
 مقدمه

)ه   روانشننننی عنننن د ه  ایت  ات اآننننتا اود س ا   ادو درس ا  تاتود دروعنننن د اآننننت    شننننی عنننن د  مشته در رشنننن  اهمیت درس روان

شنننی عننن د )و ار   وشا و و ار  هاتاشنننت  . نننشر داردا دوا ادیا   او  ن   ا س تشن ک رشنننی عننن د ارشنننت روان 2در هر  تی بع داسننن ن 

شا س ا   تط  بد    شی ع د  تط  ا  ادو درس اآت )ه   ات گسترد ه و شمشد ه الی تط  ب سن ا آهرای شروع تط  ا   روان

 ه  طسنننوم روی تی .  ددسر دروس    ننن ننن ددر درس روانشنننی عننن د  مشته تطر  ته
ه
 ر ا   مو  روانشنننی عننن د رشنننت  شنننشد   مت  

)و ا ی   پرحجم  هرای طسنننننننوم هر تط  ب دو تییع اصننننننن   همشاره  یتا شنننننننی عننننننن د روانه  م  تهروانشنننننننی عننننننن د س بدش ش    و سآننننننن ب

شننننننننی عنننننننن د  مشته هیوسراد و روان ) شننننننننته اآننننننننت شصننننننننی  تههرای دو  یکشر و ار   وشا و و ار  هاتاشننننننننت شننننننننی عنننننننن د  مشته روان

ه   یشانه تییع   م حجم    شنننی عننن د  مشته  یا ن   ب ر داردا  زوه روان   تط  ب س ا  همپششننن د یشهه هم ه  داتدس  آننن  ترا 

   تع  همشاره تشرد  ش   داولوی ن ادو دو  یکشر هشده اآنت و ه  پششن 
ه
ده  تی آنب آنشاال   یکشره ی ای ر  ا  م د ات  نسنت  

ست ده اآ ف ده داولوی ن گراته  یکشر در و رای  ایجم  رو  رآ نه ه  سیر و ه  ا یشن ه     رده اآت یشهه  وبه  داولوی ن را 

 اآتا  97ک رشی ع د ارشت و ار   وشا و و ار  هاتاشت 

 

 تغییرات ویرایش پنجم

در  96   یکشر ه  پ سننت طشننر ه  ه  ادو تجمش   ا نن س  شننته و هرت  اصننن.    زبه   ب تط ه  ه 96در و رای  پیجم  آننشاال   یکشر 

 تتن صشر  گرس   اآتا 

 

 با اطمینان مطالعه کنید

 هرای س ا  ادو تجمش   را ه  المیی ن تط  ا   ییت  ه  تشارد   ر  ش    م دیت: 

ا   درصدددد 87و  90 گزارشننن د    هنس صنننو  کن ا   یکشر د،ی  شنننت  نشننن ن داد     زوه روانشنننی عننن د  مشته   ، ن ه    ،  ه ه  ا1

پ سنننت داده اآنننتا در . د     درصنننت ر ی  ه ی    ر دد  یکشر در ادو درس در  یکشر ارشنننت  96و  95ارشنننت آنننشاال   یکشر  

درصننننننننننت اآننننننننننتا گزارر  ی د و شننننننننننف ن ادو هررعنننننننننن د را در وهسنننننننننن دت   ، ن  70)گرای   مشته  ه  لشر تی  س ن ا بی .تود 

 تط  ا   م دیتا 

 د،ران  شهیتب،شتد و  نت  لی لی  ه د،ی  و و رای   رده ا تا  ادو تجمش   را ر ی  ه ی هر ر روانشی ع د دانشگ ه ه ی ا2

 ادو تجمش    در آ  ه ی گذش   تییع اص   تط  ا طه ر ی  ه ی هر ر  یکشر ارشت روانشی ع د هشده اآتا  ا3

تشرد  96ادو تجمش   در  ی ر ددسر تجمش   ه ی   ، ن  ه  د ت بسنننننننننننی ر    دی د،ی  شنننننننننننته و ت ی آنننننننننننب ه  آنننننننننننشاال   یکشر  ا4

 ه  رو  رآ نه شته اآتا 97ه  بی د  رار گرس   اآت و هرای  یکشر ارشت 
ه
 ک تن

 

 

ر زی صحیح و در پ د ن  مو د ش  ا  هم  شم  دوآ  ن ه  اآ ف ده ا  رور تط  ا   ودد و د ی  و همچی ن ه  ک رگ ری د  هر  ت 

ظرا  و پ ش ، دا  ار شمیت شم   ز زان هرای هرا  ب،تر   هل المیی ن هرای رآیتن ه  هتق  ش یس    ست د ه یشد را هرای شنیتن  

  ییما ه  ه    ت او  ه  هم  شم آت  ا نا ته ردن تجمش  

 

 
 

 هرای هم  شم   ز زان ه  سر وی  شسی 

 گروه تش وران   ، ن

 تر ز یتت   روانشی ع د و تش وره   ، ن

  





 

 

 

 درباره خود کیهان

  ه ی  اران  دانشنننننننگ هارشنننننننت و د تری گروه ستش شننننننن د  یا ن ت شنننننننکل ا  طاتادی ا  ر ی  ه ی هر ر روانشنننننننی عننننننن د و تشننننننن وره

 در  تیی   یکشر ارشت و د تری تجمش   روانشی ع د و تش وره سا  یت داردا 
ه
 شایتهاشتد   نت  و ااا اآت    صرس 

   تجمش    زوا    هل المیی ن  سیوم ه ی ستش شننننننننننن د ه  ر زی یا ن شننننننننننن تل اراا  یتت   تشننننننننننن وره و هر  ت سا  یت ه ی  

 ه ی ستش ش د ه   یفیت اآتا اآ  یت هر ر روانشی ع د  اراا  یتت   روانشی یتد ه  دانشجش  ن و هرگزاری  نس

  یتا یا ن  حت  ظ ر  تس قیم تر ز یتت   روانشی ع د و تش وره  یا ن سا  یت تهگروه ستش ش د  

  یا ن ه  شننننیشه ادیتر تد  تر ز  تارد و  م ا یتت   و تح ننننشال  سن سقم ا  یشد  شننننشر شننننای  ای در هیچ  ج ی  یا ن 

  وف د و . شری   هل در  ست اآتا

 زوا    هل المیی ن  هر آننننننننننننن    طاتاد   هل  همچی نه ی  ودد تشننننننننننننن وره و هر  ت  ر زی و ه   طف ه  ک رگ ری ا  رور 

 94 فر ا  ورودی ه ی  3شنننننی عننننن د ا  تی ن  یا نه ه  هشده ا تا ه  لشر ت  د  یکشر ارشنننننت روان 100 ش هد ا  ر ی  ه ی   ر 

هر  ن ه ی    ر دد ا   مو  ی  م سل و اتس د هم ایتدو  فر ا  ر ی  ه  ی د دانشگ ه  اران ه  لشر ک تل  یا نه هشده ا ت

