
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 ســـــــــول موثرتر و  شــــــــمندان اســــــــالمی درس ک اه دا مت علم النفس از دید ات از این درس اســـــــــت کھ بھ  ین ن ر ــــــــخانم حاوی مهم

ی وی روانکنکور و  ۷رتبھ ، احسـا ـ ـ دا اه شـنا شـ ـ ارشـد روانتوســط تالیف و تهران دا ارشـنا وی  ـ ـ داخانم پرسـا رفی دا اه شـنا شـ

ت مدرس ی قرار گرفتھ  تر راست و تهیھ نها بھ صورت سواالت دارای پا درس علم النفس از مباحث  نکتھ مهم ۵۷۶است. این مجموعھ شامل مورد و

ا ،آنکھاول ســـودمند اســـت: دو جهت از مطالعھ آن  کھ وتاه اســـت شـــ جنبھ یدر این مجموعھ بر مهم ترن ن وری دارند، موردی تر و حفظی کھ ب ی کن

ژه شده است ند تأکید و س ن پا بودن این مجموعھ -. دوم آنکھ، حالت پرسشتر  ش درگ می کند و بھ چالش می کشد شما از این جهت کھ ذ را ب

ای بزرگ شـــــما برای  وچک در کســـــب موفقیت  رچند  م ســـــه  د بود. امیدوارم کھ این مجموعھ  ارآمدتر خوا یت مطالب در حافظھ ی بلندمدت  تث

یم بود. عززان داشـتھ باشـید. شـرفت این مجموعھ خوا شـنهادات و انتقادات شـما عززان در جهت پ یح با کمال میل پذیرای نظرات، پ ـ این  مطالعھ  

سایت کیهان (وعھ با روش خا صورت میمجم 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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النفس علم ات ن ین م م مجموعھ ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

اا پاسوالردیفتیک 

تالتب
ب

ی1 هللا«درآیھ ِبِاذن ِاال َتموت َان ِلَنفٍس ان معناست؟» ما چھ بھ ینفس حیوا حیات یا جان

تالتب
ب

2
ی املوت«درآیھ ذائقة نفس ی- رنف(» ل د- رحیا خوا را مرگ
ردیف )چشید م .است...............نفس

جان

تالتب
ب

3
ی ْت«درآیھ َ َکَس ِبما نفٌس َسل ْ ُت َاْن ربھ َذِکّ مان» و است. ……………نفس

دارد افعا و انفعا ی، ادرا ت خاص .کھ
ی روا حاالت مجموعھ

تالتب
ب

4
ی ا«درآیھ ُوْسَع ِاال َنْفسًا ُف ّلِ

َ ُت ی اش(» ال توانا اندازة بھ را رکس خدا
د می د لیف است؟ )ت مع چھ بھ نفس

متعادل و یافتھ ل ش ت ص

تالتب
ب

5
آیھ ی َرْت«در َاخَّ و َمْت َقدَّ ما َنْفُس معنای» َعِلَمْت بھ است................ نفس

می کند بیان را ی سا ا ش م یجتًا ن .کھ
وشعور وجدان عامل

تالتب
ب

6
ی ُتْرَجعون«درآیھ ینا

َ
ِال و َفْتَنًة ا و ِبالِشرَّ َنْبُلَوْکم و املُوت ذاِیَقة َنْفٍس لُّ ُ

معنای»  بھ است............... نفس .آمده
ا خودآ یا ی نفسا وجدان
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد النفس علم ات ن ین م م مجموعھ

تالتب
ب

آیھ ی7 ا«در َتْقو و ا ُفجُوَر ا َم َ َفَاْل ا َسوَّ ما و نفٍس شر.دارد................. نفس» و یا خ جذب ی سا اک حالت

تالتب
ب

8
ی ا«درآیھ َتْقو و ا ُفجُوَر ا َم َ َفَاْل ا َسوَّ ما و نفٍس معنای» و بھ نفس
ست؟ چ

ا وخودآ ی سا ا ثابت اصل

تالتب
ب

9
ی برمن (درآیھ مگرخدا است بدی آمربھ نفس، کھ ن کنم ئھ ت را نفسم

است ران م و آمرزنده ارمن پرورد کھ بدرس آورد، بھ)رحمت نفس ،
معناست؟ کدام

نیافتھ عا نفس یا ی حیوا نفس

تالتب
ب

برد؟10 ارمی بھ را روش کدام خود درتحقیقات نا س تجرھابن و ده مشا

تالتب
ب

شود؟11 می داده ی ش ب میت ا عوامل کدام بھ اسالمی اندازهدرمطالعات یک بھ ت تر و طبیعت

تالتب
ب

آیھ ی12 ا«در مو ن ح نفس اال یتو مع» هللا بھ است................ نفس روح.آمده

تالتب
ب

13
آیھ مع بھ توجھ م«با انفس م س فا سؤهللا لذین ونوا الت نفس» و واژه
است؟ مع چھ بھ

