
ی نام او .:   :. بھ نام 

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.   اراتر خوا ســول موثرتر و  ــ رواندرس ک یولوژک شــنا مت ف ات از این درس اســت کھ بھ  ین ن رتبھ ، فرشــتھ فرضــع زادهخانم حاوی مهم

وی روانر و کنکو  برتر  ـــ ـــ بالی دا د شـــنا اه شـــا شـــ وی ارشـــد روانتوســــط  و تالیفتهران دا ـــ ســـا رفی دا اهخانم پر شـــ ـــ دا ت  شـــنا تر

راسـت قرار گرفتھ  مدرس ـ کیهان مورد و وتاه  اسـت. این مجموعھدر گروه آموز ـ  دو ز امطالعھ آن  کھ اسـتطرا شـده بھ صـورت سـواالت دارای پا

ا ،آنکھاول سودمند است: جهت  ش جنبھ یدر این مجموعھ بر مهم ترن ن ژه شده استکھ ب ند تأکید و س وری دارند، موردی تر و حفظی تر   .ی کن

ن پا بودن این مجموعھ -دوم آنکھ، حالت پرسش یت مطالب در حافظھشما از این جهت کھ ذ ش درگ می کند و بھ چالش می کشد برای تث  ی را ب

ای بزرگ شما عززان داشتھ باشید. وچک در کسب موفقیت  رچند  م سه  د بود. امیدوارم کھ این مجموعھ  ارآمدتر خوا یل با کمال م بلندمدت 

یم بود. شـــــرفت این مجموعھ خوا شـــــنهادات و انتقادات شـــــما عززان در جهت پ ـــــ صـــــورت پذیرای نظرات، پ یح این مجموعھ با روش خا ـــــ  مطالعھ  

سایت کیهان (می ی آن لطفًا بھ و د کھ برای یادگ ان ) بخش www.kayhanravan.irگ  مراجعھ نمایید. دانلود رای

 گروه مشاوران کیهان
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ک یولوژ ف شنا روان لیدی ات ن ین م م ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

lllllllllllllll
lllllll530

تر رافھ ای ستھ  از و است خواب ایجاد مسئول کھ ماده ین م م
ست؟ چ شود، م

ن سروتون

lllllllllllllll
lllllll

می کنند؟531 آزاد را ماده کدام سرولوئوس وس لو ستھ خرو ای نفرنرشتھ  ی نورا

lllllllllllllll
lllllll

دارد؟REMدرخواب532 بارزی نقش ستھ سرولوئوسکدام وس لو ستھ

lllllllllllllll
lllllll533چقدراست؟ خواب شروع ام ن در ول ورت تر داردسطح قرار خود سطح ین .درکم

lllllllllllllll
lllllll

می شود؟534 موقت ی ی خوا منجربھ ا ستھ  کدام رافھتخرب ای ستھ   

lllllllllllllll
lllllll

یابد؟535 می ش ا روز ازشبانھ ی ساعا درچھ لیف ت انجام ی توانا
ساعات ن ب و صبح سھ عداز3تا2ساعت

ر ظ
lllllllllllllll
lllllll536ید ب نام کالیتمن نظرھ براساس را خواب .مراحل

متعارف متناقض )NREM(خواب وخواب
)REM(

lllllllllllllll
lllllll

ن شود؟537 ده مشا چشم سرع لرز حرکت خواب مرحلھ متعارفدرکدام خواب

lllllllllllllll
lllllll

می شود؟538 ده مشا اموا چھ متعارف خواب لھ و ن دراول
بتا ع سر با+ امواج تتا امواج عدادی

کم س ا فر
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ک یولوژ ف شنا روان لیدی ات ن ین م م

lllllllllllllll
lllllll539می شود؟ ده مشا اموا چھ متعارف خواب لھ و ن لدردوم ش ی دو مرکب+ امواج Kامواج

lllllllllllllll
lllllll

می شود؟540 ده مشا اموا چھ متعارف خواب لھ و ن دلتادرسوم امواج

lllllllllllllll
lllllll

می شود؟541 ده مشا اموا چھ متعارف خواب لھ و ن ارم رتزدرچ ازسھ کم س ا فر با دلتا امواج

lllllllllllllll
lllllll

ح542 مناطق بازداری نده د شان امواج است؟- کدام لحرک ش ی دو امواج

lllllllllllllll
lllllll

است؟543 ح نظام ی درو تخلیھ کننده توصیف امواج مرکبکدام Kامواج

lllllllllllllll
lllllll544

تنفس یافتھ، ش ا شت و گردن یچھ ما فعالیت خواب مرحلھ درکدام
است؟ بیداری تراز ن پای فشارخون و آرام ترشده قلب ان وضر

