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 گروه تخصصی آموزشی کـیــهـــــان

 

ریــسی جـــامـع و علمی بـرنـامـه*   

و تلفنی  پشتیبانی حضوری و  مشاوره*   

خالصه های پرقذرت از منابع اصلیی ارائه  *  

داوطـــــلـــــــــبــانِبـــــــــــــرای   

و عمومی بالینی سراسری روانشناسی کنکور  

79933533110رزرو وقت مراجعه حضوری برای تهران: شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه   

  71917715307رزرو وقت تلفنی برای شهرستانها: پیامک به 

www.konkooreravan.ir 



 

شجویان  سی، با بهره گیري از دان شنا شد و دکتري روان سی ار شنا صی کنکور کار ص شی کیهان، به عنوان مرجع تخ گروه آموز
تهران، شهیدبهشتی، عالمه طباطبایی و علوم بهزیستی؛ متمایزترین خدمات هاي کشور از جمله شناسی برترین دانشگاهروان

 دهد و اي و آموزشی را در این زمینه ارائه میمشاوره
 فهرست خدمات کیهان

 مشاوره رایگان:

 براي هر داوطلب در سراسر ایرانتلفنی یا حضوري مشاوره دقیقه  15 •
 از همان کنکور  با یک رتبه برترمشاوره تخصصی و انفرادي  •
  02166475620درخواست مشاوره رایگان: ارسال نام خود به سامانه پیامکی  •

 :تخصصیمشاوره 

 با یک رتبه تکــرقمی یا برتر، از همان کنکور در سالهاي اخیر •
 تلفنی یا حضوري براي هر داوطلب در سراسر ایران  •
 ايدقیقه 60تا  30هاي در مدت •
 کنکور و حتی پس از آن هاي طوالنی تا روزبراي ماه •

 :VIPطرح مشاوره 

 جلسات مشاوره با حضور مستقیم مشاوران ارشد کیهان •
 هایی فراتر از جلسات مشاوره تخصصیارائه حمایت •
 ارائه برنامه ریزي بر اساس شخصیت هر داوطلب •
 هاي آمادگی کنکوربهره مندي از تخفیف ویژه جهت ثبت نام در کارگاه •

 هاي آموزشی:بسته

 شناسیهاي 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 •
 فیلم آموزشی کارگاه هاي ممتاز برگزار شده، براي استفاده داوطلبان ساکن شهرستان •
 02166475620به سامانه پیامکی  "جزوه"وعه جزوات: ارسال درخواست مجم •

 



 

 
 

 ودهب کنکور براي سازي آماده فرایند در اساسی عناصر از یکی همواره ها، آموخته و ها داشته ارزیابی راستاي در "تست زدن"
 ساساح زمان هر از بیش نیاز این هستیم، مواجه هم به شبیه و حجیم مباحث با که شناسی¬روان چون اي¬رشته در که است

ن در مواقع گوناگون و در چهار مرحله کلی باید صورت گیرد: (اطالعات بیشتر در زد تست دانید،¬می که طور¬همان . شود¬می
 وبسایت کیهان کسب کنید) "صداي مشاوران"این زمینه را در بخش 

 براي آشنایی با فضاي کلی سواالتسال گذشته، براي هر درس،  1-2پیش از شروع مطالعات: مرور سواالت کنکور  -1
 هنگام مطالعات: مرور تست هاي طبقه بندي شده انتهاي هر فصل از مطلب مطالعه شده -2
 پس از دو دور مطالعه: زدن تست هاي فراوان کنکوري از هر درس و کسب تسلط نسبی بر مطالب -3
 نهایی سازماندهی جهت جامع، هاي¬نزدیک به کنکور: زدن تست هاي ساالنه (ده سال گذشته) و شرکت در آزمون  -4

 
(و  سال اخیر کنکور سراسري و پاسخ تشریحی آن است 9کتاب تست کیهان که شامل سواالت  2و  1براي مرحله اول، جلد 

