
 

مقدمھ

لیدی ترن دروس روانروان ی از   ی روانشنا است کھ در تمام آزمون شنا رشد ی ارشنا ارشد و دک وزارت  شناای 

ارشنا ارشد وزارت بهداشت جزء دروس مورد عالقھ داوطلبان  بهداشت و وزارت علوم ن حضور دارد. این درس در آزمون 

شنا رشد لورا برک جلد  است کھ سواالت آن ن عمدتاً  ژه  –شنا رشد کیهان شود. جزوه روانطرح می ۲و  ۱از کتاب روا و

سیاری از رتبھوزارت بهداشت در سال ی رتبھ ای گذشتھ مورد استفاده  ور  ۳ای برتر از جلھ عطیھ رضا ، یاسمن شیا ۹۳کن

ور  ۱۷رتبھ  ی طرفان رتبھ ۹۴کن ور  ۱۴، مرم  مچ ۹۵کن کر رتبھ و  ن نیکتا م ور  ۳ن  بوده است.  ۹۶کن

ستھ در کنار جزوه روان ع اص در  خالصھ، توا ده منا تًا گس س خالصھ کردن مطالب  مومی شنا عاین مجموعھ با

شنا وزارت بهداشاز سواالت مجموعھ درس روان % ۸۵کیهان، بھ  ارشنا ارشد روا ور   ۹۸ت شنا عمومی و رشد" کن

د و اعتماد داوطلبان را مجددًا جلب نماید.  ، پا د ار خانم شیا ار گرامی، سر م ی و  این مجموعھ حاال توسط کیها

ارشنا ارشد روان وی  اره قرار گرفتھ است. دا مورد بازنگری دو اه علوم بهزس ش  شنا بالی دا

ش  را ات و  آخرغی
ور  آخرن در ش ، ســـواالت کن را ور  ۹۸ و شـــر بھ این مجموعھ اضـــافھ شـــده و بر اصـــالحات جزی ن مطابق با کن ـــ  ن  ۹۸با پا در م

ش کیفیت جزوات، متون را کم صــورت گرفتھ اســت. ا ش قیمت جزوات، ســ کردیم بدون  ی از افزا ن برای جلوگ م و از م کنیمچن

ی ا  م.عداد صفحات خا جزوه ب

 

 با اطمینان مطالعھ کنید

 برای آنکھ این مجموعھ را با اطمینان مطالعھ کنید، بھ موارد زر توجھ نمایید: 

ان، بھ   ور  % ٨٥مانطور کھ آمد، این مجموعھ در کنار جزوه عمومی ک  ۹۸از ســـــــــــــواالت درس "عمومی و رشــــــــــــــد" کن

 پا داده است. 

ور، این مجموعھ توسط رتبھ برتر   ش شده است.شیا خانم کن را  و

شـــــن  ی روا ای ارشـــــد و دک ور ای برتر کن ی رتبھ  ای گذشـــــتھ منبع اصـــــ مطالعا ـــــ این مجموعھ، در ســـــال ز جملھ اا

ور  ٣نیکتا مرکر رتبھ خانم  ی طرفان رتبھ و خانم  ٩٦کن ور  ١٤مرم   بوده است.  ٩٥کن

ور   متناســــب با ســــواالت کن یھ شــــده و ادی  ســــیار ز ان، با دقت  ای ک مورد  ۹۸این مجموعھ در کنار دیگر مجموعھ 

ی  ور ارشد و دک ی قرار گرفتھ است و برای کن ی شده است. ۹۹باز  امًال بھ روز رسا
 

دقی و عل روشمطالعھ از استفاده بھ دوستان شما مھ از پایانضمندعوت یکبرنامھدر ی ارگ بھ ن مچن و یحرزق ی

رچھ  ادات ارزشمند شما عززان برای  ش یدن نظرات و پ ی خود را برای ش ستھ، آماد د شا و قابل اطمینان برای رسیدن بھ 

مھ شماست، اعالم می کردن مجموعھ ی کھ متعلق بھ   کنیم. ا
 

 

عززان مھ شما  با آرزوی توفیق برای 

ان آموزگروه  داشت – ک  دپارتمان وزارت 

انمرکز خدمات روان  شنا و مشاوره ک





 

 

اره خود کیهان  در

عدادی از رتبھ   ل از  ش اهگروه آموز کیهان م ش ی دا شنا و مشاوره ارشد و دک ، ای تهران، شهیدبای برتر روا هش

شنا و مشاوره فعالیت دارد.  روا ی مجموعھ ور ارشد و دک  عالمھ و ... است کھ صرفًا در زمینھ کن

ای کیهان شــــــامل ارائھ خدمات مشــــــاوره و برنامھ  ای فعالیت  ــــــ با اســــــاتید رزی، مجموعھ جزوات قابل اطمینان، فیلم  آموز

ان و برگزاری کالس و شناخ بھ دا ، ارائھ خدمات روا شنا  ای آموز با کیفیت است. برتر روا

شنا و مشاوره کیهان فعالیت می   کند.گروه آموز کیهان تحت نظارت مستقیم مرکز خدمات روا

یچ کجای کشـــور شـــعبھ ای ندارد و تمام خدمات و محصـــوالت   ، تلف کیهان در  ن آن فقط از خود مرکز کیهان بھ شـــیوه این

افت است.  و حضوری قابل در

ی از روش  ارگ عداد قابل توج از بھ لطف بھ  ر ســــــالھ  ن جزوات قابل اطمینان،  مچن ای عل مشــــــاوره و برنامھ رزی و 

ور ارشـــــــد روان ۱۰۰ای زر رتبھ یکن ـــــــ از میان کیها اه  ۹۴ای نفر از ورودی ۳طور مثال ا بوده اند. بھ شـــــــنا شـــــــ بالی دا

ی بوده اند، درســـال  امل کیها یم نژاد رتبھ  ۹۷تهران بھ طور  مایون حالجیان رتبھ ۷خانم ســـمانھ ابرا و در ســـال  ۲، آقای ام 

ی رتبھ  ۱خانم فائزه قدمی رتبھ  ۹۸ ی بوده اند.   ۶و خانم الهھ موال امل کیها  بھ طور

