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 فصل اول: کلیات
 

 وجود دارد. از نظر علمی و کاربردی بین دو واژه راهنمایی و مشاوره تفاوتهایی

 تعاریف راهنمایی -الف

ست. راهن ستگی دارد مایی با ارزشراهنمایی به معنی داللت و هدایت و رهبری کردن ا در ارتباط با  وهای فرد راهنما ب

صی پیدا مینگرش شخ شیوهها و اعتقادات وی معنی خاص و م تی آنانی حهای اجرای راهنمایی برای افراد گوناگون، کند. 

شابهی دارند شکالت به ظاهر م شیوه -که م ست. راهنمایی به طور مطلق و با  سان برای همگانمتفاوت ا ابل اعمال ق ای یک

 نیست.

هنمایی به راهنمایی به عنوان یک مفهوم نظری عبارت استتت از کمک به فرد در زمینم مشتتخا و از دیدگاه معینی، را

ششعنوان یک امر تربیتی، مجموعم تالش ست که دانشها و کو شناختن خویش در تماهایی ا می ابعاد آموزان را در بهتر 

شتتتود که از ها و فرایندهایی اطالق مینوان یک خدمت تربیتی به مجموعم روشدهد. راهنمایی به عوجودشتتتان یاری می

ظر چند تن از برای آشتتتنایی با ن انجامد.آموز میطریق ایجاد رابطم یاری دهنده با مراجع، در نهایت به حل مشتتتکل دانش

 شود:نظران حیطه راهنمایی، به چند نمونه اشاره میصاحب

شتتت،لی،  هایی را که در زمینهکند تا بتواند فرصتتتتند که راهنمایی به فرد کمک می( معتقد1956) دانیل و شااتل ل

وه از طریق بخش استفاده کند. بعالها در جهت تأمین زندگی رضایتتحصیلی و شخصی برایش وجود دارد، بشناسد و از آن

گردد. آموزان ممکن مییق دانشهای آموزش و پرورش تسهیل و تسریع و شناخت استعدادها و عالراهنمایی، نیل به هدف

 شود.همچنین برقراری ارتباط سازنده و مؤثر با محیط میسر می

هایش را ها و محدودیت( راهنمایی به معنای کمک منظم و ستتنجیده به فرد استتت تا بتواند توانایی1961) میلربه نظر 

 ا ببرد.رد و از امکاناتش بیشترین بهره اش تصمیم درست و مناسبی بگیربشناسد و در نهایت در زمینه مورد عالقه

ست که باعث افزایش کارآم1962) راجرزبه اعتقاد  شناخت خود و محیط ا سی راهنمایی،  سا صلی و ا دی و ( هدف ا

ه آگاهی و برستتاند. به نظر راجرز فرد از طریق راهنمایی شتتود و عملکرد انستتان را به حداکیر میشتتادتر زیستتتن فرد می

 رسد.یابد و به رشد شخصی و اجتماعی بیشتری میاره حال و آینده خود دست میشناخت بیشتری درب

به  ( معتقد استتتت که راهنمایی به عنوان یک ستتتازه تربیتی، به معنای تداری تجربیاتی استتتت که1965) آربتکل

 کند.  آموزان در فهم خویشتن کمک میدانش
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ایی است که انسان را در خودشناسی و آشنایی با پیرامون یاری ( راهنمایی تالش پوی1974) 2و اِس ون 1ِشرتزِربه نظر 

 دهد.می

سلربه اعتقاد  ستتازد و اه میها و امیال و ترجیحاتش آگ( راهنمایی فعالیتی استتت که انستتان را از توانایی1975) ترک

 د.هایش، در جهت زندگی بهتری گام بردارها و محدودیتشود که فرد پس از شناخت تواناییموجب می

های تحصیلی و ش،لی و شخصی را به درستی ( راهنمایی کمک به فرد است تا بتواند فرصت1956) 3دانیلمکبه نظر 

( راهنمایی کمک 1974) 4و آگاهانه تشخیا دهد و از هر موقعیت بیشترین استفاده و بهرة ممکن را ببرد. به نظر پاترسون

های گوناگون های خود را بشتتناستتد، رتفار و حاالتش را در موقعیتدودیتها و محمند به فرد استتت تا بتواند توانایینظام