، در اختیارتان قرار دارد. براي دور دوم، در سال اخیر کنکور وزارت بهداشت) 5 –یا کتاب تست جامع کنکور وزارت بهداشت 
کیهان، در انتهاي هر فصل سواالت طبقه بندي شده اي در دسترس است. براي دور چهارم هم از آزمون هاي  اغلب جزوات

مجموعه کتاب هاي تست طبقه بندي شده درس . کنیم¬کنکورهاي سال هاي گذشته یا آزمون هاي آزمایشی جامع استفاده می
 .درس ره از کنکوري فراوان هاي تست یعنی است، شده هتهی زنی تست سوم مرحله در شما نیاز به پاسخ در به درس کیهان،

 
 .در ادامه می توانید اطالعات هر یک از کتاب هاي تست گروه آموزشی کیهان را مشاهده کنید



 

 

 مجموعه کتاب تست هاي طبقه بندي شده کیهان

U31T مشاهده پکیج کتاب تست ویژه کنکور ارشد سراسري روانشناسی بالینی کلیک کنید.براي 

31T.براي مشاهده پکیج کتاب تست ویژه کنکور ارشد سراسري روانشناسی عمومی کلیک کنید 

 

31T  سال کنکور 10 – سراسري کتاب تست جامع ویژه کنکور ارشد روانشناسی 

31T  سال کنکور 5 –کتاب تست جامع ویژه کنکور ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 

http://www.kayhanravan.ir/fa/testbook-balini-sarasari.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/testbook-balini-sarasari.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/testbook-omumi-sarasari.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/testbook-omumi-sarasari.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/ketabtest95.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/b-testbook.aspx


 

 

 

31Tهاي برترریزي به روش رتبهبرنامه 

 براي مطالعه مطلب کلیک کنید

  

http://www.keyhanravan.ir/fa/consultants/bestplanning
http://www.keyhanravan.ir/fa/consultants/bestplanning
http://www.keyhanravan.ir/fa/consultants/bestplanning


 

 شناسیهاي برتر آزمون کارشناسی ارشد و دکتري رواننظرات برخی از رتبه

 تهران (کـیـهـان)هاي برتر دانشگاه شهیدبهشتی و درباره مجموعه جزوات رتبه

 
 )متن کامل مصاحبه( شناسی بالینیکنکور سراسري کارشناسی ارشد روان 8رتبه  مینا اسفندیاري،

 .کندمی ککم زمان از بهتر استفاده به نبودنشا مانع و جامع و دهستن اعتمادي قابل و کیفیت با هاي خالصه کیهان هاي کتاب

 

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

ــادقانه جزوات مورد در ــلی انتخاب هم باز بدهم کنکور مجددا بود قرار اگر که کنم بیان توانم می ص  هاي جزوه من براي اص
ــده عنوان تعریف و بود کیهان مجموعه و کیهان  تجربه واقعا کنکور دوران در را - جزوات بودن فهم قابل و مانع و جامع - ش
 .کردم

 

)مصاحبهکامل متن ( شناسی بالینی دانشگاه آزادروانکنکور کارشناسی ارشد  10 رتبهندا نبوي، 

ــاوره  و منش نیک آقاي کامل و خوب جزوات ي ارائه با کیهان، ي مجموعه ــیار ي مش  نقش فالح، آقاي اي حرفه و خوب بس
 .داشت رشته این به ام عالقه افزایش و شناسی روان ي رشته با من آشنایی در بزرگی بسیار

 

 )مصاحبهکامل متن ( یی بالینشناسبرتر کنکور سراسري کارشناسی ارشد روانرتبه  پرستو وزیري،

ــر در که هدفی اون به میتونه کیهان ــه عملی تا کنه کمک دارید س ــما خود به این ولی بش  شتال حد چه تا که داره ربط هم ش
شبختانه. میکنید ساس که اوقات گاهی حتی و بودن عالی واقعا  جزوات خو ضی میکردم اح صه خیلی مطالب از بع  سته خال

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

 

 )مصاحبهکامل متن ( یی بالینشناسرواندکتري کنکور سراسري  17رتبه  ،صادق فالح

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


 