 ه  ی د  ه  لشر ک تل  یا نه هشده ا تا  7ر ی  

 

 درباره جلسات مشاوره کیهان

 ششدا  وس   ه  دو شکل رادگ ن )سقم د  ه ر در آ د  و      د )ه  د  تش ور ه  ا    ب سرد  هرگزار ته 

    وس  
ه
 ششدا هرگزار تهای   ص د )د  تش ور و د  دانشجش در هر  وس   ه  دو شکل  وف د و . شری و صرس 

 ششدا  وس   ه  شکل  یم آ     و د  آ     )ه  ا    ب دانشجش  هرگزار ته 

  ا تش ور ای   ص د ار دارد یشد  زد تربشط ه  الن   هر دانشجشی  یا نه د  پرو ته 

  ادر گروه ستش ش د  یا ن هرگزار شت  یکشر ارشت و د تری   وس  تش وره      د 3000ه   ا   95در آ د 

   وس  تش وره      د در گروه ستش ش د  یا ن هرگزار شته اآتا  11000.تود     یشن  92آ د ا  

 تسوم اآتا -در  یا ن  تش ور هر رش   )روانشی ع د 
ه
 ر ی  هر ر هم ن رش   اآت و هر سن س تشن ک تن

ه
 تش وره   ا زات 

   در دپ ر م ن تشننننننن وران شنننننننشد و آننننننن ن راج تهه ی  ودد و  جرهه اآننننننن  ا  د س  رور ه ی هر  ت  ر زی و تشننننننن وره  یا ن

 ا  س تشن و یط  یبری   ستا  ا ادیج ششد  ش ب ته

 هردا هرد    ادو  تر  ا    ب دانشجش را ه ال ته یا ن ا  . شر ایتدو تش ور      د )ر ی  ه ی هر ر  هاره ته 

  اراا   رده اآتا ه  شرادم ت ف و  لر  و ژه ت ف و     آ   97هرای داولوی ن  یکشر  یا ن 

    ششدا هرگزار ته یا ن  م ا  وس   تش وره  یا ن  حت  ظ ر  تش وران ارشت )س  د ن سن  و  ی  تن 

   ت ه    د   وسنننننننننننن  تشنننننننننننن وره )و د  ه شننننننننننننتر  در لر  داشننننننننننننتن  اتک نVIP   دی  ا س به  اآننننننننننننترس و ااا ه  در  تیی  تتدر ت سر

 سراهم اآتا تش وران ارشت  یا ن 

  تط ه   رخ ت شب  مشته اآتا در  یا ن   تش وره هز ی   وس 

 

 ت آن به ما بازخورد دهید :.اخدمروز به روز .: کیهان متعلق به شماست، پس برای ارتقاء 

  



 

 

 

 در د ی د  ردن اهتان یشد دا ر   ت  نشننننننن ن داده داولوی نه    هتن تشنننننننرن و تحادد  تار ت :  جرب  ا1
ه
تامشال

ارا   ن را روشننننننننو  ییتا  ییم اود ا  هم  هتنرآننننننننیتا کن پ شننننننننیا د تهتشننننننننکل شننننننننته و   ه  .تد ه  یم پ د ن   ب  دد

 ته د ته  ییت و ارا   تی شاهیت ارشنت روانشنی عن د شنر ت  ییت  ا  ر ی  ای را در ادو  یکشر د ی
ه
دا یت    هتن . م 

یا د  SMARTگذاری هتن ییتا  SMARTگذاری آننننننننننننن د و د  آننننننننننننن د سدیته   ن هتن 5ه شنننننننننننننتا کن هرای  SMARTه دت 

   وا ع ه ی    Attainable     هل دآنننننننننننن ی هه )Measurable     هل ا تا ه گ ری )Specificای    تشننننننننننننرن )گذاری هتن

(Realisticتحتوده  ت نه تشننرن )   و دارایTime-bounded د  تشنن ور س  ه ر زی   ه شننتا در ادو راه د  دستر هر  ت +

 ا اراا  دهیتگذاری صحیح در هتن م     دی ه  شم   شا یت و ت   ن ته

: هرای رآیتن ه  هتس  ن هر  ت  ر زی  ییتا د  هر  ت  ر زی صحیح    یی   آیس ن اآت     ود یس     ن  ا2

 ا  تی بع  را   یت     یی  
ه
آننننی     شننننم  را ه  هتس  ن  رآنننن  تا هتا یت ا   ج  ه دت شننننروع  ییتا ه   تاا    ب ه ا  ن

ددسران اآنن ف ده  ییت   تاا ینصنن   یشاهیت ا  ینصنن یشاهیت تط  ا   ییتا ست ده ینصنن  هرداری هسنن یت  د  تهته

سورد  ادیج  ا  د  ک ربوت   س د     شتری را هرای شم  ته ییت  تیفات هه شتر  شاب داده و ه  نستت هز ی  ای    ته

شی ع د ه  ی د د   مشته  و ر ی    د  هم  سب  رده    ه در  یکشر رش   شم  شر ت  رده ) یکشر آراآری ارشت روان

بانننت  نننتاا هننن  را در اننن  هننن  ه  تننن نه  مع  یینننت و یشاهینننت اود  نننتاا درس   الن ننن   ال ا را هس ردنننتا هی یینننت ته50)  ر 

یشاهیت اآننننننننن ف ده  ییت و ااا ا اه تا تسننننننننن ر رآنننننننننیتن ه  یشاهیت طسنننننننننت هز یتا ا  ا  اهزاره ی ددسری تهه  راا که تهدرس

 لر  ه ی تش وره ت  وف  یا ن را   ب تت  ظر  ن داش   ه شیتا هتن را ه  ا تا ه ک ف  هرای یشد روشو  ییتا 

: . ال    و ت  مل  ردن سرا رآننننیته  اهی  ن را ا  هم  شنننناسننننت ه  و  و   ه ی گذشنننن   ره   ییتا  سرانه   ا3

  ن ه   حش ا.سو  ال ا دار ت سار  ییتا   ن و ت بان  نش د    هرای  م    ردن هر  ت ه  را دور هر ز ت و سقم ه  هتن

  ن دارد و آننننننننن در  ک   ک رشنننننننننی عننننننننن د ارشنننننننننت د  د تری  ا      را  ت یتد در   ت هیا  تشسقیت در ادو پرو ه ) یکشر ه  اد

 ت تت سار  ییتا 

درونه هرای : تیظشر  داشنننننننتن د  آنننننننری اهزار هرای تق هو  ه  یسننننننن گه    اتیتی  و آننننننن در تشانع ه رونه و   ا4

  ن اآنننتا رور تط  ا  صنننحیح را هتا یت )در ا  ا ی  زوا  هسنننت و در صنننشر   ی   تشننن وران   ب ه  رآنننیتن ه  هتن

ه ی تتدر ت اآنننننننننننننترس و  مر ز سشنننننننننننننی  ه شنننننننننننننیتا هتا یت که ه دت ترور  ییت    تط  ب ا  دهیت ا ه  رورشنننننننننننننم  ستش ر ته