متعارف خواب مرحلھ

lllllllllllllll
lllllll

545
رو بھ رو عوظ نای است بھ ی عضال تنود فقدان با خواب مرحلھ درکدام

یم؟ س
متناقض خواب

lllllllllllllll
lllllll546ای ازخواب  یک ند؟NREMوREMکدام س REMخوابواق
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ک یولوژ ف شنا روان لیدی ات ن ین م م ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

lllllllllllllll
lllllll547

محوشده امواج کدام کھ می افتد اتفاق وق نا ب سالم درافراد خواب
باشند؟

آلفا موج

lllllllllllllll
lllllll548

درخواب اتفا چھ آلفا، حرک نورون زاسیون پالر ی واسطھ بھ
می افتد؟ متناقض

ی عضال تنود فقدان

lllllllllllllll
lllllll

یابند؟549 می ش افزا ک ی احشا ای ش  ک خواب مرحلھ متناقضدرکدام خواب

lllllllllllllll
lllllll

550
رشد، ورمون و ود م ن ب از عرق و لرزش خواب مرحلھ درکدام

یابد؟ می ش افزا ون ستوس سازو ن لوتئ ن، پروالکت
متناقض خواب

lllllllllllllll
lllllll

می شود؟551 متناقض خواب مرحلھ ش افزا موجب ی ا ی اش علت چھ برقرارشودبھ ی وز عادل اینکھ .برای

lllllllllllllll
lllllll

552
میت ا انرژی داری نگھ و حفظ برای متعارف خواب ای لھ  و کدام

دارند؟
ارم چ و سوم لھ و

lllllllllllllll
lllllll553

خواب مرحلھ کدام ش افزا با دربدن موجود چرب اسید غلظت
دارد؟ ی ست م

متناقض خواب

lllllllllllllll
lllllll554

سوم ای لھ  و انرژی، ان م ش افزا با سم وئید یپوت بھ مبتال افراد در
می کند؟ ی غی چھ متعارف خواب ارم چ و

می یابد ش .افزا

lllllllllllllll
lllllll555می کند؟ ی غی چھ متعارف خواب ارم وچ سوم لھ و ی بد می یابددرفعالیت ش .افزا
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ک یولوژ ف شنا روان لیدی ات ن ین م م

lllllllllllllll
lllllll556دارد؟ متناقض درخواب ی تأث چھ رسرولوئوس ز ای سلول تخرب

متناقض خواب مرحلھ حذف منجربھ
.می شود

lllllllllllllll
lllllll557

متناقض خواب بازداری باعث ونھ چ وزن پارات متیل آلفا ماده ق تزر
می شود؟

ن نورآدرنال تولید در وقفھ ایجاد با

lllllllllllllll
lllllll558ی می شود؟EEGمزما ده مشا خواب نوع نامتناقضدرکدام خواب

lllllllllllllll
lllllll

می افتد؟PGOامواج559 اتفاق خواب نوع متناقضدرکدام خواب

lllllllllllllll
lllllll560

روی خواب نوع درکدام درزنان واژن تر ش افزا و درمردان عوظ
د؟ می د

متناقض خواب

lllllllllllllll
lllllll561است؟ ونھ چ نامتناقض درخواب ا رو ساکننوع ای رو

lllllllllllllll
lllllll562است؟ خواب نوع درکدام ونھ داستان ای متناقضرو خواب

lllllllllllllll
lllllll563است؟ ونھ چ شب اول درنیمھ ا رو محتوای

حوادث با غالبًا و دارد واق جنبھ ش ب
است مرتبط گذشتھ ای .روز
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ک یولوژ ف شنا روان لیدی ات ن ین م م ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

lllllllllllllll
lllllll564

بخش وسیلھ بھ کھ ند س امیا و ا آرزو ا ا رو د فرو نظرھ براساس
اند................  شده وب سر ت .ص

