
ی نام او :.  .: بھ نام 

ژه  ام و عمق  یمطالعھمی دانیم کھ یک مطالعھ ی عل حرفھ ای (بھ و ــــ ی تری ادامھ پیدا می کنند و نیازمند ا ی طوال وری کھ بازه ی زما مباحث کن

ای خاص خود را می طلبد. بدی ا و ابزار ـــــــ کھ دارد، شـــــــیوه  دف خا ر کدام از این مراحل، بھ اقتضـــــــای  ند) چندین مرحلھ دارد و  ســـــــ ی  شـــــــ  ب

ی با مباحث و ان عزز، برای آشــنا و ــ ا  اســت کھ دا ســط  ، نیازمند منا با شــرح و  ــ ر ماده ی در ا، در آغاز مطالعات خود، در  فهم به آن 

ـــــــ جامع (اعم از کتاب ند کھ برای این منظور ما غالبًا اســـــــتفاده از کتب آموز ای جامع) را توصـــــــیھ می کنیم، اما در مراحل ای مرجع یا خالصـــــــھســـــــ

ی مطالعھ کھ چالش داوطلبان ب یت مطالب در حافظھ مروط میپایا ن شــــــــ بھ تث ــــــــ بھ ذ شــــــــود، اســــــــتفاده از منب کھ بتواند بھ کمک ســــــــوال و پا

د بود.   اراتر خوا د،  موثرتر و  ســـول داوطلبان جهت د ـــ تریک شـــنا ات از این درس اســـت کھ بھ  روا ین ن ارحاوی مهم م  خانمرامی گ وشـــش 

ـــ وی ، رتبھ برتر، نژادنیکو قا ـــ اهمقطع  رشـــتھ مشـــاوره خانوادهدا شـــ ـــ ارشـــد دا تهیھ شـــده اســـت. این مجموعھ کھ در مجموع   تهران ارشـــنا

ـــ تریدرس از مباحث  نکتھ مهم ۳۸۰ شــــامل شـــنا وتاه و شــــبھ روا ــــ  ارت اســــت، از دو جهت مفید بھ نظر می -بھ صــــورت ســــواالت دارای پا فلش 

شـــــــ جنبھرســـــــد، اول آنکھ در این مجموعھ بر  ات کھ ب ژه شـــــــده اســـــــت. دوم آنکھ، مهم ترن ن ند تأکید و ســـــــ وری دارند، موردی تر و حفظی تر  ی کن

یت -مان طور کھ ذکر شـــــــــد حالت پرســـــــــش شـــــــــ درگ می کند و بھ چالش می کشـــــــــد برای تث ن شـــــــــما را ب ـــــــــ بودن این مجموعھ از این جهت کھ ذ پا

ارآمدتر خ ای بزرگ شــــــــــما عززان مطالب در حافظھ ی بلندمدت  وچک در کســــــــــب موفقیت  رچند  م ســــــــــه  د بود. امیدوارم کھ این مجموعھ  وا

یح این  ــــــــ یم بود. مطالعھ   شــــــــرفت این مجموعھ خوا شــــــــنهادات و انتقادات شــــــــما عززان در جهت پ داشــــــــتھ باشــــــــید. با کمال میل پذیرای نظرات، پ

ـــــــــــــ صـــــــــــــورت می د کھ برای یادگمجموعھ با روش خا ســـــــــــــایت کیهان (گ ان ) بخش www.kayhanravan.irی آن لطفًا بھ و مراجعھ نمایید. دانلود رای

                         
   گروه مشاوران کیهان
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ی تر شنا روا ات ن ین م م مجموعھ ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

