
 

 مقدمه

شناس ی وزارت های کارشناس ی ارشد و دکتری روانشناس ی است که در تمام آزمون شناس ی رشد یکی از  کلیدی ترین دروس روانروان

درس در آزمون کارشناس ی ارشد وزارت بهداشت جزء دروس مورد عالقه داوطلبان بهداشت و وزارت علوم نیز حضور دارد. این 

 از کتاب روانشناس ی رشد لورا برک جلد 
ً
ویژه  –شناس ی رشد کیهان شود. جزوه روانطرح می 2و  1است که سواالت آن نیز عمدتا

، یاسمن شیاس ی 93کنکور  3های برتر از جله عطیه رضایی رتبه بهرتمورد استفاده بسیاری از های گذشته وزارت بهداشت در سال

 بوده است.  96کنکور  3نیکتا میرکریمی رتبه و همچنین  95کنکور  14، مریم بی طرفان رتبه 94کنکور  17رتبه 

 گسترده منابع اصلی در حجمی خالصه، توانسته در کنار جزوه روانمطالب این مجموعه با خالصه کردن 
ً
شناس ی عمومی نسبتا

 96 ناس ی وزارت بهداشت شکارشناس ی ارشد روان کنکور شناس ی عمومی و رشد" روانمجموعه درس % از سواالت  85کیهان، به 

 جلب نماید. 
ً
، خانم شیاس یسرکار کیهانی و همکار گرامی، توسط این مجموعه حاال پاسخ دهد و اعتماد داوطلبان را مجددا

 هزیستی مورد بازنگری دوباره قرار گرفته است. دانشگاه علوم ببالینی شناس ی رواندانشجوی کارشناس ی ارشد 
 

 تغییرات ویرایش سوم

وزارت بهداشنننت کنهان، علی رجم جام یت باالیی که داشنننت، دربرگیرنده برلی مطالب ویژه  –شنننناسننن ی رشننند ویرایش دوم جزوه روان

انتشننننار همچنین، با اصننننالح شننننده اسننننت. این کار باعج کمتر شنننندن حجم جزوه شننننده اسننننت. جیرضننننروری نیز بود که در این ویرایش 

نیز به روز رسنننننانی شنننننود تا آخرین نکات ضنننننروری را نیز در برگیرد که این چاپ جدید منبع اصنننننلی  لورا برکم، الزم بود مطالب جزوه 

نیز به مجموعه  96نکات نیز به مجموعه اضننافه شننده اند. همچنین سننواالت کنکور کارشننناسنن ی ارشنند روانشننناسنن ی وزارت بهداشننت 

 افزوده شده است. 

 با اطمینان مطالعه کنید

 ه را با اطمینان مطال ه کنید، به موارد زیر توجه نمایید: برای آنکه این مجموع

  96% از سنننننننننننننواالت درس "عمومی و رشننننننننننننند" کنکور  85همانطور که آمد، این مجموعه در کنار جزوه عمومی کنهان، به 

 پاسخ داده است. 

  ویرایش شده است.شیاس ی خانم ، کنکور این مجموعه توسط رتبه برتر 

 از جمله اسنننن ی ، در سننننالگای گذشننننته منبع اصننننلی مطال ابی رتبه های برتر کنکورهای ارشنننند و دکتری روانشننننناین مجموعه

 بوده است.  95کنکور  14مریم بی طرفان رتبه و خانم  96کنکور  3نیکتا مریکریمی رتبه خانم 

  مورد  96دیگر مجموعه های کنهان، با دقت بسنننیار زیادی ههیه شنننده و متناسنننب با سنننواالت کنکور این مجموعه در کنار

 به روز رسانی شده است. 97بازبینی قرار گرفته است و برای کنکور ارشد و دکتری 
ً
 کامال

 

ریزی صحیح ری یک برنامهدر پایان ضمن دعوت از همه شما دوستان به استفاده از روش مطال ه علمی و دقیق و همچنین به کارگی

و قابل اطمینان برای رسیدن به هدقی شایسته، آمادگی خود را برای شنیدن نظرات و پیشنهادات ارزشمند شما عزیزان برای هرچه 

 کنیم. هایی که مت لق به همه شماست، اعالم میبهتر کردن مجموعه
 

 

 با آرزوی توفیق برای همه شما عزیزان

 دپارتمان وزارت بهداشت – کیهان آموزش یگروه 

 شناس ی و مشاوره کیهانمرکز خدمات روان





 

 

 

 درباره خود کیهان

  های تهران، دانشنننننننننننگاهارشننننننننننند و دکتری گروه آموزشننننننننننن ی کیهان متشنننننننننننکل از ب دادی از رتبه های برتر روانشنننننننننننناسننننننننننن ی و مشننننننننننناوره

 در زمینه کنکور ارشد و دکتری مجموعه روانشناس ی و مشاوره ف الیت دارد. 
ً
 شهیدبهشتی، عالمه و ... است که صرفا

 مجموعه جزوات قابل اطمینان، فیلم های آموزش ی با اساتید ریزی یهان شامل ارائه خدمات مشاوره و برنامهف الیت های ک ،

 های آموزش ی با کیفیت است. شناختی به دانشجویان و برگزاری کالسبرتر روانشناس ی، ارائه خدمات روان

  کند.کیهان تحت نظارت مستقیم مرکز خدمات روانشناس ی و مشاوره کیهان ف الیت میگروه آموزش ی 

  کیهان به شننننننننننیوه اینترنتی، مرکز ندارد و تمام خدمات و محصننننننننننوالت آن فقط از خود در هیچ کجای کشننننننننننور شنننننننننن به ای کیهان

 و حضوری قابل دریافت است.تلفنی 

 جزوات قابل اطمینان، هر سنننناله ب داد قابل توج ی  همچنینهای علمی مشنننناوره و برنامه ریزی و به لطف به کارگیری از روش

بالینی  94نفر از ورودی های  3شنننننننننننننناسننننننننننننن ی از میان کیهانی ها بوده اند. به طور م ال کنکور ارشننننننننننننند روان 100از رتبه های زیر 

 7های تک رقمی از جمله خانم آطاهریان رتبه و امسننننننننننال هم چندین نفر از رتبه ان به طور کامل کیهانی بوده انددانشننننننننننگاه تهر 

 بالینی، به طور کامل کیهانی بوده اند. 

 درباره جلسات مشاوره کیهان

 شود. جلسات به دو شکل رایگان  فقط یک بار در سالم و تخصص ی  با یک مشاور به انتخاب فردم برگزار می 

  جلسات 
ً
 شود. اختصاص ی  یک مشاور و یک دانشجو در هر جلسهم برگزار میبه دو شکل تلفنی و حضوری و صرفا

 شود. جلسات به شکل نیم ساعته و یک ساعته  به انتخاب دانشجوم برگزار می 

  مشاور اختصاص ی اش دارد خود نزد مربوط به اطالعاتهر دانشجوی کیهانی یک پرونده . 

  در گروه آموزش ی کیهان برگزار شد کنکور ارشد و دکتری  جلسه مشاوره تخصص ی 3000بیش از  95در سال. 

  جلسه مشاوره تخصص ی در گروه آموزش ی کیهان برگزار شده است.  11000حدود تا کنون  92از سال 

 مسلط است. -در کیهان، مشاور هر رشته  روانشناس ی 
ً
 رتبه برتر همان رشته است و بر آن آزمون کامال

ً
 مشاورهم، الزاما

  ،در دپارتمان مشنننننننننننناوران شننننننننننننود و سنننننننننننن   های علمی و تجربی اسننننننننننننتخرا  میاز یافتهروش های برنامه ریزی و مشنننننننننننناوره کیهان

  از آزمون و خطا خبری نیست. . اینجاشودتصویب می

 برد. برد که این قدرت انتخاب دانشجو را باال میکیهان از حضور چندین مشاور تخصص ی  رتبه های برترم بهره می 

  ارائه کرده است. با شرایط متفاوت طرح ویژه متفاوت  ، سه  97برای داوطلبان کنکور کیهان 

 شود. برگزار میکیهان نشم تمام جلسات مشاوره کیهان تحت نظارت مشاوران ارشد  آقایان فالح و نیک م 

   ماهانه یک جلسننه مشنناوره  و یا بیشننتر، در طرح داشننتن  امکانVIP دی، انگیزه، اسننترس و ... با مشنناوران در زمینه مدیریت فر م

 فراهم است. ارشد کیهان 

  مطابق نرخ مصوب عمومی است. در کیهان هزینه جلسات مشاوره 

 

 ت آن به ما بازخورد دهید :.اخدمروز به روز .: کیهان متعلق به شماست، پس برای ارتقاء 



 

 

 

 در دنبال کردن اهدای خود دچار مشنننننننننننننکل  ،: تجربه ما نشنننننننننننننان داده داوطلبانی که هدی مشننننننننننننن   و محکمی ندارند .1
ً
م موال