آدمی وجود حقیقت
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النفس علم ات ن ین م م مجموعھ ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

تالتب
ب

14
فاقد موقعیت درکدام سان ا برمرگ، عالوه ی، قرآ آیات » نفس«براساس

است؟
خواب

تالتب
ب

15
ی ی(درآیھ سا ا رنفس کھ اسرائیل برب کردیم واجب کھ روست این از

بکشند قصاص بدون معنای)را بھ نفس .است............،
سان ا

تالتب
ب

با16 را خوش یت ما سبات.می سازد............... نفس مک

تالتب
ب

17
شرفھ ی» نفس« واحدة«درآیھ ُنفِس ِمن َخلقُکم والذی مع» ُ ........... بھ

.است
بن و اصل

تالتب
ب

آیھ18 در روح وم الروح« مف و املالئکھ ل ست؟» ت یچ آسما موجود
تالتب
ب

درآیھ19 نفس نفسھ«مع هللا یحذرکم ست؟» و الچ ت ال(عقو )ذات

تالتب
ب

20
آیھ َنفسک... «در ما اعلم ال و َنف ما علم علمتھ َفقد قلتھ کنت » ان

است؟ اررفتھ بھ مع چھ بھ نفس
علم

تالتب
ب

21
می آورد، باب اين در وآنچھ نميكند ابراز خا رأی نفس اره در ک چھ

است؟ ن ش پ حكماي آراء بيان
کندی
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد النفس علم ات ن ین م م مجموعھ

تالتب
ب

22
سايرالفالسفھ«کتاب و ارسطووفالطن كتاب تصرمن ا » القول النفس

ست؟ ازک
کندی

تالتب
ب

ی«23 زند قابل و آلت دارای طبی جرم از» تمامیت کندی نفس.است.............عرف

تالتب
ب

24
بيان در د.......... كندی و مي ی«: نفس روحا و ال سيط، ری جو نفس

تعا بار انوار از است نوری عمق، نھ و عرض نھ دارد طول نھ .»است،
طبيعت

تالتب
ب

25
درکالم ارواح«كندی كھ وشرف، اع است عاملي ما اص اه قرار و مقام

مي شوند منتقل عالم بدان ازمرگ س دارد؟» ما اعتقاد ی چ چھ بھ
نفس بقای

تالتب
ب

26
د................  و ی«: می مع يا پل از كھ يم س ی اروا مانند ان ج اين در ما

داشت يم نخوا ی درن اينجا در م؛ ».می گذر
کندی

تالتب
ب

داند؟27 می ونھ چ را جسم بھ نفس عالقھ عارکندی عالقھ
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النفس علم ات ن ین م م مجموعھ ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

تالتب
ب

28
اه دید از ن.............نفس ازب ن او بدن، ن رف ن ب از با و است بدن صورت ،

.می رود
ارسطو

تالتب
ب

را29 نفس قوای عق.میداند.............. و...........کندی قوه و ح قوه

تالتب
ب

کندی30 ی عقیده وعقل............بھ حس ميان ك مش است دماغ.آل

تالتب
ب

است؟31 انھ پنج حواس اعضای قوه کدام ای حاسھآلت 

تالتب
ب

32
قرار...........قوه ا آ ماده در ع ا، آ ت درطي كھ را محسوسات صور ،

درمی يابد .دارد،
حاسھ

تالتب
ب

دارد؟33 نام چھ مي كند، ايجاد ماده حضور بدون را جزئيات صور كھ مصورهقوه ای

تالتب
ب

34
قوه می تواند............ازخصوصيات ع دارد، تركيب قدرت كھ است ،آن

ش چون سری با كند تصور را ی سا .ا
مصوره
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد النفس علم ات ن ین م م مجموعھ

تالتب
ب

35
و.............قوه می پذيرد ميدارد، ی ارزا او بھ مصوره قوه كھ را صوری ،

می كند .حفظ
حافظھ

تالتب
ب

36
عمل بيداری درحال م و خواب درحال م قوه کدام کندی ی عقیده بھ

ميكند؟
مصوره قوه

تالتب
ب

ست؟37 چ غلبیھ ی ازقوه کندی ھمنظور و ش قوه و يھ غض قوه دو

تالتب
ب

38
انجام.......... بھ و د انگ برمی را آدمی اوقات بر در كھ است قوه ای ،

می دارد وا بزرگ ای .ار
غلبيھ

تالتب
ب

است.............قوه39 نفس ذاتًا خود او ست؛ ن جزنفس ی چ حاسھ.،

تالتب
ب

د؟40 می د سوق وات ازش بر بھ را سان ا اوقات از پاره ای در قوه ھکدام و ش

تالتب
ب

41
و انواع درك ع مي كند، درك ا آ ت ي از مجرد را اشياء صور قوه کدام

اص؟ ا نھ کند می اجناس
عاقلھ
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النفس علم ات ن ین م م مجموعھ ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