hhhhh
hhhhh

ست؟164 چ اطالعات پردازش نظام بودن عام از منظور
گرفتھ یاد قبًال اطالعات کھ است آن

د قرارمی گ پردازش و توجھ مبنای .شده،

hhhhh
hhhhh

165
ی شماره گ شانھ ی بھ را خود انگشتان تلفن، شماره یادآوری برای فردی وق

ست؟ چ ای و د، می د حرکت
ھ ای رو حافظھ

hhhhh
hhhhh

ار«حافظھ166 است؟» آش مروط درازمدت ازحافظھ بخش کدام حافظھبھ ش دا بخش بھ

hhhhh
hhhhh

بلندمدت،167 اخباری«درحافظھ ش می شود؟» دا دیده ل ش چھ یبھ معنا و دادی رو

hhhhh
hhhhh

نده168 شکیل د بلندمدت«دوعنصر حافظھ ھ ایکدام اند؟» محتوای رو و اخباری

hhhhh
hhhhh

ست؟169 چ ی یادگ ی سازند نظرھ تأیید مورد آموز روش
کھ است شا اک ی یادگ آموز روش

ن ساخ درجران نده یادگ برفعالیت
می ورزد تأکید ش .دا

hhhhh
hhhhh

نظرھ پردازان170 اه دردید ازموارد ن گرا«کدامیک میت تراست؟» ساخ ا یبا یادگ در نده یادگ نقش
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ی تر شنا روا ات ن ین م م مجموعھ

hhhhh
hhhhh

ی171 سازند درنظرھ ی یادگ ای :دف 
و تفکرانتقادی استدالل، مسئلھ، حل

است ش ازدا فعال .استفاده

hhhhh
hhhhh

ست؟172 چ ش انگ و ه انگ تفاوت

است ش انگ دقیق تراز ه وق. انگ
رفتار یک اختصا ازعلت بت
رفتار آن ه انگ دنبال بھ است، خاص

یم ک. س عامل عنوان بھ ش انگ و
می شود ه. رفتارمحسوب انگ اصطالح

در و است سان رفتارا بھ مروط ش ب
ن شود استفاده حیوانات .مورد

hhhhh
hhhhh

:نقش پذیری173

ت سیارشبا غرزه وم مف بھ نقش پذیری
پیچیده ای. دارد رفتار عنوان بھ نقش پذیری

از حسا درمرحلھ ی کھ است مطرح
معی محرک با اثربرخورد در عمرجاندار

سرمی زند او .از
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ی تر شنا روا ات ن ین م م مجموعھ ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

hhhhh
hhhhh

نیازوسایق174
یا اثرکمبود در کھ است حال نیاز،

و می شود ایجاد زنده درموجود محرومیت
نیازاست از حاصل تمایل یا انرژی .سایق،

hhhhh
hhhhh

:غرزه175
کھ است ناآموخت و ی ار پیچیده، رفتاری
طور بھ جاندار نوع یک اعضای مھ ی در

می شود دیده .یکسان

hhhhh
hhhhh

ی176 وفا خودش بھ مروط ای نیاز یا ا نیاز :فرا

اس و کمبود از ن دیگر ا درفرانیاز
ی، بالند و رشد بھ آدمی میل بلکھ ست، ن

تحقق یا ی وفا خودش چون ی ا نیاز
می کند ایجاد را ن ش .خو

hhhhh
hhhhh

177
دادن ت س اص)اسناد(بنابرنظرھ ی ای کننده  ن عی از مورد کدام ،

می آید؟ حساب بھ او ش انگ
ای ازعلت  فرد تفس و ادراک ی ون چ

وشکست موفقیت
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ی تر شنا روا ات ن ین م م مجموعھ

hhhhh
hhhhh

شناخ178 ی یادگ ای :سبک

ص کھ می شود گفتھ ی ا روش  بھ
بھ می کند، ادراک را ا موضوع  ونھ چ
تحلیل و تجزھ را ا آ خاطرمی سپارد،

می کند حل را ومسائل .می کند

hhhhh
hhhhh

تقوت179 نظرھ ی و ی برانگیخت نظرھ ن ب :رابطھ

کھ د قرارگ درشرایطی نده اگریادگ
نده یادگ باشد، اد ز او ی برانگیخت سطح

سطح تا د می د غی طوری را شرایط
ش ا و یابد ش ا ی اش برانگیخت

حالت او برای شرایط دراین ی برانگیخت
می کند ایجاد ت ومطلو دارد ت .تقو

hhhhh
hhhhh

ا180 ای(تقوت کننده  ی )مشوق  :درو
و می آیند حساب بھ ی درو ه انگ اساس
دردست ا آ ل کن کھ ند س عوام