سه سر که همانطور و گرفتم رابه جزوات  اعتمادم ي-نتیجه من شان اممطالعاتی جزوات ارزیابی کردم،می بینیپیش هم جل  ن
 دوستانم به و است رکوردي 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

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

 هک مناسبی بندي زمان و کرد من به زیادي کمک منابع درست معرفی در چه و ریزي برنامه بحث در چه کیهان آموزشی گروه
 یجهنت 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 سراسري کارشناسی ارشد روان الدن محمدي،

ــري خوندن، جزوه با داره احتمال اینکه با ــت از رو منابع در موجود نکات از یکس  مکک به که اینه مثبتش نکته ولی داد دس
سی جزوات سلط تا بخونی بار چندین و کنی مطالعه رو منبع چندین میر شته وريج جزوات این اینکه آخر نکته. کنی پیدا ت  نو

 .هستن فهم قابل که ن شده

 

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

 ها زوهج وجود با و بود کامل واقعا ها جزوه. کرد من به زیادي بسیار کمک درسی ریزي برنامه و مشاوره زمینه در کیهان مطمئنا
شتم منبع هاي کتاب خواندن به نیازي دیگه صه عین در ها جزوه. ندا صلی نکات تمام بودن خال  بابت نای از. دربرمیگرفت را ا

 .دارم را تشکر نهایت کیهان آموزشی گروه از

 

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

ــرایط به توجه با ــتم مطالعه  براي که کمی زمان و ویژه ش  نمی العهمط مقدار این با دیگري منبع هیچ انتخاب میکنم فکر ،داش
 باشد، داشته دنبال به اي نتیجه چنین توانست

 

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

 نکته درس هر خوندن نحوه و گانه سه ،مرورهاي نویسی خالصه .نداره حرف واقعا کیهان جزوات که بگم بایدجزوات  مورد در
 جرئت من به کیهان اینها تراز مهم و.دادند یاد من به) رضــایی فالح،خانم اقاي( کیهان خوب مشــاورین که بودند مهمی هاي
 درس کنکور براي هم و کنم پاس رو دانشــکاه واحداي هم بتونم که کردم نمی باور واقعا چون داد رو مســیر این در زدن قدم

 .بخونم

http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/rezayiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-3-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-93-%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/rezayiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-3-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-93-%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/mohammadiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-93-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-93-%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/mohammadiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-93-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-93-%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/fakourinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-21-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-94-%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%DA%A9%D9%88%D8%B1
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/fakourinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-21-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-94-%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%DA%A9%D9%88%D8%B1
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/khaaniinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-39-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-94-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/khaaniinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-39-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-94-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/shiasiinterview-%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%B1-94-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/shiasiinterview-%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%B1-94-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C


 

 )متن کامل مصاحبه( شناسی بالینی، رتبه برتر کنکور سراسري 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 عاواق جزوه یه گفت نمی
 درصــد 80 اگه حتی و.هاســت جزوه ترین کامل از میکنند معرفی که منابعی و کیهان هاي 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 وایلا البته. نخوندم منابع این از بی
شته که بقیه با رو خودم سی ي ر شنا سی هم شون کار شنا سه بود روان شتمن اطمینان ها جزوه بودن کامل به میکردم مقای  و دا
ــتري هاي کتاب دنبال  طبیقت منابع با رو ها جزوه وقتی چون نبود کردن تلف وقت جز چیزي برام کار این واقعا ولی بودم بیش
 مطالب درصد 80 کسی اگه نظرم به و. بذارم وقت منابع از برداري خالصه براي دوباره خودم تا نبود نیازي 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

 

 یشناسارزیابی کیفی مجموعه جزوات کیهان در کنکورهاي کارشناسی ارشد و دکتري روان

 کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/raastguinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-62-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-94-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D9%88
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/raastguinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-62-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-94-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D9%88
http://www.keyhanravan.ir/fa/keyhanpackages/packagesassessment-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
http://www.keyhanravan.ir/fa/keyhanpackages/packagesassessment-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87


 

 فهرست خدمات کیهان

 مشاوره رایگان:

