
ی نام او .:   :. بھ نام 

ژه می دانیم یــک مطــالعــھ ــام و عمق  یمطــالعــھی عل حرفــھ ای (بــھ و ـــــــــــــ ی تری ادامــھ پیــدا می کننــد و نیــازمنــد ا ی طوال وری کــھ بــازه ی زمــا مبــاحــث کن

ای خاص خود را می طلبد. بدی ا و ابزار دف خا کھ دارد، شیوه  ر کدام از این مراحل، بھ اقتضای  ند) چندین مرحلھ دارد و  س ی  ش ت  اسب

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

ی مطالعھ ای مرجع یا خالصھکھ برای این منظور ما غالبًا استفاده از کتب آموز جامع (اعم از کتاب ای جامع) را توصیھ می کنیم، اما در مراحل پایا

یت مطالب در حافظھ مروط میکھ چالش داوطلبان ب د،  ش بھ تث ن داوطلبان جهت د شود، استفاده از منب کھ بتواند بھ کمک سوال و پا بھ ذ

د بود.   اراتر خوا سول روانموثرتر و  ت کیهانک ص مت  شنا  ات از این درس است کھ بھ  ین ن ار گرامی حاوی مهم ر احسام ی خانم 

وی روان کنکور و  ۷رتبھ  اه تهراندا ش ارشنا ارشد روانو توسط  تهیھ شنا دا وی  اه ترخانم پرسا رفی دا ش  ت مدرسشنا دا

ش را ــ درس رواناز مباحث  مهم اتن شــده اســت. این مجموعھ کھ در مجموع  شــامل  و تشــنا صــ وتاه و شــبھ ــ ــ  -بھ صــورت ســواالت دارای پا

ارت اســت،  شــ جنبھآنکھ دو جهت مفید بھ نظر می رســد، اول از فلش  ات کھ ب وری دارند، موردی تر و حفظی تردر این مجموعھ بر مهم ترن ن  ی کن

ژه شده است ند تأکید و ن پا بودن این مجموعھ -حالت پرسشمان طور کھ ذکر شد . دوم آنکھ، س ش درگ می کشما از این جهت کھ ذ ند را ب

وچک در کســــــــــــــب و بھ چالش  رچند  م ســـــــــــــه  د بود. امیدوارم کھ این مجموعھ  ارآمدتر خوا یت مطالب در حافظھ ی بلندمدت  می کشــــــــــــــد برای تث

ای بزرگ شــما عززان داشــتھ باشــید. یم  موفقیت  شــرفت این مجموعھ خوا شــنهادات و انتقادات شــما عززان در جهت پ با کمال میل پذیرای نظرات، پ

ــــــــــ صــــــــــورت می بود. یح این مجموعھ با روش خا ــــــــــ ســــــــــایت کیهان (مطالعھ   ی آن لطفًا بھ و د کھ برای یادگ دانلود ) بخش www.kayhanravan.irگ

ان   مراجعھ نمایید. رای

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

بلبالیایاا
ا

366
با............. ارکسون می کند کمک افراد بھ کھ داند، می ت ص محور را

ارشوند ساز ی زند ون ونا ای بحران   و ا .عارض 
خود

بلبالیایاا
ا

367
ی.............  و ونا اجتما ای درنقش  ازخودشان افراد کھ است تصوری

دارند می کنند، ایفا .کھ
خود وت

بلبالیایاا
ا

368
مب..............  بخشیده، تداوم را آن خا جامعھ کھ است غلطی تصور

باشد سان ممتازا ونھ تا است شده برگزده نحوی یک بھ .براینکھ
اذب ونھ

بلبالیایاا
ا

369
استوار.............. اصل برآن و می آید وجود بھ قب ازمرحلھ رمرحلھ ع

د ن گ را قب مرحلھ آن جای اما .است،
یک ژن ی ا

بلبالیایاا
ا

370
را ی چ چھ و«ارکسون ب پذیری آس ش افزا حساس دوره عطف، نقطھ

استعداد ش نامید؟» افزا
ت و بحران

بلبالیایاا
ا

ی371 روا بحران داند؟- ارکسون می چھ را ی او نو اعتمادیاجتما ی برابر در اعتماد
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ت ص شنا روان ات ن ین م م مجموعھ ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