 اهی  ن  رودا 

 ییت  هیچ : رشننننننن   ت  تی بع    دی داردا در صنننننننشرطه    ا  هم ن تجمش    زوا   یا ن اآننننننن ف ده ته  ا5

 ییم    ا  تط  ا  تی بع پرا یته پره ب  ییتا تط  ا  تنسجم دکه دو   ی  سرانه   ستا ات  ه    ات    یت  رض ته

 یع اآتا ه  تس ر  ن ا  م د  ییتا تی 6-7تییع یی   هاتر ا  تط  ا  پرا یته 

ار   هه  ییتا هی ییت در  ات درآننننننتد    ن و دانشنننننن د را    ا توی   ادت  هررعنننننن د و: تتاا یشد  ن  تی بع ا6

 هوت  م  هس ردتا  ییت  د   ی   ه  طغی ر رور ک ر در هرت  تشارد دار ت  در صشر   ی    هرای ادو ک ر ا  د  راه.ر ت ته

: سنننننننننننرت  نر  ییت و   یج  را ه  گردا یته رو   ر واگذار  ییتا د د  ن ه شنننننننننننت     ا7

   یج    شاهت ت  تا ادو    م لراح    دال   دارد  کن تطمئن ه شیت  .مت هیچ داولوب کشش  ه هه

 



 

 فهرست

 صفحه                     عنوان
 2......................................................................................... یشناسروان تیّماه: اول فصل

 20 ........................................................................ یشناسروان یستیز یادهایبن: دوم فصل

 39 .......................................................................................... تیترب و سرشت: سوم فصل

 61 ........................................................................................ یحسّ یندهایفرآ: چهارم فصل

 80 ......................................................................................................... ادراک: پنجم فصل

 104 .................................................................................................. یاریهش: ششم فصل

 126 ............................................................................. یسازیشرط و یریادگی: هفتم فصل

 145 .................................................................................................... حافظه: هشتم فصل

 166 ............................................................................................. شهیاند و زبان: نهم فصل

 180 ...................................................................................... یاصل یهازشیانگ: دهم فصل

 192 ................................................................................................... جانیه: ازدهمی فصل

 202 .................................................................................................. هوش: دوازدهم فصل

 216 ............................................................................................. تیّشخص: زدهمیس فصل

 248 ................................................................... مدارا و سالمت ،یروان فشار: چهاردهم فصل

 261 .......................................................................... ینابهنجار یانشناسرو: پانزدهم فصل

 278 .............................................................. یروانشناخت یهااختالل درمان: شانزدهم فصل

 287 ......................................................................................... یاجتماع نفوذ: هفدهم فصل

 294 .................................................................................... یاجتماع شناخت: هجدهم فصل

 304 ............................................................ 1396 ارشد یکارشناس یسراسر کنکور سواالت

 306 ...................................... 1396 ارشد یکارشناس یسراسر کنکور سواالت یحیتشر پاسخ

 309 ........................................................................................................................ منابع

 310 ............................................................... تسلط حداکثر به دنیرس یبرا شتریب مطالعات



 

 ..............................................................:................................................................................................................یادداشت

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................  

 20         k a y h a n r a v a n . i r  

 شناسیفصل دوم: بنیادهای زیستی روان

 

 ها، واحدهای سازندة دستگاه عصبینورون

ها، های عصبی را به سایر نورونها یا پیامای که تکانهیافتهبی نورون است: سلول تخصصای دستگاه عصواحد پایه

ر نورون نهفته است. انواع ار مغز و در نتیجه ماهیت شعور آدمی دککند. راز نحوه غدد، و عضالت منتقل می

های بارزی که از نظر اندازه و شکل ظاهری با هم دارند، برخی ها در دستگاه عصبی، با تمام تفاوتگوناگون نورون

 های مشترک نیز دارند.مشخصه

 هاشوند. دندریتشود که دندریت خوانده میاز هر تنة سلولی نورون )یا سوما( تعدادی استطالة کوتاه خارج می

ها ای شکل است که این پیامگیرند. آکسون یک استطالة باریک و لولههای مجاور میهای عصبی را از نورونتکانه

کند. آکسون در انتهای خود به تعدادی رشتة جانبی باریک های دیگر )یا به عضالت و غدد( منتقل میرا به نورون

شوند. این برجستگی های سیناپسی منتهی مییانهه نام پاهای کوچکی بشود و آنها نیز خود به برجستگیتقسیم می

یابد، بلکه فاصله و شکاف باریکی میان برجستگی انتهایی و تنه سلولی انتهایی در عمل با نورون مجاور تماس نمی

یناپسی سهای نورون گیرنده وجود دارد. به محل اتصال آنها سیناپس و به خود آن شکاف، شکاف یا دندریت

های انتهایی برسد موجب د. هر گاه یک تکانه عصبی طول آکسونی را تا انتها طی کند و به برجستگیگوینمی

شود و نورون بعدی را تحریک شود که در داخل شکاف سیناپسی پخش میرسانه می-ترشح موادی به نام عصب

ی آکسون از اد بسیار زیاددهد. تعدکند و به این ترتیب تکانة عصبی را از یک نورون به دیگری انتقال میمی

 کنند.ورون واحد، سیناپس برقرار مینها و تنة سلولی یک های مختلف، با دندریتنورون

ها به ها را از گیرندهمپیا "های حسینورون"کنند. ها را بسته به کارکرد کلی آنها به سه دسته تقسیم مینورون

های حسی، عضالت، پوست، و ای در اندامخصص یافتهکنند. گیرنده، سلول تدستگاه عصبی مرکزی منتقل می

های کند که از طریق نورونیهایی تبدیل میابد و به تکانهمفاصل است که تغییرهای فیزیکی یا شیمیایی را درمی

عی به عضالت و غدد ها را از مغز یا طناب نخاپیام "های حرکتینورون"شوند. حسی به مراکز عصبی منتقل می

های گیرند و به یک نورون رابط دیگر یا به نورونهای حّسی میها را از نوروننیز پیام "های رابطنورون". رسانندمی

 رسانند.حرکتی می

های هایی، هم از نوروننهای طویل صدها یا هزاران نورون. در هر عصب، آکسوای است از آکسونعصب رشته

های سلولی داشته باشد. در سرتاسر دستگاه عصبی تنههای حرکتی ممکن است وجود حسّی و هم از نورون

 "هسته"خاعی به نام ها عموماً به صورت گروهی وجود دارند. یک گروه تنه سلولی نورونی را در مغز و طناب نوننور

 خوانند. می "عقده عصبی"و در خارج از این دو به نام 
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شود های گلیال خوانده میرونی هم وجود دارد که سلولدر دستگاه عصبی عالوه بر نورون تعداد زیادی سلول غیرنو

رفته گبه معنای چسب  (glia)ای یونانی اند. نام آنها که از واژهها و اغلب دور آنها واقع شدهو در فضای بین نورون

ته های گلیال گذششان است. سلولها سر جایشده، به یکی از کارکردهای آنها اشاره دارد که نگه داشتن نورون

 کنند.ها فراهم میاز این کار، مواد مغذی را برای نورون

 

 های عملتوانش

ای شود که توانش عمل نام دارد و عبارت است از تکانهاطالعات در نورون به شکل یک تکانة عصبی منتقل می

هایی کولرود. هر توانش عمل، نتیجة حرکات مولالکتروشیمیایی که از تنه سلولی به سمت انتهای آکسون می

 دارای بار الکتریکی به نام یون به داخل و خارج نورون است.

