
 

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.  مجموعھ  اراتر خوا ـــــــ روانموثرتر و  ان تخصـــــــ ســـــــول ز ـــــــ کیهانک ین ، شـــــــنا مت لغات زان حاوی مهم ا خانماز این درس اســــــــت کھ بھ 

ی اســــفندیاری  ،فرنیک ای برتر کنکور روانطرفانو  ــــ و ، رتبھ  وشــــنا ــــ ــــ روان اندا اه شــــنا شــــ ی و دا بھ دبهشــــ و شــــهی تهران عالمھ طباطبا

ارردی کیهان  ان  ــــ کیهان تهیھ کمک مجموعھ واژ ــــ متون رواناز لغت مهم  800+1515 اســــت. این مجموعھ شــــاملشــــده تالیف و در گروه آموز شــــنا

ــــ اســــت کھ  ل وتاه بھ زان ان ــــ  در این مجموعھ بر مهم ترن  ،آنکھاول ســــودمند اســــت: دو جهت از مطالعھ آن در آمده. بھ صــــورت ســــواالت دارای پا

ا شـــــــ جنبھ ین ژه شـــــــده اســـــــتکھ ب ند تأکید و ســـــــ وری دارند، موردی تر و حفظی تر  ـــــــ بودن این مجم-. دوم آنکھ، حالت پرســـــــشی کن از این عھ و پا

ن  د بود. امیدوارم کھ این شـــــــــــــما جهت کھ ذ ارآمدتر خوا یت مطالب در حافظھ ی بلندمدت  شـــــــــــــ درگ می کند و بھ چالش می کشــــــــــــــد برای تث را ب

ای بزرگ شــــــما عززان داشــــــتھ باشــــــید. وچک در کســــــب موفقیت  رچند  م ســــــه  شــــــنهادات و انتقادا مجموعھ  ا ت شــــــمبا کمال میل پذیرای نظرات، پ

یم بود. شـــــرفت این مجموعھ خوا ـــــ صـــــورت می عززان در جهت پ یح این مجموعھ با روش خا ـــــ ســـــایت مطالعھ   ی آن لطفًا بھ و د کھ برای یادگ گ

ان ) بخش www.kayhanravan.irکیهان (        مراجعھ نمایید. دانلود رای

 گروه مشاوران کیهان              



 



 

 

 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال نمایید. 02166475620را به سامانه پیامکی  1 جهت خرید تلفنی نیز عدد

keyhanravan.ir
keyhanravan.ir


 800 Essential Words - kayhan                

lllllllllllllllllll
l 292 defy (v)

طلبیدن،/مخالفت مبارزه بھ کردن، مقابلھ
کردن جنگ بھ تحرک

lllllllllllllllllll 293 delusion  (n) ذیان
lllllllllllllllllll 294 delusional disorders ی ذیا اختالالت
lllllllllllllllllll
l 295 demonstrate (v)

با کردن اثبات دادن، ش نما دادن، شان
کردن رات تظا دادن، شرح دلیل،

lllllllllllllllllll 296 denial (n) حاشا رد، تکذیب، ار، ان
lllllllllllllllllll 297 Dependent Personality Disorder ستھ وا ت ص اختالل
lllllllllllllllllll 298 depreciate (v) کردن لک مس کردن، ا کم شمردن، ناچ
lllllllllllllllllll 299 descriptive (adj) وصفی ، شر توصیفی،
lllllllllllllllllll
l 300 design (v)

کردن، قصد کشیدن، نقشھ کردن، طرا
دادن تخصیص

lllllllllllllllllll 301 determine (v) دادن حکم ن، گرف تصمیم کردن، ن عی
lllllllllllllllllll 302 determinism (n) تقدیری فلسفھ ی، گرا ج
lllllllllllllllllll 303 detrimental (adj) دردناک آور، خسارت مضر، بخش، ان ز
lllllllllllllllllll 304 deviating (adj) قاعده خالف عادی، غ ، انحرا
lllllllllllllllllll
l 305 devise (v)