بلبالیایاا
ا

داند؟372 می چھ را یادی ب وی ن ن اول امیدارکسون

بلبالیایاا
ا

داند؟373 می چھ را است امید ضد کھ ی او نو اسا ب آس یارکسون گ کناره

بلبالیایاا
ا

ی374 روا بحران ین م ست؟- م چ نظرارکسون از ی ود اوایل تردیداجتما و وشرم خودمختاری ن ب عارض

بلبالیایاا
ا

می آید........... 375 وجود بھ تردید و برابرشرم در خودمختاری بحران اراده.ازحل

بلبالیایاا
ا

ست؟376 چ آید می وجود بھ ا نا ی اراده از کھ ی ود اوایل اسا ب وسواسآس

بلبالیایاا
ا

است؟377 مزمان د فرو ی دوره کدام با ارکسون اه دردید بازی ی آلدوره

بلبالیایاا
ا

ی378 روا حالت ین م بازی- م دردوره ی- تناس.است.............. ج جابجا قدرت
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ت ص شنا روان ات ن ین م م مجموعھ

بلبالیایاا
ا

ی379 روا بحران داند؟- ارکسون می چھ را بازی دردوره حاکم گناهاجتما و ارعمل ابت ن ب عارض

بلبالیایاا
ا

ست؟380 چ بازی ی دردوره عارض حل یادی ب وی دفن

بلبالیایاا
ا

ند؟381 د می ل ش مرحلھ درکدام را وجدان ان ود نظرارکسون بازیاز ی دوره

بلبالیایاا
ا

است؟382 دوره کدام نظرارکسون از عظیم اجتما رشد مدرسھزمان دوره

بلبالیایاا
ا

ید383 ب نام را نظرارکسون از را مدرسھ ی گردوره اخالل ی ژ حقارت.و احساس

بلبالیایاا
ا

384
چھ ودک حقارت برابراحساس در و ت عارض حل درصورت

داشت؟ د خوا دستاوردی
ی ست شا

بلبالیایاا
ا

385
می درنوجوان یادی ب وی ن چھ باعث ت و وسردرگ وت ن ب بحران

شود؟
وفاداری
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ت ص شنا روان ات ن ین م م مجموعھ ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

بلبالیایاا
ا

ست.............. ارکسون386 می دا اجتما ی فت دوره ی.را نوجوا

بلبالیایاا
ا

د.............. 387 می د شکیل را ی درنوجوا وفاداری ی.اساس او نو اعتماد

بلبالیایاا
ا

388
تمّرد.............  یا تردید صورت بھ می تواند کھ است ی نوجوا اسا ب آس
.درآید

ارنقش ان

بلبالیایاا
ا

ش389 ی.............. گرا روا دستاورد ین م است- م ی جوا دوره تناس.ج

بلبالیایاا
ا

ی390 جوا یادی ب وی آن........... ن اسا ب آس بودن.است.......... و تک عشق،

بلبالیایاا
ا

391
دیگربدون.............  فردی وت با فرد ت و شدن آمیختھ از است عبارت

آن دادن ازدست درمورد ی .نگرا
صمیمیت

بلبالیایاا
ا

392
اربزرگسا ساز ژی جدید.......... و موجودات آفردن معنای بھ کھ است

است تازه ای شھ  اند و ا دستاورد عالوه .بھ
ی زایند
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ت ص شنا روان ات ن ین م م مجموعھ