 100تا  50نامند که از توانش الکتریکی نورونی را که در حال استراحت است، توانش غشای در حال استراحت می

یابد. طرف غشای سلول کاهش می شود، این تفاوت ولتاژ در دوکند. وقتی نورون تحریک میولت تغییر میمیلی

 شود.های دندریت ایجاد میسانه بر گیرندهر-نامند و این حالت بر اثر فعالیت عصبزدایی میاین فرآیند را قطبش

های مختلف بسته به قطر آنها بسیار متفاوت است و ممکن است از سه تا سرعت عبور تکانة عصبی در آکسون

تر وع سریعآکسون بیشتر باشد عبور تکانه در مجممتر در ساعت فرق کند، به طوری که هر چه قطر سیصد کیلو

گذارد. غالف شود. پوشیده بودن یا نبودن آکسون با غالف چربینه )میلین( هم بر سرعت عبور تکانه اثر میمی

ها پشت سرهم قرار گیرند. اینور آکسون را فرا میدای تشکیل شده است که یافتهچربینه از سلول گلیال تخصص

آید که گره رانویه خوانده طوری که در فاصله هر یک از آنها با دیگری شکاف کوچکی به وجود می اند بهگرفته

بخشی است، که طی آن تکانه عصبی از یک گره رانویه به گره گونه این غالف هدایتشود. نتیجه کارکرد عایقمی

 یابد.زیاد افزایش می قال توانش عمل در طول آکسون به مقدارپرد و لذا سرعت انترانویه دیگر می

 

 انتقال سیناپسی

ست که پیوستگاه سیناپسی بین نورونها از اهمیت بسیار شایان توجهی برخوردار است چون در همین محل ا

رسد می های متعدد به نورونکنند. اگر تحریکی که از طریق سیناپسها را به هم منتقل میهای عصبی پیامسلول

کند. نورون در پاسخ به هر درونداد سیناپسی مفروض، د، نورون یک توانش عمل شلیک میاز آستانه معینی فراتر رو

کند؛ و اگر هم توانش عملی شلیک کند، توانش مزبور همواره مقدار کند یا نمییا یک توانش عمل را شلیک می

 نامند.ل همه یا هیچ میدر فعالیت عصبی را اص واحدی دارد. این ویژگی

-خورند. برخی عصبیرنده درست مثل قطعات جورچین )پازل( یا مثل قفل و کلید به هم میرسانه و گ -عصب

کننده پیام را اجازه ورود به داخل نورون دریافت Na+های مثبت نظیر ها اثر تحریکی دارند، یعنی به یونرسانه

-شود. عصبنش میتر از بیروشود و در نتیجه، داخل آن مثبتزدایی در آن میدهند که موجب قطبشمی
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تر از بیرون آن های دیگری هم هستند که اثر مهاری دارند، یعنی داخل نورون دریافت کننده پیام را منفیرسانه

 کند. می

ن را کمتر اثر تحریکی، آن است که احتمال شلیک کردن نورون را بیشتر و اثر مهاری اثری است که احتمال آ

 کند.

 

 هارسانه -عصب

ناسایی شده است و قطعًا تعداد دیگری هم کشف خواهد شد. بر تعدادی از شرسانة مختلف -بالاقل هفتاد عص

 گذارند.شویم که بر رفتار اثر میآنها متمرکز می

 -شود. این عصبهای متعددی یافت می. استیل کولین در سرتاسر دستگاه عصبی و در سیناپساستیل کولین

کننده ای که در غشای نورون دریافتگیرنده ت، ولی بسته به مولکولریکی اسرسانه ای تح -رسانه معمواًل عصب

ای از مغز پیشین به نام تواند داشته باشد. استیل کولین به خصوص در ناحیهشود اثر مهاری هم میآن واقع می

اری اسبی فراوان است و در آنجا نقش کلیدی در تشکیل خاطرات جدید به عهده دارد. استیل کولین در بیمدم

کند و بر ه بسیاری از سالخوردگان را مبتال میک ای دارد. این بیماری اختالل مخربی استآلزایمر نقش برجسته

شود. هر چه تولید استیل کولین در مغز پیشین کمتر باشد، اثر آن حافظه و سایر کارکردهای شناختی مختل می

 تر خواهد بود.اشکال حافظه نیز جدّی

شود. های ساقه مغز تولید میای از دستة منوآمین است که عمدتاّ در نورونرسانه -نفرین عصبپینورا نفرین.نوراپی

کند. در نتیجه این نفرین، مدت اثر آن را طوالنی میها با کند کردن فرآیند بازجذب نوراپیکوکایین و آمفتامین

مانند و از این رو تأثیر این مواد سبب ال میتری فعنفرین به مدت طوالنیهای دریافت کننده نوراپیتأخیر، نورون

کند و موجب پایین آمدن نفرین را بیشتر میشود. در مقابل، ماده لیتیوم سرعت بازجذب نوراپیتحریک روانی می

نفرین در مغز شود، با افزایش یا کاهش خلق فرد ای که موجب افزایش یا کاهش نوراپیشود. هر مادهخلق فرد می

 .ارتباط دارد

نفرین دارد. آزاد . دوپامین که باز هم یک منوآمین است، به لحاظ شیمیایی شباهت بسیاری به نوراپیدوپامین

شود. اگر مقدار دوپامین در برخی نقاط مغز شدن دوپامین در نواحی خاّصی از مغز سبب احساس لّذت شدید می

دار آن در نواحی دیگری خیلی کم باشد بیماری قگسیختگی به وجود آید؛ و اگر مخیلی زیاد باشد ممکن است روان

شود مقدار دوپامین والً برای درمان بیماری پارکینسون تجویز میدوپا که معم -دهد. داروی الپارکینسون رخ می

 دهد.مغز را افزایش می

دارد.  نفرین نقش مهمی در تنظیم خُلق برعهده. سروتونین هم یک منوآمین دیگر است و مثل نوراپیسروتونین

های بازجذب سروتونین داروهایی مثالً پایین بودن سطح سروتونین با احساس افسردگی ارتباط دارد. مهارکننده

 برند.ها، میزان آن را در مغز باال میضدافسردگی هستند که با متوقف کردن جذب سروتونین به نورون
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های دستگاه عصبی مرکزی در خیلی از نورونسانة تحریکی گلوتامات که یک اسید آمینه است ر -. عصبگلوتامات

گسیختگی ر روانای گلوتامات درسانه -وجود دارد. اختالل در کارکرد عصب رسانة دیگری -بیشتر از هر عصب

 دخیل دانسته شده است.

