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ژه  ام و عمق  یمطالعھمی دانیم کھ یک مطالعھ ی عل حرفھ ای (بھ و ـــــــــــــ 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 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.  مجموعھ  اراتر خوا ســـــــــــــول موثرتر و  ــــــــــــ روانک مت  عمومیشــــــــــــنا ات از این درس اســـــــــــــت کھ بھ  ین ن ی، رتبھ برتر ،  خانمحاوی مهم را خا ز

وی روان ـــــ ـــــ مجموعھ کیهاندا اه تهران و مشـــــاور تخصـــــ شـــــ ـــــ ارشـــــد دا ارشـــــنا ـــــ بالی  وی و توســــــط تهیھ  شـــــنا ـــــ ســـــا رفی دا خانم پر

ت مدرسارشنا ارشد روان اه تر ش ش  شنا دا را شنا درس رواننکتھ مهم از مباحث   ۷۸۹شده است. این مجموعھ کھ در مجموع  شامل و

وتاه و شبھ عمومی ارت است، -بھ صورت سواالت دارای پا  ات کھ آنکھ دو جهت مفید بھ نظر می رسد، اول از فلش  در این مجموعھ بر مهم ترن ن

شــــــــ جنبھ ژه شــــــــده اســــــــتب ند تأکید و ســــــــ وری دارند، موردی تر و حفظی تر  ــــــــ بودن ای-حالت پرســــــــشمان طور کھ ذکر شــــــــد . دوم آنکھ، ی کن ن پا

ن ھ مجموع د بود. امیدوارم شما از این جهت کھ ذ ارآمدتر خوا یت مطالب در حافظھ ی بلندمدت  ش درگ می کند و بھ چالش می کشد برای تث را ب

ای بزرگ شـــما عززان داشـــتھ باشـــید. وچک در کســـب موفقیت  رچند  م ســـه  شـــنهادات و انتقادات  کھ این مجموعھ  با کمال میل پذیرای نظرات، پ

یم بود. شـــــــــــرفت این مجموعھ خوا ـــــــــــ صـــــــــــورت می شـــــــــــما عززان در جهت پ یح این مجموعھ با روش خا ـــــــــــ ی آن لطفًا بھ مطالعھ   د کھ برای یادگ گ
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ان شنا- ک روا ی دک و ارشد عمومی شنا روا ات ن ین م م مجموعھ

یبل بب
یبللبب
ب ب

ند؟259 گ می شأت عام ازچھ ی ادرا ای خطا
حفظ برای ی نا ب اه دست ای تالش از

ی ادرا ثبات
ببلیبل
یبللبب
ب ب

260
م را آن مختلف اجزای باید نخست کند، درک را بتواند ک کھ آن برای

قابلیت این بھ د، د ند............. تمی و .می
ی نا ب حدت

یبللبب
ب رسد؟261ب می ن بالغ حد بھ س درچھ ان ود ی نا ب یحدت سال پنج تا یک

یبل بب
یبللبب
ب ب

262
فرآیند شامل ای............... ادراک تجرھ و ح ای اندام توسط اف در اطالعات

است دار .معنا
ترجمھ

ببلیبل
یبللبب
ب ب

263
از رسد می ما بھ محیط از ظھ ر در کھ ی اطالعا عظیم م الگری غر برای

شود.............  می .استفاده
توجھ

ببلیبل
یبللبب
ب ب

کدامند؟264 چش تک دید در فاصلھ ای سرنخ
س ی/ اندازه افتاد م ارتفاع/ بر

خطی/ ح ی منظر/ دورنما اختالف
حرک

ببلیبل
یبللبب
ب ب

کدامند؟265 چش دو دید در فاصلھ ای سرنخ

واقعیت این بھ چش منظردو اختالف
ر در ر ر تصو کھ است مروط

دیگر درچشم رآن تصو با ی اند چشم
است .متفاوت

ببلیبل
شود؟266یبللبب می شروع س ازچھ عمق، و فاصلھ یدرک ما سھ حدود
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عمومی شنا روان ات ن ین م م مجموعھ ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

یبللبب
ب رسد؟267ب می کمال بھ س درچھ عمق و فاصلھ یادراک ما شش

ببلیبل
شود؟268یبللبب رمی ظا س درچھ ادراک یثبات ما شش
ببلیبل
یبللبب
ب ب

کدامند؟269 ی ادرا ای خطا مختلف انواع
مولر )1                ای ) 2الیر-خطا

عمومی ی )3خطای نا ب حرک-خطای

یبللبب
ب ند؟270ب و می ی ادرا چھ را ا آ بدون ایادراک رآستانھ ز

ببلیبل
ند؟271یبللبب س عام چھ بھ ستھ وا ھ ثانو ای فردییجان و ی پخت سطح
ببلیبل
نامند؟272یبللبب می چھ را واق حرکت غیاب در حرکت فایادراک پدیده