است فرد .خود
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ی تر شنا روا ات ن ین م م مجموعھ ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

hhhhh
hhhhh

معناست؟181 چھ بھ پایداری وضعیت

موفقیت ای علت  بودن متغ یا ثابت ع
ناپایدار(وشکست یا دشواری)پایدار مثًال ؛

ای علت  عنوان بھ ی ذا ی توانا و لیف ت
بھ وشش و س شا درمقابل، و پایدار
و ناپایدارموفقیت ای علت  عنوان
می شوند محسوب افراد .شکست

hhhhh
hhhhh

182ّ ع ای باط  است ای شایند :پ
در دادن ت س از ش پ کھ ی اطالعا ع منا

ای شایند پ دارند، قرار فرد س دس
می شوند نامیده ّ ع ای باط  .است

hhhhh
hhhhh

183ّ ع ای باط  است :خواص
یا ا عل ی، و ب یا ی اند درو یا ا علت 

قابل یا ا علت  ی ثبات، یا ند س باثبات
ل کن قابل غ یا ل اند کن

hhhhh
hhhhh

است؟184 کدام ش انگ کمبود ل مش با مقابلھ راه ین
ی توانا سطح با الیف ت کردن نگ ما

ان فراگ
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ی تر شنا روا ات ن ین م م مجموعھ

hhhhh
hhhhh

185
منجر شده آموختھ ی درماند بھ ع منا از یک کدام بھ ت س شکست ناد اس

می شود؟
ی توانا

hhhhh
hhhhh

186
وشش بھ است خورده شکست کھ را نده ای یادگ می تواند ت س وی ال کدام

اند؟ برانگ ش ب
ل کن قابل و ناپایدار ی، درو

hhhhh
hhhhh

187
شکیل تأم ده ومشا ا ان وم سازی مف ازدوشیوه ی ی یادگ سبک کدام

استدالل و نظری ای و ال ابداع در سبک، این دارای افراد و است شده
ند؟ س قوی ی استقرا

کننده جذب ای سبک

hhhhh
hhhhh

تأم188 و ا ت ای :سبک 

ی یادگ ای ازسبک عد این سرعت«بھ
ی می شود» ادرا ،. گفتھ ا ت ان ند یادگ

ادی ز ات با اش و ارمی کنند تند و ع سر
می شوند و. مرتکب کند ، تأم ان ند یادگ

ی کم ات با اش و ارمی کنند ستھ آ
می شوند .مرتکب
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ی تر شنا روا ات ن ین م م مجموعھ ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

hhhhh
hhhhh

زمینھ189 بھ ستھ نا و زمینھ بھ ستھ وا ای :سبک

ستھ وا ی یادگ سبک اظ از کھ افرادی
تأث تحت راح بھ ند، س زمینھ بھ

ن توانند و ند قرارمی گ زمینھ ای ات غی
این بھ و کنند جدا زمینھ از را ا محرک 

ند و ک نگرمی  از. افراد، کھ افرادی
زمینھ بھ ستھ نا ی یادگ سبک اظ

از را محرک می توانند راح بھ ند، س
ادراک کھ ی وچ سازند جدا ا زمینھ 

قرار زمینھ ای ات غی تاث تحت می کنند،
تحلی نگرگفتھ افراد، این بھ و د ن گ

.می شود
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ی تر شنا روا ات ن ین م م مجموعھ

hhhhh
hhhhh

است؟190 شده شکیل مراح ازچھ تجرھ ی چرخھ

عمل،- ۱ یک انجام یا عی - ۲تجرھ
یا ھ تجر آن اره ی تفکردر و ده مشا

، تأم ده ی نو- ۳مشا یا فرضیھ ن تدو
وم سازی دیگرمف عبارت بھ یا نظرھ

، ا ای- ۴ان درموقعیت  فرضیھ آزمون
فعال شگری آزما یا عل

hhhhh
hhhhh

مگرا191 ای :سبک

و ا ان وم سازی مف ی یادگ ازدوشیوه ی
و است شده شکیل فعال شگری آزما
عم رد ار در سبک، این دارای افراد