اره جلس  ات مشاوره کیهاندر

ان (فقط یک بار در سال) و تخص (با یک مشاور بھ انتخاب فرد) برگزار می  ل رای  شود. جلسات بھ دو ش

ر جلسھ) برگزار می  و در  ل تلف و حضوری و صرفًا اختصا (یک مشاور و یک دا شود. جلسات بھ دو ش

ل نیم ساعتھ و یک ساعتھ (بھ انتخاب   و) برگزار میجلسات بھ ش  شود. دا

ی یک پرونده مروط بھ اطالعات خود نزد مشاور اختصا اش دارد.   وی کیها  ر دا

ش از  ۹۷در سال   ی در گروه آموز کیهان برگزار شد. ۳۰۰۰ب ور ارشد و دک  جلسھ مشاوره تخص کن

 هان برگزار شده است. جلسھ مشاوره تخص در گروه آموز کی ۱۷۰۰۰تا کنون حدود  ۹۲از سال  

شنا  ر رشتھ (روا امًال مسلط است. -در کیهان، مشاور  مان رشتھ است و بر آن آزمون   مشاوره)، الزامًا رتبھ برتر 

س در دپارتمان مشــــاوران تصــــوب ای عل و تجری اســــتخراج میای برنامھ رزی و مشــــاوره کیهان، از یافتھروش  شــــود و ســــ

ست. شود. اینجا از آمی ی ن  زمون و خطا خ

ای برتر) بهره می  و را باال میکیهان از حضور چندین مشاور تخص (رتبھ   برد. برد کھ این قدرت انتخاب دا

ور   ژه متفاوت با شرایط متفاوت ارائھ کرده است. ۹۹کیهان برای داوطلبان کن  ، سھ طرح و

ش) کیهان برگزار میتمام جلسات مشاوره کیهان تحت نظارت مشاوران ارشد (   شود. آقایان فالح و نیک م

، در طرح   شــــــ انھ یک جلســــــھ مشــــــاوره (و یا ب ن ما اِن داشــــــ س و ... با مشــــــاوران VIPام ه، اســــــ ) در زمینھ مدیرت فردی، انگ

م است.   ارشد کیهان فرا

 زنھ جلسات مشاوره در کیهان مطابق نرخ مصوب عمومی است.  

 

ید :..: کیهان متعلق بھ ش س برای ارتقاء روز بھ روز خدمات آن بھ ما بازخورد د  ماست، 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ل  .۱ داف خود دچار مشــــــــــــ ا ص و محک ندارند، معموًال در دنبال کردن ــــــــــــ دف م ی کھ  شــــــــــــان داده داوطلبا : تجرھ ما 

ا ح بھ خط پایان شــــــــنهاد مین ن شــــــــده و  س پ دفرســــــــند.  مھ  ید ارشــــــــدتان را روشــــــــن کنید. چرا میکنیم اول از   خوا

ور دنبال می کنید و چرا ؟ حتمًا میروان ــــ شــــرکت کنید؟ چھ رتبھ ای را در این کن دف باید شــــنا س  SMARTدانید کھ  باشــــد. 

دف ۵برای  دف SMARTگذاری سال و یک سال آینده تان  دف SMARTگذاری کنید.  ص (گذاری ع  )، Specificای کھ م

ی (قابل اندازه ی (Measurableگ یا نانھ (Attainable)، قابل دســــــــ ص (Realistic)، واقع ب ــــــــ ی م -Time) و دارای محدوده زما

boundedاه و متخصـــــــص می) باشـــــــد. در این راه یک دف برنامھ دفتوانند بھ شـــــــما کمک ز رزی + یک مشـــــــاور آ گذاری ادی در 

ند.   یح ارائھ د

دف .۲ ن اســت کھ زود خســتھ تان کند، نھتان برنامھ رزی کنید. یک برنامھ ر: برای رســیدن بھ  یح نھ خی ســنگ ــ  زی 

ا. کًال چھ منا را می دفتان نرســاند. بدانید از کجا باید شــروع کنید. با کدام کتاب  یدخی ســبک کھ شــما را بھ  مطالعھ  خوا

ید؟ یا می س ید از خالصھکنید. آماده خالصھ برداری  ت دیگران استفاده کنید؟ کدام خالصھ  خوا س ش جواب داده و بھ  ب

ی را برای شـــما میزنھ ای کھ می شـــ ور رشـــتھ شـــما شـــرکت کرده کنید، منفعت ب ـــ کھ تازه در کن لد، ک ار آورد؟ اینجا از یک 

ور ســـــــراســـــــری ارشـــــــد روان م کســـــــب کرده (زر (کن ـــــــ بالی یا عمومی) و رتبھ عا  نید می۵۰شـــــــنا ید. بب )، اطالعات الزم را بگ

ید اول کدام درس عد کدام درسخوا ی جمع کنید و  ی میا را در چھ بازه زما ای دیگری ا را.  ست بزنید. از چھ ابزار ید  خوا

ای مشــــــاوره مختلف می ا برای خود روشــــــن کنید. طرح  دف را بھ اندازه  ید اســــــتفاده کنید و ... . ابتدا مســــــ رســــــیدن بھ  خوا

 داشتھ باشید. کیهان را ن مد نظرتان 

مھ شــــــــکســــــــت  .۳ نتان را از  یا و تل: حاال کھ وقت عمل کردن فرا رســــــــیده، ذ ا کنید. نگرا ر ا را دو ای گذشــــــــتھ ر

دف ــ کھ برای عم کردن برنامھبرزد و فقط بھ  ان تال دارد فکر کنید. بھ اینتان بھ نحو تان و م کھ موفقیت احســن، الزم

ی ات مثب در زند ی) چھ تاث ارشنا ارشد یا دک ور  ت فکر کنید. در این پروژه (کن ات مث  تان دارد و سایر ن

ن یک ســـــری ابزار برای مقا  .۴ ی برای رســـــیدن بھ : منظور، داشـــــ ی و درو و ع ب ی، ناامیدی، و ســـــایر موا بلھ با خســـــت