ببلیبل
یبللبب
ب ب

ست؟273 چ ادراک
طی کھ ی ا فرآیند از است عبارت ادراک
ا احساس دار مع تفس و تلفیق آن

د گ می .صورت

یبللبب
ب ند؟274ب س دا می ی ی موردی چھ با را شیاری اولیھ، شناسان نروان ذ

یبللبب
ب ب

کردند؟275 می استفاده رو ازچھ شیاری برر برای اولیھ شناسان نگریروان دورن
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ان شنا- ک روا ی دک و ارشد عمومی شنا روا ات ن ین م م مجموعھ

ببلیبل
یبللبب
ب ب

خاطرات276 باشند، س دس قابل شیاری برای کھ ی شوند............. خاطرا می شیار.خوانده نیمھ

ببلیبل
یبللبب
ب ب

277
و ا انھ ت خاطرات، حاوی سان ا ن ذ از بخش کدام ش وا پ و د نظرفرو از

ندارد؟ دس ا آن بھ ن شیارذ بخش کھ است امیا
اه شیار(ناخودآ )نا

ببلیبل
یبللبب
ب ب

شوند؟278 می زده س امیال و خاطرات از دستھ کدام د نظرفرو از
اظ بھ را فرد کھ امیا و خاطرات

کند می آزرده ی .یجا

ببلیبل
یبللبب
ب ب

279
مفروضھ مطابق کھ ای عامدانھ غ اشارات و ا حرف بھ د فرو اصطالح کدام

دارد؟ اشاره کند می برمال را ان پ ای انھ ت وجود اوی، روان ای
د فرو ی ا ز ای لغزش اصطالح

یبللبب
ب ب

شود؟280 می نامیده چھ ند، داش تمرکزنیاز بھ نخست کھ ی ا پا ی اریخوگ خود یا خودآیندی

یبللبب
ب ب

دارند؟281 شیارانھ ل کن بھ ی نیازکم ا فعالیت دستھ ارترکدام خود ای فعالیت

یبللبب
ب ب

نامند؟282 می چھ را خواب مغزی امواج یا ی ی الک ات غی ثب یانمودار سفالوگرام وا EEGالک

ببلیبل
است؟283یبللبب مرحلھ چند شامل مرحلھ5خواب

ببلیبل
شود؟284یبللبب می مرحلھ چند شامل عمیق مرحلھ4خواب
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عمومی شنا روان ات ن ین م م مجموعھ ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

ببلیبل
یبللبب
ب ب

285
از است شده خواب مراحل وارد و ستھ را خود ای چشم کھ فردی مغزی امواج

است؟ نو چھ
آلفا امواج

ببلیبل
یبللبب
ب ب

کند؟286 می ی غی چھ اش مغزی امواج شود، می خواب اول مرحلۀ وارد فرد شودوق می کم مغزی امواج دامنھ و نظم .از

ببلیبل
مرحلۀ287یبللبب ند؟4و3امواج س نوع کدام از دلتاخواب امواج

یبللبب
ب ب

نامند؟2884 می چھ را خواب اول چشممرحلۀ سرع حرکت بدون NREMخواب

یبللبب
ب نامند؟5مرحلھ289ب می چھ را چشمREMخوابخواب سرع ات حر یا

یبللبب
ب در290ب را خود ازخواب ان م چھ کنند؟REMنوزادان می ی خوابس زمان از نی

ببلیبل
یبللبب
ب ب

در291 افراد ازخواب ان م چھ ی سال پنج شود؟REMدر می ی خواب25تا20س زمان ل از درصد

ببلیبل
یبللبب
ب ب

292
مراحل ساملند ای............. افرا بیدارشدن درعوض دارند، خواب طی ی کم

شوند ترمی ی طوال و ش ب .شبانھ
ارم چ و سوم

یبللبب
ب خواب293ب درطی تنفس کند؟NREMسرعت می ی غی یابدچھ می ش .ا
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ان شنا- ک روا ی دک و ارشد عمومی شنا روا ات ن ین م م مجموعھ