چرا میخواهید ارشنننننننند تان را روشننننننننن کنید. کنیم اول از همه هدیرسننننننننند. ا  پیشنننننننننهاد میگاهی حتی به خط پایان نیز نمیشننننننننده و 

 میروانشننننننناسنننننن ی شننننننرکت کنید  چه رتبه ای را در این کنکور دنبال می کنید و چرا   
ً
باشنننننند. ا   SMARTدانید که هدی باید حتما

م، Specificای که مش    گذاری ی نی هدی SMARTگذاری هدیکنید.  SMARTگذاری سال و یک سال آینده تان هدی 5برای 

-Timeم و دارای محدوده زمانی مشننننننن    Realisticم، واقع بینانه  Attainableم، قابل دسنننننننتیابی  Measurableقابل اندازه گیری  

boundedگذاری در هدیکمک زیادی به شننننننننما توانند + یک مشنننننننناور آگاه و متخصنننننننن  میریزی ک دفتر برنامهم باشنننننننند. در این راه ی

 . ارائه دهندصحیح 

: برای رسنننیدن به هدفتان برنامه ریزی کنید. یک برنامه ریزی صنننحیح نه خیلی سننننگین اسنننت که زود خسنننته تان کند، نه  .2

 چه مناب ی را می
ً
خواهید مطال ه خیلی سننبک که شننما را به هدفتان نرسنناند. بدانید از کجا باید شننروب کنید. با کدام کتاب ها. کال

دیگران اسنتفاده کنید  کدام خالصنه بیشنتر جواب داده و به نسنبت  خواهید از خالصنهد  یا میکنید. آماده خالصنه برداری هسنتی

آورد  اینجا از یک کاربلد، کسننن ی که تازه در کنکور رشنننته شنننما شنننرکت کرده کنید، منف ت بیشنننتری را برای شنننما میهزینه ای که می

م، اطالعات الزم را بگیرید. ببینید 50ی هم کسنننننننننننب کرده  زیر شنننننننننننناسننننننننننن ی بالینی یا عمومیم و رتبه عا  کنکور سنننننننننننراسنننننننننننری ارشننننننننننند روان

خواهیند بسننننننننننننننت بزنیند. از چنه ابزارهنای هنا را. کی میهنا را در چنه بنازه زمنانی جمع کنیند و ب ند کندام درسخواهیند اول کندام درسمی

طرح های مشننننننناوره ود روشنننننننن کنید. خواهید اسنننننننتفاده کنید و ... . ابتدا مسنننننننیر رسنننننننیدن به هدی را به اندازه کا ی برای خدیگری می

 مختلف کیهان را نیز مد نظرتان داشته باشید. 

: حاال که وقت عمل کردن فرا رسننننننیده،  هنتان را از همه شننننننکسننننننت ها و تلنی های گذشننننننته رها کنید. نگرانی ها را دور   .3

تان به نحو احسننننننن، الزم دارید فکر کنید. به اینکه موفقیت زان تالشنننننن ی که برای عملی کردن برنامهتان و میبریزید و فقط به هدی

 تان دارد و سایر نکات م بت فکر کنید. کارشناس ی ارشد یا دکتریم چه تاثیرات م بتی در زندگیدر این پروژه  کنکور 

: منظور، داشنننننتن یک سنننننری ابزار برای مقابله با خسنننننتگی، ناامیدی، و سنننننایر موانع بیرونی و درونی برای رسنننننیدن به   .4

دهندم. ن است. روش مطال ه صحیح را بدانید  در انتهای جزوات هست و در صورت نیاز مشاوران نیز به شما آموزش میتاهدی

 های مدیریت استرس و تمرکز آشنا باشید. بدانید کی باید مرور کنید تا مطالب از  هنتان نرود. با روش

کنید، هیچ جای نگرانی شنننته ما منابع زیادی دارد. در صنننوربی که از همین مجموعه جزوات کیهان اسنننتفاده می: ر   .5

کنیم که از مطال ه منابع پراکنده پرهیز کنید. مطال ه منسنننننننننننننجم یکی دو منبع خیلی بهتر از نیسنننننننننننننت. اما باز جهت تاکید عر  می

 کنید. منبع است. به مسیرتان اعتماد  6-7مطال ه پراکنده 

هت درسنننننننننننننتی حرکت تان و دانشننننننننننننن ی را که اندوخته اید، بررسننننننننننننن ی و ارزیابی کنید. ببینید در ج: مدام خودتان، منابع .6

 بلد کمک بگیرید. کنید  یا نیاز به بغییر روش کار در برلی موارد دارید  در صورت نیاز، برای این کار از یک راهمی

: سننننننننننننن ت تالش کنید و نتیجه را به گرداننده روزگار واگذار کنید. یادتان باشننننننننننننند که این عالم  .7

 نتیجه نخواهد ماند. طراحی عادالنه دارد، ا  مطمئن باشید زحمت هیچ داوطلب کوشایی بی
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 فصل هشتم: رشد هیجانی و اجتماعی در اوایل کودکی

 

 :ابتکار عمل در برابر احساس گناه نظریه اریکسون 

 خود اگاهی 

 رشد هیجانی 

 روابط با همساالن 

 مبانی اصول اخالقی 

  دسته بندی جنسیتی 

 فرزند پروری و رشد هیجانی و اجتماعی 

 

ودکان کاریکسون اوایل کودکی را به صورت دوره شکفتن عمیق توصیف کرد.وقتی ابتکار عمل در برابر احساس گناه:

ای ها برانرژی اناحساس خودمختاری و استقالل می کنند،کمتر از زمانی که کودکان نوپایی بودند،لجوش و خودرای می شوند.

وری که از حل کردن تعارض روان شناختی سال های پیش دبستانی ازاد می شود:ابتکار عمل در برابر احساس گناه.به ط

دید برآیند، به جکودکان دوست دارند از پس تکالیف  کلمه ابتکار بر می اید،کودکان خردسال احساس تازه هدفمندی دارند.

ها در رشد وجدان توانند انجام دهند. آنببینند با کمک بزرگساالن چه کاری میفعالیت هایی با همساالن ملحق شوند، و 

 کنند. نیز پیشرفت می

شوند. دانست که کودکان خردسال از طریق آن از خود و دنیای اجتماعی خویش آگاه میرا وسیله ای میبازی اریکسون 

 انتقاد و شکست امتحان کنند.  را با خطر کمِدهد تا مهارت های جدید بازی به کودکان پیش دبستانی امکان می

ید، برای استوار است. کودکان در تعارض های ادیپ و الکترا ی فرو جنسی فروید –مراحل روانی نظریه اریکسون بر 

نس تشکیل با والد همج همانند سازیاجتناب از تنبیه و حفظ کردن محبت والدین، فراخود یا وجدان را به وسیله ی 

 دهند. می

که توسط ه خاطر اینشود کودکان بی منفی اوایل کودکی، فراخود بسیار سخت گیراست که باعث میاز نظر اریکسون نتیجه

 نند. شده اند، مورد انتقاد قرار گرفته و شدیداً تنبیه شده اند احساس گناه خیلی زیاد ک بزرگساالن تهدید

 خود اگاهی

ه تجربه ذهنی بودن خودشان صحبت کنند.قتی خود اگاهی نیرومند می رشد زبان،کودکان را قادر می سازد تا دربار

شود،کودکان پیش دبستانی با جدیت بیشتری بر ویژگی هایی که خود را منحصر به فرد می کند تمرکز می کنند.انها 
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او را مجموعه ای از ویژگی ها،توانایی ها،نگرش ها و ارزش ها که فرد معتقد است را پرورش می دهند.خودپنداره 

 توصیف می کنند.

 پیدایش عزت نفس

ی است که درباره ارزش عزت نفس قضاوت های شود: عزت نفس.یل کودکی پدیدار میجنبه دیگری از خودپنداره در اوا

انی باید بر عزت نفس باال در دوره ای که کودکان پیش دبستکنیم.خود و احساس های مرتبط با این قضاوت ها می

 کند. ها به مقدار زیاد کمک میبند، به ابتکار عمل آنتکالیف جدید تسلط یا

حساس هایی که جریحه ا-شوندکند، بیشتر دستخوش هیجان های خودآگاه میکه خودپنداره کودکان بهتر رشد میهنگامی

 شوند. دار شدن خودپنداره یا تقویت آن را شامل می

 رشد هیجانی

 6 تا 2ین ه به رشد هیجانی در اوایل کودکی کمک می کنند.کودکان بپیشرفت ها در بازنمایی ذهنی،زبان و خودپندار

سالگی در توانایی های هیجانی پیشرفت هایی می کنند که پژوهشگران جمعا انها را شایستگی هیجانی می 

 نجام اینکهبهتر می شوند و سرا خود تنظیمی هیجانیکسب می کنند.بعدا انها در  اگاهی هیجانیابتدا کودکان نامند.