ســت و در صــورت نیاز مشــاوران ن بھ شــما آموزش میدف یح را بدانید (در انتهای جزوات  ــ ند). تان اســت. روش مطالعھ  د

ی باید مرور کنید تا مطالب از با روش س و تمرکز آشنا باشید. بدانید  نتان نرود. ای مدیرت اس  ذ

ن مجموعھ جزوات کیهان اســــتفاده می  .۵ م ادی دارد. در صــــوری کھ از  ع ز ی : رشــــتھ ما منا یچ جای نگرا کنید، 

ســــــــــــــت. اما باز جهت تاکید عرض می ی دو منن م ی ـــــــــــــ ع پراکنده پر کنید. مطالعھ م ه از بع خی بکنیم کھ از مطالعھ منا

تان اعتماد کنید.  ۶-۷مطالعھ پراکنده   منبع است. بھ مس

ع: مدام خودتان، م .۶ ـــــــــــــ را کھ اندوختھنا نید در جهت درســـــــــــــ حرکت تان و دا ی کنید. بب ا ـــــــــــــ و ارز اید، برر

ار از یک راهمی ار در بر موارد دارد؟ در صورت نیاز، برای این  غی روش  ید. کنید؟ یا نیاز بھ   بلد کمک بگ

ار واگذار کنید. یادتان باشـــــــــــــد کھ این عالم  .۷ یجھ را بھ گرداننده روز ت تالش کنید و ن ـــــــــــــ  :

یچ داو  ن باشید زحمت  س مطم یطرا عادالنھ دارد،  ی  وشا د ماند.طلب  یجھ نخوا  ن
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 فصل هفتم: رشد جسمانی و شناختی در اوایل کودکی 
 

 رشد جسمانی  
 عوامل تاثیر گذار بر رشد جسمانی و سالمت 
 رشد شناختی  
 فرهنگی ویگوتسکی -نظریه اجتماعی 
 پردازش اطالعات 
 رشد زبان 

 
 یرشد جسمان

 تغییر بدن و مغز
ندازه بدن اشکارتر از نوباوگی و نو پایی اسال اول،کاهش می یابد.در طول اوایل کودکی،تفاوت هاي فردي در  2در اوایل کودکی،رشد بدن در مقایسه با میزان سریع 

 است.
 

 رشد استخوان بندي
شد که در انها غضروف سفت شده و به راپی فیز جدید یا مراکز  45سالگی،تقریبا  6تا  2بندي نوباوگی در طول اوایل کودکی ادامه می یابند.بین تغییرات استخوان 

 استخوان تبدیل می شود،در قسمت هاي مختلف استخوان بندي پدیدار می شوند.
 

 رشد مغز:
پس هاي اضافی تولید می کنند.در چند قسمت از قشر مخ سینا،سالگی 4در ود در بزرگسالی،افزایش می یابد.درصد وزن خ 90درصد به  70سالگی از  6تا  2مغز بین 

 برخی مناطق،مانند قشر پیش پیشانی،تعداد سیناپس ها تقریبا دو برابر مقدار بزرگسالی است.
وخت و ساز انرژي در قشر مخ در سنشان می دهند که   FMRIر واقع شواهد رشد سیناپسی و میلین دار شدن رشته هاي عصبی نیاز زیاد به انرژي را ایجاب می کند.د

سن،به اوج می رسد. سیناپسیحدود این  شده اند، رشته هاي متصل  هرس  ننده خود را از دست می کبه دنبال ان روي می دهد.نورون هایی که به ندرت تحریک 
 زدیک بزرگسالی می رسد.سالگی،مصرف انرژي اغلب مناطق مغزي کاهش می یابد وبه سطح ن 10تا  8دهند،و تعداد سیناپس ها به تدریج کاهش می یابند.در 

شانی که به جن  EEg,NIRS,fMRIمقیاس هاي  شر پیش پی سط کودکی را در مناطقی از ق سریع از اوایل تا اوا شد خیلی  صبی،ر به هاي مختلف عملکرد فعالیت ع
سازمان دهی  شان می دهند. این جنبه ها عبارتند از:بازداري تکانه ها،توجه،حافظه،و برنامه ریزي و  صاص دارند،ن شمگیراجرایی اخت ري فتار. قابلیت هایی که به طور چ

ه خود می بسالگی بسیار فعال است و بعد وضعیت ثابتی  6تا  3در اغلب کودکان،نیمکره چپ بین طی سال هاي پیش دبستانی پیشرفت می کند.
 گیرد.در مقابل در طول اوایل و اواسط کودکی،فعالیت در نیمکره راست به طور یکنواختی افزایش می یابد.

 دارد که انها به جانبی شدن(تخصص یافتن در عملکردهاي شناختی) ادامه می دهند.تفاوت بین سرعت رشد دو نیمکره حکایت 
دن عمل در انجام دا -شودکره مغزي مسلط فرد نامیده میکه اغلب نیم -دهند توانایی بیشتر یک طرف مغزکودکان در پایان سال اول معموالً دست برتري را نشان می

 .حرکتی ماهرانه
ه معموالً دوقلو ها در رحم در جهت هاي انند بیشـــتر از خواهر و برادرهاي معمولی از نظر دســـت برتري تفاوت دارند،  احتماال به این دلیل کدوقلوهاي همانند و ناهم

اي را پرورش  و ریاضی برجستهمیمختلف قرار دارند.  بچه هاي چپ دست و دست برتر مخلوط  بیشتر از همساالن راست دست خود احتمال دارد که استعداد هاي کال
 دهند. 