کردن، درست کردن، تدب کردن، ابداع
کردن اع اخ

lllllllllllllllllll 306 devote (v) کردن فدا دادن، اختصاص کردن، وقف
lllllllllllllllllll 307 dialogue (n) محاوره شنود، و گفت املھ، م و، گفت
lllllllllllllllllll 308 dignity (n) وقار رتبھ، و مقام ی، بزر شأن، لت، م
lllllllllllllllllll 309 diminish (v) ن یاف نقصان شدن، کم ن، اس
lllllllllllllllllll
l 310 disallow (v)

قائل کردن، ممنوع ن، نپذیرف کردن، رد
شدن

lllllllllllllllllll
l 311 discernment (n)

ی، نا ب یص، شناخت، ت، بص
درک افت، در

lllllllllllllllllll
l 312 discipline (n)�discipline (v)

عل.۱ شاخھ یھ، تن انضباط، و نظم
کردن.۲ تادیب کردن، ت تر دادن، نظم

lllllllllllllllllll 313 discrimination (n) اق اف تبعیض، تمایز، شناخت،
lllllllllllllllllll 314 disinfect (v) کردن ی زدا گند کردن، ی ضدعفو
lllllllllllllllllll 315 disintegration (n) تجزھ ی، جدا ی، پاشید م از تفکیک،
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lllllllllllllllllll
l 316 dissident (n)

معاند، عموم، عقیده مخالف ض، مع
ناموافق

lllllllllllllllllll 317 Dissociative Disorders ای تجزھ اختالالت
lllllllllllllllllll
l 318 distinguish (v)

شدن، تمایزقائل وجھ متمایزکردن،
کردن ور مش دیدن،

lllllllllllllllllll 319 distractibility (adj) پری حواس ی، کنند گیج
lllllllllllllllllll 320 distress (n) تنگدس اندوه، ی، پرشا
lllllllllllllllllll 321 district (n) حوزه منطقھ، بخش، ناحیھ،
lllllllllllllllllll 322 dominant (adj) مسلط
lllllllllllllllllll 323 doubt (v) بودن دل دو ن، داش تردید کردن، شک
lllllllllllllllllll 324 downplay (v) دادن جلوه میت ا کم
lllllllllllllllllll
l 325 draw (v)

افت در کشیدن، ون ب کردن، تاج است
کردن

lllllllllllllllllll 326 DSM ی روا اختالالت آماری و ی نمای را
lllllllllllllllllll 327 due to (adj) ب س بھ دلیل، بھ
lllllllllllllllllll 328 dwindle (v)

جا تدر شدن، تحلیل کم ن، یاف ش ا
ن رف

lllllllllllllllllll 329 Dysthymia Disorder ی خو افسرده اختالل
lllllllllllllllllll
l 330 early (adj,adv)

در قدیم، بھ مروط بزودی، ن، آغاز اولیھ،
ابتدا

lllllllllllllllllll
l 331 ecological systems theory

برونفن شناخ بوم ای ستم س نظرھ
برنر

lllllllllllllllllll 332 economically (adv) مقتصدانھ ، اقتصادی اظ از
lllllllllllllllllll 333 effective (adj) چشمگ مؤثر، مفید،
lllllllllllllllllll 334 efficacy (n) سودمندی اثر، فایده، ، اثرخ
lllllllllllllllllll 335 Ego-Dystonic مخوان خودنا
lllllllllllllllllll 336 Ego-Syntonic مخوان خود
lllllllllllllllllll
l 337 egotism, egoism (n)

، خودبی ، پرس خود ، خودخوا
سندی خود

lllllllllllllllllll
l 338 embarrassed (adj)

برآشفتھ، پاچھ، دست زده، الت
شرمسار
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lllllllllllllllllll
l 339 embrace (v)