سبی برگزیند، و در  ش،ل منا صیلی اتخاذ کند،  سبی در زمینم تح صمیم منا شکالت توفیق یابد، ت سازد، در حل م متعادل 

دهد تا آگاهانه اری مینهایت به حداکیر رشتتد و کمال برستتد. از این رو راهنمایی با افزایش رشتتد در همم جوانب، فرد را ی

مند و سازمان های نظامای است که از طریق یک سلسله فعالیتتصمیمات مناسبی اتخاذ کند. راهنمایی فرایند یاری دهنده

سان می های بالقوه فرد در نظام آموزش گیری از حداکیر تواناییانجامد و موجبات بهرهیافته به رشد متعادل و همه جانبم ان

شد دانشآورد. راهنمایی و آموزش و پرورش تفکیکفراهم میو پرورش را  سریع ناپذیرند. از این رو، راهنمایی، ر آموزان را ت

 گیرد:تر شدن موضوع، اجزای تعریف فوق مورد بررسی قرار میکند. برای روشنو تسهیل می

مر مداوم و اآید، این موضتتوع ای استتت. همان طور که از معنای کلمه فرایند بر میدهندهراهنمایی فرایند یاری -1

است.  مستمری است و به همین اعتبار انجام عمل راهنمایی در تمام مقاطع سنی و تحصیلی محرز و ضروری

رند. در عین ها در تمام سنین به راهنمایی نیاز داشود. همم انسانگاه متوقف نمیرشد، یک فرایند است و هیچ

 یی برای افراد مختلف متفاوت است.حال، نوع، شدت، میزان، و زمان راهنما

سله فعالیت -2 سل شکیل میراهنمایی از یک  سط خوشود. راهنما از طریق مجموعه فعالیتها ت د او و هایی که تو

 دهد. پذیرد فرد را در نیل به هدف یا اهدافش یاری میافراد دیگر انجام می

سازمان -3 سات و افراد متعدد در انجام راهنماییهمکاری  س شارکت د ها و مؤ یگران و ضرورت تام دارد و عدم م

را فقط به  های راهنماییتوان اجرای برنامهستتازد. نمینبودن منابع ارجاعی، راهنمایی را با شتتکستتت مواجه می

ضرور سپرد، بلکه همکاری همگان و تمام افراد و مؤسسات جامعه در موفقیت برنامه، عامل  ی محسوب راهنما 

 ای دارد.کنندهشود و نقش تعیینمی

                                                           
1 Shertzer  
2 Stone  
3 Mc Daniel 
4 Patterson  
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ازمان باشد، سیافته هستند. در صورتی که اجرای راهنمایی تابع نظم و مند و سازمانهای راهنمایی نظامفعالیت -4

شده راهنما بخوبی می شی به اهداف تعیین  شتن بداند که کار را چگونه و از کجا آغاز کند و با چه رو سد. دا ر

 گردد.بینی عواقب کار میت و نیز موجب پیشجویی در وقنظم و سازمان در راهنمایی باعث صرفه

سان می -5 شد متعادل و همه جانبم ان سان موجود پیچیده و پر از راز و رمراهنمایی به ر ست و در انجامد. ان زی ا

ر یکدیگر تأثیر ابعاد جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی و اخالقی قابل مطالعه و بررسی است. ابعاد وجودی انسان ب

 جدا از هم قابل بررسی نیستند.متقابل دارند و 

سی توانهای بالقوهگردد که فرد از تواناییراهنمایی موجب می -6 ستفاده را ببرد. هر ک های بالقوه اییاش حداکیر ا

وری برسند. تواناییهای بالقوه با ها و امکانات به حداکیر بهرهمتفاوتی دارد که از طریق راهنمایی باید این توانایی

 ف است. استعداد متراد

رورش را آموزش و پ راهنمایی و آموزش و پرورش از یکدیگر غیرقابل تفکیک هستتتند و استتتفاده از راهنمایی، -7

شد، احتمال آموز سازد.مؤثرتر و کارآمدتر می شتری برخوردار با ش افزایش هرچه یادگیرنده از قدرت دری بی

 یابد.می

 

 تعتریف مشتوره -ب

شاوره یک نوع دادن پند و اندرز سؤاالت و یافتن راهنیست م سخ دادن به  ست، پا ست، د شکالت نیز نی ور دادن و حل م