 
 پیشرفت هاي دیگر در رشد مغز

 غیر از قشر مخ،چند ناحیه دیگر مغز در اوایل کودکی پیشرفت سریعی دارند. که در ادامه به انها اشاره می شود.
ست که به تعادل و کنترل حرکت بدن کمک می مخچه ساختاري ا شت و پایین مغز قرار دارد،   صبی کند.که در پ شته هاي ع صل می که مر شر مخ مت خچه را به ق

 کنند،از تولد تا سال هاي پیش دبستانی رشد کرده،میلین دار می شوند و به افزایش چشمگیر هماهنگی حرکتی کمک می کنند.
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 شود. کند.از کودکی تا بزرگسالی میلین دار میه زنگی) و هشیاري را حفظ میساختاري است در ساقه مغز که بیداري (گوش ب ،ساخت شبکه اي
سالگی به اوج  6تا  3سم پینه اي بین جتولید سناپس ها و میلین دار شدن کند. دسته بزرگی از رشته هاي عصبی است که دونیمکره مغز را متصل می جسم پینه اي

غام بدن و اد به هماهنگی ارام در هر دو طرف  نه اي  ند.جســـم پی یاب مه می  ته تري ادا با ســـرعت اهســـ تا نوجوانی  عد  ـــد.ب له چند ج می رس به از تفکر،از جم ن
 ادراك،توجه،حافظه،زبان و حل مساله کمک می کند.

یمه دوم ســال اول،که حافظه ن،در که نقش مهمی در حافظه و در تجســم فضــایی دارد به ما در یافتن راه خود کمک می کند  هیپوکامپســاختاري درون مغز به نام 
 ناپس تشکیل می دهد و میلین دار می شود.یاداوري و حرکت مستقل پدیدار می شوند،به سرعت سی

 
 عوامل تاثیرگذار بر رشد جسمانی و سالمت

 وراثت و هورمون ها 
 غده هیپوفیز که در پایه مغز قرار دارد،با ازاد کردن دو هورمون که موجب رشد می شوند،نفش مهمی را ایفا می کند.

 م هاي تناسلی ضروري است. ) است که از تولد به بعد براي رشد تمام بافت هاي بدن به جز دستگاه عصبی مرکزي و انداGHهورمون رشد: اولی هورمون رشد (
را براي آزاد کردن تیروکســین  ) اســت. این هورمون غده تیروئید در گردنTSHهورمون محرك غده تیروئید: هورمون دیگر هیپوفیز،  هورمون محرك غده تیروئید (

 ند که براي رشد مغز و تاثیر کامل هورمون رشد به اندازه بدن ضروري است. کتحریک می
 

 رشد حرکتی
 مهارت هاي حرکتی زیادي در اوایل کودکی یافت می شوند که هریک بر مبناي الگوهاي حرکتی ساده تر نوباوگی استوارند.

 
 رشد حرکتی درشت 

ر نتیجه،تعادل به مقدار زیاد بهتر می شــود،مرکز ثقل انها به ســمت پایین،در جهت تنه جا به جا می شــود.د وقتی بدن کودکان ترکه اي تر و باال تنه انها ســبک تر می
 ودکان،ارام و موزون می شود.کسالگی طرز راه رفتن  2شوند اماده می سازد.در شود و زمینه را براي مهارت هاي حرکتی جدید که عضالت بزرگ بدن را شامل می

 
 رشد حرکتی ظریف

سال هاي پیش دبستانی پیشرفت زیادي می کنند.وقتی دست ها و انگشتان بهبود می یابد،کودکان مها را کنار هم می ردسال معماها خرت هاي حرکتی ظریف نیز در 
 بیشتر اشکار است: از همه چینند،با مکعب هاي کوچک خانه می سازند،و دانه هاي تسبیح را به نخ می کشند.پیشرفت حرکتی ظریف براي والدین در دو زمینه

 مراقبت کودکان از بدن خودشان. -1
 قاشی هایی که دیوارهاي خانه،مهدکودك و کودکستان را پر می کنند.ن -2

 
 مهارت هاي خود یاري

توجه طوالنی  کار به فراخناي ســالگی بر ان تســلط می یابند.موفقیت در این 6پیچیده ترین مهارت خودیاري،در اوایل کودکی،بســتن بند کفش اســت که کودکان در 
 تر،حافظه مجموعه حرکات ظریف دست و چیره دستی در انجام دادن انها نیاز دارد.

 
 نقاشی 

ــوند تا بر تغییرات در بازنمایی هاي هنرمندانه کودکان تاثیر بگذارد ــناختی با کنترل حرکتی ظریف ترکیب می ش .این عوامل عبارت اند از:اگاهی از اینکه انواع اعمال ش
 انه می کند.وانند وظیفه نمادها را داشته باشند،برنامه ریزي و درك فضایی بهتر،و تاکیدي که فرهنگ کودك بر ابراز هنرمندتصاویر می ت

 
 معموال نقاشی از طریق توالی زیر پیشرفت می کند:

ماهه مداد  18ل،یک کودك شود. براي مثا.در اغاز،بازنمایی ذهنی به جاي اینکه به عالیمی روي صفحه منجر شود،حرکات بدن را شامل می خط خطی کردن -1
 کند. شمعی خود را پشت سر هم پراند و این کار یک سري نقطه به بار اورد.او توضیح داد که خرگوش وقع راه رفتن ورجه ورجه می

شکل هاي بازنمایی ذهنی -2 سالگیاولین  سه  شوند. معموال کودکا.در حدود  شمعی حالت بدن من با ،خط خطی کردن هاي کودکان به تصاویر تبدیل می  داد 
 را می کشند و تصور می کنند که شکل قابل تشخیصی را کشیده اند و اسم روي ان می گذارند.
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شی هاي واقعی -3 ستانی بزرگ تر هنوز ت 6و  5کودکان تر. نقا شی هاي کودکان پیش دب شند.نقا شی هاي پیچیده تري می ک حریف هاي ادراکی را ساله،نقا
 به تازگی بازنمایی عمق را شروع کرده اند.شامل می شود.زیرا انها 

 
 تفاوت هاي فردي در مهارت هاي حرکتی

 دخترها جلوترند. تفاوت هاي جنسیتی در مهارت هاي حرکتی در اوایل کودکی اشکار هستند.پسرها در مهارت هایی که نیرو و قدرت را می طلبند،از
 

 رشد شناختی 
 مرحله پیش عملیاتی  نظریه پیاژه:

ــی  ــند که از  –وقتی کودکان از مرحله حس ایش فوق العاده در واضــح ترین تغییر،افز ادامه دارد، ســالگی 7تا  2حرکتی به مرحله پیش عملیاتی می رس
 بیشتري می کنند.بازنمایی رشد  بازنمایی ذهنی نوباوگان و کودکان نوپا چشمگیر است،اما در اوایل کودکی قابلیت هاي فعالیت بازنمایی ذهنی،یا نمادي است.