EGOمن

lllllllllllllll
lllllll565است؟ ساختھ مطرح شمند دا کدام را ا رو و خواب فرایندی دو بورنظرھ

lllllllllllllll
lllllll566

ازجمع فشارخواب مجموع ا، رو و خواب فرایندی دو نظرھ براساس
می شود؟ نا فرایند دو کدام

بدن حرارت درجھ و بیداری ان م

lllllllllllllll
lllllll567می شوند؟ ان ج مراتب بھ امواج کدام ازخواب محرومیت ام دلتان و تتا امواج

lllllllllllllll
lllllll568

و ن رف خواب بھ از فاع طور بھ فرد خواب ای بیماری  از یک درکدام
دارد؟ ایت ش ماندن درخواب

اذب ی بیخوا

lllllllllllllll
lllllll569است؟ مروط اسناد و شناخ خطای بھ خواب بیماری اذبکدام ی بیخوا

lllllllllllllll
lllllll570

کدام عالئم ی، بیخوا از ایت ش با اذب ی بیخوا بھ مبتالیان از ای پار
ند؟ می د شان را شناخ روا بیماری

پنداری بیمار خود

lllllllllllllll
lllllll571

در مکرر بیدارشدن یا خواب بدی بد، ازخواب بیماری کدام بھ مبتال فرد
دارد؟ ایت ش می ان ار دلیل یچ بدون خواب طول

اتیک ایدیو ی بیخوا
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ک یولوژ ف شنا روان لیدی ات ن ین م م

lllllllllllllll
lllllll572است؟ مراه خواب نیمرخ ک یولوژ ف اختالل با ی بیخوا نوع اتیککدام ایدیو ی بیخوا

lllllllllllllll
lllllll573

چرخھ انطباق و درسازش فرد خواب بیماری خوش25درکدام ساعتھ
است؟24با ی ناتوا دچار روز شبانھ ساعت

ن رف خواب دربھ DSPIتاخ

lllllllllllllll
lllllll574بھ مبتال دارند؟DSPIبیماران ی درما نوع چھ بھ یاحتیاج درما CHRONOTHERAPYزمان

lllllllllllllll
lllllll575

خواب درطول خواب............... ابوس درطول درخواب وحشت و
می آید...............  .پدید

NREMخواب - REMخواب

lllllllllllllll
lllllll576است؟ ع شا ی س درچھ شبانھ وحشت

ع شا بزرگساالن از ش ب ان ود در وحشت
.است

lllllllllllllll
lllllll577

خواب بھ مجددا اطرافیان، ن شناخ ی، ا ناگ طور بھ پردن ازخواب
اختالل کدام ان شان از خاطرنیاوردن بھ را چ مھ آن فردای و ن رف

است؟
شبانھ ی زد وحشت

lllllllllllllll
lllllll

د؟578 می د رخ شب وقت درکدام شبانھ شبوحشت دراوایل ش ب

lllllllllllllll
lllllll579خاطرمی آورد؟ بھ ی چ عد روز صبح می شود ابوس دچار کھ فردی بآیا
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ک یولوژ ف شنا روان لیدی ات ن ین م م ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

lllllllllllllll
lllllll580است؟ ش خودمختارب عص ستم س تخلیھ خواب، اختالل شبانھدرکدام وحشت

lllllllllllllll
lllllll

می افتد؟581 اتفاق شب وقت درکدام ش ب شبانھ دراواخرشبابوس ش ب

lllllllllllllll
lllllll582

شناختھ علل یا رابطھ بدون کھ ن نخست خواب ای اختالل  ترن م م
ید ب نام را می آیند پدید ی روا و ی بد .شده

اذب)1 ی اتیک) 2بیخوا ایدیو ی ) 3بیخوا
ن رف خواب دربھ درخواب )4تاخ وحشت

lllllllllllllll
lllllll583

ی روا ای خاطربیماری  بھ کھ ثانوی ی بیخوا ای اختالل  ترن م ی-م بد
کدامند؟ می آیند پدید دارو مصرف یا