شاوره یعن ست. م سیر مراجع هم نی ست، تجزیه و تحلیل و تف ست، دادن اطالعات نی ی همکاری تعیین تکلیف کردن نیز نی

ستن.  شتوره»کردن و رأی دیگری را در کاری خوا سروکار دارد. هر گاه ف «م سازگاری، ررد در جریان با افراد بهنجار  شد، 

صمیم شکلی روبهگیری، تعامل اجتماعی و موفقیتت ش،لی و خانوادگی با م صیلی،  شاهای تح شود از خدمات م ای ورهرو 

 کند.استفاده می

( مشاوره جریانی است که در 1974اند. به نظر پاترسون )نظران مختلف به طرق گوناگونی تعریف کردهمشاوره را صاحب

ضرورت دارد. مراجع معموالً با مسئله و مشکلی عاطفی مواجه است و مشاور  6و مشاور 5د ارتباط خاص بین مراجعآن وجو

 حل برای مشکالت عاطفی تخصا دارد. در ارائم راه

حلی برای مشکلش پیدا کند. پاترسون مشاوره کند تا راه، به مراجع کمک می7ایمشاور از طریق برقراری رابطم مشاوره

آورد. زیرا ند دادن و تلقین عقاید را مشاوره به حساب نمیشمارد و ارائم اطالعات صرف و پیکی از خدمات راهنمایی میرا 

ای که الزمم درمان استتت وجود ندارد و مشتتاور صتترفاً افکار و عقایدش را برای دیگران بیان در این موارد، ارتباط مشتتاوره

 کند.می

                                                           
5 client 
6 counselor 
7 Counseling relationship 
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 کند که:می او در بیان مفهوم مشاوره اشاره

 گیرد و مطالب و محتوای آن محرمانه است.مشاوره به صورت کامالً خصوصی صورت می -1

 شود.هایی برای مراجع مشخا و بر او تحمیل میدر مشاوره همانند تمام روابط دیگر، محدودیت -2

صاحبه انجام میشرایطی که باعث ت،ییر رفتار مراجع می -3 شاوره گیرد. )توجهشود، از طریق م مترادف با  شود که م

 مصاحبه نیست.( 

 گوش دادن در مشاوره وجود دارد ولی همه مشاوره گوش دادن نیست. -4

شاور، مراجع را دری می -5 شاوره به مقدار زیادی به ایجاد رابطه متنم سه م سنه کند. از طرفی، موفقیت جل سب و ح ا

 بستگی و رابطه حسنه نقش کلیدی در فرآیند مشاوره دارد.

شرایطی ب -6 شاوره به منزله فراهم کردن  سه م صورت ارادی تأکید دارد و جل شاور بر ت،ییر رفتار به  سهیل این م رای ت

 ت،ییر ارادی است.

ساس کنیم رنج -7 ست با مطالعه یک کتاب اح ست. ممکن ا شخا ا شخا با  شاوره، یک نوع تماس  هایمان کاهش م

. به عبارت تواند مشاوره باشدم شخا با شخا وجود ندارد، این کار نمییافته است ولی چون در این عمل، تماس مستقی

 دیگر دریافت اطالعات یا تسکین آالم از راه مطالعه کتاب، مشاوره نیست.

شاور و مراجع مشود از نوع قراردادی است که در آن ای که بین مشاور و فرد متخصا با مراجع برقرار میرابطه مشاوره

رفین حقوق کنند و در این رابطه قراردادی هر یک از طدت معینی با یکدیگر مالقات و همکاری میبرای هدف مشخا و م

 های خاص خودش را دارد.و مسئولیت

( مشاوره فرایندی تخصصی بین مراجع و مشاور است که از طریق آن مراجع با کمک مشاور به 1961) 8به نظر آرباکل

 کند.بررسی و تحلیل مشکلش اقدام می

شاور که از پیروان مکتب روان 9عقیدة دینک مایر به شاوره جریان فعال و پویایی بین مراجع و م ست، م سی فردی ا شنا

 شود.ها و رفتار و در نهایت شیوة زندگی فرد از طریق مشاوره دگرگون میاست که از طریق آن اعتقادات و نگرش

سون سازش مراجع1950) 10به اعتقاد رابین شاوره،  سئولیت ( از طریق م پذیری و بلوغ عاطفی با خود و دیگران و نیز م

 یابد.وی افزایش می

 شود.کند که در آن بر یادگیری تأکید میای آموزشی بین مراجع و مشاور تلقی می( مشاوره را رابطه1957) 11گوستاد