 
 پیشرفت هایی در بازنمایی ذهنی

ز قبل را امکان پذیر می ســازد.با این حال پیاژه تایید کرد که زبان،انعطاف پذیر ترین وســیله بازنمایی ذهنی ما اســت.زبان با جدا کردن فکر از عمل،تفکر کارامد تر ا
ست.در  شناختی کودکی نمی دان صلی در تغییر  صر ا صورات درونی پیاژه،زبان را عن شود که کودکان تعوض او معتقد بود که فعالیت حسی حرکتی به ت جربه منجر می 

 بعدا با کلمات انها را نام می برند.
تازگی هاي بازنمایی ذهنی را که به  نمونه عالی از رشد بازنمایی ذهنی در اوایل کودکی است.  کودکان خردسال از طریق وانمود کردن طرحواره بازي وانمود کردن:

 کنند. فرا گرفته اند تمرین و نیرومند می
ــان می دهد که بیانگر مهارت ن ــه تغییر مهم در این بازي را نش ــتانی س ــه بازي وانمود کردن کودکان در طول دوره پیش دبس ــد کودك پیش مقایس مادي در حال رش

 دبستانی است:
 بازي از شرایط زندگی عملی مرتبط با ان جدا می شود. -1
 ود محور می شود.بازي کمتر خ -2
 بازي ترکیبات پیچیده تر  طرح واره ها را شامل می شود. -3

 شود. شروع میم پایان سال دونوعی وانمود کردن با دیگران است که در  نمایشی: -بازي اجتماعی
سب محدودیت  محدودیت هاي تفکر پیش عملیاتی پیاژه: ستانی را بر ح ستاورد هایی در بازنمایی ذهنی،  کودکان پیش دب صیف کرد، اي آنهغیر از د ها تو

 کنند. طقی پیروي میاعمال ذهنی که از قواعد من –نیستند  عملیاتیعنی آنچه که نمیتوانند درك کنند.  به عقیده پیاژه کودکان خردسال قادر به 
 

    خود محوري از نظر پیاژه:
شخیص دادن نقطه نظر هاي نمادین دیگران از نقطه نظر هاي خویشتن. وقتی کودکان تناتوانی در  -است خود محورياساسی ترین نارسایی تفکر پیش عملیاتی،   

ها درك،  فکر و احســاس ند خود آنکنند که دیگران مانکنند و تصــور میکنند روي نقطه نظر خودشــان تمرکز میبراي اولین بار دنیا را به صــورت ذهنی بازنمایی می
 راي خود محوري مسئله سه تا کوه است.  بکنند.  متقاعد کننده ترین دلیل پیاژه می

 فکر و احساس و هدف برخوردارند.  این عقیده که اشیاي بی جان از ویژگی هاي جاندار، مانند–خود محوري مسئول تفکر جاندار پنداري کودکان پیش عملیاتی است  
 دهند. انواع نارسایی ها را در تفکر پیش عملیاتی نشان می ،یف نگهداري ذهنی پیاژهتکال

دو ها تغییر کند،  ثابت است یکی از تکالیف همان تکلیف نگهداري ذهنی به این مفهوم اشاره دارد که برخی از خصوصیات مادي اشیاء حتی زمانی که ظاهر بیرونی آن
 .لیوان اب با اشکال مختلف است

 دهد: ناتوانی در نگه داري ذهنی، چند جنبه ي مرتبط تفکر کودکان پیش عملیاتی را نشان می
ـــت،  یا با تمرکز گرایی مشـــخص میاوالً آگاهی آن گیرند. در کنند و ویژگی هاي دیگر را نادیده میها روي یک جنبه از موقعیت تمرکز میشـــود. آنها متمرکز اس

 کند.اب تمرکز می نگهداري ذهنی کودك روي ارتفاع
 کند. ثانیاً ظاهر ادراکی اشیاء به راحتی توجه کودکان را منحرف می

 گیرند. کنند و دگرگونی پویا (ریختن اب) را نادیده میثالثاً کودکان با حالت هاي اول و اخر اب به صورت رویداد هاي نامربوط برخورد می
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سبرگشت نا پذیري ست.  یعنی ناتوانی در طی کردن یک  ري مراحل در یک مسئله و : مهم ترین ویژگی غیر منطقی تفکر پیش عملیاتی،  برگشت نا پذیري آن ا
 بعد تغییر جهت دادن و برگشتن به نقطه شروع. 

شیاء در طبقات و زیر اسازمان دهی  -بی مشکل دارندکودکان پیش دبستانی که فاقد عملیات منطقی هستند در طبقه بندي سلسله مرات مسئله گنجاندن در طبقه:
 دهد. طبقات براساس شباهت ها و تفاوت ها.  مسئله گنجاندن در طبقه پیاژه این محدودیت را نشان می

 
 بررسی نظرات پیاژه: 

شنا یا اطالعات زیادي را در بردارند که حل کردن یکباره آن صر ناآ سئله هاي پیاژه عنا شها برتعدادي از م ستانی اي کودکان د سخ هاي کودکان پیش دب ست. پا وار ا
 کنند. ها را منعکس نمیتوانایی هاي واقعی آن

وع کردن دهد که کودکان پیش دبستانی با موضوعات نا آشنا،  اطالعات خیلی زیاد، یا واقعیت هاي متضادي که رفع و رجفقط زمانی روي می استدالل غیرمنطقی:
 وکار داشته باشند. ها دشوار هستند،  سرآن

یا  6کند در حدود اورند که فرض میشوند،  چالش دیگري را براي مفهوم مرحله اي پیاژه به وجود میدهند،  عملیات منطقی به تدریج ایجاد میشواهدي که نشان می
 دهد. سالگی تغییر ناگهانی به سمت استدالل منطقی روي می 7

شان می شد می دهند که تفکر پیششواهدي که ن ستانی ر سالهاي پیش دب صورت ناگهانی در حدود عملیاتی به تدریج ظرف  سالگی، مفهوم مرحله اي 7یا6کند نه به 
 طلبند. پیاژه را به چالش می