در ی خو عملکرد ند، س قوی ا شھ  اند
ی یجا غ دارند، وش ای آزمون 

ارکنند اشیا با ند می د ترجیح و ند س
ا آدم  با تا
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ی تر شنا روا ات ن ین م م مجموعھ ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

hhhhh
hhhhh

واگرا192 ای :سبک

و عی تجرھ ی ی یادگ ازدوشیوه ی
و است شده شکیل تأم ده ی مشا

قوی تخی ی توانا سبک، این دارای افراد
از امور دیدن و شھ اند درتولید دارند،
مردم بھ ند، س توانا مختلف زوایای

.عالقھ مندند

hhhhh
hhhhh

با193 مگرا ی یادگ ای با.......... سبک  واگرا ای دارند......... وسبک  کالمی.رابطھ کالمی/ استدالل غ استدالل

hhhhh
hhhhh

تراک194 ی ارزشیا از :دف
دادن نمره ی، پایا ی ارزشیا انجام از دف

اثرخ اره در وقضاوت ش آموزان دا بھ
است .ارمعلم

hhhhh
hhhhh

یابنده195 انطباق ای :سبک

و عی تجرھ ی ی یادگ ازدوشیوه
و است شده شکیل فعال شگری آزما

انجام در را ی توانا ین ش ب افراد ونھ این
امور با را خود سرعت بھ دارند، ا ار
طور بھ را مسائل ند، می د وفق فوری

می کنند حل ودی ش
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ی تر شنا روا ات ن ین م م مجموعھ

hhhhh
hhhhh

اغلب196 بھ......زنان ش ب مردان و می کنند، دارند..........عمل عی/  تأم تر.تمایل تجرھ

hhhhh
hhhhh

197
سبک بھ ا ر گروه ش آموزان بھ......... دا ی سا ا علوم ش آموزان ودا

دارند............... ش .گرا
زمینھ بھ ستھ بھ/ نا ستھ وا ای سبک 

زمینھ

hhhhh
hhhhh

عاطفی198 ی یادگ ای ورچمن- سبک  گراشا ی :یجا

کال عامل برای مدل دو۳دراین عد
می شود مطرح کننده )۱: قط - اجتناب

طلب طلب )۲مشارکت اری-رقابت م
ستھ )۳خواه مستقل- وا

hhhhh
hhhhh

ست؟199 چ ورک گر شناخ ی یادگ ای سبک ای قاعده
و- فضا کسب برای ی ادرا ای طبقھ بندی 

زمان اطالعات حقایق- بیان بھ بخ نظم
ا ورخداد

hhhhh
hhhhh

فعالی200 :تأم- سبک

را اطالعات نده یادگ اینکھ برحسب
فعال طور بھ می کند؟ پردازش ونھ از(چ

بحث یا ی بد فعالیت شھ )راه اند با از(یا
درون نگری و تأمل )راه
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گروه آموزشی کیهان برای کنکور 

ارشد و دکتری روانشناسی چه 

 خدماتی را ارائه می دهد؟

      

  

        



 

 

 دوستان  سالم

 شرکت در کنکور کارشناسی ارشدها برای شروع مطالعات برای ترین قدمکنندهترین و البته گاهاً سردرگممیدونیم یکی از مهم

نکور های مختلف و بعضاً متناقض از منابع ک! که ممکنه با دیدن فهرستیعنی انتخاب درست منابع مطالعاتیشناسی، قدم اوله، روان

 .های مختلف دچار سردرگمی بشید. که این هم طبیعیهارشد روانشناسی در سایت
 

 :و آرامش منابع پیشنهاد شده ی کیهان رو مطالعه کنید ما به چند دلیل از شما میخوایم با آسودگی

  دانشجویان خوب زیادی مثل شما همین منابع مطالعاتی معرفی شده از طرف کیهان رو مطالعه کرده ند و به رتبه های تک

 .رقمی رسیده ند )مصاحبه هاشون رو در سایت بخونید و فیلم هاشون رو ببینید(

  اند.هتی و تهران و عالمه تحصیل کردارشد و دکتری روانشناسی دانشگاه شهیدبهشهمه مشاوران کیهان در مقطع  

  منابع معرفی شده ی کیهان رو یک نفر به شکل انفرادی معرفی نمی کنه )بر خالف سایت های دیگه( بلکه اینجا یک تیم

  اند.هستند که منابع رو بررسی کرده  از  رتبه های برتر کنکور امسال

  یفتهب! نه کتاب اضافی توی لیست باشه و نه کتاب مهمی از قلم رست و حسابی باشند و جامع و مانعمنابع باید دبه نظر ما .

