتصال با 

سم دفا ان .است.. …شناختھ شدن م
مانندسازی

مذامبلمس
ن ع

اوی امروز منتقل کرده است؟79 تاکید بر عوامل اجتماارکسون چھ مباح را بھ روان 

مذامبلمس
ن ع

80
ست  ی اعتمادی چھ دوره ا از نظر ارکسون مرحلھ اعتماد در برابر 

ست؟ یادی آن چ وی ب ون
ی، امید سال اول زند

 12 



ل    مجموعه مهمترین نکات روان درمانی کوري   ارشد و دکتري روان شناسی- کیهان 

مذامبلمس
ن ع

81
د متناظر با مرحلھ ارکسون است …… مرحلھ مقعدی در نظرھ فرو

یادی آن وی ب .است. …ون
 خود مختاری در برابر شرم و تردید، 
اراده

مذامبلمس
ن ع

82
ب متناظر با چھ ۶-۳سن  د و ارکسون بھ ترت ی در نظرھ فرو  سال

ست؟ مرحلھ ا
ار در برابر احساس گناه ، ابت آل

مذامبلمس
ن ع

ست؟83 ار در برابر احساس گناه چ یادی مرحلھ ابت وی ب دفن

مذامبلمس
ن ع

84
د مروط بھ چھ س و متناظر با کدام  ی در نظرھ فرو فت مرحلھ 

مرحلھ نظرھ ارکسون است؟
و دررابر ۱۲-۶ ت  ی ،   سال

حقارت

مذامبلمس
ن ع

ست؟85 و دررابر حقارت چ ت  یادین مرحلھ   وی ب ین ست شا

مذامبلمس
ن ع

86
ی بر اساس نظرھ ارکسون بر  کشمکش اص در دوران نوجوا

ست؟ چ
وت در برابر سردرگ نقش  

مذامبلمس
ن ع

ی بر اساس نظرھ ارکسون87 یادی دوران نوجوا وی ب وفاداری.است. …ن
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ارشد و دکتري روان شناسی   -   کیهان  مجموعه مهمترین نکات روان درمانی کوري

مذامبلمس
ن ع

88
ی را  ی در نظرھ ارکسون چھ نام دارد و چھ محدوده زما دوران جوا

د؟ در برمیگ
، صمیمیت در برابر انزوا۳۵-۱۸

مذامبلمس
ن ع

ی بر اساس نظرھ ارکسون 89 یادی دوران جوا وی ب عشق.است.. …ن

مذامبلمس
ن ع

90
ی را  سا در نظرھ ارکسون چھ نام دارد و چھ محدوده زما دوران میا

د؟ در برمیگ
ود۶۰-۳۵ ی در برابر ر ، زایند

مذامبلمس
ن ع

سا بر اساس نظرھ ارکسون 91 یادی دوران میا وی ب مراقبت.است.. …ن

مذامبلمس
ن ع

92
آخرن مرحلھ رشد در نظرھ ارکسون چھ نام دارد و چھ محدوده 

د؟ ی را در بر میگ زما
ام در برابر ۶۰ عد، ا ی بھ   سال

ناامیدی

مذامبلمس
ن ع

ست؟93 ی بر اساس نظرھ ارکسون چ یادی دوران پ وی ب خردن

مذامبلمس
ن ع

ور است؟94 ست و بھ چھ مش اوی کالسیک چ ور بھ صفحھ سفیدموضع درمانگر روان موضع خن مش
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ل    مجموعه مهمترین نکات روان درمانی کوري   ارشد و دکتري روان شناسی- کیهان 

مذامبلمس
ن ع

او کالسیک موضع  خن دارند؟95 برای پروراندن رابطھ انتقاچرا درمانگران روان

مذامبلمس
ن ع

ور است؟96 اوی بھ چھ مش »قاعدة اسا«فرایند تدا آزاد در روان

مذامبلمس
ن ع

97
او در فرایند  متصور شده است کھ .. ………رابطة درمانجو با روان 

اوی است کرد روان  .محور رو
انتقال

مذامبلمس
ن ع

98
ی  ود ا از اوایل  شیار کھ اغلب آ ای نا اوش مواد و دفاع 

ند  .نام دارد.. ………سرچشمھ می گ
ش  فرایند کسب بی

مذامبلمس
ن ع

99
ی اوی مستلزم دوره طوال ی در روان ت بھ …… غی درما در یک ..…س

ی امن است .رابطھ درما
نھ ای  ک و ی، ال ش یا بی

مذامبلمس
ن ع

ونھ است؟100 اوی ارتباطی امروزی موضع درمانگر چ اوی کالسیکدر روان فعال تر از روان

مذامبلمس
ن ع

101
ت دادن آن بھ  س عارضات دوران اولیھ رشد و  اره  تجرھ دو

.است. …درمانگر
فرآیند انتقال
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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(

 

 

 

http://www.kayhanravan.ir/fa/arzyabijozavat.aspx
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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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