 
 اصل آموزشی که از نظر پیاژه حاصل شده اند:  3صل آموزشی پیاژه: ا 3

شافی شف کنند. معلمان به جاي این: کودکان ترغیب مییادگیري اکت شان ک ضر و آماده اي را شوند از طریق تعامل خودانگیخته با محیط خود صرفا دانش حا که 
 کنند. ارائه دهند. انواع مطالب غنی را که به منظور کاوشی کردن طراحی شده اند عرضه می

سبت به آمادگی کودکان براي یادگیري: سیت ن سا شان دهند که به کنند با تحمیل کردن مهارت هاي جدید قبل از اینسعی نمیمعلمان  ح که کودکان ن
 ها آمادگی دارند، رشد را سرعت بخشند. ها عالقه مند هستند و براي آنآن

ـــب با هر فرد و گرها را متنکه فعالیت هایی را براي کل کالس برنامه ریزي کنند، باید آنمعلمان به جاي این پذیرفتن تفاوت هاي فردي: وه هاي کوچک اس
 ها به ارزیابی کودکان براساس معیارهاي هنجاري یا عملکرد متوسط همساالن، کمتر عالقه دارند. طراحی کنند. آن

 
 فرهنگی ویگوتسکی:  –نظریه اجتماعی 

شناختی،چالش دیگري را این بار از جانب نظریه اجت ه بار اورد که بر موقعیت اجتماعی رشد فرهنگی ویگوتسکی ب –ماعی عدم تاکید پیاژه بر زبان به عنوان منبع رشد 
ستانی را در گفت و گوي اجتماعی با افراد  سریع زبان،مشارکت کودکان پیش دب گاه تر گسترش می دهد که انها را اشناختی تاکید می کند.در طول اوایل کودکی،رشد 

 یابند.ترغیب می کنند بر تکالیفی که از لحاظ فرهنگی مهم هستند،تسلط 
صداي بلند با خود حرکه فعالیت هاي خود را انجام میکودکان پیش دبستانی هنگامی گفتار خصوصی:  گفتار خود محورپیاژه این اظهارات را زنند. ف میدهند با 

ظر ویگوتســـکی کودکان براي هدایت کردن خود با کند.  اما از ننند منعکس میکتوانند دیدگاه هاي دیگران را درك که کودکان نمینامید که عقیده او را درباره این
شتن حرف می سان تر میشوند و تکالیف براي آنکه کودکان بزرگتر میزنند، هنگامیخوی شوند که به آن صدا میها درونی و بیشوند گفتار معطوف به خود آنها آ

دهیم. اخیرا تمام تحقیقات دیدگاه ویگوتسکی موقعیت هاي روزمره با خود انجام میکه هنگام فکر کردن و عمل کردن در گویند. گفت گویی کالمیمی گفتار درونی
 شود. نامیده می گفتار خصوصیرا تایید کرده اند، در نتیجه اکنون گفتار معطوف به خود کودکان به جاي گفتار خودمحورانه، 

 
 منشا اجتماعی شناخت اوایل کودکی

ــت ادن این کار به دد. او براي انجام ندارشـــد کودك، در ســـطحی که دشـــواري آن قابل کنترل اســـت نگه میرا در ســـطح مجاور ر فعالیت ها  والدین  داربس
شتیبانی ا جذب پردازد، تنظیم کردن کمک در طول جلسـه آموزش براي متناسـب شـدن با سـطح فعلی عملکرد کودك.  بعدا کودکان زبان این گفتگو ر) میزدن(پ

 کند. کنند، آن را بخشی از گفتار خصوصی خود کرده و از این گفتار براي سازمان دادن تالش هاي مستقل خود استفاده میمی
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 ویگوتسکی و آموزش: 
سکی اداره می سبک ویگوت سی که به  ستقل فراتر رفته و کال شف م شدهشود از ک شف یاري  کند. معلمان یادگیري کودکان را هدایت کرده و مداخله یب میرا ترغ ک

اختی براي اوایل ویت کردن رشد شنآل براي تقکنند.  ویگوتسکی بازي وانمود کردن را بر سر اجتماعی ایدههاي خود را با منطقه ي مجاور رشد در کودك را تنظیم می
 دانست.  به عقیده ویگوتسکی، بازي وانمود کردن، منطقه مجاور رشد منحصر به فرد و بسیار با نفوذي است. کودکی می

 
 انتقاد از نظریه ویگوتسکی: 

 ي رشد تفکر کودکان نیست. تنها وسیلهارتباط کالمی
 

 ارزیابی نظریه ویگوتسکی
شده را مع ،باربارا راگف رفی کرد که مفهوم کلی تر داربست براي توجیه کردن روشهاي مختلف یادگیري کودکان از طریق روابط با دیگران، اصطالح مشارکت هدایت 

 زدن(پشتیبانی)است. این مفهوم به تالش هاي مشترك بین شرکت کنندگان ماهر و نه چندان ماهر اشاره دارد. 
 

 پردازش اطالعات 
ستمرکز می کند که راهبردهاي ذهنی ات روي پردازش اطالع شوند،ا ستم ذهنی انها می  سی تفاده می کودکان براي تبدیل محرك هایی که وارد 

ست  و مولفه هاي مختلف عملکرد اجرایی که کودکان را قادر کنند. شمگیر در بازنمایی ذهنی ا شرفت هاي چ سازند در موقعیت هاي چالش ماوایل کودکی دوره پی ی 
 شان می دهند.از جمله توجه،کنترل تکانه،هماهنگ کردن اطالعات در حافظه و برنامه ریزي،پیشرفت هاي چشمگیري ن ناختی موفق شوند،انگیز ش
 رت می شود.پکودکان پیش دبستانی در مقایسه با کودکان دبستانی،وقت نسبتا کمتري را صرف تکالیف می کنند و به راحتی حواس انها توجه: 

شرفت درتوانا بازداري: شرفت می کنند.پی شر مخ ،به ویژه  یی کودکان در جلوگیري از تکانه ها و متمرکز کردن ذهن بر هدف،به طور یکنواختی پی شد ق بازداري با ر
 قشر پیش پیشانی ارتباط دارد،اما تجربه هاي مربوط نیز اهمیت دارند.

