
 

ی نام او .:   :. بھ نام 

ل زان  ی مجموعھ روانان ارشنا ارشد و دک ای  ور ی برخوردار در تمام کن میت باال شنا  (چھ وزارت علوم و چھ وزارت بهداشت) از ا

ن ن خزانھ ای وسیع  ،است. در این ب عمت داش ل یک  ی آید. اما داو حساب می بزرگ برای داوطلبان بھاز لغات تخص و عمومی زان ان طلبا

ند، غالبًا ن ســـــــــــــ ان تقوت خود در این زمینھ  زاران لغت مختلف، بھ ســـــــــــــراغ چھ کھ خوا ها کتاب و  ن د ی و چھ کتابدانند از ب ی لغتا ا

سپارند.بروند و آنها را با چھ روش ین زمان ممکن بھ خاطر  ی در کم  این مجموعھ در پا بھ نیاز این دستھ از داوطلبان است.  ا
 

ان ۱۵۱۵مجموعھ  ای روانکیهانضــــــروری  واژ ور ای شـــــــما داوطلبان کن دف رفع بخش قابل توج از نیاز ـــــــ و با اســـــــتفاده از روش ، با  شـــــــنا

ـــ (عل  ل لھ اول برای داوطلبان آزمون وزارت بهداشـــت تهیھ شـــده ) در اختیار شـــما قرار دارد. این مجموعھ در و تیک ۵بھ خاط ســـپاری لغات ان

اری خانم و در گروه آموز کیهان  این مجموعھ. توانند از آن استفاده کننداست اما سایر داوطلبان ن می م ی طرفانبا   رشتھ ۱۷ رتبھ، مرم 

وی این رشتھ در و  وزارت بهداشت بالیشنا روان اه علوم بهزسدا ش م س است.شده تهیھ  ،تهران دا ه امیدوارم کھ این مجموعھ 

ای بزرگ شما عززان داشتھ باشید. وچک در کسب موفقیت  شنهادات و انتقادات شما عززان در جهت  رچند  با کمال میل پذیرای نظرات، پ

یم بود. شرفت این مجموعھ خوا یح این مجموعھ با روش خا  پ دمیصورت ) ۵(تیک مطالعھ   سایت کیهان  . برایگ ی آن لطفًا بھ و یادگ

)www.kayhanravan.ir ان) بخش   مراجعھ نمایید. دانلود رای

 نکیهاآموز گروه 
 وزارت بهداشتکنکور دپارتمان 
 شنا و مشاوره کیهانتحت نظارت مرکز خدمات روان



 



 

 

 

 

 

 هستید.نمونه از این محصول به عنوان بخشی شما در حال مطالعه 

 کنید:کلیک روی عکس زیر  های ویژهتخفیفو با اینترنتی برای دریافت این مجموعه به صورت 
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1515 Essential Words - Kayhan

.................. 594 gap اف ش فاصلھ،

.................. 595 generation سل

.................. 596 generosity خوا خ بخشش،

.................. 597 genius ژی استعداد، نبوغ، غھ، نا

.................. 598 gentle کردن آرام نجیب، ت، باتر

.................. 599 genuine درست حقیقی، ، اص خالص،

.................. 600 germinate شدن س کردن، رشد بھ شروع

.................. 601 girder ت شاه ن، آ ت

.................. 602 give away بخشیدن دادن، ازدست

.................. 603 give in شدن سلیم

.................. 604 give off دادن ون ب

.................. 605 give rise to کردن ایجاد شدن، باعث

.................. 606 give up کردن سلیم کردن، ول شدن، منصرف

.................. 607 gospel انجیل شارت، مژده،

.................. 608 grab کردن توقیف رودن، زدن، چنگ

.................. 609 grant زنھ کمک امتیاز، بخشش، دا، ا

.................. 610 grassland ار چم

.................. 611 graze چراندن
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.................. 612 gum چسباندن چشم، لثھ،

.................. 613 habitat ونت س محل ، اص جای بوم،

.................. 614 hallmark شان شاخصھ،

.................. 615 handicap معلولیت معلول،

.................. 616 hardly ندرتًا

.................. 617 hastily لھ با

.................. 618 hardening کننده ت شدن، ت

.................. 619 harmonious نگ آ خوش موافق، موزون،

.................. 620 hatch شیدن اند یجھ، ن درآمد، ن، گذاش تخم

.................. 621 hazard خطر

.................. 622 hazardous خطرناک

.................. 623 heap کردن توده گروه، انبوه، توده،

.................. 624 heat stroke ی گرمازد

.................. 625 hemorrhage خونرزی

.................. 626 henceforth س ازاین

.................. 627 henceforth آنکھ دلیل بھ بنابراین، رو، این از

.................. 628 herbalism ی درما گیاه

.................. 629 herd کردن متحد شدن، جمع لھ،
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.................. 630 herpes simplex ساده تبخال