                                                           
8 Arbuckle  
9 Dinkmeyer  
10 Robinson  
11 Gustad  
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سله تماس1956به نظر مک دانیل ) سل شاوره یک  ست که از ( م شاور و مراجع ا ضوری بین م راجع این رهگذر مهای ح

گیرد. ا یاد میرهای مؤثرتر سازگاری با خود و دیگران وشد و روشها و امکاناتش تشویق میها و طرحبه تفکر دربارة نگرش

 دارد.  در این دیدگاه، احترام به مراجع و تشویق او به کسب بینش جدید به منظور ت،ییر رفتار وی نقش بسزایی

سلر ) شد، بلکه نق( در 1957به عقیدة ترک شاور با شکالت آنی مراجع مدّنظر م صرفاً حل م شاوره نباید  صلی و م ش ا

کری مراجع فاساسی مشاوره ایجاد و توسعماعتماد به نفس و استقالل و افزایش قدرت مبارزه با مشکالت و گسترش رشد 

 است.

 .انجامد( مشاوره فرایندی آموزشی است که به رشد شخصیت فرد می1954) 12ویلیامسون

ستون ) ود و مناسباتش ای است که بدان وسیله مراجع مطالبی را درباة خ( مشاوره فرایند یادگیری1974به نظر شرتزر و ا

 گیرد.یاد می

 رد.فافزایش کارایی  -2افزایش آزادی فرد،  -1درمانی عبارتند از: ، دو هدف مشاوره و روانبالکربه نظر 

ها دارای وجوه مشترکی است. درمانی و مددکاری اجتماعی قرار دارد و با آنروانهای یاورانه از قبیل مشاوره جزء حرفه

 های یاورانه عبارتست از:وجوه مشتری حرفه

 توان آن را ت،ییر داد.رفتار آدمی معلول علتی است، با شناخت علت می -

 کوفا سازند.های خویشتن را شییهای یاورانه کمک به افراد است تا عملکرد بهتری داشته باشند و تواناهدف حرفه -

 ها بر پیشگیری تأکید دارند.این حرفه -

 ها رابطه یاورانه است.وسیله اصلی کمک در این حرفه -

  

                                                           
12 Williamson  



 

 شما در حال مطالعه بخشی از مجموعه کامل این اثر هستید.

 نمائید.پیامک   02166475620را به سامانه  جزوه در صورتی که آن را مفید دانستید، واژه

  رایگان : هانقاط تهران و شهرستانتمام به  «مجموعه جزوات»هزینه ارسال 
 (دارای کد رهگیری-پست پیشتازپیک یا به وسیله )

 

 با کمک دانشجویان ممتاز این رشتهکیهان، مشاوره کارشناسی ارشد مجموعه جزوات ویژه آزمون 

  تهیه شده است. «صرفاً برای کسب رتبه تکرقمی»

 صورت تایپ، ویرایش، چاپ و صحافی شدهبه این جزوات 

 شناسی و مشاوره کیهانتنها از خود مرکز خدمات روان

 با یک تماس قابل تهیه هستند. و به سادگی

 

 کیهان چقدر مطمئن هستند ؟  جزوات

 : کلیک کنیدها را بخوانیداین گزارش

 

 

  

 

 

 

 

 

http://kayhanravan.ir/fa/news42.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/news42.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/news42.aspx
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 روان درمتنی  مشتوره

در مشاوره مسایل حاد و عاطفی کمتر  -

 شود.مطرح می

 توجه به امر شناخت در مراجع -

نسبت به مراجع و نگرانی او نگرش  -

 تری وجود دارد.میبت

توجه بیشتر به اموری است که در حوزه  -

 آگاهی فرد قرار دارند.