ال رشد را تجربه می کنند که به درک اصول اخالقی در ح همدلی هیجان های خوداگاه وکودکان پیش دبستانی اغلب 

 انها کمک می کنند.

ه مرور کودکان در سال های پیش دبستانی به علت ها و عالیم رفتاری هیجان اشاره می کنند و باگاهی از هیجان.

جاهای اصلی،قضاوت سالگی درباره علت های تعدادی از هی 5تا  4ی شود.کودکان در زمان،اگاهی انها دقیق تر و پیچیده تر م

 درست می کنند.

 4تا  3کودکان پیش دبستانی کمک می کند.کودکان در  خود تنظیمی هیجانیزبان نیز به بهبود خود تنظیمی هیجان.

 بخش تر استفاده می کنند. سالگی از انواع راهبردها برای تنظیم برانگیختگی هیجانی خود در سطح ارامش

ین و سرزنش وقتی خودپنداره کودکان پیش دبستانی رشد می کند،به طور فزاینده ای نسبت به تحسهیجان های خود اگاه.

 یا احتمال چنین بازخوردی،حساس می شوند.انها به دفعات بیشتری دستخوش هیجان های خوداگاه می شوند.

برای رفتار گیرد و برانگیزنده ی مهمی شکل می همدلییی هیجانی دیگری به نام در اوایل کودکی توانا.همدلی و همدردی

 که خود فرد انتظار هر گونه پاداشی داشته باشد. شوند بدون اینگران از آن بهره مند میاعمالی که دی-شودنوع دوستانه می

کند و کودک حتی شخصی را تشدید میدر برخی کودکان همدلی کردن با یک بزرگسال یا همسال اندوهگین ناراهمدلی: 

احساس های نگرانی یا  تاسف خوردن برای  –همدردی  کند، در نتیجه این نوع همدلی بهروی اضطراب خودش تمرکز می

که آیا همدلی موجب رفتار همدردی و نوع دوستانه یا ناراحتی متمرکز شوند. خلق و خو در اینتبدیل نمی -مصیبت دیگران

 ش دارد. بر خود شود نق
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او نتیجه سال بررسی کرد. 5تا2یکی از اولین کسانی که معاشرت با همساالن را در کودکان پارتن، روابط با همساالن:

 کند: گرفت که رشد اجتماعی سه مرحله را طی می

 بازی یکه و تنها  شود: رفتار تماشاگر وشروع می غیر اجتماعیابتدا با فعالیت 

کند شود که به موجب آن کودک نزدیک کودکان دیگر با اسباب بازی های مشابه بازی میمیتبدیل  بازی موازیبعد به 

 . پردازنددر باالترین سطح کودکان به دو نوع تعامل اجتماعی واقعی می. ها تاثیر بگذاردکند بر رفتار آنولی سعی نمی

مبادله کرده و درباره  ازند ولی اسباب بازی ها راپرداست که کودکان در آن به فعالیت های جداگانه می بازی ارتباطییکی 

 کنند. رفتار یکدیگر اظهار نظر می

موضوعی  ، نوع پیشرفته تر تعامل است که کودکان در آن به سمت هدف مشترکی مانند نمایش دادنبازی مشترکدیگری 

 وانمودی گرایش دارند. 

شی که شامل دن بی هدف، پلکیدن کنار همساالن و بازی کنفقط انواع خاصی از فعالیت های غیر اجتماعی مانند پرسه ز

 شود، مایه نگرانی است. فعالیت حرکتی مکرر می

ه کشواهد طولی نشان می دهند که این شکل های بازی به ترتیبی پژوهش پیگیری در مورد معاشرت با همساالن.

ازی های قبلی بد به صورت توالی رشد،جایگزین پارتن اعالم کرد پدیدار می شوند،ولی بازی هایی که بعدا اشکار می شون

 نمی شوند.در عوض همه انها در اوایل کودکی با هم وجود دارند.

ساله است و یک  4تا  3فعالیت غیر اجتماعی با باال رفتن سن کاهش می یابد،ولی باز هم رایج ترین نوع در بین کودکان 

 سوم وقت بازی کودکان کودکستانی را تشکیل می دهد.

 

 توالی رشد طبقات بازی شناختی

 مثال شرح طبقه بازی

 بازی کنشی

حرکات ساده و مکرر با اشیا یا بدون 

سال اول زندگی خیلی  2انها که در 

 رایح است.

دویدن دور اتاق،جلو و عقب راندن 

ماشین اسباب بازی،ورز دادن گل 

 بدون هدف ساختن چیزی.

 بازی سازنده
تا  3 ساختن یا افریدن چیزی،که بین

 سالگی خیلی رایج است. 6

ساختن خانه از مکعب های اسباب 

 بازی،نقاشی،کنار هم چیدن معما.

 بازی وانمود کردن

نمایش دادن نقش های روزمره و 

سالگی خیلی  6تا  2تخیلی که بین 

 متداول است.

بازی کردن نقش والدین،مسئوالن 

مدرسه،یا افسر پلیس،نمایش دادن 

 یا تلویزیونی.شخصیت های داستانی و 
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 رشد اصول اخالقی

گیرد و اغلب موافق هستند که در ابتدا، اصول اخالقی همه نظریه های رشد قبول دارند که وجدان در اوایل کودکی شکل می

 شوند. کنترل می درونیعیارهای شوند. به تدریج توسط متوسط بزرگترها کنترل میبیرونی کودک به صورت 

اننده به هیجانی رشد وجدان، مخصوصا بر همانند سازی و احساس گناه به عنوان برانگیزجننظریه روان کاوی بر 

  کند.تاکید میرفتار خوب 

   کند.تمرکز میسرمشق گیری  و رفتار اخالقی و تقویتنظریه یادگیری اجتماعی بر 

اکید عدالت و آنصاف ترشدی بر تفکر، یعنی بر توانایی کودکان در استدالل کردن درباره ی  –دیدگاه شناختی 

 . دارد

همجنس، که  طبق نظر فروید کودکان خردسال فراخود یا وجدان را به وسیله همانند سازی با والد دیدگاه روان کاوی:

رسد.  سالگی به انجام می6تا5 در اخالقی عمدتاً دهند. فروید معتقد بود که رشد پذیرند، تشکیل میمعیارهای اخالقی او را می

 شود. او ترس از تنبیه و از دست دادن محبت والدین، موجب تشکیل وجدان و رفتار اخالقی میدر نظریه 

کند تا متوجه می به موجب آن، فردی بزرگسال با متذکر شدن تاثیر بدرفتاری کودک بر دیگران، به او کمک انضباط القایی:

نضباطی که شدیدًا بر امقابل این نوع انضباط،  کند.  دراحساسات شود. این کار به شکل گیری وجدان در کودک کمک می

شود که کودکان به قدری مضطرب شوند و بترسند که نتوانند تهدید بر تنبیه یا دریغ کردن محبت استوار است، باعث می

خالقی ترغیب به وضوح فکر کنند چه کاری باید انجام دهند. در نتیجه این روش ها کودکان را به درونی کردن قواعد ا

 کند. مین

توانند بر موثر واقظ شدن روش های والدین چه انضباط خوب اهمیت دارد، اما خصوصیات کودکان میگر :مشارکت کودک

 تاثیر بگذارند. در این مورد خلق و خو هم تاثیر گذار است. 

 برای عمل اخالقی است. گفت که احساس گناه برانگیزنده ی مهمیفروید درست می نقش احساس گناه:

ی رشدِ منحصر به فرد ندارند، بلکه رفتار اخالقی درست طبق این نظریه، اصول اخالقی دوره یدگاه یادگیری اجتماعی:د

 ری.شود: از طریق تقویت و سر مشق گیمانند هر پاسخ دیگری اکتساب می

د که به صورت اخالقی گیرننظریه پردازان یادگیری اجتماعی معتقدند که کودکان عمدتًا از طریق سرمشق گیری یاد می 

که کودکان پاسخ دهند و تقلید کردن از آنها. بعد از اینبا مشاهده کردن افرادی که رفتار مناسب را نشان می –رفتار کنند 

 کند. می اخالقی، مانند تقسیم کردن یا راستگویی را اکتساب کردند، تقویت به شکل تحسین، فراوانی آن را بیشتر

گذارند: صمیمیت و پذیرا بودن/ شایستگی و قدرت/ و وها بر تمایل کودکان به تقلید کردن تاثیر میبرخی از خصوصیات الگ

 .هماهنگی بین تاکیدها و رفتار

کنند که چگونه : رویکردهای روان کاوی و رفتارگرا به اصول اخالقی، روی این موضوع تاکید میرشدیدیدگاه شناختی 