 -عصب )گابا( است. این ماده از آمینوبوتیریک اسید -گاما آمینههای مهم اسیدرسانه -. یکی دیگر از عصبگابا

شود. داروی های مغزی از گابا استفاده میهای مهاری عمده دستگاه عصبی است و در واقع در اکثر سیناپسرسانه

شود، چون وقتی اثر مهاری گابا برداشته کند موجب تشنج میهای گابا را مسدود میپیکروتوکسین که گیرنده

اب مثل واص آرامبخش برخی از داروهای ضدالتهشود، حرکت عضالت به صورت غیرقابل کنترل درخواهد آمد. خ

 بنزودیازپین ها نتیجه فعالیت مهاری گابا است.

 

 های دستگاه عصبیبخش

کنند. های دستگاه عصبی ارتباط متقابل با هم دارند. معموالً آن را به دو بخش اصلی تقسیم میتمام قسمت

های بدن مرتبط ه سایر بخشبو طناب نخاعی را های موجود در مغز شامل تمام نورون "دستگاه عصبی مرکزی"

شود. دستگاه نیز خود به دو دستگاه عصبی جسمی و خودکار تقسیم می "دستگاه عصبی محیطی"کنند. می

های حّسی، عضالت و سطح بدن از سوی ها را بین دستگاه عصبی مرکزی از یک سو و گیرندهعصبی جسمی پیام

 .بی خودکار با اعضای داخلی و غدد مرتبط استکند. و دستگاه عصدیگر منتقل می

های خارجی را از پوست، عضالت و مفاصل به دستگاه اعصاب حسی دستگاه جسمی اطالعات مربوط به محرّک

کنند. اعصاب حرکتی دستگاه رسانند و به این ترتیب ما را از درد، فشار و تغییرات دما مطلع میعصبی مرکزی می

اندازی فعالیتی حرکتی برند و در آنجا موجب راهز دستگاه عصبی مرکزی به عضالت بدن میها را اجسمی هم تکانه

 شوند.می

 

 بندی مغزسازمان

شود که در لفی( که شامل همه ساختارهایی میمغز پسین )خ -1مغز دارای سه بخش بر اساس محل آنهاست. 

ه در قسمت مغز میانی ک -2اند. قرار گرفته ترین محل به طناب نخاعیپشت یا قسمت خلفی مغز یعنی در نزدیک

ا مغز قدامی که شامل همه ساختارهایی است که در جلو یا قسمت مغز پیشین ی -3میانی مغز واقع شده است و 

سته ه -1المرکز دانست: توان مغز را متشکل از سه الیه متحدلین میاند. مطابق نظر مکقدامی مغز قرار گرفته

های ما را کنترل ای )لیمبیک( که هیجانهدستگاه کنار -2کند. ن رفتارهای ما را تنظیم میتریمرکزی که بدوی

 کند.تر ما را تنظیم میخ که فرآیندهای هوشی عالیم -3کند و می
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 هسته مرکزی

ایش کردن، عطسه کردن، و پیدهای غیرارادی ما را نظیر سرفهشود، رفتارهسته مرکزی که ساقه مغز نیز خوانده می

استفراغ  تحت کنترل ارادی ما نظیر نفس کشیدن،« بدوی»حالت تهوع بر اثر تحریک ته حلق و نیز رفتارهای 

 کند.کردن، خوابیدن، خوردن، نوشیدن، تنظیم دما، و رفتار جنسی را کنترل می

د که کارش عمدتًا ارداری به نام مخچه قرار دالنخاع، ساختمان چین: پشت ساقة مغز و اندکی باالتر از بصلمخچه

 هماهنگی حرکات بدن است. 

های مرغی شکل متشکل از سلولهای مغز و درست باالی مغز میانی دو گروه هسته تخم: در داخل نیمکرهتاالموس

دهند. تاالموس در تنظیم خواب و بیداری نقش دارد است که روی هم تاالموس را تشکیل می عصبی قرار گرفته

های حسی نظیر کند. یعنی اطالعاتی را که از گیرندهه تقویتی )رله( حسّی نیز عمل میو به صورت یک ایستگا

 کند.دهی و هدایت میرسد جهتبینایی و شنوایی به مخ می

یپوتاالموس ه: ساختمان بسیار کوچکی است که درست زیر تاالموس واقع شده است. مراکز موجود در هیپوتاالموس

ریز غدد درون کنند. هیپوتاالموس همچنین فعالیتهای جنسی را تنظیم میفعالیتهای خوردن، نوشیدن و رفتار

حفظ  کند. اعتدال مزاج عبارت است از فرآیندرا تنظیم و حاالت اعتدال مزاج )هومئوستاز( را در بدن حفظ می

قلب و فشار  های مشخصه جاندار )سازواره( سالم در سطح طبیعی نظیر نگه داشتن دمای بدن، ضربانکارکرد

 خون.

ای از مدارهای عصبی که از ساقه مغز تا تاالموس کشیده شده و از داخل برخی : شبکهتشکیالت مشبک

شود که در تنظیم حاالت کند، تشکیالت مشبک خوانده میهای دیگر هسته مرکزی نیز عبور میساختمان

 برانگیختگی ما دخالت دارد.
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 اجزای ساختار مغز

 عملکرد ساختار

 قشر مخ
، ناحیه بینایی حرکتی اولیه -نواحی قشری شامل ناحیة حرکتی اولیه، ناحیه حسی

 شود.اولیه، ناحیه شنوایی اولیه و نواحی ارتباطی می

 سازد.ارتباط دو نیمکره مغز را برقرار می ایجسم پینه

 وص برای رویدادها دارد.ای در حافظه به خصنقش ویژه دم اسبی)هیپوکامپ(

 در ادراک هیجان به ویژه ترس نقش دارد. امه )آمیگدال(باد

 تاالموس
کند، به کنترل خواب و های حسی را به مخ هدایت میاطالعات رسیده از گیرنده

 کند.بیداری کمک می

 هیپوتاالموس
غدد درون ریز را تنظیم  کند؛ فعالیتخوردن، آشامیدن و رفتار جنسی را تنظیم می

 کند در هیجان و پاسخ به فشار روانی نقش دارد.را حفظ می کرده و تعادل درونی

 در برقراری هماهنگی حرکتی و یادگیری حرکتی نقش دارد. مخچه

 تشکیالت مشبک
های خاص در تنظیم بیداری و برانگیختگی و توانایی متمرکز کردن توجه بر محرک

 نقش دارد.