 

 

نوع مستیل 

 مدنظر

های روانی تر به مسایل و ناراحتیبیش -

تر رسیدگی شدیدتر و در مدت طوالنی

 شود.می

نسبت به حل مشکالت و اختالالت عمیق  -

شود. )رفع تضادهای شخصیتی اقدام می

 درونی(

ر به وجدان ناخودآگاه فرد توجه تبیش -

 شود.می

 تر است.درمان طوالنی مدت درمتن تر است.درمان کوتاه

ای انجام تر در مؤسسات تربیتی و حرفهبیش

 شود.می

های پزشکی و درمانی تر در مکانبیش مکتن اجرا

 گیرد.صورت می

کمک به فرد برای استفاده از  -

 با محیط های خود برای سازگاریتوانمندی

رفع و اصالح مشکالت تربیتی، ش،لی،  -

 تحصیلی، خانوادگی

 های بازپروریدستیابی به هدف -

 

 

 هدف

پردازد. با ت،ییر به ت،ییر شخصیت فرد می -

نظام ارزشی مراجع، خوشبینی او را درباره 

 دهد.زندگی توسعه و رشد می

 های بازسازیدستیابی به هدف -

ای تعیین اهداف و مشاوره بر تبحر فرد بر -

 های انسان گرایانه مبتنی است.مهارت

نوع تخصص 

 و تبحر

به تبحر متخصا در تحلیل فرد همراه با 

 های تشخیصی روانکاوی نیازمند است.مهارت

کسانی که در یکی از مراحل رشد خود 

 مشکل دارند.

 کسانی که آسیب روانی دارند. گروه هدف

 یک فرآیند دو طرفه است. -

بط روا»رابطه یاورانه است )در رابطه با یک  -

در فصل مشاور. گروهی توضیحات « یاورانه

 کاملی ارائه شده است.(

 

 نوع رابطه

 یک فرآیند دو طرفه و یاورانه است.

ی مراجع به زبانی که کامالً با گفت و شنودها

 کند.معمولی متفاوت است صحبت می

 هتشیوه کتر و نظریه

 شود، متفاوت نیست.هایی که استفاده میش ارزیابی و نظریهنوع مصاحبه اولیه، رو
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 آداب مطالعه کارآمد )پس خبا(
نی که بدون کنند نسبت به کساتحقیقات نشان داده دانشجویانی که از روشی نظام مند برای مطالعه استفاده می

ری در ب بهتر عمل می کنند و موفقیت بیشتتتروند، در به خاطر ستتپردن و یادآوری مطالچارچوب علمی جلو می

ادن به دتوانید از این روش برای پاسخ طور میگوییم چهکنند. ما در کیهان به شما میتحصیالت خود کسب می

 نیازهایتان استفاده کنید؟ 

 زمونآه خود پس دادن، بواندن، خوال کردن، سیش مطتلعه، پپس خبت = 

 تان چیست. فخواهید به کجا بروید و هداین است که دقیقًا بدانید می اولین گام برای موفقیت در مطالعه

ل و تصاویر )در فصل را یک ارزیابی کلی بکنید. ببینید درباره چیست. به تیترها، نمودارها و جداوپیش مطتلعه:  .1

صورت امکان مروری کنی صل و چکیده ابتدایی آن را در  صه ف شد(، نگاهی بیندازید. خال تا ایده  دصورتی که با

 کلی فصل دستتان بیاید. 

ار استتت چه باز هم به تیترها نگاه کنید. فکر می کنید این فصتتل چه هدفی را دنبال می کند. قرسوال کردن:   .2

همیتی اهای گوناگون فصل در بین سواالت سالهای اخیر سراسری چه چیزی از آن یاد بگیرید؟ کل فصل و بخش

 د روشن شود که : می خواهم از این فصل چه چیزی یاد بگیرم؟ داشته اند؟ اینجا چراغ ذهنتان بای

ر کتاب و مطالعه را به طور فعال شتتروع کنید. اگر الزم استتت زیر برخی خطوط خط بکشتتید یا در کنا :خواندن  .3

ست و باید جزوه شید. فراموش نکنید که مطالعه یک کار فعاالنه ا شته با سی هایی دا شیه نوی ر آن تماماً دتان حا

ض شای تلویزیون یا چحا صدای دیگران یا تما ش،ول گوش دادن به  شید نه اینکه به طور همزمان م ک کردن ر با

 پیام های گوشی تان باشید! فعال، هوشمند و هدفمند مطلب مورد نظر را بخوانید. 

توضیح ود خوقتی قسمتی از فصل را خواندید ببینید می توانید مطالب خوانده شده را برای  :به خود پس دادن .4

ر آوردن دهید یا خیر؟ به متن نگاه نکنید و ستتعی کنید توضتتیح دهید. این کار در به خاطر ستتپاری و به خاط

 مطالب امر بسیار مهمی است. 