یبللبب
ب خواب294ب درطی قلب کند؟NREMضران می ی غی یابدچھ می ش ا ی گ نحوچشم .بھ

یبللبب
ب ب

خواب295 سازمغزدرطی و سوخت کند؟REMسرعت می ی غی یابدچھ می ش .افزا

ببلیبل
یبللبب
ب ب

296
عضالت قلب، عضالت فقط و یم س امل ف بًا تقر ما خواب مرحلھ کدام در

کنند؟ ارمی صاف عضالت و چشم
REMخواب

ببلیبل
یبللبب
ب ب

خواب297 مرحلھ کنند؟REMدر ارمی عضالت کدام
قلب عضالت چشم/ فقط / عضالت

صاف حاجز/ عضالت اب

یبللبب
ب است؟298ب ف عمًال ی بد در بیدار بًا تقر مغزی وجود خواب کدام صھ REMخوابم

یبل بب
یبللبب
ب ب

کند؟299 می متوقف را خواب کننده القا ورمون کدام تر روز نروش مالتون

ببلیبل
یبللبب
ب ب

ست؟300 چ ازخواب محرومیت ع شا شانھ
کھ باش بیدار و انرژی موقت ش ا

می رعارض ظ از عد اواسط در معموًال
.شود

ببلیبل
یبللبب
ب ب

301
ی آلود ناپذیرخواب مقاومت و کننده عود دچارحمالت فرد خواب اختالل کدام در

رود؟ خواب بھ است ممکن ی رزما و شود می
ول نار
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عمومی شنا روان ات ن ین م م مجموعھ ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

ل ب
یبللبب
ب ب

ای302 دوره نفوذ از است عبارت خواب اختالل روز؟REMکدام ساعات ولبھ نار
ل ب
یبللبب
ب ب

؟303 آیند می وجود بھ ای پایھ برچھ ابی رو در مصور ای داستان
خیال یا جاری ای دغدغھ و ا خاطره

ا اره ان و ا
ل ب
یبللبب
ب ب

د304 نظرفرو گشاید............. از می برما ن ذ اه ناخودآ ا فعالیت م ف برای را ا.شا رو
ل ب
یبللبب
ب ب

ازطرق305 ار آش بھ ان پ محتوای تبدیل د فرو عب د............. بھ گ می ا.صورت رو عمل
ل ب
یبللبب
ب ب

منفی؟306 ای یجان یا است ت مث ای یجان با مراه ش ب ا ا رو منفیمحتوای ای یجان
ل ب
یبللبب
ب ب

دوستانھ؟307 ای عامل یا است ش ب پرخاشگری ان م ا ا رو پرخاشگریدر

یبللبب
ب ب

کدامند؟308 مراقبھ رایج فن قبضدو ل ا مراقبھ و سط ل ا مراقبھ
ل ب
یبللبب
ب ب

309
افت در بھ تا کند می استھ پ چ مھ از را خود ن ذ فرد مراقبھ نوع کدام طی در

برسد؟ جدیدی ای
سط ل ا مراقبھ

ب
یبللبب
ب ب

310
بھ ای شھ اند یا واژه ، بر فعال توجھ ازطرق فرد مراقبھ نوع کدام طی در

شود؟ می قائل جدید ای افت در
قبض ل ا مراقبھ
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ان شنا- ک روا ی دک و ارشد عمومی شنا روا ات ن ین م م مجموعھ

ببلیبل
کند؟311یبللبب می ی غی چھ فرد توجھ م نوت ی یا خوابواره شوددر ترمی ی .انتخا
ببلیبل
کند؟312یبللبب می ی غی چھ فرد پذیری ن تلق م نوت ی یا خوابواره یابددر می ش .افزا

یبللبب
ب کدامند؟313ب تلقی ای م تو منفیانواع ای م تو و ت مث ای م تو

ل ب
یبللبب
ب ب

314
واقع در کھ شنود می را ی صدا یا ند ب می را فرد تلقی ای م تو نوع کدام در

ندارند؟ وجود
ت مث ای م تو

ببلیبل
یبللبب
ب ب

مواد315 بھ ی ست وا لیدی صھ م ست؟ )اعتیاد(سھ چ
ترک) 2تحمل )1 ای مصرف) 3شانھ

ونھ اجبار

ببلیبل
یبللبب
ب ب

316
کھ ی تأث بھ ی یا دس برای مواد مداوم مصرف با کھ این مواد، مصرف درمبحث
نامیده چھ شود، می آن از ش ب رچھ رازمصرف ناگز گرفتھ می ماده از تاکنون

شود؟ می
تحمل

ببلیبل
است؟317یبللبب ک نوع چند مواد ترک یعالئم روا و جس
ببلیبل
عص318یبللبب کننده تضعیف کنند.............. مواد می تضعیف یا کند مرکزی.را عص اه دست

ببلیبل
یبللبب
ب ب

کدامند؟319 عص کننده تضعیف مواد انواع
ا بخش ا/ آرام تورات مواد/ بار

شا ای(است ا- فرارحالل افشانھ و
ل/  ال و )اتیل
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عمومی شنا روان ات ن ین م م مجموعھ ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