 .از این جهته که چند بار بررسی کردیم

  حتماً حتماً توصیه می کنیم از مشاوره رایگان تلفنی یا حضوری کیهان )هیچ هزینه اضافی برای خط شما نداره( استفاده

کنید تا در اسرع وقت باهاتون تماس بگیریم و  اس ام اس 46122070264رو به شماره  1ن االن عدد کافیه همیکنید. 

 .براتون بذاریم 67یا  62دقیقه ای کامالً رایگان مشاوره با یکی از رتبه های تک رقمی کنکور  10تا  14یک وقت 

 دوستتون داریم. با آرامش بخونید :)  

 

 

  

http://kayhanravan.ir/fa/freecon.aspx


 دهد؟ها و جزوات و خدماتی ارائه میاز دروس کنکور چه کتاب کیهان برای هر یک

 خدمات کیهان منابع نام درس

زبان 

 تخصصی

 6ضریب 

-کتاب متون تخصصی روان

شناسی به زبان انگلیسی )تألیف 

 یحیی سیدمحمدی(

 

 جلد( 6شناسی یحیی سیدمحمدی )کتاب متون تخصصی روان

که باید از پایه فیلم آموزشی زبان مقدماتی )ویژه افرادی 

دکتر  با تدریس – (تأکید بر فهم متون تخصصی – شروع کنند

 صادق فالح

 فیلم اموزشی زبان پیشرفته )ویژه افراد با سطح زبان متوسط

با تدریس دکتر صادق  – (زنیتأکید بر موفقیت در تست –

 فالح

 کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت علوم(

 داشت(کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت به

 کپسول زبان )ویژه رشته مشاوره(

شناسی روان

 رشد

 6ضریب 

 های رشد ولیام کریننظریه

 شناسی رشد لورا برکروان

شناسی ژنتیک دکتر منصور روان

 و دکتر دادستان

 

ترین نکات منابع شناسی رشد کیهان )خالصه مهمجزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –

 شهیدبهشتی(

با تدریس اساتید  – شناسی رشدفیلم آموزشی درس روان

 گروه

 شناسی رشدروان بندی شده ویژه درسطبقه کتاب تست

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( شناسی رشدکپسول درس روان

 

شناسی روان

 بالینی

 3ضریب 

شناسی بالینی فیرس و روان

 ترال

شناسی بالینی دکتر سعید روان

 شاملو

درمانی های رواننظریه

 پروچاسکا و نورکراس

نظریه و کاربست مشاوره و 

 درمانی جرالد کریروان

راهنمای سنجش روانی گراث و 

 مارنات

 اصول مصاحبه بالینی اتمر و اتمر

 شناسی بالینی کرامرروان

 

 کتاب روانشناسی بالینی فیرس و ترال

ترین نکات شناسی بالینی کیهان )خالصه مهمانجزوه رو

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر –شناسی بالینی فیلم آموزشی درس روان

 منشنیک

 یشناسی بالینبندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 کوتاه( وشناسی بالینی )شامل نکات کلیدی کپسول درس روان

 



 خدمات کیهان منابع نام درس

شناسی روان

مرضی و 

کودکان 

 استثنایی

 6ضریب 

 شناسی روانی(:مرضی )آسیب

 شناسی روانی آسیب

 هالجین )یا سلیگمن(

 پزشکی خالصه روان

 کاپالن و سادوک

 شناسی مرضی روان

 پریرخ دادستان

 شناسی روانی آسیب

 ساراسون

 استثنایی:

  ز بهروکودکان استثنایی

 فرمیالنی

  آموزش کودکان استثنایی

 سیف نراقی و نادری

 شناسی و آموزش و روان

پرورش کودکان 

 استثنایی دکتر افروز

 