ل فصتتل را کاین مرحله شتتباهت زیادی به مرحله قبل دارد. با این تفاوت که حاال باید آزمودن و مرور کردن:  .5

و هم به وسیله  پس دهید. این کار را هم به طور شفاهی می توانید انجام دهیدبعد از این که خوانده شد به خود 

از خوانده  ساعت که 12پاسخ دادن به سواالت فصل مربوطه یا سواالت سراسری شبیه به آن. این مرحله بعد از 

د داد. شدن فصل گذشت، انجام می شود و در سه چهار دور انجام می شود که مشاور شما به شما آموزش خواه

شتن س ساختن عمارتی بدون کار گذا ست و بدون مرور انگار که مش،ول  سیار مهمی ا سیار ب تون های مرور امر ب

 کافی زیر سقف آن هستید. پس مراقب باشید سقف عمارتتان خراب نشود!
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اد خواهید مطالبی را که خوانده اید از ی ٪80نتایح تحقیقات: بدون مرور متناوب مطالب مطالعه شده، به احتمال 

 برد !

 

 چند نک ه کوتته در بتب مطتلعه کترآمد جزوات

  شاوره خدمتتان معرفی سات م ستفاده کنید و مرور های متناوب را که در جل همچنان از روش مطالعه پس خبا ا

 شده است، فراموش نکنید.

 لب آنها را مطالعه مطا همهشوند. پس باید جزوات درسی معموالً مهمترین مطالب کتاب های درسی را شامل می

 کنید. 

  اگر  هنوز به جزوه ای که در دستتت دارید اعتماد کافی ندارید، به جای شتتروع مطالعات با بی اعتمادی، زودتر به

وستیله مقایسته مطالب موجود آن با ستایر کتاب های مشتابه و کتاب مرجع آن درس، فرآیند ارزیابی آن را طی 

 دهید.کنید تا با اطمینان به مطالعه ادامه 

 دهند تا در زمانی بسیار کوتاه جزوات با خالصه کردن مطالب مهم در کتاب های مرجع، این فرصت را به شما می

به مهمترین مطالب موجود دسترسی داشته باشید. این فرصت بالقوه زمانی بالفعل می شود که با باال نگه داشتن 

 نها را مرور کنید. زمان ساعات مطالعاتی تان، بتوانید بیش از دو سه دور آ

 چند نک ه کوتته در بتب مطتلعه کترآمد

  دقیقه  15طول ستتاعات مطالعاتی تان را بیش از یک و نیم ستتاعت نکنید. بین این ستتاعات حتماً از دستتت کم

 استراحت بهره ببرید. 

 خل تمرکز حواس را از خود د مل م عه عوا طال گام م یک چیز. هن به  ور تمرکز یعنی معطوف کردن حواس فقط 

 تاپ، تلفن و ... . در غیر اینصورت بازدهی مطالعاتی شما به شدت افت خواهد کرد. کنید: موبایل، تبلت، لپ

 شود سبزیجات، مایعات و میوه جات را به حد کافی مصرف کنید: این کار به قدرت حافظه شما دست توصیه می

 افزاید. درصد می20کم 

 ،مراقب باشید زیر تنها بخش کوچکی از مطالب خط بکشید. برخی  در صورت تمایل به خط کشی زیر نکات مهم

 کند!تر میکنند و این، کار پیدا کردن مطالب مهمتر را سختکشی میداوطلبان زیر تقریباً تمام خطور کتاب خط

 سترس، نگرانی، حواس صورتی که ا شاور خود در در  شما را آزار می دهد حتماً با م این پرتی و ... بیش از اندازه 

 زمینه صحبت کنید. 

 ای مطالعه کنید، حرفه ای نتیجه بگیرید. موفق باشید حرفه 

 تهیه در: گروه آموزشی کیهتن



 

 

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 8رتبه  مینا اسفندیاری،

 .کندمی کمک زمان از بهتر استفاده به نبودنشا مانع و جامع و دهستن اعتمادی قابل و کیفیت با های خالصه کیهان های کتاب

 

 (مصاحبهکامل متن ) بالینیشناسی کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 11رتبه  آرزو سورمه،

 های جزوه من برای اصاالی انتخاب هم باز بدهم کنکور مجددا بود قرار اگر که کنم بیان توانم می صااادقانه جزوات مورد در