 براي هر داوطلب در سراسر ایرانتلفنی یا حضوري مشاوره دقیقه  15 •
 از همان کنکور  با یک رتبه برترمشاوره تخصصی و انفرادي  •
  02166475620درخواست مشاوره رایگان: ارسال نام خود به سامانه پیامکی  •

 :تخصصیمشاوره 

 با یک رتبه تکــرقمی یا برتر، از همان کنکور در سالهاي اخیر •
 تلفنی یا حضوري براي هر داوطلب در سراسر ایران  •
 ايدقیقه 60تا  30هاي در مدت •
 هاي طوالنی تا روز کنکور و حتی پس از آنبراي ماه •

 :VIPطرح مشاوره 

 جلسات مشاوره با حضور مستقیم مشاوران ارشد کیهان •
 هایی فراتر از جلسات مشاوره تخصصیارائه حمایت •
 ارائه برنامه ریزي بر اساس شخصیت هر داوطلب •
 هاي آمادگی کنکوربهره مندي از تخفیف ویژه جهت ثبت نام در کارگاه •

 هاي آموزشی:بسته

 شناسیهاي 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 هاي ممتاز برگزار شده، براي استفاده •
 02166475620به سامانه پیامکی  "جزوه"درخواست مجموعه جزوات: ارسال  •

 

 هاي برترریزي به روش رتبهبرنامه

 براي مطالعه مطلب کلیک کنید

http://www.keyhanravan.ir/fa/consultants/bestplanning
http://www.keyhanravan.ir/fa/consultants/bestplanning
http://www.keyhanravan.ir/fa/consultants/bestplanning


 

 

زمینه آمادگی براي کنکور کارشناسی  اطالعات مفیدي درمی توانید  با کلیک روي مطالب زیر،
 کسب کنیدبه بعد  96ارشد و دکتري روانشناسی 

 

 

 

 

 
 

  آرزو سورمه – 94کنکور ارشد  11مصاحبه با رتبه 

  مینا اسفندیاري – 94کنکور  8مصاحبه با رتبه 

  صادق فالح – 91 ارشدکنکور  8مصاحبه با رتبه  
  زهرا خانی – 94کنکور ارشد  39مصاحبه با رتبه 

 شیاسی یاسمن ،94کنکور ارشد وزارت بهداشت  17 رتبه با مصاحبه 

  عطیه رضایی – 93کنکور ارشد وزارت بهداشت  3مصاحبه با رتبه 

   صادق فالح – 59 دکتريسراسري کنکور  17مصاحبه با رتبه 

 

 

 94شناسی روانارشد کارشناسی سراسري  نکورارنامه رتبه هاي برتر کک 
 94بهداشت شناسی وزارت روانارشد نکور کارشناسی ارنامه رتبه هاي برتر کک 
  94شناسی رواندکتري سراسري نکور ککارنامه رتبه هاي برتر 
  95شناسی رواندکتري سراسري نکور ارنامه رتبه هاي برتر کک 

http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/sourmehinterview
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/esfandiyariinterview
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/fallahinterview
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/khaaniinterview
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/shiasiinterview-%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%B1-94-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/rezayiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-3-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-93-%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/rezayiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-3-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-93-%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/phdsarasariinterviews/phd171395
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/phdsarasariinterviews/phd171395
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/karnamearshadsarasari/karnamearshadsarasari94
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/karnameharshadbehdasht
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/karnamephdsarasari/karnamephdsarasari94
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/karnamephdsarasari/karnamephdsarasari95


 

 

  96شناسی روانکارشناسی ارشد سراسري منابع موثق کنکور 
  96د اآزدانشگاه شناسی روانارشد منابع موثق کنکور کارشناسی 
  96 تخصصی روانشناسیدکتري سراسري منابع موثق کنکور 

 شناسی وزارت بهداشتمنابع کنکور کارشناسی ارشد روان  
  96آزاد تخصصی روانشناسی دانشگاه دکتري منابع موثق کنکور 
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http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/manabe2
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadazad/manabeazad
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/manabephdsarasari
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/manabebehdasht-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/manabebehdasht-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/manabebehdasht-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktoraazad/manabephdazad
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