شامل ن، پذیرف شدن، ن،شامل رگرف در
ن گرف آغوش در بودن،

lllllllllllllllllll
l 340 employ (v)

استفاده کردن، استخدام ن، ارگرف بھ
کردن

lllllllllllllllllll
l 341 endorse (v)

امضاء کردن، نو شت کردن، تأیید
گذاردن ھ کردن،

lllllllllllllllllll 342 enjoyable (adj) بخش لذت
lllllllllllllllllll 343 enormous (adj) نگفت فراوان، عظیم، بزرگ،
lllllllllllllllllll
l 344 enrich (v)

ارکردن، پر دادن، توسعھ کردن، غ
توانگرکردن

lllllllllllllllllll
l 345 entitle (v)

گذاردن، نام دادن، اجازه دادن، حق
دادن لقب ن، س دا مستحق

lllllllllllllllllll 346 equilibrium (Jean piaget theory) عادل
lllllllllllllllllll 347 eradicate (v) کردن قمع و قلع کردن، کن رشھ
lllllllllllllllllll 348 essentially (adv) ذاتا اصل، در عمدتًا، "اساسًا،
lllllllllllllllllll 349 Etiology of Mental Disorders ی روا اختالالت شنا ب س
lllllllllllllllllll 350 exceed (v) از کردن تجاوز ن، ن،باالتررف فراتررف
lllllllllllllllllll 351 exceptional (adj) ی نا است
lllllllllllllllllll 352 exchangeable (adj) مبادلھ قابل عوض، قابل
lllllllllllllllllll 353 exclusively (adv) خاص بطور منحصرًا،
lllllllllllllllllll 354 Excoriation Disorder ک پوست اختالل
lllllllllllllllllll
l 355 expand (v)

بھ/سط دادن، توسعھ ن، یاف ش گس
دادن شرح تفصیل

lllllllllllllllllll 356 expectation (n) توقع امید، انتظار،
lllllllllllllllllll 357 experimental design آزما طرح
lllllllllllllllllll 358 experimentation (n) ش آزما شگری، آزما
lllllllllllllllllll 359 expert (adj)�expert (n) ه.۱ خ ر، ارشناس.۲ما متخصص،
lllllllllllllllllll 360 explain (v) دادن توضیح
lllllllllllllllllll 361 explanation (n) تفس عرف، ن، ی ت توصیف، ، تفس
lllllllllllllllllll 362 explicit (adj) ساده و صاف صرح، ص، م شفاف،
lllllllllllllllllll 363 exploration (n) ی شناسا اوش، شاف، اک
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lllllllllllllllllll 364 expound (v) کردن وا کردن، تفس دادن، شرح
lllllllllllllllllll 365 extend (v) دادن،/تفصیل توسعھ دادن، ش گس
lllllllllllllllllll 366 extermination (n) براندازی، دام، ا نابودسازی،
lllllllllllllllllll
l 367 fabricate (v)

آوردن، اردر از ن، ساخ کردن، جعل
کردن تقلید

lllllllllllllllllll
l 368 facility (n)

وسیلھ، ساختمان، ی، توانا یالت، س
ان ام ولت، س

lllllllllllllllllll 369 Factitious Disorder ی ساخت اختالل
lllllllllllllllllll 370 feature (n) ترکیب صھ، م ل، ش خصلت، ی، ژ و
lllllllllllllllllll 371 Fibromyalgia اعصاب ضعف
lllllllllllllllllll 372 formal operational stage (Jean piaget theory) پیاژه نظرھ در صوری عملیات مرحلھ
lllllllllllllllllll
l 373 formulate (v)

ن در/ تدو قاعده ل ش بھ کردن، بیان
کردن تنظیم کردن، وتاه آوردن،

lllllllllllllllllll 374 foundation (n) اساس یاد، ب پایھ،
lllllllllllllllllll 375 founder (n) کننده ا بر موسس، یانگذار، ب
lllllllllllllllllll 376 founder (v) کش شدن غرق ن، رخ فرو افتادن، پا از
lllllllllllllllllll
l 377 fragment (n)�fragment (v)