 تجربه واقعا کنکور دوران در را - جزوات بودن فهم قابل و مانع و جامع - شااده عنوان تعریف و بود کیهان مجموعه و کیهان

 .کردم

 

(مصاحبهکامل متن ) شناسی بالینی دانشگاه آزادکنکور کارشناسی ارشد روان 10 رتبهندا نبوی، 

 نقش فالح، آقای ای حرفه و خوب بساایار ی مشاااوره  و منش نیک آقای کامل و خوب جزوات ی ارائه با کیهان، ی مجموعه

 .داشت رشته این به ام عالقه افزایش و شناسی روان ی رشته با من آشنایی در بزرگی بسیار

 

 (مصاحبهکامل متن ) یی بالینشناسکنکور سراسری کارشناسی ارشد روانرتبه برتر  پرستو وزیری،

 تالش حد چه تا که داره ربط هم شااما خود به این ولی بشااه عملی تا کنه کمک دارید ساار در که هدفی اون به میتونه کیهان

شبختانه. میکنید ساس که اوقات گاهی حتی و بودن عالی واقعا  جزوات خو ضی میکردم اح صه خیلی مطالب از بع ست خال  ه

 .بود کیهان مثبت امتیاز از که کنند طرف بر رو نقص اون تا میکردن تهیه ای جزوه سریعا مشاوره گروه

 

 (مصاحبهکامل متن ) یی بالینشناسرواندکتری کنکور سراسری  17رتبه  ،صادق فالح

سه سر که همانطور و گرفتم رابه جزوات  اعتمادم ینتیجه من شان اممطالعاتی جزوات ارزیابی کردم،می بینیپیش هم جل  ن

 دوستانم به و است رکوردی خودش نوع در که دهم پاسخ ماتوانستهمی را آسیب و رشد سواالت درصد 90 تا 80 از بیش داده

 .گویممی تبریک بابت این از کیهان در

  

 شناسیهای برتر آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رواننظرات برخی از رتبه

 (کیهانشهیدبهشتی و تهران )های برتر دانشگاه درباره مجموعه جزوات رتبه

 

http://kayhanravan.ir/fa/esfandiariinterview.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/esfandiariinterview.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/sourmeinterview.aspx
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadazad/azadarshadinterviews/navabiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-10-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-93-%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C
http://kayhanravan.ir/fa/vaziriinterview.aspx
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/phdsarasariinterviews/phd171395-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-17-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-95


 

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینی وزارت بهداشتنکنکور کارشناسی ارشد روا 3رتبه  عطیه رضایی،

 که مناسبی بندی زمان و کرد من به زیادی کمک منابع درست معرفی در چه و ریزی برنامه بحث در چه کیهان آموزشی گروه

 نتیجه خداروشکر و  بدم انجام را ام مطالعه اضطرابی و نگرانی احساس گونه هیچ بدون من شد باعث گذاشت من اختیار در

 .بگیرم

 

 )متن کامل مصاحبه( شناسی بالینیرتبه برتر کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان الدن محمدی،

 کمک به که اینه مثبتش نکته ولی داد دساات از رو منابع در موجود نکات از یکسااری خوندن، جزوه با داره احتمال اینکه با

سی جزوات سلط تا بخونی بار چندین و کنی مطالعه رو منبع چندین میر شته جوری جزوات این اینکه آخر نکته. کنی پیدا ت  نو

 .هستن فهم قابل که ن شده

 

 (متن کامل مصاحبه) شناسیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 21رتبه  فرخنده فکور،

 ها جزوه وجود با و بود کامل واقعا ها جزوه. کرد من به زیادی بسیار کمک درسی ریزی برنامه و مشاوره زمینه در کیهان مطمئنا

شتم منبع های کتاب خواندن به نیازی دیگه صه عین در ها جزوه. ندا صلی نکات تمام بودن خال  بابت این از. دربرمیگرفت را ا

 .دارم را تشکر نهایت کیهان آموزشی گروه از

 

 (متن کامل مصاحبه) شناسیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 39رتبه  زهرا خانی،

 نمی مطالعه مقدار این با دیگری منبع هیچ انتخاب میکنم فکر ،داشااتم مطالعه  برای که کمی زمان و ویژه شاارایط به توجه با

 باشد، داشته دنبال به ای نتیجه چنین توانست

 