 النخاعبصل
کند را تنظیم لت بدنی ایستاده کمک میتنفس و برخی بازتاب هایی که به حفظ حا

 کند.می

 

ای تنگاتنگ با هیپوتاالموس چند ساختمان قرار دارد که در مرکزی مغز و با رابطه : دور هستهایدستگاه کناره

رسد این دستگاه روی برخی رفتارهای غریزی تحت شود. به نظر میای )لیمبیک( خوانده میمجموع دستگاه کناره

ای، دم های دستگاه کنارهکند. یکی از بخشوتاالموس و ساقه مغز نظارت بیشتری اعمال میکنترل هیپ

ای در رفتار هیجانی هم دخالت اسبی)هیپوکامپ( است که نقش مهمی در حافظه بر عهده دارد. دستگاه کناره

 ترس اهمّیت زیادی دارد.هایی نظیر دارد. بادامه )آمیگدال( که ساختار بادامی شکل در عمق مغز است، در هیجان

: در انسان بیشتر از هر جاندار دیگری رشد و توسعه یافته است. الیه خارجی آن را قشر مخ )یا فقط قشر( مخ

نامند؛ کورتکس در زبان التین به معنای پوسته درخت است، قشر مخ در مغز سالم ظاهری خاکستری رنگ می

های بدون چربینه )میلین( تشکیل شده است؛ از همین رو به تههای عصبی و رشدارد، چون عمدتًا از تنه سلول

های چربینه دار تشکیل گویند. بخش داخلی مخ یعنی زیر قشر مخ، عمدتاً از آکسونآن ماده خاکستری نیز می

نامند. مخ از دو نیمکره تشکیل شده آید. این بخش را نیز از همین رو ماده سفید میشده است و سفید به نظر می

شوند. هر نیمکره نیز به ای به هم مرتبط میه در دو طرف راست و چپ مغز قرار دارند و از طریق جسم پینهک
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ها نواحی بزرگی از قشر مخ هستند سری، گیجگاهی. قطعهشود: پیشانی، آهیانه، پسچهار قطعه )لب( تقسیم می

 که کارکردهای گوناگونی دارند.

 

 تصاویر مغز زنده

توان بدون ایجاد صدمه یا ناراحتی شان همین اواخر فراهم شده، میای که امکانای پیچیدهن رایانهبا بکارگیری فنو

ط با بازکردن برای بیمار به تصاویری دقیق و مفصل از مغز زنده انسان دست یافت. پیش از تکمیل این فنون فق

کالبد شکافی )اتوپسی( بیمار پس از شناسانه )نورولوژیک( یا های پیچیدة عصبمغز به کمک جراح اعصاب، روش

تر، های مغز را تشخیص داد. یکی از فنون جدیدتر و حتّی پر قدرتشد محل دقیق اکثر آسیبمرگ می

های های پیمایشگر )اسکنر( از میداناست که در آن دستگاه (MRI)تصویربرداری با تشدید امواج مغناطیسی 

کنند. برای ترکیب تصاویر استفاده می ارای بسامد رادیویی( و رایانههای رادیو بسامد )دمغناطیسی قوی، ضربان

 است. CTی خیلی بیشتر از پیمایشگر های مغز و طناب نخاعدر تشخیص بیماری MRIدقت 

 

 ناقرینگی در مغز

اتوپسی( لبدشکافی )گیری مغز در کاای یکدیگر است. اما اندازهدو نیمه مغز انسان در نگاه نخست شبیه تصاویر آینه

قدرت نوشتن  ونشان داده که نیمکره چپ همیشه اندکی بزرگتر از نیمکره راست است. نواحی مربوط به فهم کالم 

غزی در نیمکره مو فهم کلمات نوشته شده نیز معموالً در نیمکره چپ قرار دارد. از این رو اگر کسی دچار سکته 

ست. اتا کسی که فقط نیمکره راستش صدمه دیده  چپ شود، بیشتر احتمال دارد که سخن گفتنش مختل شود،

ر نیمکره راست مراکز تکلم همه افراد در نیمکره چپ واقع نیست؛ در تعداد کمی از افراد چپ دست، مرکز تکلم د

 قرار دارد.

 

 دستگاه عصبی خودکار

ارت آن نظیر گوارش های تحت نظخوانند که بسیاری از فعالیتدستگاه عصبی خودکار را از آن رو به این نام می

یابند. دستگاه عصبی هوشی هم ادامه میو گردش خون، خودکار یا خودکنش مند هستند، و حتّی در خواب یا بی

دهند. دستگاه خودکار خود بر دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک است که اغلب اعمالی متضاد یکدیگر انجام می

تیک با فعال است. در حالی که دستگاه عصبی پاراسمپا عصبی سمپاتیک نوعاً در مواقع برانگیختگی شدید،

ان قلب را کند استراحت مالزمت دارد. مثال دستگاه پاراسمپاتیک مردمک را منقبض، جریان بزاق را تحریک و ضرب

گاه کند و دستگاه سمپاتیک اثری عکس آن در هر مورد دارد. حالت طبیعی و بهنجار بدن با تعادل این دو دستمی

 شود.حفظ می
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 ریزدستگاه غدد درون

کند، چون توانایی آن را دارد هایی از بدن دانست که به سرعت تغییر میتوان ناظر بر فعالیتدستگاه عصبی را می

ها اعضایی واقع در تمام بدن هستند که مواد خاصی نظیر عرق، که مستقیماً عضالت و غدد را فعال سازد )غده

کند و به طور غیرمستقیم و از طریق ریز کندتر عمل میدستگاه غدد درون کنند(.شیر، یا هورمون ترشح می

یز رای است که غده دروننهد. هورمون مادهموادی به نام هورمون بر تعدادی گروه سلول در سرتاسر بدن اثر می

هایی سلول شود و در آنجا بریمهای بدن منتقل کند، از این طریق به سایر بخشبه داخل جریان خون ترشح می

لی هیپوفیز است ریز اصکند. یکی از غدد درونکنند اثر اختصاصی خود را اعمال میکه پیام آن را شناسایی می

ای از مغز است که درست در زیر هیپوتاالموس قرارگرفته است. غده هیپوفیز را غده سلطان که بخشی از آن زایده

کند. یکی از ریز هم نظارت میلید و بر ترشح سایر غدد درونها را توترین هورموناند چون متنوعنام نهاده

ین های هیپوفیز هورمون رشد است که وظیفة بسیار مهم نظارت بر رشد بدن را به عهده دارد اگر مقدار اهورمون

 .آسا خواهد داشتشود و اگر مقدارش خیلی زیاد باشد هیکلی غولهورمون خیلی کم باشد فرد کوتوله می

تواند در عرض ریز و دستگاه عصبی از نظر سرعت فعالیت با هم فرق دارند. تکانة عصبی میدد دروندستگاه غ

یز اثری حاصل رچند هزارم ثانیه سرتاسر بدن جاندار را طی کند در حالی که ممکن است برای آنکه از غده درون

قصد خود مید از جریان خون به شود چندین ثانیه و حتی دقیقه وقت الزم باشد؛ هورمون پس از آزاد شدن با

ها هایی که از نورونرسانه -عصب ریز وهای دستگاه غدد درونبرسد، که این فرآیندی بسیار کند است. هورمون

رسانه  -کنند. عصبها رد و بدل میهایی را بین سلولهای مشابهی نیز دارند: هر دو پیامشوند، کارکردآزاد می