باقیمانده.۱ خرده، پاره، خرد.۲قطعھ،
کردن قطعھ قطعھ زکردن، ر کردن،

lllllllllllllllllll 378 framework (n) بدنھ بندی، استخوان ارچوب، چ
lllllllllllllllllll 379 GAD فراگ اضطراب اختالل
lllllllllllllllllll 380 garner (v) انبارکردن افزودن، کردن، جمع
lllllllllllllllllll 381 generate (v) کردن تولید ن، یاف ش گس کردن، ایجاد
lllllllllllllllllll 382 generous (adj) اد ز بخشنده،
lllllllllllllllllll
l 383 genocide (n)

عام، قتل ، جم کشتاردستھ ، ک سل
ی ست نژاد

lllllllllllllllllll 384 get used to (v) شدن آشنا کردن، عادت
lllllllllllllllllll 385 gifted (adj) سرآمد بااستعداد،
lllllllllllllllllll
l 386 glimpse (n)�glimpse (v)

ی آ اه ن ، اجما اه ن
اتفاقا" اجماال نظردیدن، یک بھ " دیدن،

میدن ف ی ا ناگ دیدن،
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lllllllllllllllllll
l 387 govern (v)

بودن، حاکم بودن، نافذ کردن، ل کن
ن داش مقرر

lllllllllllllllllll
l 388 grade (n)�grade (v)

رتبھ.1 کالس، نوع، درجھ، رده، . 2نمره،
جور کردن، بندی درجھ کردن، بندی دستھ

دادن نمره ن، آمیخ م با کردن،

lllllllllllllllllll
l 389 guide (v)�guide (n)

کردن،.1 ی نما را راندن، کردن، دایت
دادن ادی. 2علیم ، ر نما، را

lllllllllllllllllll 390 hallucination  (n) م تو
lllllllllllllllllll 391 hereditary (adj) ی ار
lllllllllllllllllll 392 hierarchy (n) بندی مرتبھ مراتب، سلسلھ
lllllllllllllllllll 393 Histrionic Personality Disorder نما ت ص اختالل
lllllllllllllllllll 394 Hypochondriasis اری خودبیماران
lllllllllllllllllll
l 395 identify (v)

ص م کردن، ن عی کردن، ی شناسا
ن ساخ مسان دادن، یص کردن،

lllllllllllllllllll
l 396 idiosyncrasy (n)

فردی، خصیصھ ، اخال خصوصیات
ژه و طبیعت

lllllllllllllllllll 397 ignite (v) ن برانگیخ زدن، ش آ
lllllllllllllllllll 398 imitation  (n) تقلید
lllllllllllllllllll 399 impairment (n) لطمھ ب، آس اختالل،
lllllllllllllllllll
l 400 imply (v)

ضمنا رساندن، را مطل ن، داش " داللت
کردن ایجاب بر، ن داش اشاره ماندن، ف

lllllllllllllllllll
l 401 impotence (n)

مرد، در ج ی ناتوا ی، ناتوا ز،
ج ضعف

lllllllllllllllllll 402 Impulse-Control Disorder انھ ت ل کن اختالل
lllllllllllllllllll 403 inadvertently (adv) وی س عمدی، غ
lllllllllllllllllll 404 inalienable (adj) الیتجزا ی، شد محروم انتقال، قابل غ
lllllllllllllllllll
l 405 incapacitate (v)