.................. 631 hilarious دار خنده ک، م

.................. 632 hinder کردن عت مما

.................. 633 hippocras بقراط

.................. 634 hitherto اینجا تا حال، بھ تا تاکنون،

.................. 635 hive کندو

.................. 636 homeopathy درمان نو

.................. 637 homo sapiens ورز شھ اند سان ا

.................. 638 hospice اه ش آسا

.................. 639 hospitality نوازی مان م

.................. 640 host بان م

.................. 641 hostile مخالف دشمن،

.................. 642 household ی خان ، صمی خانواده

.................. 643 humidify نم دارکردن کردن، مرطوب

.................. 644 hybrid پیوندی گیاه دورگھ، جانور

.................. 645 hygiene داشت

.................. 646 hyperbaric فشارباال

.................. 647 hyperesthesia شدید ت حساس
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.................. 648 hyperglycemia خون قند ازدیاد

.................. 649 hyperinsulinism ن سول ا ازدیاد

.................. 650 hypermetropia ی دور

.................. 651 hyperemia ی پرخو احتقان،

.................. 652 hyperopia ی دور

.................. 653 hyperpnoea عمیق و سرع خی تنفس

.................. 654 hyperpyrexia شدید تب

.................. 655 hypertension فشارخون

.................. 656 hypertrophy لزوم ازحد ش ب عضوی شدن بزرگ

.................. 657 hypnagogic آور خواب

.................. 658 hypovolemic بدن ل در خون ش ا

.................. 659 identical یکسان مساوی، برابر، مشابھ،

.................. 660 identify کردن ن عی کردن، ی شناسا

.................. 661 idle بل ت

.................. 662 idol صنم بت،

.................. 663 illicit نامشروع قاچاق، ممنوع،

.................. 664 illogical منطقی غ

.................. 665 illustrate دادن شان مثال با دادن، توضیح
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.................. 666 ignore ن گرف نادیده

.................. 667 imbrues انبارکردن افزودن،

.................. 668 immediate surroundi نزدیک اشیای و محیط

.................. 669 immersion ردن فرو پوشاندن، وری، غوطھ غسل،

.................. 670 imminent خطرناک الوقوع، قرب

.................. 671 impediment شدن ع ما

.................. 672 immoderate اد ز اعتدال، ی

.................. 673 immortalize بھ دادن دان جاو رت ش کردن، د جاو

.................. 674 immune کردن مصون برابرمرض، در مقاوم ایمن،

.................. 675 impact اثر فشار، زرفشارقراردادن، فشردن، م

.................. 676 impair رساندن زان کردن، خراب

.................. 677 imperial منصفانھ طرفانھ، ی طرف، ی

.................. 678 impart کردن افشا شدن، مند ره بردن، م س

.................. 679 impassible درد ی احساس، فاقد حس، ی

.................. 680 impassion کردن تحرک آوردن، یجان بھ

.................. 681 impatient بداخالق حوصلھ، ی ناشکیبا،

.................. 682 impede شدن ع ما ن، بازداش

.................. 683 imperative ضروری آور، الزام دستوری، امری،

38



1515 Essential Words - Kayhan

.................. 684 imperfect رفت ن ازب ناتمام، ناقص،

.................. 685 implementation اجرا

.................. 686 implement دادن انجام ابزار، آلت،

.................. 687 implication اشاره

.................. 688 implicate گرفتارکردن کردن، داللت

.................. 689 implicit ار ناآش حافظھ

.................. 690 impulsion ه انگ تحرک،

.................. 691 imply کردن اشاره کردن، داللت

.................. 692 improperly نامناسب طور بھ

.................. 693 impress بر کردن تأث قراردادن، تأث تحت

.................. 694 impression خیال عقیده، گمان، ر، م جای اثر،

.................. 695 inaccessibility دس عدم

.................. 696 in order to اینکھ منظور بھ

.................. 697 inadequacy کفایت عدم

.................. 698 inadvisable نامناسب

.................. 699 inattentive اعتنا ی

.................. 700 in spite of وجود با رغم، ع

.................. 701 in vitro مصنو درمحیط اه، ش درآزما
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.................. 702 incentive مشوق ، انگ فتنھ موجب، ه، انگ