گیرند. در مقابل،  دیدگاه شناختی رشدی، کودکان را تار خوب را از بزرگترها فرا میکودکان معیارهای حاضر و آماده ی رف
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کنند. با این وجود، در زمینه اخالقی، کودکان گیرد که به طور فعال درباره مقررات اجتماعی فکر میبه صورتی در نظر می

همیشه کارهای نادرستی هستند حتی اگر کنند: دزدی و دروغگویی پیش دبستانی به طور انعطاف ناپذیری استدالل می

 وجود داشته باشد. دلیل منطقی و محکمی

        شوند:در اوایل سال های پیش دبستانی دو نوع پرخاشگری نمایان میپرخاشگری: روی دیگر اصول اخالقی :رشد 

 پرخاشگری خصمانه. (2 پرخاشگری وسیله ای( 1

خواهند و می ای است که به موجب آن کودکان، چیزی، جایی یا امتیازی را رایج ترین نوع، پرخاشگری وسیلهوسیله ای: 

   کنند.ه میکشند یا به وی حملدهند، بر سر او فریاد میبرای بدست آوردن آن کسی را که سد راه آنهاست هل می

گری خصمانه گیرد. پرخاشنوع دیگر که پرخاشگری خصمانه است به مقصد صدمه زدن به دیگران صورت میخصمانه: 

 حالت دارد:3حداقل 

 .  آوردها صدمه وارد میاز طریق آسیب بدنی، هل دادن و کتک زدن یا نابود کردن اموال آنپرخاشگری جسمی: 

   زند.یا شوخی کردن خصمانه به دیگران صدمه میاز طریق تهدید به پرخاشگری جسمیپرخاشگری کالمی: 

  زند.ماعی و غیبت بدخواهانه به روابط همساالن صدمه میاز طریق طرد اجتپرخاشگری رابطه ای: 

 د. توانند مستقیم یا غیر مستقیم باشنو ارتباطی میهمیشه مستقیم است، پرخاشگری جسمی گرچه پرخاشگری کالمی 

 دسته بندی جنسیتی 

ه های فرهنگی د که از کلیشدسته بندی جنسیتی به هرگونه ارتباط اشیا،فعالیت ها،نقش ها یا صفات یا جنسیت اشاره دار

سته بندی جنسیتی دهمان نظریه هایی که اطالعاتی را درباره اصول اخالقی در اختیار ما گذاشتند،برای توجیه تبعیت کنند.

شدی ر -ناختیکودکان استفاده شده اند.نظریه یادگیری اجتماعی که بر  سرمشق گیری و تقویت تاکید می کند و نظریه ش

ی دیدگاه سومی عنوان متفکران فعال درباره دنیای اجتماعی خود،تمرکز می کند.نظریه طرح واره جنسیتکه بر کودکان به 

 است که عناصری از هر دو نظریه را ترکیب می کند.

 عقاید و رفتار کلیشه ای مربوط به جنسیت

با جنسیت را اکتساب  ایج در رابطهحتی قبل از اینکه کودکان بتوانند جنسیت خود را به صورت باثبات نام ببرند،تداعی های ر

دهای انعطاف می کنند.در طول اوایل کودکی،عقاید کلیشه ای مربوط به جنسیت کودکان قوی تر می شوند و به جای رهنمو

بط داده شده پذیر،بیشتر مانند قوانین کلی عمل می کنند.اغلب کودکان پیش دبستانی هنوز نمی فهمند که ویژگی های ر

 نند فعالیت ها،اسباب بازی ها،مشاغل،ارایش مو و لباس جنسیت شخص را تعیین نمی کنند.به یک جنسیت،ما

 تاثیرات زیستی بر دسته بندی جنسیتی

،زندگی بزرگساالن نیاکان مرد ما عمدتا به سمت رقابت برای همسر گزینی و زندگی نیاکان زن ما بر طبق دیدگاه تکاملی

است.بنایراین مردان از لحاظ ژنتیکی برای تسلط و زنان برای صمیمیت،تاثیر به سمت بزرگ کردن بچه ها گرایش داشته 
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که گرچه نیروهای خانواده و فرهنگ می توانند  نظریه پردازان تکاملی معتقدندپذیری و تفاهم و همکاری امادگی یافتند.

جنبه هایی از دسته بندی جنسیتی  جنسی مبتنی بر عوامل زیستی تاثیر بگذارند،اما تجربه نمی تواند ان بر شدت تفاوت های

را که وظایف سازگارانه ای در تاریخ انسان داشته اند،از بین ببرد.ازمایش های انجام شده روی حیوانات نشان می دهد که 

تزریق اندروژن ها قبل از تولد،بازی فعال و پرخاشگری را در تعدادی از پستانداران افزایش می دهد و پرستاری مادر را متوقف 

می کند.النور مکوبای،معتقد است که هورمون ها بر سبک بازی انسان نیز تاثیر می گذارند و به حرکات خشن و پر سر و 

 صدا در پسرها و اعمال ارام و لطیف در دخترها منجر می شود.

 تاثیرات محیطی بر دسته بندی جنسیتی 

 طبقه قرار می گیرد. 4به طور کلی تاثیرات محیط در 

 والدین  -1

  مانمعل -2

  همساالن -3

 محیط اجتماعی گسترده تر. -4

های جنسیتی  دسته بندی جنسیتی در پسرها بیشتر از دخترها است.پدرها به ویژه،بیشتر اصرار دارند که پسرها از نقش

 پیروی کنند.

  هویت جنسی

الحظه ای مابل برداشتی از خویشتن که از نظر خصوصیات، تا اندازه ای مردانه یا زنانه است.  اقلیت ق هویت جنسی:

مرات باالیی ن)مخصوصًا زنان( از هویت دو جنسیتی برخوردارند. این افراد در هر دو خصوصیات شخصیت مردانه و زنانه 

 کنند.  کسب 

ه ببسته  –هویت جنسی پیش بینی خوبی برای سازگاری روان شناختی است. افراد دو جنسیتی سازش پذیرتر هستند 

 مردانه یا حساسیت زنانه نشان دهند. توانند استقالل موقعیت می

توانند آمیزه ای از صفات مثبت را که به طور سنتی به هر جنسیت کند که کودکان میوجود هویت دو جنسیتی ثابت می

 اکتساب کنند. ، را ربط داده شده اند

کودکان ابتدا پاسخ های شود. رفتار قبل از خود پنداره واقظ می ،یادگیری اجتماعیطبق نظریه  .پیدایش هویت جنسی

گیرند و بعدا این رفتارها را به صورت عقاید مرتبط با جنسیت درباره نقش جنسی را از طریق سرمشق گیری و تقویت فرا می

شود. دارد که خودپنداره قبل از رفتار واقظ میاعالم می رشدی –مقابل نظریه شناختی دهند. در خودشان سازمان می

ها ثبات جنسیت را کنند. آنبودن جنسیت خود درک شناختی کسب میی پیش دبستانی از دائمیکودکان در طول سالها

که جنسیت مبنای زیستی دارد و حتی در صورتی که پوشاک، آرایش مو و... تغییر دهند: یعنی آگاهی از اینپرورش می

 ماند. کنند، ثابت می
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 باط دارد. تسلط بر ثبات جنسیت با دستیابی به نگهداری ذهنی ارت

گوید که ثبات جنسیت مسبب رفتار نقش یابی کودکان است ؟ شواهد برای این فرض آیا نظریه شناختی رشدی درست می

شود که پیدایش اولیه آن باید آنگونه که نظریه یادگیری ضعیف هستند. رفتار ))متناسب با جنسیت((به قدری زود نمایان می

 گیری و تقویت باشد. دارد حامل سرمشق اجتماعی اعالم می

ی و یک رویکرد پردازش اطالعات به نقش یابی جنسی است که ویژگی های یادگیری اجتماع نظریه طرحواره جنسی:

دهد که چگونه فشارهای محیطی و شناخت کودکان با هم به کند. این نظریه توضیح میرشدی را ترکیب می –شناختی 

ابی جنسی را از دیگران یاز همان سنین اولیه ترجیحات و رفتارهای نقش کنند. کودکان شکل گیری نقش جنسی کمک می

کنند ها تجربیات خود را در طرحواره های جنسی و یا طبقات مردانه و زنانه سازماندهی میکنند. در عین حال آنبرداشت می

 کنند. ها برای تعبیر کردن دنیای خود استفاده میو از آن

 و اجتماعی فرزند پروری و رشد هیجانی

جو  وترکیباتی از رفتارهای والدین هستند که در موقعیت های گسترده ای روی می دهند روش های فرزند پروری،

 دوامی را به وجود می اورند. پروری بافرزند

ندان سازد که روش موثر را از روش های نه چویژگی را آشکار می3دایانا بامرید در یک رشته تحقیقات درباره فرزند پروری

 .الل دادناستق/3کنترل /2پذیرش و روابط نزدیک /1کنند موثر متمایز می

رل که موفق ترین روش فرزند پروری است، پذیرش در روابط نزدیک، روش های کنت روش فرزند پروری مقتدرانه:

 شود. سازگارانه و استقالل دادن مناسب را شامل می

ظر استقالل دادن روابط نزدیک پایین،   از نظر کنترل اجباری باال و از ن: از نظر پذیرش و روش فرزند پروری مستبدانه

پردازند ختی نیز میپایین است.  والدین مستبد عالوه بر کنترل مستقیم ناموجه،   به نوع ظریف تری به نام کنترل روانشنا

 کنند. ها دخل و تصرف میو در آنکه به موجب آن در ابزار کالمی،   فردیت و دلبستگی کودکان به والدین دخالت کرده 

بر رفتار فرزندان خود اعمال فرزند پروری آسان گیرانه: این والدین مهرورز و پذیرا هستند ولی متوقظ نیستند،   کنترل کمی

اشند خودشان تصمیم گیری کنند، حتی اگر هنوز قادر به انجام این کار بدهند در هر سن که ها اجازه میکنند و به آنمی

 نباشند. 