ی )1 دارو ی دراختالل) 2بیخوا ی ) 3بیخوا
ی ول )4افسرد خوابگردی) 5نار

lllllllllllllll
lllllll584

متعارف خواب ای لھ  درو ی تاث چھ ا ن ودیاز ب و ا تورات بار
دارند؟

را متعارف خواب ارم چ و سوم ای لھ و
ند مید ش .ا

lllllllllllllll
lllllll585دارند؟ متناقض درخواب ی تاث چھ ا ن ودیاز ب و ا تورات ندبار مید ش ا را متناقض خواب .مرحلھ

lllllllllllllll
lllllll586

نیمھ در و ندارد مشک ن رف خواب بیماردربھ ی افسرد نوع درکدام
بیدارمی شود؟ مکرر طور بھ شب

قط یک ی افسرد

lllllllllllllll
lllllll587

و ارمی شود آش خواب درتداوم ش ب اختالل ی افسرد نوع درکدام
است؟ مراه ی پرخوا با ش ب

قط دو ی افسرد
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ک یولوژ ف شنا روان لیدی ات ن ین م م

lllllllllllllll
lllllll588

درآن کھ می شود ایجاد مغزی نجاری اثرنا در خواب اختالل کدام
فعال نامناسب درزمان متناقض خواب مرحلھ آورنده پدید ای م  ان م

شود؟ م
ول نار

lllllllllllllll
lllllll589می شود؟ نامیده چھ ی عضال ف با مراه متناقض اتاپلکخواب

lllllllllllllll
lllllll

مؤثرند؟590 ول نار بودی در ا دارو نکدام آمفتام و ن پرام ای

lllllllllllllll
lllllll

دارد؟591 وجود ی س درچھ غالبًا یخوابگردی سال پنج تا دو

lllllllllllllll
lllllll592می افتد؟ اتفاق خواب لھ و درکدام ارخوابخوابگردی چ یا سھ مراحل

lllllllllllllll
lllllll

ست؟593 چ خوابگردی مؤثردراختالل نداروی ت ن آمی

lllllllllllllll
lllllll594

خواب ارم چ و سوم لھ و آمدن پدید موجب منطقھ کدام تخرب
می شود؟

یپوتاالموس ش ای ستھ 

lllllllllllllll
lllllll595رود؟ ن ن ب از عضالت کدام تنود متناقض خواب ام ن وشدر ای یچھ ما و تنف ای یچھ ما
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ک یولوژ ف شنا روان لیدی ات ن ین م م ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

lllllllllllllll
lllllll596

مراه ی چ چھ با متناقض خواب درمرحلھ ی ا ناگ حرک فعالیت
است؟

و ی امو پ ای اندام در ح بازداری با
می باشد مراه درمراکزمغز ح .فعالیت

lllllllllllllll
lllllll597

چھ بھ ا نیاز مراتب درسلسلھ آن موقعیت یجھ درن نیازو و میل شدت
دارد؟ ی ست ی چ

ی حیا عادل ازاصل آن انحراف ان م بھ
دارد ی .ست

lllllllllllllll
lllllll598

ازآخرن کھ دارد ارتباط ی زما مدت بھ ی حیا عادل از انحراف ان م
میگذرد ی حیا عادل اصل برقراری فاصلھ. زمان نام....................... این

.دارد
محرومیت زمان

lllllllllllllll
lllllll599

ی و ب شرایط ع تا می کنند، وی پ ی حیا عادل ازاصل کھ ی ا نیاز
ی؟ درو یا ند س سم ان ار

بھ ش ب و ی یادگ و ی و ب شرایط بھ کم
دارد ی ست سم ان درار عادل .انحراف

lllllllllllllll
lllllll600است؟ ی ار انداز راه بھ ستھ وا ا رفتار از دستھ رفتارغرزیکدام

lllllllllllllll
lllllll601است؟ ستھ وا وسیلھ ای ی یادگ بھ ا رفتار از دستھ انگکدام رفتار

lllllllllllllll
lllllll602

دارد انتظارقرار و بی ش پ نگری، فاع تأث تحت ا رفتار از دستھ کدام
اراست؟ م قابل آن اطالعات پردازش و

انگ 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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