.................. 703 incite ن برانگیخ وادارکردن، کردن، تحرک

.................. 704 incidence وقوع بروز،

.................. 705 inclusion ش گنجا

.................. 706 inclination انحراف ب، ش تمایل، طبیعت، اد،

.................. 707 incombustible اق اح قابل غ

.................. 708 incompatible ار ناساز

.................. 709 inconsistent متناقض

.................. 710 incorporate کردن ترکیب کردن، متحد کردن، ی ی

.................. 711 incredible ی نکرد باور

.................. 712 incubation تخم روی خوابیدن ی، فت دوره

.................. 713 incurable درمان قابل غ

.................. 714 indeed حقیقتًا ، راس بھ

.................. 715 indeterminacy ی وا در پا ، نام لیفی، ت ی

.................. 716 indication ی نمایند داللت،

.................. 717 indictment خواست ادعا،

.................. 718 indifferently ی عالق ی با

.................. 719 indispensable ناگرز ، حت واجب،
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.................. 720 indivisible تقسیم قابل غ

.................. 721 indoor ی خان ، داخ ی، درو

.................. 722 inelastic ارتجا غ

.................. 723 inert تحرک بدون راکد، روح، ی ار، نا

.................. 724 inevitable ناپذیر اجتناب ناگزر،

.................. 725 infect کردن سرایت کردن، مبتال کردن، آلوده

.................. 726 infectious مسری ی، عفو ، واگ

.................. 727 infer کردن باط است

.................. 728 inferiority س حقارت،

.................. 729 infirmity ی ناتوا ضعف،

.................. 730 inflammation آماس اق، اح اب، ال

.................. 731 inform کردن مطلع ن، ساخ اه آ

.................. 732 infrared قرمز مادون بھ ستھ وا

.................. 733 infrasonic شر ی ترازشنوا ن پای نوسان، دارای

.................. 734 infrastructure رنا ز سازمان، شالوده، ش، پیدا

.................. 735 infusion ام ال القا، پاشیدن، رزش،

.................. 736 inhibit کردن ی جلوگ

.................. 737 inhale کردن شاق است کردن، تنفس
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.................. 738  initiate آغازکردن

.................. 739 injection ق تزر

.................. 740 innovation نوآوری ابداع، بدعت،

.................. 741 inquiry وجو پرس

.................. 742 inoculate کردن تلقیح

.................. 743 inscribe کردن حک کردن، نقش ن، نوش

.................. 744 insidious خائنانھ موزی، ، آم سھ دس

.................. 745 insulate کردن عایق

.................. 746 insomnia ی خوا ی

.................. 747 instance مثال

.................. 748 instinctive فطری غرزی،

.................. 749 instruct کردن دایت دادن، ا آ

.................. 750 insurance بیمھ

.................. 751 intake مکیدن کردن، جذب

.................. 752 integrate شدن یکپارچھ

.................. 753 integrity ی یکپارچ ام، ا

.................. 754 integral یح

.................. 755 intend دادن مع ن، داش قصد
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.................. 756 intensive متمرکز شدید،

.................. 757 interactive متقابل صورت بھ ، انفعا و فعل

.................. 758 intercept کردن جدا کردن، قطع بردن،

.................. 759 interdependently یکدیگر بھ ستھ وا

.................. 760 interim ضمنًا درضمن،

.................. 761 intermingle کردن مخلوط ن، آمیخ م با

.................. 762 interpose شدن میان کردن، مداخلھ

.................. 763 interposition ی پوشانند

.................. 764 interrelate بودن ستھ وا م بھ

.................. 765 interrupt وقفھ ایجاد وقفھ،

.................. 766 intervene کردن مداخلھ

.................. 767 intervention مداخلھ

.................. 768 intimacy صمیمیت

.................. 769 intoxicate دادن کیف کردن، سرخوش کردن، مست

.................. 770 intravenously رگ سیا ازطرق

.................. 771 intricacy غرن اری، رزه ی، پیچید

.................. 772 introvert کشیدن خود بھ گرا، درون

.................. 773 intuition ی ا ناگ افت در اشفھ، م مستقیم، درک

43



 

  

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 

 

 

  

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