کنند.  ن ترکیب میپذیرش و روابط خوب کم را با کنترل کم و بی تفاوتی کلی نسبت به استقالل داد فرزند پروری بی اعتنا:

شود.  بد رفتاری با کودک به شکل نامیده می غفلتتربیت بی اعتنا در حالت افراطی،  نوعی بد رفتاری با کودک است که 

 نیری های جسمانی / بد رفتاری جنسی /غفلت / بد رفتاری هیجاگیرد بد رفتاهای زیر صورت می

کنند، نظر منفی درباره فرزند خود دارند و در تربیت کردن فرزند خود از انضباط ناکارآمد استفاده می والدین بدرفتار:

 کنند. احساس عجز می
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ر مخ و جسم ،کاهش اندازه قشEEGمغزی  بد رفتاری مکرر با صدمه دستگاه عصبی مرکزی،از جمله فعالیت غیر عادی امواش

ورتیزول تشخیص داده شده است و تولید غیر عادی هورمون استرس ک fMRIپینه ای و عملکرد ناقص انها که به وسیله 

ی رسد که اسیب مارتباط دارد،ابتدا خیلی باال است و بعد از چند ماه بدرفتاری،خیلی پایین است.به مرور زمان به نظر 

 اوم،پاسخ فیزیولوژیکی طبیعی کودکان به استرس را کند می سازد.بدرفتاری مد

 

 عوامل مرتبط با بدرفتاری با کودک

 شرح عامل                       

 ویژگی های والدین

اشفتگی روانی،سوء مصرف الکل و مواد مخدر،سابقه 

ه ببدرفتاری در کودکی،اعتقاد به انضباط بدنی خشن،میل 

طریق از  براورده نشده انی ارضای نیازهای هیج

ب کودک،انتظارات نامعقول از رفتار کودک،سن پایین)اغل

 سال(سطح پایین تحصیالت 30زیر 

 ویژگی های کودک
ی بچه زودرس یا بسیار بیمار،خلق و خوی دشوار،بی توجه

 و بیش فعالی،مشکالت دیگر مربوط به رشد.

 ویژگی های خانواده

باتی زناشویی،انزوای درامد کم،فقر،بی خانمانی،بی ث

اجتماعی،بهره کشی جسمی از مادر توسط شوهر،نقل 

صله مکان های مکرر،خانواده های بزرگ با فرزندانی که فا

سنی کمی از هم دارند،شرایط زندگی پر مشغله،زندگی 

خانوادگی اشفته،فقدان شغل ثابت،عالیم دیگر استرس 

 زیاد زندگی

 جامعه

ی اجتماعی،تعداد کم جامعه ای که با خشونت و انزوا

پارک،مراکز تفریحی یا موسسات مذهبی که با عنوان 

 حامی خانواده انجام وظیفه کنند،مشخص می شود.

 فرهنگ
ی تائیید فشار جسمانی و خشونت به عنوان روش هایی برا

 حل کردن مشکالت.
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 رویدادهای مهم رشد در اوایل کودکی

 سالگی 2

 جسمانی 

 د و وزن کندتر از دوره نوپایی افزایش می یابند.در طول اوایل کودکی،ق

 تعادل بهتر می شود،به صورت موزون تر راه می رود،راه رفتن با عجله به دویدن تغییر می یابد.

 می پرد،لی لی و پرتاب می کند و با قسمت باال تنه می گیرد.

 لباس های ساده را بر تن می کند و در می اورد.

 تفاده می کند.از قاشق به نحو موثری اس

 شناختی

 ود.شبازی وانمود کردن،کمتر به اسباب بازی های واقعی وابسته می شود،کمتر خود محور شده و پیچیده تر می 

 در موقعیت های ساده و اشنا و در ارتباط رو در رو دیدگاه دیگران را درک می کند.

 حافظه بازشناسی کامال رشد کرده است.

 ن رویدادهای درونی ذهنی و رویداذهای بیرونی مادی اگاه است .نشان می دهد که از تفاوت بی

 شمارش را اغاز می کند.

 زبان

 واژگان به سرعت افزایش می یابد.

 می تواند از ساختار جمله و نشانه های اجتماعی به معانی کلمات پی ببرد.

ان افزوده ریج شاخص های دستور زببا جمالت ساده ای صحبت می کند که ترتیب کلمه زبان بومی تبعیت می کنند،به تد

 می شوند.

 مهارت های محاوره ای کارامدی را نشان می دهند.

 هیجانی/ اجتماعی

 علت ها،پیامدها و عالیم رفتاری هیجانات اصلی را درک می کنند.

 پرورش خودپنداره و عزت نفس را اغاز می کنند.

 اور.ز رفتارهای زیانهای کالمی اعمال خود و دیگران و ناراحتی اعالیم اولیه پرورش درک اخالقی را نشان می دهد. ارزیابی 

 ممکن است پرخاشگری وسیله ای را اشکار سازد.

 عقاید و رفتار کلیشه سازی شده جنسیتی افزایش می یابد.
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 سالگی 4تا  3

 جسمانی 

 دویدن،پریدن،پرتاب کردن و گرفتن بهتر هماهنگ می شوند.

 ایت می کند.سه چرخه را رکاب می زند و هد

 دکمه های بزرگ را می بندد و باز می کند.

 از قیچی استفاده می کند.

 از چنگال به طور کارامدی استفاده می کند.

 اولین تصویر انسان را نقاشی می کند.

 شناختی 

 وظیقه نمادی نقاشی ها و مدل های فضاهای واقعی را درک می کند.

 ظاهر را از واقعیت تشخیص می دهد.

 ت اگاهی دارد.ذهنی را درک می کنند،درباره تغییر شکل ها استدالل می نمایند،و در موقعیت های اشنا از علی نگهداری

 اشیای اشنا را در طبقاتی که به صورت سلسله مراتبی سازمان یافته اند دسته بندی می کند.

 از گفتار خصوصی برای هدایت رفتار در تکالیف دشوار استفاده می کند.

 جه مستمر بهبود می یابد.از نظر تو

 از متن ها برای یاداوری تجربیات استفاده می کند.

 می فهمد که عقاید و امیال،رفتار را تعیین می کنند.

 زبان

 از برخی ویژگی های معنی دار زبان نوشتاری اگاه است.

 ی دهد.ماز حد گسترش بر ساختارهای دستوری پیچیده تسلط می یابد،گاهی قواعد دستوری را به موارد مستثنی بیش 

 گفتار را برای متناسب شدن با سن،جنیست و جایگاه اجتماعی شنوندگان تنظیم می کند.

 هیجانی/اجتماعی

 خود را بر حسب ویژگی های قابل مشاهده و هیجان ها و نگرش های معمول توصیف می کند.

 دیگران. ا والدین،رفتار محبت امیز باچند عزت نفس دارد،نظیر یادگیری چیزها در مدرسه،دوست یابی،کنار امدن ب

 خود تنظیمی هیجانی بهبود می یابد.

 هیجانات خوداگاه را به دفعات بیشتری تجربه می کند.
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 برای ابراز همدلی به زبان بیشتر اتکا می کند.

 عالوه بر بازی موازی،به بازی مشارکتی با همساالن می پردازد.

 سباب بازی ها،اولین روابط دوستی را تشکیل می دهد.بر مبنای بازی لذت بخش و تقسیم کردن ا

 راستگویی را از دروغگویی تشخیص می دهد.

 پرخاشگری وسیله ای کاهش می یابد،در حالی که پرخاشگری خصمانه افزایش می یابد.

 ترجیح همبازی های همجنس نیرومند می شود.