تالتب
ب

کند؟42 می درک را معلومات مبادی قوه عاقلھکدام

تالتب
ب

43
صورت بھ عاقلھ قوه بندی بالقوه- 1: تقسیم از- 2عقل درنفس كھ عق

می رود فعليت سوی بھ بالفعل- 3قوه ست؟- 4عقل رازک ظا عقل
کندی

تالتب
ب

است؟44 شده واقع وعق ح ی قوه میان قوه کدام کندی اعتقاد متوسطھبھ قوای

تالتب
ب

45
نفس« وسیلھ بھ حواس تمامی استفاده و استعمال از» ترکیب کندی عرف

ست؟ چ
خواب

تالتب
ب

46
حواس«را............ کندی اررد قطع و نفس وسیلھ فکربھ رد عرف» ار
.می کند

ا رؤ

تالتب
ب

47
قوه عمل بھ را ا رو بھ..........کندی را محسوسات ای صورت  کھ برمی گرداند

م با ا رؤ و خواب درحالت را ارخود و می کند درک ا آ ماده از مجرد طور
د می د .انجام

مصوره
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد النفس علم ات ن ین م م مجموعھ

تالتب
ب

داند؟48 می ی لذ درچھ را حقیقی لذت یکندی روحا و ال ای لذت 

تالتب
ب

49
تفکرو.......... کندی و تحقیق ن و عق ای ومطلوب  ات محبو بھ رسیدن را

می  داند اشیاء حقایق وشناخت .یص
سعادت

تالتب
ب

50
ع بودن ازرمزی و کرد تقسیم متفاوت ارنوع چ بھ را ا ا رو ک چھ

گفت؟ ن ا آ از
کندی

تالتب
ب

51
نفس نظرکندی د......... از می د انجام اررا سھ نموورشد،: این غذیھ،

مثل .تولید
ی نبا

تالتب
ب

52
جملھ ش«این ب ای ظھ ان ج دراین تو بقای ی ن دا آیا نادان سان ا ای

ست ماند. ن خوا با ابد تا درآنجا و رفت خوا حقیقی عالم بھ » .تو
ست؟ چ بھ راجع کندی اعتقاد ی نده د شان

نفس بقای

تالتب
ب

است؟53 نامیده ماده عقل را ی یوال عقل ک اسکندرافردوچھ

تالتب
ب

54
فعلیت و شوند می خارج ازقوه نفس دردرون کھ ُصور کندی اعتقاد بھ

عقل ند، می گ ازعقل را خود فعلیت چون می شود.........می یابند، .نامیده
مستفاد
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النفس علم ات ن ین م م مجموعھ ان شنا- ک روان ی دک و ارشد

تالتب
ب

55
نا بوع س اعتقاد مورد ازقوای یک کدام با کندی درنظرھ ی مصوره قوه

برابراست؟ و یکسان
متخیلھ

تالتب
ب

56
کھ ی زما کندی اعتقاد بھ قرار» عقل«بنا استفاده مورد و برم ارمی بھ را

را آن یم، .می نامند» ..........عقل«می د
ر ظا

تالتب
ب

می داند؟57 فعل بھ قوه از عقل کننده خارج را چ چھ فعالاسکندرافردو عقل

تالتب
ب

58
بھ معتقد است.......... کندی ازجسم« : نفس کھ نف کھ ست ن چنان

آلوده نوز شد خارج ازجسم کھ نف را ز رود، ان م درآن شد، خارج
». است

خالص

تالتب
ب

59
نور بھ تا کنند طی باید را ی مس چھ ازمرگ س نفوس نظرکندی طبق

برسند؟ باری
عالم ، اع فلک ، وک فلک قمر، فلک

عقل

تالتب
ب

60
ضروری« آن نیازمندی مقدار بھ تن برای آنجھ از برخورداری بھ کردن سنده

ست؟» .است ازچ کندی عرف
عفت
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد النفس علم ات ن ین م م مجموعھ

تالتب
ب

ید؟61 ب نام را کند می بت ا آ از کندی کھ ای ا رو انواع

نده- 1 د خ ا رمزی- 2رو ای - 3رو
خود برضد اموری درآن کھ ی ا رو

دارند درآن- 4داللت آنچھ کھ ی ا رو
ست ن راست می شود، دیده

تالتب
ب

62
نفس داراي نبات و حيوان سان، ا كھ ونھ مان است معتقد ک چھ

نفس اند؟ داراي ن افالك ند، س
ی فارا

تالتب
ب

دارد؟63 س تجا حدودی تا نفس کدام با ی فل ناطقھنفس نفس

تالتب
ب

64
است« حيات ذی بالقوه آ طبي جسم استكمال ن نخست عرف» .نفس،

است؟ ازنفس ک چھ
ی فارا

تالتب
ب

آراء65 بھ ش گرا نفسانيات ي ون چ بيان در ي ارسطو.دارد............فارا

تالتب
ب

66
د و می  ی مانند«: فارا كھ ست بدن............ جايزن از ش پ نفس يم و ب

است بوده ».موجود
افالطون
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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(

 

 

 

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 
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