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینی وزارت بهداشتکنکور کارشناسی ارشد روان 17رتبه  یاسمن شیاسی،

 نکته درس هر خوندن نحوه و گانه سه ،مرورهای نویسی خالصه .نداره حرف واقعا کیهان جزوات که بگم بایدجزوات  مورد در

 جرئت من به کیهان اینها تراز مهم و.دادند یاد من به( رضااایی فالح،خانم اقای) کیهان خوب مشاااورین که بودند مهمی های

 درس کنکور برای هم و کنم پاس رو دانشااکاه واحدای هم بتونم که کردم نمی باور واقعا چون داد رو مساایر این در زدن قدم

 .بخونم

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینی، رتبه برتر کنکور سراسری کارشناسی ارشد روانگوآرزو راست

ستردگی علت به البته. کردند برآورده رو نیازم و بودند عالی واقعا ها جزوه نظرم به شه منابع گ  و کامله واقعا جزوه یه گفت نمی

 درصااد 80 اگه حتی و.هاساات جزوه ترین کامل از میکنند معرفی که منابعی و کیهان های جزوه نظرم به ولی داره رو چی همه

شش رو مطالب شه بده پو شون می شتر کتاب یک حتی خودم من. گرفت نتیجه باها  وقتی اوایل البته. نخوندم منابع این از بی

شته که بقیه با رو خودم سی ی ر شنا سی هم شون کار شنا سه بود روان شتم اطمینان ها جزوه بودن کامل به میکردم مقای  و ندا

 تطبیق منابع با رو ها جزوه وقتی چون نبود کردن تلف وقت جز چیزی برام کار این واقعا ولی بودم بیشااتری های کتاب دنبال

 مطالب درصد 80 کسی اگه نظرم به و. بذارم وقت منابع از برداری خالصه برای دوباره خودم تا نبود نیازی و بودند کامل دادم

 نرسه کافی تسلط به ولی بخونه رو مطالب درصد 100 که اینه از بهتر کنه مرور بار چند برسه و بخونه درصد 100 عمق با رو

 .کنه مرور باشه نداشته فرصت و
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 فهرست خدمات کیهان

 شاوره رایگان:م

 15  برای هر داوطلب در سراسر ایرانتلفنی یا حضوری مشاوره دقیقه 

  از همان کنکور  با یک رتبه برترمشاوره تخصصی و انفرادی 

  02166475620درخواست مشاوره رایگان: ارسال نام خود به سامانه پیامکی  

 :تخصصیمشاوره 

 با یک رتبه تکاارقمی یا برتر، از همان کنکور در سالهای اخیر 

  تلفنی یا حضوری برای هر داوطلب در سراسر ایران 

 ایدقیقه 60تا  30های در مدت 

 های طوالنی تا روز کنکور و حتی پس از آنبرای ماه 

 :VIPطرح مشاوره 

 جلسات مشاوره با حضور مستقیم مشاوران ارشد کیهان 

 هایی فراتر از جلسات مشاوره تخصصیارائه حمایت 

 ارائه برنامه ریزی بر اساس شخصیت هر داوطلب 

 های آمادگی کنکوربهره مندی از تخفیف ویژه جهت ثبت نام در کارگاه 

 های آموزشی:بسته

 شناسیهای آموزشی متمایز در رشته روانارائه بسته 

 تالیف شده توسط چندین رتبه برتر کنکور 

 شده تایپ، ویراست و چاپ 

 متناسب با آخرین تغییرات در آخرین کنکور برگزار شده در هر سال 

 داوطلبان ساکن شهرستان فیلم آموزشی کارگاه های ممتاز برگزار شده، برای استفاده 

  02166475620به سامانه پیامکی  "جزوه"درخواست مجموعه جزوات: ارسال 

 های آموزشی:ستهب

 شناسی و مشاورههای آموزشی با کیفیت برای دروس مختلف روانفیلم 

  ... به همراه برگه تمرین، کتاب تست، اسالیدهای کارگاه ها و 



 

زمینه آمادگی برای کنکور کارشناسی  اطالعات مفیدی درمی توانید  با کلیک روی مطالب زیر،

 کسب کنید 96ارشد و دکتری روانشناسی 

 
  96مشاوره کارشناسی ارشد سراسری منابع موثق کنکور 

 

 ا ماراههای تماس ب
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 (ساعته24)  02166475620 سامانه :پیامک 
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