 

 سالگی 6تا  5

 سالگی 6تا  5

 جسمانی

 ست می دهد.دندان های شیری را از د

 به صورت موزون تر می دود و به پریدن واقعی می پردازد.

 حالت های پرتاب کردن و گرفتن پخته ای را نشان می دهد.

 بند کفش را می بندد.

 تصاویر پیچیده تری را ترسیم می کند،برخی اعداد و کلمات ساده را کپی می کند.

 شناختی 

 عقاید سحر امیز کاهش می یابند.

 خیص ظاهر از واقعیت بهبود می یابد.توانایی تش

 توجه مستمر و برنامه ریزی بهتر می شود.

 بازشناسی،یاداوری،حافظه زندگینامه ای بهبود می یابند.

 اگاهی از عقیده غلط نیرومند می شود.

 زبان

 می فهمد که حروف و صداها به صورت منظم به هم ریط دارند.

 می رسد. کلمه 10000سالگی،واژگان به تقریبا  6در 

 از اغلب ساختارهای دستوری به طور شایسته ای استفاده می کند.
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 هیجانی /اجتماعی

 از نظر درک هیجانی بهتر می شود.

 .رهای اخالقی را اکتساب کرده استخیلی از قواعد و رفتا

 عقاید و رفتارهای کلیشه سازی شده جنسیتی و ترجیح همبازی های همجنس همچنان نیرومند می شوند.

 بات جنسیتی را درک می کند.ث
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 معرفی روش مطالعه کارآمد )پس خبا(
 

کنند نسبت به کسانی که بدون چارچوب علمی جلو تحقیقات نشان داده دانشجویانی که از روشی نظام مند برای مطالعه استفاده می

کنند. ما در ر تحصیالت خود کسب میو یادآوری مطالب بهتر عمل می کنند و موفقیت بیشتری دروند، در به خاطر سپردن می

 توانید از این روش برای پاسخ دادن به نیازهایتان استفاده کنید؟ طور میگوییم چهکیهان به شما می

 زمونآه خود پس دادن، بواندن، خوال کردن، سیش مطالعه، پپس خبا = 

 تان چیست. خواهید به کجا بروید و هدففقیت در مطالعه این است که دقیقًا بدانید میاولین گام برای مو

یر )در صورتی که باشد(، فصل را یک ارزیابی کلی بکنید. ببینید درباره چیست. به تیترها، نمودارها و جداول و تصاو.  پیش مطالعه: 1

یاید. در صورتی بت امکان مروری کنید تا ایده کلی فصل دستتان نگاهی بیندازید. خالصه فصل و چکیده ابتدایی آن را در صور

 که آن فصل نمونه سواالتی در پایان فصل دارد به آنها نگاهی بیندازید. 

چیزی از آن یاد  باز هم به تیترها نگاه کنید. فکر می کنید این فصل چه هدفی را دنبال می کند. قرار است چه.  سوال کردن: 2

های گوناگون فصل در بین سواالت سالهای اخیر سراسری چه اهمیتی داشته اند؟ اینجا چراغ ذهنتان بخش بگیرید؟ کل فصل و

 باید روشن شود که : می خواهم از این فصل چه چیزی یاد بگیرم؟ 

تان حاشیه زوهجمطالعه را به طور فعال شروع کنید. اگر الزم است زیر برخی خطوط خط بکشید یا در کنار کتاب و  :خواندن.  3

نه اینکه به طور  نویسی هایی داشته باشید. فراموش نکنید که مطالعه یک کار فعاالنه است و باید در آن تماماً حاضر باشید

، هوشمند و همزمان مشغول گوش دادن به صدای دیگران یا تماشای تلویزیون یا چک کردن پیام های گوشی تان باشید! فعال

 وانید. هدفمند مطلب مورد نظر را بخ

ح دهید یا خیر؟ وقتی قسمتی از فصل را خواندید ببینید می توانید مطالب خوانده شده را برای خود توضی :.  به خود پس دادن4

بخش ر مهمی است. به متن نگاه نکنید و سعی کنید توضیح دهید. این کار در به خاطر سپاری و به خاطر آوردن مطالب امر بسیا

 بودید باز مرور کنید.  هایی را که فراموش کرده

ا بعد از این که این مرحله شباهت زیادی به مرحله قبل دارد. با این تفاوت که حاال باید کل فصل ر.  آزمودن و مرور کردن: 5

ن به سواالت فصل خوانده شد به خود پس دهید. این کار را هم به طور شفاهی می توانید انجام دهید و هم به وسیله پاسخ داد

شود و در سه  ساعت که از خوانده شدن فصل گذشت، انجام می 12یا سواالت سراسری شبیه به آن. این مرحله بعد از  مربوطه

رور انگار که مچهار دور انجام می شود که مشاور شما به شما آموزش خواهد داد. مرور امر بسیار بسیار مهمی است و بدون 

راب کافی زیر سقف آن هستید. پس مراقب باشید سقف عمارتتان خ مشغول ساختن عمارتی بدون کار گذاشتن ستون های

  نشود!

 

 برد ! مطالبی را که خوانده اید از یاد خواهید ٪80نتایح تحقیقات: بدون مرور متناوب مطالب مطالعه شده، به احتمال 
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 چند نکته کوتاه در باب مطالعه کارآمد جزوات

 ده است، و مرور های متناوب را که در جلسات مشاوره خدمتتان معرفی ش همچنان از روش مطالعه پس خبا استفاده کنید

 فراموش نکنید.

 نها را مطالعه کنید. مطالب آ همهشوند. پس باید جزوات درسی معموالً مهمترین مطالب کتاب های درسی را شامل می 

 ر به وسیله مقایسه ات با بی اعتمادی، زودتاگر  هنوز به جزوه ای که در دست دارید اعتماد کافی ندارید، به جای شروع مطالع

ینان به مطالعه مطالب موجود آن با سایر کتاب های مشابه و کتاب مرجظ آن درس، فرآیند ارزیابی آن را طی کنید تا با اطم

 ادامه دهید.

 کوتاه به مهمترین دهند تا در زمانی بسیار های مرجظ، این فرصت را به شما میجزوات با خالصه کردن مطالب مهم در کتاب

عات مطالعاتی تان، مطالب موجود دسترسی داشته باشید. این فرصت بالقوه زمانی بالفعل می شود که با باال نگه داشتن زمان سا

 بتوانید بیش از دو سه دور آنها را مرور کنید. 

 

 چند نکته کوتاه در باب مطالعه کارآمد

 راحت بهره ببرید. دقیقه است 15اعت نکنید. بین این ساعات حتماً از دست کم طول ساعات مطالعاتی تان را بیش از یک و نیم س 

  :وبایل، تبلت، متمرکز یعنی معطوف کردن حواس فقط به یک چیز. هنگام مطالعه عوامل مخل تمرکز حواس را از خود دور کنید

 د. یر اینصورت بازدهی مطالعاتی شما به شدت افت خواهد کرغتاپ، تلفن و ... . در لپ

 درصد 20شود سبزیجات، مایعات و میوه جات را به حد کافی مصرف کنید: این کار به قدرت حافظه شما دست کم توصیه می

 افزاید. می

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

 کند!تر میکنند و این، کار پیدا کردن مطالب مهمتر را سختمی کشیتقریباً تمام خطور کتاب خط

 پرتی و ... بیش از اندازه شما را آزار می دهد حتماً با مشاور خود در این زمینه صحبت در صورتی که استرس، نگرانی، حواس

 کنید. 

 باشید  ای مطالعه کنید، حرفه ای نتیجه بگیرید. موفقحرفه 

 کیهانتهیه در: گروه آموزشی 
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 بیشتر برای رسیدن به حداکثر تسلط مطالعات

این کتاِب  شناسی:گرایش روان –سال اخیر کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  6بانک سواالت کنکورهای  .1

زارت بهداشت سال گذشته کارشناسی ارشد و 6ی شامل سواالت دروس گرایش بالینی کنکورهای منحصر به فرد، تنها مجموعه

ار باالیی تالیف کنکور وزارت بهداشت با دقت بسی 14های کامالً تشریحی است که توسط خانم مریم بی طرفان رتبه با پاسخ

طالعاتی به ویژه شده است. این مجموعه، سواالت دروس این کنکورها را به شکل سال به سال در بر دارد و در تمام مراحل م

 سال را دارید بیشتر به شما کمک می کند.در روزهای پایانی که قصد زدن تست های سال به 

س ای شامل صدها تست طبقه بندی شده از هر درمجموعه ویژه وزارت بهداشت: –مجموعه بانک تست درس به درس  .2

های ، توسط رتبهسال اخیر 20که از میان هزاران تست از کنکورهای  کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم 

باحث دروس مشناسی و با هدف به حداکثر رساندن تمرین و تسلط داوطلبانِ ممتاز بر ارشناسی ارشد روانبرتر کنکور ک