یبللبب
ب است؟320ب دیگراعضا از ع سر بدن از عضوی برچھ ل مغزاثرال

ببلیبل
ست؟321یبللبب چ افراد در ل ال آثار بندی/ آرامش/ منگبارزترن و قید ی

ببلیبل
یبللبب
ب ب

شود؟322 می سالم درحوزه مشکالت کدام موجب ل ال مدام و اد ز مصرف
فشارخون ش مغزی/ افزا زخم/ سکتھ

وار و/ ای حلق و ان د سرطان
وز(سمع/ معده ی/ کبد )س افسرد

ببلیبل
یبللبب
ب ب

از323 است عبارت الک ن جن ان ............شان
متعدد نقایص و ذ ی ماند عقب

براثرمصرف ان د و درصورت شک
ی حامل دوران در ل ال

ببلیبل
یبللبب
ب ب

شوند؟324 می ل ال با دچارمسمومیت سرع ساملندان چرا
ل ال ساز و سوخت سرعت ش ا علت
در بدن آب درصد بودن کم و کبد در

ساملندی
یبل بب
یبللبب
ب ب

325
قرار استفاده مورد ی پزش در کھ است شده موجب ی افیو مواد ت خاص کدام

ند؟ بگ
درد ضد ت خاص

ببلیبل
یبللبب
ب ب

326
شده ا آن ی قانو غ مصرف ش افزا منجربھ ی افیو مواد خصوصیات کدام

است؟
اضطراب ش ا و خلق غی
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ان شنا- ک روا ی دک و ارشد عمومی شنا روا ات ن ین م م مجموعھ

ببلیبل
یبللبب
ب ب

ند؟327 چس می مغزی ای ول مول کدام بھ ن روئ و ن کدئ ن، مرف یتراک، افیو ای نده گ

ببلیبل
یبللبب
ب ب

ست؟328 درچ مختلف ی افیو مواد تفاوت
بھ ا آن رسیدن برسرعت مبت

آن کردن فعال برای الزم مدت و ا ند گ
ا

ببلیبل
یبللبب
ب ب

329
می چھ ا آن کردن فعال برای الزم مدت و ا نده گ بھ مواد رسیدن سرعت بھ

ند؟ و
ماده قدرت

ببلیبل
است؟330یبللبب ش ب مواد کدام مصرف ش ازب نا شخطرمرگ ب قدرت با مواد
ببلیبل
یبللبب
ب ب

331
ی سال چند کند، می مصرف ن روئ مکررًا کھ ی کسا میان در مرگ سن متوسط

است؟
ی40 سال

ببلیبل
یبللبب
ب ب

332
ازعصب گرو یھ ش ی افیو مواد و مول ل بھ- ش مرسوم ا ................ رسانھ

.است
ن اندروف

یبل بب
یبللبب
ب ب

کنند؟333 می برطرف را درد طرق ازچھ ن مورف و ن روئ
شده اشغال ای نده گ بھ اتصال با

ی افیو شبھ مواد
ببلیبل
تولید334یبللبب ن روئ مکرر د.............. مصرف د می ش ا ن.را اندروف

38       



عمومی شنا روان ات ن ین م م مجموعھ ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

ببلیبل
یبللبب
ب ب

ند؟335 س ک نوع چند مواد بھ ستھ وا افراد درمان برای استفاده مورد ای دارو
ش مک ای ست(دارو ون و )آ

ست(مست ون )آنتا

ببلیبل
یبللبب
ب ب

ست؟336 چ ن روئ بھ ستھ وا افراد درمان برای ش مک داروی ترن شده متادونشناختھ

ببلیبل
یبللبب
ب ب

ی337 دارو کسون کند............. تال می خن را ن روئ عمل کھ مست.است

ببلیبل
یبللبب
ب ب

کند؟338 می خن را ن روئ عمل کسون تال چرا
ش ب ی افیو ای نده گ بھ تمایلش را ز
است ا آن بھ ن روئ خود تمایل .از

ببلیبل
یبللبب
ب ب

339
س نا درس مونوآمی ای رسانھ عصب ان م در ی غی چھ ی روا محرک مواد

کند؟ می ایجاد
شود می ا آن ان م ش افزا .موجب

یبل بب
یبللبب
ب ب

ست؟340 چ ا ن آمفتام فوری ات تأث
احساس ش ا و باش بیدار ش افزا

کسالت و ی خست

ببلیبل
یبللبب
ب ب

341
دچارچھ معموًال کننده مصرف فرد ا، ن آمفتام ی اثرتحر ن رف ن ب از عد

شود؟ می ی احساسا و مشکالت
ی افسرد و/ احساس ی برافروخت

ی خست

      39



 

  

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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