بلبالیایاا
ا

393
ارکسون ج ی روا مرحلھ ی در............. آخرن فرد ی توانا بھ کھ است

دارد ی ست مسائل کردن م .م
ک ی جو لذت

بلبالیایاا
ا

394
شدن.................  ھ مواج ام ن ی زند خوِد بھ ومجزا انھ ا آ عالقھ ع

مرگ .با
خرد

بلبالیایاا
ا

395
ی پ اسا ب و............. آس اری ب حالت با کردن رد مع بھ کھ است

است سان ا وضعف فرب ، تبا بھ طبی واک و .حقارت
خواری

بلبالیایاا
ا

396
اوی روان  ای روش  کردن ترکیب با ی زند ومجموعھ فرد برر ارکسون

داند؟ می چھ را تارخ و
ی روا ی ھ تار

بلبالیایاا
ا

397
بود آورده وجود بھ ان ود با ارش تجریات از ارکسون کھ فرافک فن

دارد؟ نام چھ
بازی ساختار

بلبالیایاا
ا

398
گذشتھ تجریات بازد برای است فرص مرحلھ کدام ارکسون، دید از

می کند؟ ی سازند بھ اقدام ا آن  براساس فرد کھ
ود ر درمقابل شگری زا

بلبالیایاا
ا

399
خود مانند ، فر ای ساختار ونھ ر از کھ و(آیی صفات،)ای  ،

ست؟ چ می کند، دوری قبیل این از مسائ و ا نیاز ا، سایق 
ال رادی ی رفتارگرا
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ت ص شنا روان ات ن ین م م مجموعھ ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

بلبالیایاا
ا

400
پا.............. قانون ای پیامد علت بھ عمدتًا ی یادگ کھ کند می بیان

د می د .روی
اثر

بلبالیایاا
ا

401
سازی م............... درشرطی ان ار در را پاس ، م و خاص محرک
می خواند .فرا

شگر ک سازی شرطی 

بلبالیایاا
ا

402
سازی در............درشرطی کھ درحا می شود، فراخوانده م ان ار از رفتار ،
سازی رفتارصادرمی شود.............شرطی ،.

شگر ک کالسیک،

بلبالیایاا
ا

د؟403 می د غی را پا وقوع احتمال یا پا ی فراوا سازی شرطی نوع شگرکدام ک

بلبالیایاا
ا

404
ای..............  تقرب  ابتدا محیط شگریا آزما آن، موجب بھ کھ است رو

می کند ت تقو را رفتارمطلوب خوِد .رفتاروسرانجام
د ل ش

بلبالیایاا
ا

405، قب ت تقو درغیاب مشابھ محیط بھ د می شود........... پا محرک.نامیده عمیم

بلبالیایاا
ا

406
ش............... تقوت افزا و ازموقعیت ناخوشایند محرک یک حذف ع

ازآن رفتارقبل وقوع .احتمال
منفی
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ت ص شنا روان ات ن ین م م مجموعھ

بلبالیایاا
ا

407
کند، ومند ن را پا تواند می ت تقو کھ متوقف............ درحا را پا

کند .می
یھ تن

بلبالیایاا
ا

408
کننده ت اثرتقو دارای ومند ن محرک با مرا ازطرق کھ ی ا محرک

دارند؟ نام چھ ند، س
شرطی ای تقوت کننده 

بلبالیایاا
ا

409
ن نخست کننده ت تقو ازیک ش ب با کھ محبت یا پول مثل ی ا محرک

دارند؟ نام چھ اند، شده مراه
یافتھ عمیم ی تقوت کننده

بلبالیایاا
ا

410
استوار زمان شدن ی س یا م ان ار رفتار برپایھ ت تقو ای برنامھ کدام

ند؟ س
متناوب ت تقو ای برنامھ

بلبالیایاا
ا

411
برنامھ کھ............... در ی ا پا  عداد طبق متناوب، صورت بھ م ان ار

می شود ت تقو د، .می د
ثابت سب

بلبالیایاا
ا

412
ی زما ای دوره  شدن ی ازس عد م ان ار آن، موجب بھ کھ برنامھ ای

دارد؟ نام چھ می شود تقوت ، متغ یا تصاد
متغ فاصلھ ای

بلبالیایاا
ا

413
برنامھ تقوت................ در ، پا رچند از عد متوسط طور بھ م ان ار
.می شود

متغ سب
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ت ص شنا روان ات ن ین م م مجموعھ ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