اسی رشد شنشناسی فیزیولوژیک، روانهای دروس شخصیت، آمار و روش تحقیق، روانمختلف، تالیف شده است. بانک تست

 د. حداکثر تمرین و تسلط بر مباحث هستن تواند به کمک داوطلبانی بیاید که خواهانشناسی روانی میو آسیب

: شامل صدها نکته خیلی مهم از هر درس. مناسب روزهای پایانی ه وزارت بهداشتویژ -کپسول مهمترین نکات مهم دروس  .3

 قابل تهیه است. 96های برخی از دروس مهم کنکور وزارت بهداشت از زمستان سولماه مانده به کنکور(. کپ 1-3)حدود 

 

 

 :. 02166475620به سامانه  1است سریع و آسان هر یک از موارد باال: ارسال .: درخو 

 

 
 

 در کنکور خوش بدرخشید ؛(
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، با بهره گیری و مشاوره گروه آموزشی کیهان، به عنوان مرجع تخصصی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی

؛ شهیدبهشتیو  های کشور از جمله تهرانبرترین دانشگاهاز و مشاوره  شناسیروانرشته  ممتاز از دانشجویان

 دهد ای و آموزشی را در این زمینه ارائه میمتمایزترین خدمات مشاوره

 های برتر نظرات برخی از رتبه

 شناسیروانکارشناسی ارشد و دکتری  آزمون

 کـیـهـانهای و مشاورهدرباره مجموعه جزوات 

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 7رتبه  آالله آطاهریان،

روه گ ؛من وقتی مطالعه ام رو شروع کردم در شرایط مناسبی نبودم، به همین دلیل به کمک بیشتری احتیاج داشتم

برای من مفید بود و واقعا سعی کردم )کلیک کنید(  VIPطرح  این مسیر کمک کرد، تمام جلسات کیهان واقعا به من در

از تمام جلساتی که داشتم به بهترین نحو استفاده کنم. از خانم خانی، آقای نیک منش و آقای فالح صمیمانه تشکر 

 کلیک کنید(  من برای بیشتر درس ها از جزوات کیهان. کیهان مفید و کامال قابل فهم بودندمی کنم. کتاب های 

 .استفاده کردم)

 (متن کامل مصاحبه) عمومیشناسی کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 8رتبه  ،مانا گودرزی

خوب بود. و فکر می کنم اینکه تیم کیهان مجموعه ای از رتبه های برتر سالهای جامع و جزواتی که من استفاده کردم 

 .پیش است، خیلی مهم است. و می توان اعتماد خیلی بیشتری به آنها کرد

 (متن کامل مصاحبه) عمومیشناسی کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 31رتبه  ،صّصمهسا مح

م ه یکبار از مشاوره های درسی خانهفت٢صورت که بودم، به این  )کلیک کنید( پریم کیهان VIP من دانشجوی طرح

خانی و ماهی یکبار از مشاوره های آقای فالح در خصوص مسائل غیر درسی مانند مدیریت خواب، افزایش انگیزه، 

شدم. مشاوره ها برای من بسیار مفید بود چون هرگز در این مدت به حال خودم رها مدیریت استرس،... بهره مند می

مطالعه ی طوالنی مدت ممکن است شما را خسته کند یا پس از مدتی انگیزه تان کاهش پیدا کند که با وجود نشدم، 

جلسات منظم مشاوره این مسائل و مشکالت برای من به حداقل میرسید، یادم هست در یکی از جلسات مشاوره آقای 

روزی مطابق برنامه پیش نرفته اید یا از خودتان  فالح به من گفتند که برایند مطالعات شما مهم است و اگر دیدید چند

 ی عقیده به .راضی نیستید، دوباره شروع کنید و تمام این دلگرمی ها باعث میشد من از دنبال کردن هدفم باز نمانم

 .است موفقیت کسب برای آلی ایده ی مجموعه ، ها مشاوره همراه به کیهان ی شده ارائه منابع من

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

 زمان از بهتر اســتفاده به نبودنشــا مانع و جامع و دهســتن اعتمادی قابل و کیفیت با های خالصــه کیهان های کتاب

 .کندمی کمک
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 (مصاحبهکامل متن ) شناسی بالینیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 11رتبه  سورمه،آرزو 

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

ــده عنوان تعریف و بود کیهان مجموعه و کیهان های  کنکور دوران در را - جزوات بودن فهم قابل و مانع و جامع - ش

 .کردم تجربه واقعا

 (مصاحبهکامل متن ) یی بالینشناسرتبه برتر کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان پرستو وزیری،

 حد چه تا که داره ربط هم شــما خود به این ولی بشــه عملی تا کنه کمک دارید ســر در که هدفی اون به میتونه کیهان

 خیلی مطالب از بعضــی میکردم احســاس که اوقات گاهی حتی و بودن عالی واقعا  جزوات خوشــبختانه. میکنید تالش

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

 (مصاحبهکامل متن ) 95ی شناسرواندکتری کنکور سراسری  17رتبه  ،صادق فالح

 اممطالعاتی جزوات ارزیابی کردم،می بینیپیش هم جلسه سر که همانطور و گرفتم رابه جزوات  اعتمادم ینتیجه من

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

 .گویممی تبریک بابت این از کیهان در دوستانم به

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

ــی گروه ــت معرفی در چه و ریزی برنامه بحث در چه کیهان آموزش  بندی زمان و کرد من به زیادی کمک منابع درس

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

 .بگیرم نتیجه خداروشکر

 (متن کامل مصاحبه) شناسیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان ٢1رتبه  فرخنده فکور،

شاوره زمینه در کیهان مطمئنا سی ریزی برنامه و م سیار کمک در  وجود با و بود کامل واقعا ها جزوه. کرد من به زیادی ب

ــتم منبع های کتاب خواندن به نیازی دیگه ها جزوه ــلی نکات تمام بودن خالصــه عین در ها جزوه. نداش  را اص

 .دارم را تشکر نهایت کیهان آموزشی گروه از بابت این از. دربرمیگرفت

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

ــرایط به توجه با ــتم مطالعه  برای که کمی زمان و ویژه ش  مقدار این با دیگری منبع هیچ انتخاب میکنم فکر ،داش

 باشد. داشته دنبال به ای نتیجه چنین توانست نمی مطالعه

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

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

 به کیهان اینها تراز مهم و.دادند یاد من به( رضایی فالح،خانم اقای) کیهان خوب مشاورین که بودند مهمی های نکته

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://kayhanravan.ir/fa/sourmeinterview.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/vaziriinterview.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/news88.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/interviewRezaii.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/interviewRezaii.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/interviewfakour.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/interviewfakour.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/khaniinterview.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/khaniinterview.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/shiasiinterview.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/shiasiinterview.aspx
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ــیر این در زدن قدم جرئت من ــکاه واحدای هم بتونم که کردم نمی باور واقعا چون داد رو مس  هم و کنم پاس رو دانش

 .بخونم درس کنکور برای

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

ــتردگی علت به البته. کردند برآورده رو نیازم و بودند عالی واقعا ها جزوه نظرم به ــه منابع گس  جزوه یه گفت نمیش

ــت جزوه ترین کامل از میکنند معرفی که منابعی و کیهان های جزوه نظرم به ولی داره رو چی همه و کامله واقعا  و.هاس

 منابع این از بیشتر کتاب یک حتی خودم من. گرفت نتیجه باهاشون میشه بده پوشش رو مطالب درصد 80 اگه حتی

 کامل به میکردم مقایسه بود روانشناسی هم شون کارشناسی ی رشته که بقیه با رو خودم وقتی اوایل البته. نخوندم

 کردن تلف وقت جز چیزی برام کار این واقعا ولی بودم بیشــتری های کتاب دنبال و نداشــتم اطمینان ها جزوه بودن

ــه برای دوباره خودم تا نبود نیازی و بودند کامل دادم تطبیق منابع با رو ها جزوه وقتی چون نبود  از برداری خالص

 بهتر کنه مرور بار چند برسه و بخونه درصد 100 عمق با رو مطالب درصد 80 کسی اگه نظرم به و. بذارم وقت منابع

 .کنه مرور باشه نداشته فرصت و نرسه کافی تسلط به ولی بخونه رو مطالب درصد 100 که اینه از

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://kayhanravan.ir/fa/interviewrastgoo.aspx
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 فهرست خدمات کیهان

 مشاوره رایگان:

 آغاز کنید. و دور از آزمون و خطا را با اطمینان  تان، کارکنکوراز رتبه های برتر ق و موثق دقیاطالعات استفاده از با 

 15  داوطلب در سراسر ایران برای هرتلفنی یا حضوری مشاوره دقیقه 

  شکل انفرادی و تخصصی برای شمابه 

  های درست شما بستگی دارد. انتخابشما، به فردای 

  ارسال کنید.   0٢1664756٢0به سامانه پیامکی تان را نام  همین حاال درخواست مشاوره رایگانجهت 