ناقابل کردن، ناتوان ن، انداخ ار از
و ن ی کردن، صالحیت سلب ن، ساخ

ن ساخ

lllllllllllllllllll 406 incarceration (n) بودن ی زندا س، ح
lllllllllllllllllll 407 incarnation (n) حلول تجسم، تجسد، ر، مظ
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lllllllllllllllllll 408 incentive (n) موجب ه، انگ محرک، مشوق،
lllllllllllllllllll 409 increasingly (adv) ای فزاینده بطور
lllllllllllllllllll 410 indebted (adj) ون مر مدیون، ار، بد الذمھ، مشغول
lllllllllllllllllll 411 independent (adj) مطلقھ قدرت دارای خودمختار، مستقل،
lllllllllllllllllll 412 indicate (v) ن ساخ نمایان کردن، اشاره دادن، شان
lllllllllllllllllll 413 infant  (n) نوزاد
lllllllllllllllllll 414 inflexible (adj) ت خشک، نامنعطف،
lllllllllllllllllll 415 influential (adj) قدرت دارای معنادار، مؤثر، بانفوذ،
lllllllllllllllllll 416 information processing اطالعات پردازش
lllllllllllllllllll 417 ingredient (n) مؤلفھ پاره، جزء، عنصرسازنده،
lllllllllllllllllll
l 418 injury (n) تجاوز تخطی، اذیت، ب، آس خسارت، زخم،

lllllllllllllllllll
l 419 innate (adj)

، اص ، طبی فطری، مادرزادی، ی، درو
غرزی

lllllllllllllllllll 420 innocence (n) برائت ی، پا ، گنا ی
lllllllllllllllllll
l 421 innovate (v)

ار/نوآوری ابت ای تازه ن آی کردن، ابداع
بدعت دادن، ی اصالحا و ات غی کردن،

گذاردن

lllllllllllllllllll 422 Insomnia ی خوا ی
lllllllllllllllllll 423 inspire (v) کردن القا در، دمیدن بخشیدن، ام ال
lllllllllllllllllll 424 internment (n) توقیف داری، نگ س، ح
lllllllllllllllllll 425 interpretive (adj) شر ، تصر ی، تفس
lllllllllllllllllll 426 interrelate (v) بودن م بھ ستھ وا ن، پیوس م بھ
lllllllllllllllllll 427 intersubjectivity (n) متقابل ی گرا ت ن ذ ی، ا ذ ن ب
lllllllllllllllllll 428 intervention (n) شفاعت دخالت، نفوذ، مداخلھ، اقدام،
lllllllllllllllllll
l 429 introduce (v)

کردن، آشنا کردن، مرسوم کردن، معر
کردن مطرح

lllllllllllllllllll 430 introspection (n) بی باطن نگری، درون
lllllllllllllllllll
l 431 intuition (n)

انتقال، مستقیم، درک شم، ود، ش
ش بی ت، بص ی، ا ناگ افت در کشف،
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lllllllllllllllllll
l 432 investigate (v)

ی بازجو بھ، کردن ی رسید کردن، برر
کردن تحقیق کردن،

lllllllllllllllllll
l 433 involve (v)

گرفتارکردن، ن، برگرف در شدن، شامل
ن انداخ گ

lllllllllllllllllll 434 justice (n) درس انصاف، عدالت،
lllllllllllllllllll
l 435 lack (n)�lack (v)

کسری فقدان، کمبود، عدم،
بودن، ناقص ن، داش کم بودن، فاقد

ن نداش

lllllllllllllllllll
l 436 lead to (v)

دایت بردن، دادن، سوق بھ، منجرشدن
کردن

lllllllllllllllllll 437 life span (n) عمر طول
lllllllllllllllllll 438 loosely (adv) رط ی بطور آزادانھ،
lllllllllllllllllll
l 439 mainstream (n)�mainstream (v)

اص.1 مس ، اص جران
سازی.2 عادی سازی، یکسان

lllllllllllllllllll
l 440 maintain (v)