بلبالیایاا
ا

414
را رفتارخا وقوع احتمال شود، افزوده موقعیت بھ وق کھ ی رمحر

د، د ش می شود................. افزا .نامیده
ت مث ت تقو

بلبالیایاا
ا

415
برنامھ رزی زمان ازمدت س پا ن اول برای م ان ار برنامھ درکدام

می شود؟ ت تقو شده ای
ثابت فاصلھ ای

بلبالیایاا
ا

416
شدن..............  ضعیف بھ است شده ی فراگ قبًال کھ پاس ش گرا ع

شدن خاطرتقوت بھ ، .تدر
خامو

بلبالیایاا
ا

417
بھ دارد ی ست شگرعمدتًا ک خامو آن........... سرعت طبق ی یادگ کھ

است گرفتھ .صورت
تقو برنامھ

بلبالیایاا
ا

418
سرعت.............  باشد، ش ب ت رتقو در ا پا ان م رچھ ع

ُکندترمی شود .خامو
ارکردی خودمختاری

بلبالیایاا
ا

419
فرد ت تقو ھ تار و ی ن فر رسوم ، طبی انتخاب کھ بود معتقد اسکی

سازند..................  می را سان .ا
ت(رفتار )ص

بلبالیایاا
ا

420
نقش امل............... رفتارگرایان ت خ تار در طبی انتخاب نقش مانند را
می دانند سان .ا

تقوت
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ت ص شنا روان ات ن ین م م مجموعھ

بلبالیایاا
ا

داند؟421 می توجی خیال را ی چ چھ ال رادی ی ارفتارگرا سایق 

بلبالیایاا
ا

ست؟422 چ ال رادی ی دررفتارگرا م م اصل اسھ پیامد و رفتار شایند، .پ

بلبالیایاا
ا

کرد.............. اسکی423 توجیھ ت تقو ای ی  ست وا و بقا ای ی  ست وا با ا.را یجان

بلبالیایاا
ا

424
م............. رفتارگرایان ان ار دردورن ی جسما صورت بھ کھ ی ا محرک را

دانند می ند س رفتارن ذ ب مس و می شوند .احساس
وقصد دف

بلبالیایاا
ا

425
نظراسکی تصاد............. از ای رفتار یجھ ی ن ار(صرفًا ناآش یا ار  )آش

شده اند تقوت اتفاقًا کھ .است
خالقیت

بلبالیایاا
ا

426
رفتاری نظراسکی را.......... از ز فکرنکنند، آن بھ افراد کھ می شود نامیده

است شده گرفتھ آن جلوی یھ تن ازطرق .کھ
شیار نا

بلبالیایاا
ا

427
دفش کھ ست دا رفتارمی نمادی ارو ناآش ای ل ش را ی چ چھ اسکی

است؟ امیال کردن ارضا
ا رو
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ت ص شنا روان ات ن ین م م مجموعھ ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

بلبالیایاا
ا

داند؟428 موثرن سان ا دررفتاراجتما را آزاد ی اراده کرد رو یکدام رفتارگرا

بلبالیایاا
ا

429
رفتار از رفتارجایگزن کھ می شود مؤثرواقع ی زما فقط روش کدام

ومندترباشد؟ ن ناخواستھ
دیگر اری دادن انجام ل کن

بلبالیایاا
ا

ید430 ب نام را اجتما ل کن کردن خن د را منفی.سھ مقاومت تمرد، گرز،

بلبالیایاا
ا

431
و تراست آزارنده کننده ل کن برای اجتما ل کن با مقابلھ روش کدام

است؟ ی یکدند و بازی آن ی ژ و
منفی مقاومت

بلبالیایاا
ا

432
آن، موجب بھ کھ است سالیوان گز ی توج وم مف یھ رفتارش این

ن کند؟ توجھ ناخوشایند ای محرک بھ فرد
واقعیت کردن ازسردور

بلبالیایاا
ا

433
ادعای یا ، دلیل ترا ، فخرفرو چون ول زی خود ای پا در

جلوه گرمی شود؟ بودن، مسیح ع
معیوب ا خودآ

بلبالیایاا
ا

434
در اما نظرمی رسد، بھ ی مع موجود موقعیت با دررابطھ رفتاری چھ

باشد؟ معقول است ممکن فرد، گذشتھ ھ تار با ارتباط
ومند ن ی اندازه رفتار
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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(
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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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