قع، و اختصاص دادن توجه مطابق با ان می شوند.فکر کردن به زنجیره اي از اعمال زودتر از موکودکان در طول اوایل کودکی در برنامه ریزي نیز بهتر برنامه ریزي:
ساله می توانند در مورد توالی  4دکان براي رسیدن به یک هدف.کودکان خردسال درباره توالی رویدادهایی که هرگز قبال تجربه نشده اند مشکل استدالل دارند.اما کو

 ه طور موثري استدالل کنند.کوتاه رویدادهاي گذشته ب
 

 حافظه 
 بازشناسی و یاداوري

ست . ستانی به نحو چشمگیري خوب ا سی کودکان پیش دب شنا شد زبحافظه باز ان دارد که بازنمایی هاي ذهنی با یادآوري بهتر در اوایل کودکی، ارتباط نیرومندي با ر
 بخشند.  کودکان پیش دبستانی هنوز در استفاده از راهبردهاي حافظه ماهر نشده اند: دوام تجربیات گذشته را به مقدار زیاد بهبود می

 دهند. ال یادآوري ما را افزایش میفعالیت ذهنی عمدي هستند که احتم راهبردهاي حافظه:
 سالگی. 7رقم در5و نیم سالگی و 2رقم در 2کند. گنجایش حافظه فعال را اندازه گیري می تکالیف فراخناي رقم:

در موقعیت خاص و زمان  آورند.  متن ها توصــیفات کلی از آنچه کهکودك پیش دبســتانی مانند بزرگســاالن رویدادهاي آشــنا و تکراري را در قالب متن ها به یاد می
توان از که متن ها تشکیل شدند میکنند بعد از ایندهند هستند.  متن ها وسایلی هستند که کودکان و بزرگساالن تجربیات روزمره را سازمان دهی میخاص روي می

 ها پیش بینی آنچه در آینده روي خواهد داد استفاده کرد. آن
ها ساختن نظریه ذهن یا کنند. آنیابند، کودکان اندیشیدن درباره فرآیندهاي فکر خود را آغاز مینیا، حافظه و حل مسئله بهبود میکه بازنمایی دهنگامی نظریه ذهن:

 ).metacognitionی تفکر درباره تفکر(شود. فراشناخت یعنکنند. این آگاهی فراشناخت هم نامیده مییک رشته عقاید منسجم درباره فعالیت ذهنی را شروع می
 

 سواد در اوایل کودکی
خواهند چه معنایی را منتقل کنند، تالش هاي فعالی که به(سواد در حال کنند بفهمند که نمادهاي مکتوب میسعی میکودکان به عنوان بخشی از تجربیات غیر رسمی 

 شکل گرفتن)معروف است.
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 استدالل ریاضی در اوایل کودکی
 بیشتر است. 1از2و2از 3کنند، مثال: ماهگی در آغاز درك ترتیبی یا تربیتی یا روابط تربیتی بین کمیت ها برقرار می16تا14کودکان نوپا بین 

 موعه است. ر یک زنجیره قابل شمارش بیان گر تعداد کل آن مجکه آخرین عدد دبرند.  اینپی می اصلی بودنسالگی به اصل مهم 4تا5/3اغلب کودکان در سن 
سب کردند، گاهی آنبعد از این ستوري را ک شاخص هاي د سترش میکه کودکان  ستند بی اندازه گ ستثنا ه دهند که به آن خط هاي تنظیم ها را به کلمه هایی که ا

 پا داریم).2شود(هر یک از مامفرط گفته می
 

 رشد زبان
ــکیل می واژگان. ــرعت تش ــان می دهد که انها بعد از فقط یک مواجهه کوتاچگونه کودکان واژگان خود را با این س ه،می تواننند کلمات تازه را به دهند؟ پژوهش نش

 نامیده می شود. ربط دادن سریعفرایندي که که مفاهیم زیر بنایی خود ربط دهند،
 نند،درك می کودکان پیش دبستانی،معنی کلمات جدید را به وسیله مقایسه انها با کلماتی که از قبل می داانواع کلمات.

گرایش یا این، یا ان گان،از کنند.اما اینکه انها چگونه می فهمند که هر کلمه جه مفهومی می بابد،هنوز کامال روشـــن نشـــده اســـت.کودکان در اوایل رشـــد واژ
 برخوردارند.انها فرض می کنند که کلمه ها به طبقات کامال مجزایی اشاره دارند که همپوش نیستند.

یان کنیم،تغییراتی  به وجود می اورند.بعد کودکان پیش دبستانی از قواعد ترتیب کلمه تبعیت می کنند و در کلمه هایی که ما را قادر می سازند معانی را بدستور زبان.
سترش می دهند که به ستند بی اندازه گ ستثنا ه ساب کردند،گاهی انها را به کلمه هایی که ا شاخص را اکت گفته می  خطاي تنظیم مفرطن ای از اینکه کودکان این 

 شود.
 دهند: یبزرگساالن معموالً با استفاده از دو راهبرد در مورد دستور زبان بازخورد غیر مستقیم مکمک به رشد زبان در اوایل کودکی.

  .: بازسازي گفتار نادرست به شکل درستتغییر شکل
 گسترش دادن گفتار کودکان و افزایش دادن پیچیدگی.  گسترش:

ــازي کنند و بدین ترتیب به تفکر جاندار پنداري، تمرکز گرایی، یخود محوري به کودکان اجازه نمی ه:نکت ــند و برون س ا تمرکز کردن دهد تا درباره تفکر خود بیاندیش
ی کنند و تکالیف طبقه بندي سلسه توانند نگه داري ذهننشود که کودکان پیش دبستانی کند. این مشکالت باعث میروي ظواهر ادارکی و برگشت ناپذیري کمک می

 مراتبی را انجام دهند. 
  