داری نگ کردن، ی با شت کردن، حفظ
ن داش نگ بودن، مد دادن، ادامھ کردن،

lllllllllllllllllll 441 Malingering تمارض
lllllllllllllllllll 442 mania (n) مانیا ، اد ز و دلیل ی یجان ی، دیوان
lllllllllllllllllll 443 manifestation (n) ور ظ ابراز، ر، مظ ش، نما ر، تظا
lllllllllllllllllll 444 mastery (n) سلطھ
lllllllllllllllllll 445 measurement (n) سنجش اندازه، مساحت، ی، گ اندازه
lllllllllllllllllll 446 mental representations ذ ای ی بازنما
lllllllllllllllllll 447 metaphor (n) یھ ش کنایھ، استعاره،
lllllllllllllllllll
l 448 misreading (n)�misread (v)

عب.1 سوء ، تفس سوء
کردن.2 ترجمھ بد خواندن، بد

lllllllllllllllllll
l 449 modification (n)

بود دادن، ل ش غی اصالح، ، غی
عدیل مدل، عوض مدل،

lllllllllllllllllll 450 Mood Disorders خلقی اختالالت
lllllllllllllllllll 451 morality (n) ت س اخالق،
lllllllllllllllllll 452 MPD اسا ی افسرد اختالل
lllllllllllllllllll 453 MSE ی روا وضعیت معاینھ
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lllllllllllllllllll
l 454 multiply (v)

ضرب شدن، اد ز افزودن، کردن، تکث
کردن

lllllllllllllllllll 455 mutually (adv) متقابال دوسره، "دوطرفھ،
lllllllllllllllllll
l 456 namely (adj)

برای ذکرنام، با ، ع دیگر، عبارت بھ
مثال

lllllllllllllllllll 457 Narcissistic Personality Disorder خودشیفتھ ت ص اختالل
lllllllllllllllllll
l 458 narrative (n)

ی، سرا داستان داستان، شرح، قصھ،
روایت ایت، ح

lllllllllllllllllll 459 neurotransmitters  (n) عص نده د انتقال
lllllllllllllllllll
l 460 note (v)

خاطر بھ کردن، ت ث کردن، یادداشت
کردن توجھ کردن، مالحظھ دن، س

lllllllllllllllllll 461 obedience (n) ن تمک شنوی، حرف اطاعت، داری، فرمان
lllllllllllllllllll 462 object permanence (Jean piaget theory) پیاژه نظرھ در پایداری
lllllllllllllllllll
l 463 objective (n) �objective (adj)

مقصود.1 منظور، دف،
حالت.2 ، عل و طرف ی ، واق ، عم

عی ، مفعو

lllllllllllllllllll 464 occasional (adj) اه بی و اه ، اتفا بطور اتفاقًا،
lllllllllllllllllll
l 465 occupation (n)

حرفھ، شغل، ار، تصرف، حق اشتغال،
اشغال

lllllllllllllllllll 466 OCD ی ج وسوا اختالل
lllllllllllllllllll 467 OCPD ی ج وسوا ت ص اختالل
lllllllllllllllllll 468 onset of the mental disorder ی روا اختالل شروع
lllllllllllllllllll 469 Operant Conditioning شگر ک سازی )ابزاری/عامل(شرطی
lllllllllllllllllll 470 operationalize (v) نگری ی عملیا کردن، عم کردن، ی عملیا
lllllllllllllllllll 471 oppose (v) کردن مخالفت افتادن، در بودن، تضاد در
lllllllllllllllllll 472 optimistic (adj) ن ب خوش نانھ، خوشب
lllllllllllllllllll 473 organize (v) کردن مرتب دادن، شکیل دادن، سازمان
lllllllllllllllllll 474 outcome (n) حاصل عاقبت، یجھ، ن
lllllllllllllllllll
l 475 outright (adj)�outright (adv)

مطلق.1 عیار، تمام امل،
فورا"امال.2 ارا، آش یکسره، درجا"، ،

lllllllllllllllllll 476 outstanding (adj)
تصفیھ افتاده، عقب معوق، برجستھ،

شده
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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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