ای خاص است. در حالی که کند و اثرش کامالً محدود به منطقهمجاور رد و بدل می هایها را بین نورونپیام

ا هها برعکس، ممکن است فواصلی طوالنی را در بدن طی کنند و به اشکال گوناگون بر انواع مختلف سلولهورمون

دار است که اقعیت نموهایی که دارند در این ورغم تفاوتاثر بگذارند. شباهت اساسی این دو پیک شیمیایی، علی

شوند و در نتیجه ها آزاد مینفرین، هم از نوروننفرین و نوراپیبرخی مواد هر دو کارکرد را به عهده دارند. مثالً اپی

 شوند.شوند و به همین دلیل هورمون تلّقی میکلیوی آزاد میکنند، و هم از غده فوقای ایفا میرسانه -نقش عصب

 

 تکامل ژن و رفتار

کل دادن شنتخاب طبیعی، فرآیندی که طبق توضیح چارلز داروین مسبب تغییرات تکامل است، نقشی اساسی در ا

مطالعه نحوه به ارث رسیدن صفات  شناسی رفتار برایکند. در حوزه وراثتبه رفتار و نیز تشکیل مغز ایفا می

دانیم، خیلی از صفات جسمی د. چنانکه میشویمشناسی استفاده شناسی و روانهای وراثترفتاری از ترکیب شیوه

خواهد بداند که صفات شناسی رفتار میمثل قد، ساختار استخوانی، رنگ مو و چشم، و نظایر آنها ارثی است. وراثت

 شود.روانی مثل توانایی ذهنی، مزاج، و پایداری هیجانی تا چه حد از والد به فرزند منتقل می
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 هاها و ژنکروموزم

است  (DNA)یبونوکلئیک اسید رای از مولکول دزوکسی کند و ژن قطعهها عمل مییعی از طریق ژنانتخاب طب

کنیم. رسند و ما آنها را به فرزندان منتقل میها از والدین به ما میدهد. ژنکه واحد بنیادین وراثت را تشکیل می

 باشند. های بدن میهر یک از سلول شوند که ساختارهایی در هستهها منتقل میژن ها به واسطه کروموزوم

 

 مطالعات وراثتی رفتار

اند، اما بیشتر صفات انسان حاصل تأثیر چندین ژن است: یعنی چند ژنی است. برخی صفات فقط معلول یک ژن

توان به چند مقوله جداگانه تقسیم کرد؛ این صفات بیشتر تنوعی مندی را نمیصفاتی نظیر هوش، قد و هیجان

فی وسیع در و طیفی دارند. چنین نیست که اکثر افراد یا کودن باشند یا تیزهوش؛ هوش به صورت طی پیوستاری

 گیرند.افراد توزیع شده و بیشتر افراد تقریبًا در میانه این طیف قرار می

در گیری انتخابی است. های مطالعه میزان وراثتی بودن صفات در حیوانات، نسلگیری انتخابی: یکی از روشنسل

ا هم وادار گیری باین روش حیوانی را که صفت رفتاری یا جسمی خاصی را به مقدار زیاد یا کم دارند به جفت

 کنند.می

گیری انتخابی در مورد انسان به وضوح غیراخالقی است مجبوریم به مطالعه دوقلوها: از آنجا که انجام نسل

ها بیشتر دیده فا کنیم. برخی صفات اغلب در برخی خانوادهد، اکتهای رفتاری افرادی که با هم نسبتی دارنشباهت

سیقی در شوند ولی افراد هم خانواده فقط پیوند وراثتی با هم ندارند، محیط یکسانی هم دارند. اگر استعداد مومی

 یقی.راثتی است یا تأکید والدین بر موسوتوان فهمید که ریشه آن نوعی توانایی ای بیشتر دیده شود نمیخانواده

های کامالً یکسانی دارند؛ آنها را به در نتیجه ژن و آینددوقلوهای یکسان ازتخمک بارور شدة واحدی به وجود می

های مکهای اخوینی از تخآیند. دوقلوخوانند، چون از یک تخمک به وجود میهای تک تخمکی هم مینام دوقلو

رادر یا خواهر معمولی نیست؛ آنها را دو تخمکی هم از دو ب آیند و شباهت وراثتی آنها بیشترمتفاوتی به وجود می

پردازد، به تفکیک اثر عوامل های دوتخمکی میهای یکسان با دوقلوهایی که به مقایسه دوقلوخوانند. مطالعهمی

 کند.محیطی از وراثتی کمک می

رد بسیار تحت تأثیر ه دنیا با خود داعوامل محیطی موثر بر عمل ژن: قابلیت وراثتی که هر فرد به هنگام پانهادن ب

شود. مرض قند یک نمونه است. احتمال ابتال به مرض قند، وراثتی است، ولی محیطی است که با آن روبرو می

ها و لذا تأمین تروش دقیق انتقال آن معلوم نشده است. در بیماری مرض قند، لوزالمعده برای سوزاندن کربوهیدرا

هاست. اما کند. دانشمندان بر این باورند که تولید انسولین تحت تاثیر ژنتولید نمی انرژی بدن انسولین کافی

 شوند.افرادی که امکان وراثتی ابتال به مرض قند دارند، همیشه به این اختالل مبتال نمی
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 فصل خالصه

 

های کوتاهی خهورون شاای به نام نورون است. از تنه سلولی نول تخصص یافتهای دستگاه عصبی سلاحد پایهو -1

ها و تنه سلولی، شود. با تحریک دندریتای شکل باریکی به نام آکسون منشعب میبه نام دندریت و استطاله لوله

ها را از اعضای حسی های حسی پیامکند. نورونشود که طول آکسون را تنها طی میای عصبی درست میتکانه

برند. ها را از مغز و طناب نخاعی به عضالت و غدد میی حرکتی پیامهابرند، نورونبه مغز و طناب نخاعی می

 های طویل صدها یا هزاران نورون است.ای از آکسونعصب، دسته

کند. این تکانة در رت یک تکانة الکتروشیمیایی طول نورون را از دندریت به آکسون طی میتحریک به صو -2

زدایی فرآیندی الکتروشیمیایی است که در آید. قطبشپدید می زداییحال حرکت یا توانش عمل، بر اثر قطبش

 کند.آن تفاوت ولتاژ در دو طرف غشای لوله، نقطه به نقطه و پشت سرهم در طول نورون تغییر می

ددی در انتهای های کوچک متعکند تا به برجستگیمل شروع شود، طول آکسون را طی میعوقتی توانش  -3

رسانه آزاد  -ها موادی شیمیایی به نام عصبرسد. از این برجستگیهای انتهایی میآکسون به نام برجستگی

ها درداخل سیناپس پخش رسانه -شوند که مسئول انتقال پیام از یک نورون به نورون مجاور آن هستند. عصبمی

ها رسانه -خی عصبشوند. برشای سلولی نورون دریافت کنندة پیام متصل میهای واقع در غشوند و به گیرندهمی

یام بیشتر از اثرات اثر تحریکی و برخی دیگر اثر مهاری دارند. اگر اثرات تحریکی رسیده به نورون دریافت کنندة پ