 شناسی روانی هالجینکتاب آسیب

ترین )خالصه مهم -جلد(  6شناسی روانی کیهان )جزوه آسیب

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –نکات منابع 

 (شهیدبهشتی

 جزوه کودکان استثنایی )و اختالالت کودکی( کیهان

 –شناسی روانی و کودکان استثنایی فیلم آموزشی درس آسیب

 منشبا تدریس دکتر نیک

ی و شناسی روانبندی شده ویژه درس آسیبکتاب تست طبقه

 کودکان استثنایی

شناسی روانی و کودکان استثنایی )شامل کپسول درس آسیب

 کوتاه(نکات کلیدی و 

 

آمار و روش 

 تحقیق

 1ضریب 

 روش تحقیق:

 روش تحقیق در روان-

شناسی و علوم تربیتی 

 علی دالور

  روش تحقیق در علوم

 رفتاری حسن زاده

 آمار:

  آمار و احتماالت کاربردی

-در علوم تربیتی و روان

 شناسی علی دالور

 های آماری در علوم روش

رفتاری رمضان حسن 

 زاده

 

 دالورکتاب آمار دکتر 

 کتاب روش تحقیق دکتر دالور

ترین نکات )خالصه مهم -جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس آمار 

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس روش تحقیق 

 ه ویژه درس آمار و روش تحقیقبندی شدکتاب تست طبقه

 کپسول درس آمار و روش تحقیق )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

  



 خدمات کیهان منابع نام درس

 النفسعلم

 1ضریب 

النفس از دیدگاه علم

دانشمندان اسالمی احدی و 

 بنی جمالی

شناسی شخصیت از روان

اصغر دیدگاه اسالم علی

 احمدی

 

تهیه  –ترین نکات منابع )خالصه مهم - النفس کیهانعلمجزوه 

 شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

به خانم احسانی )رتبا تدریس  – النفسعلم فیلم آموزشی درس

 کنکور ارشد( 7

 النفسعلم بندی شده ویژه درسکتاب تست طبقه

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( النفسعلمکپسول درس 

 

شناسی روان

فیزیولوژیک و 

انگیزش و 

 هیجان

 1ضریب 

 

 فیزیولوژیک:

 شناسی روان

فیزیولوژیک کریم 

 خداپناهی

 شناسی اعصاب و روان

 غدد حائری روحانی

 انگیزش و هیجان:

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان کریم خداپناهی

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان جان مارشال ریو

 

 -هیجان کیهاان شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و جزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان  –ترین نکات منابع )خالصه مهم

 دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

شناسی فیزیولوژیک فیلم آموزشی درس روان

کنکور  1الهی )رتبه با تدریس آقای فتح –)نوروسایکولوژی( 

 ارشد(

-با تدریس آقای فتح –فیلم آموزشی درس انگیزش و هیجان 

 کنکور ارشد( 1الهی )رتبه 

شناسی بندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان کپسول درس روان

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

 

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


 

 

 

 

 

  

http://www.kayhanravan.ir/fa/moviofKeyhan.aspx
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 های ارتباطی با گروه آموزشی کیهانراه

 

 

 س مرکزآدر

  3واحد  - 0پالک  -کوچه نوروز  -پایین تر از نظری  -فروردین  16خیابان  -خیابان انقالب  -تهران 

 مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کیهان -

 :1310263600 کد پستی 

 

 تلفن☎️ 

 02166475618 

 02166475619 

 02166475620 

o همیشه سعی کنید با هر سه خط تماس بگیرید.  

o  تلفن تان داده نشد این به معنای این است که ما همیشه در ساعات کاری در کیهان هستیم، اگر پاسخ

  .پشت خط هستید

o  در صورت شلوغ بودن خطوط، کافی است یک پیامک )حتی خالی( به سامانه پیامک ما بدهید تا در اولی

  .فرصت با شما تماس بگیریم



 پیامک�� 

 02166475620 

o  کنداین یک سامانه متعلق به کیهان است که پیامک های شما را دریافت می.  

 ایمیل ��

 info@kayhanravan.ir 

 kayhanravan@gmail.com 

 🆔تلگرام 

  :46164460174شماره 

 آیدی : https://t.me/kayhanravan 

 کانال های تلگرام��

 کنکور کارشناسی ارشد : https://t.me/kayhanravan_ir 

 کنکور دکتری : https://t.me/kayhanravanPhD 

 

 

  

https://t.me/kayhanravan
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https://t.me/kayhanravanPhD
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