  :کلیک کنیداطالعات بیشتر از مشاوره رایگان 

 

:تخصصیمشاوره   

مانند دوستی دلسوز اما متخصص، در کنار شما خواهد بود تا شما روز آغاز تا برگزاری کنکور، یک رتبه برتر کنکور از 

 شوند نشوید و با بازدهی حداکثر به کارتان ادامه دهید. گرفتارشان میگر مرتکب اشتباهاتی که داوطلبان دی

  های مناسبای، هزینهایی های دقیق و حرفهتغییر خواهد کرد: راهنم "مشاوره کنکور"نسبت به نظرتان 

 خودتان کنکور ، از تازه با یک رتبه تکــرقمی یا برتر 

  تست زنی و ... های مدیریت تمرکز، های مطالعه و برنامه ریزی، روشروشآموزش 

  به تمـــآم سواالت کنکوری شما پاسخ 

  تلفنی یا حضوری برای هر داوطلب در سراسر ایران 

 ایدقیقه 60یا  30استاندارد های در مدت 

 کلیک کنیدمشاوره تخصصی با رتبه برتر کنکور دکتری:  اطالعات بیشتر از 

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/fa/kayhanjozavat.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/hamkaran.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/hamkaran.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/expertise.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/expertise.aspx
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 :مقاله نویسیمشاوره 

 نویسی را یک بار برای همیشه یاد بگیرید. مقاله 

 و داوران مجالت  شناسی در مقطع دکتریممتاز روانبا دانشجویان  یک جلسه مشاوره مقاله نویسی رایگان

 شناسیمعتبر داخلی رشته روان

 :آموزش خصوصی مقاله نویسی، با محوریت 

o نحوه انجام مطالعه اولیه و انتخاب موضوع 

o  مجالت و سایت های معتبرنحوه جستجوی مقاله در 

o ونگی مطالعه متون و مقاالت و یافتن مطالب متناسب با مقاله شماچگ 

o طبقه بندی مطالب و تنظیم مقدمه، بدنه و نتیجه گیری مقاله 

o رفرنس نویسی 

o راهنمایی در خصوص مراحل چاپ مقاله در مجالت معتبر داخلی 

o و ... 

  کمترین زمانممکن، در  حداکثر شانسمشاوره و راهنمایی دانشجویان برای تنظیم مقالۀ خود، به نحوی که با 

 در مجله شود. چاپآماده ی 

 کلیک کنید تر این جلسات،برای مشاهده اطالعات دقیق 

 :های آموزشیکالس

 یاد بگیرید، هم در حد رتبه های تک رقمی تست بزنید. هم 

 اساتید مطرح و متخصص هر درسا ب  

  جلسه اول تمامی کالس ها رایگان استشرکت در 

  دانشجویان در سالهای گذشته باالیالعاده با رضایت فوق 

  طرح های ویژه مشاوره از جمله دانشجویان کیهانی ها، برای  فیف% تخ ٢5تاVIP  ... و 

  کلیک کنیده: یف های ویژبیشتر برای ثبت نام با تخفاطالعات 

 

 :آموزشیفیلم های 

ها، اتاق مطالعه تان را به کالس درس تبدیل های آموزشی کالسها را ندارید، با تهیه فیلم امکان حضور در کالساگر 

 کنید

  با کیفیتHD 

 اساتید مطرح و متخصص هر درسا ب  

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/fa/Messages20997.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/Messages20997.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/Summer96.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/Summer96.aspx
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  VIP (Very Intensive Planning:) طرح مشاوره 

 را با این طرح تجربه کنید. مشاوره، حمایت و یادگیری ممکن در طول یک سال حداکثر 

 جلسات مشاوره با حضور مستقیم مشاوران ارشد کیهان 

  تخفیفات ویژهدریافت تمام کتاب ها و بسته های آموزشی با 

  در هر ماه با مشاور دو جلسه برنامه ریزی تخصصی 

  سبک زندگی، استرس و مدیریت فردی اصالح  –جلسه در ماه با روانشناس دو 

 ارائه برنامه ریزی بر اساس شخصیت هر داوطلب 

  انتخاب رشته رایگانجلسات 

  آمادگی کنکورهای کالسثبت نام در برای و شگفت انگیز ویژه های تخفیفبهره مندی از 

  و ... 

  اطالعات بیشتر از طرحVIP :کلیک کنید 

 :'VIPطرح مشاوره 

  همان طرحVIP  است "ماهانه یک بارروانشناس با جلسات "با این تفاوت که 

  اطالعات بیشتر از طرح'VIP :کلیک کنید 

 :یارکیهانطرح 

  ماه جلسه مشاوره تخصصی با مشاور در هر دو 

  کتاب ها و بسته های آموزشی با تخفیف های ویژه دریافت 

  انتخاب رشته رایگان جلسه 

  و ... 

 کلیک کنید :یارح کیهاناطالعات بیشتر از طر 

 

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://kayhanravan.ir/fa/vip.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/vip.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/VIPprime.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/VIPprime.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/Kayhanyar.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/vip.aspx
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 نداریدکنکور هم  کالسشرکت در  امکاندارید و  ضعفقدری  آمار و روش تحقیقدر اگر 

استاد این درس در  دکتر اسماعیلیانسر کالس ه شکل مجازی ب، مناسب بسیارهزینه ای با 

 در این درس باشید:  تست زنی آسانو  یادگیری سریعبنشینید و شاهد  شهیدبهشتیدانشگاه 

 

 :ارتقاء دهید%  30را به راحتی توانید آن میاست، خیلی ضعیف زبانتان اگر 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://kayhanravan.ir/fa/AmarDVD.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/zaban-moghaddamati.aspx
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 ارتقاء دهید:هم  % بیشتر 30تا آن را توانید است، مینسبتاً خوب زبانتان اگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی شدهطبقهدسترسی داشته باشید که به شکل  از هر درستست -صدها نکتهخواهید به میاگر 

 :های درس به درس را در نظر داشته باشیدکتاب تست اند، هشد تنظیم سرفصل جزوات بامطابق و 

 

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://kayhanravan.ir/fa/zabankayhan.aspx
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 تشریحیو  مطمئنهای کامالً خبا پاس وزارت بهداشتو زارت علوم وهای اما مجموعه سواالت کنکور و

 سال کنکور 10 – سراسری روانشناسی کتاب تست جامع ویژه کنکور ارشد  

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

 

 

 ارزیابی کیفی مجموعه جزوات کیهان در کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری 

 شناسیروان

 کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/fa/ketabtest95.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/b-testbook.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
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ــی  مفیدی درمی توانید اطالعات  با کلیک روی مطالب زیر، ــناس زمینه آمادگی برای کنکور کارش

 کسب کنیدبه بعد   97ارشد و دکتری روانشناسی 

 

 

 

 

 

 

  آرزو سورمه – 94کنکور ارشد  11مصاحبه با رتبه 

  مینا اسفندیاری – 94کنکور  8مصاحبه با رتبه 

  محصص مهسا – 96کنکور ارشد  31مصاحبه با رتبه 

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

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

   صادق فالح – 59 دکتریسراسری کنکور  17مصاحبه با رتبه 

 

 

 94شناسی روانارشد کارشناسی سراسری  نکورارنامه رتبه های برتر کک 

 94بهداشت شناسی وزارت روانارشد نکور کارشناسی ارنامه رتبه های برتر کک 

  94شناسی رواندکتری سراسری نکور ککارنامه رتبه های برتر 

  95شناسی رواندکتری سراسری نکور ارنامه رتبه های برتر کک 

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/sourmehinterview
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/esfandiyariinterview
http://www.kayhanravan.ir/fa/MohassesInterview.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/MohassesInterview.aspx
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
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  97شناسی روانکارشناسی ارشد سراسری منابع موثق کنکور 

  97 تخصصی روانشناسیدکتری سراسری منابع موثق کنکور 

 97 شناسی وزارت بهداشتمنابع کنکور کارشناسی ارشد روان 

 

 

 

 با ماهای تماس راه

 3 واحد - 4 پالک - نوروز کوچه - نظری از تر پایین - فروردین 1٢ خیابان - انقالب خیابان - تهران: آدرس 

 1314693954: پستی کد 

 16 تا 9 ساعت پنجشنبه ، 9 -19 ساعت شنبه4 تا شنبه ------(  0٢1)66475618-٢0:  تلفن 

 (ساعته٢4)  0٢1664756٢0 سامانه :پیامک 

 گرام:تل https://t.me/kayhanravan_ir  

 ایمیل :info@kayhanravan.ir 

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/manabe2
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
https://t.me/kayhanravan_ir
mailto:info@kayhanravan.ir
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