 

  

گروه آموزشی کیهان برای کنکور 

ارشد و دکتری روانشناسی چه 

 خدماتی را ارائه می دهد؟

      

  

        



 

 

 دوستان  سالم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .از این جهته که چند بار بررسی کردیم

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

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

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

 دوستتون داریم. با آرامش بخونید :)  

 

 

  

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


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

 خدمات کیهان منابع نام درس

زبان 

 تخصصی

 6ضریب 

-کتاب متون تخصصی روان

شناسی به زبان انگلیسی )تألیف 

 یحیی سیدمحمدی(

 

 جلد( 6شناسی یحیی سیدمحمدی )کتاب متون تخصصی روان

که باید از پایه فیلم آموزشی زبان مقدماتی )ویژه افرادی 

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

 صادق فالح

 فیلم اموزشی زبان پیشرفته )ویژه افراد با سطح زبان متوسط

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

 فالح

 کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت علوم(

 داشت(کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت به

 کپسول زبان )ویژه رشته مشاوره(

شناسی روان

 رشد

 6ضریب 

 های رشد ولیام کریننظریه

 شناسی رشد لورا برکروان

شناسی ژنتیک دکتر منصور روان

 و دکتر دادستان

 

ترین نکات منابع شناسی رشد کیهان )خالصه مهمجزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –

 شهیدبهشتی(

با تدریس اساتید  – شناسی رشدفیلم آموزشی درس روان

 گروه

 شناسی رشدروان بندی شده ویژه درسطبقه کتاب تست

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( شناسی رشدکپسول درس روان

 

شناسی روان

 بالینی

 3ضریب 

شناسی بالینی فیرس و روان

 ترال

شناسی بالینی دکتر سعید روان

 شاملو

درمانی های رواننظریه

 پروچاسکا و نورکراس

نظریه و کاربست مشاوره و 

 درمانی جرالد کریروان

راهنمای سنجش روانی گراث و 

 مارنات

 اصول مصاحبه بالینی اتمر و اتمر

 شناسی بالینی کرامرروان

 

 کتاب روانشناسی بالینی فیرس و ترال

ترین نکات شناسی بالینی کیهان )خالصه مهمانجزوه رو

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر –شناسی بالینی فیلم آموزشی درس روان

 منشنیک

 یشناسی بالینبندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 کوتاه( وشناسی بالینی )شامل نکات کلیدی کپسول درس روان

 



 خدمات کیهان منابع نام درس

شناسی روان

مرضی و 

کودکان 

 استثنایی

 6ضریب 

 شناسی روانی(:مرضی )آسیب

 شناسی روانی آسیب

 هالجین )یا سلیگمن(

 پزشکی خالصه روان

 کاپالن و سادوک

 شناسی مرضی روان

 پریرخ دادستان

 شناسی روانی آسیب

 ساراسون

 استثنایی:

  ز بهروکودکان استثنایی

 فرمیالنی

  آموزش کودکان استثنایی

 سیف نراقی و نادری

 شناسی و آموزش و روان

پرورش کودکان 

 استثنایی دکتر افروز

 

 شناسی روانی هالجینکتاب آسیب

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

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –نکات منابع 

 (شهیدبهشتی

 جزوه کودکان استثنایی )و اختالالت کودکی( کیهان

 –شناسی روانی و کودکان استثنایی فیلم آموزشی درس آسیب

 منشبا تدریس دکتر نیک

ی و شناسی روانبندی شده ویژه درس آسیبکتاب تست طبقه

 کودکان استثنایی

شناسی روانی و کودکان استثنایی )شامل کپسول درس آسیب

 کوتاه(نکات کلیدی و 

 

آمار و روش 

 تحقیق

 1ضریب 

 روش تحقیق:

 روش تحقیق در روان-

شناسی و علوم تربیتی 

 علی دالور

  روش تحقیق در علوم

 رفتاری حسن زاده

 آمار:

  آمار و احتماالت کاربردی

-در علوم تربیتی و روان

 شناسی علی دالور

 های آماری در علوم روش

رفتاری رمضان حسن 

 زاده

 

 دالورکتاب آمار دکتر 

 کتاب روش تحقیق دکتر دالور

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

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس آمار 

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس روش تحقیق 

 ه ویژه درس آمار و روش تحقیقبندی شدکتاب تست طبقه

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

 

 

  



 خدمات کیهان منابع نام درس

 النفسعلم

 1ضریب 

النفس از دیدگاه علم

دانشمندان اسالمی احدی و 

 بنی جمالی

شناسی شخصیت از روان

اصغر دیدگاه اسالم علی

 احمدی

 

تهیه  –ترین نکات منابع )خالصه مهم - النفس کیهانعلمجزوه 

 شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

به خانم احسانی )رتبا تدریس  – النفسعلم فیلم آموزشی درس

 کنکور ارشد( 7

 النفسعلم بندی شده ویژه درسکتاب تست طبقه

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( النفسعلمکپسول درس 

 

شناسی روان

فیزیولوژیک و 

انگیزش و 

 هیجان

 1ضریب 

 

 فیزیولوژیک:

 شناسی روان

فیزیولوژیک کریم 

 خداپناهی

 شناسی اعصاب و روان

 غدد حائری روحانی

 انگیزش و هیجان:

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان کریم خداپناهی

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان جان مارشال ریو

 

 -هیجان کیهاان شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و جزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان  –ترین نکات منابع )خالصه مهم

 دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

شناسی فیزیولوژیک فیلم آموزشی درس روان

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

 ارشد(

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

 کنکور ارشد( 1الهی )رتبه 

شناسی بندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان کپسول درس روان

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

 

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

 

 

 س مرکزآدر

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

 مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کیهان -

 :1310263600 کد پستی 

 

 تلفن☎️ 

 02166475618 

 02166475619 

 02166475620 

o همیشه سعی کنید با هر سه خط تماس بگیرید.  

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

  .پشت خط هستید

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

  .فرصت با شما تماس بگیریم



 پیامک�� 

 02166475620 

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

 ایمیل ��

 info@kayhanravan.ir 

 kayhanravan@gmail.com 

 🆔تلگرام 

  :46164460174شماره 

 آیدی : https://t.me/kayhanravan 

 کانال های تلگرام��

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

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