یک تکانه از  دهد و به صورت همه یا هیچ،زدایی )دپالریزاسیون( در آن رخ میمهاری رسیده به آن باشد، قطبش

 شود.آن شلیک می

توان انواع و اقسام ها وجود دارند که با کمک آنها میها و گیرندهرسانه -ها میان عصبتعاملانواع و اقسام  -4

نفرین، دوپامین، کولین، نوراپیا شامل استیلهرسانه -شناختی را توضیح داد. مهمترین عصبهای روانپدیده

 شوند.مینوبوتیریک اسید )گابا( و گلوتامات میآ -سروتونین، گاما

عی( و دستگاه عصبی ه عصبی شامل دو بخش است: دستگاه عصبی مرکزی )یعنی مغز و طناب نخادستگا -5

های بدن( که خود شامل دو قسمت است: دستگاه محیطی )یعنی اعصاب رابط مغز و طناب نخاعی به سایر بخش

ار )که با اعضا ودکآورد( و دستگاه خبرد و میسطح بدن می های حسی، عضالت وها را به گیرندهجسمی )که پیام

 و غدد داخلی بدن ارتباط دارد(.

ای، و مخ. هسته مرکزی مغز انسان به لحاظ کارکردی شامل سه بخش است: هسته مرکزی، دستگاه کناره -6

شود. بصل النخاع مسئول تنفس و النخاع، مخچه، تاالموس، هیپوتاالموس و تشکیالت مشبک میشامل بصل

ضعیت بدن است؛ مخچه با هماهنگی حرکات سروکار دارد؛ تاالموس ایستگاه تقویت های مربوط به حفظ وبازتاب

اطالعات حسی وارده است؛ هیپوتاالموس در هیجان و حفظ اعتدال مزاج اهمیت دارد؛ و تشکیالت مشبک نیز که 
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واره( را الی چند ساختار دیگر هستة مرکزی قرار دارد حالت برانگیختگی و هشیاری موجود زنده )سازدر البه

 کند. کنترل می

ای در تنظیم برخی از رفتارهای غریزی نظیر تغذیه، حمله کردن، گریختن و نزدیکی، به هدستگاه کنار -7

 کند. این بخش در هیجان و حافظه نیز نقش مهمی بر عهده دارد.هیپوتاالموس کمک می

شود، نقشی حیاتی در ر مخ خوانده میها که قشکرهدار نیمشود. سطح چینکره تقسیم میخ به دو نیمم -8

کند. نواحی مشخصی از قشر مخ با گیری ایفا میتر ذهنی و روانی نظیر تفکر، یادگیری، و تصمیمهای عالیفرآیند

کنند. بقیه قشر مخ شامل نواحی ارتباطی دروندادهای حسی معینی رابطه دارند و حرکات معینی را کنترل می

 ، و زبان سروکار دارند.شود که با حافظه، فکرمی

اند که شامل آنکه بیمار رنج یا صدمه اضافی ببیند، فنونی پیدا شدهصاویری دقیق از مغز انسان بیتبرای داشتن  -9

نگاری یا ، و برش(MRI)مواج مغناطیسی ا(، تصویربرداری با تشدید CTیا  CATای )نگاری محوری رایانهبرش

 شود.می (PET)گسیل پوزیترون 

کند. با قطع جسم کره مغز را به هم متصل میهای عصبی است که دو نیمای، نواری از ریشهپینه سمج -10

های ریاضی پ در زبان و تواناییتوان مشاهده کرد. نیمکره چهای مهم کارکردهای دو نیمکره را میای تفاوتپینه

پذیر طریق تکلم امکان لی برقراری ارتباط ازگیرد، ومهارت دارد. در نیمکره راست هم نوعی فهم زبان صورت می

 ای دارد.نیست. این نیمکره در عوض، درک هندسی و فضایی بسیار پیشرفته

رود. افراد دچار صدمه پریشی برای توصیف نواقص زبانی ایجاد شده بر اثر صدمه مغزی به کار میاصطالح زبان -11

ر ناحیه دت کردن شمرده مشکل دارند. افراد دچار صدمه در ناحیه بروکا در تلفظ واضح و صحیح لغات و صحب

 فهمند.لی معنای آنها را نمیوتوانند لغات را درک کنند ورنیکه می

خودکار شامل دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک است. این دستگاه از آنجا که اعمال عضالت  دستگاه عصبی -12

همی دارد. بخش سمپاتیک در حین تحرک فعال منقش های هیجانی کند، در واکنشصاف و غدد را کنترل می

 است و بخش پاراسمپاتیک در حین آرامش غلبه دارد.

رسند و به طرق گوناگون کنند که به تمام بدن میهایی به داخل جریان خون ترشح میریز هورمونغدد درون -13

ترشحی سایر  ده شده است، چون فعالیتنامی« غده سلطان»گذارند. غدة هیپوفیز ها اثر میبر انواع مختلف سلول

 کند. غدد فوق کلیوی در تعیین خُلق، سطح انرژی و توانایی مدارا با فشار روانی اهمیتریز را کنترل میغدد درون

 دارند.

های روانی و جسمی شود، بر صفات و ویژگیها منتقل میها و ژنابلیت وراثتی فرد که به وسیله کرموزومق -14

ها غالب، کند. برخی ژنه میاست که اطالعات وراثتی را در خود ذخیر DNAای از مولکول رد. ژن قطعهاو اثر دا

های متعددی با هم تعیین اند، یعنی بر اثر کار ژناند. اکثر صفات، چند ژنیبرخی مغلوب و برخی وابسته به جنس

 شوند، نه بر اثر فقط یک جفت ژن.می

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/


 

 .....................................................: .........................................................................................................................یادداشت

........................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................  

                  k a y h a n r a v a n . i r                                                      31 

ا بگیری واداشتن حیواناتی که صفت خاصی را به مقدار زیاد یا کم دارند، به جفتگیری انتخابی )یعنی نسل -15

طالعه دوقلوهاست مهم( روشی برای مطالعه تأثیر وراثت است. ابزار دیگر برای تفکیک اثرات محیط و وراثت از هم، 

های دو وقلوفات دشان عین یکدیگر است( با صهایی که وراثتکه طی آن صفات دوقلوهای یکسان )یعنی دوقلو

شود. رفتار به میزان تعامل بین تخمکی )که فقط به اندازة خواهر و برادری معمولی شبیه یکدیگرند( مقایسه می

ها کنند، ولی آنچه بر سر این قابلیتهای فرد را تعیین میها محدودة قابلیتوراثت و محیط بستگی دارد: ژن

 کند.آن رشد میآید، به محیطی بستگی دارد که فرد در می
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 :سواالت

 

    (90در تصویر مقابل عصب کدام است؟ )کنکور  -1

1) A  

2) B  

3) C   

4) D 

 (91های عصبی صحیح است؟ )کنکور کدام عبارت درمورد نورون -2

 پتانسیل عمل، ناشی از مکانیسمی خودآفرین به نام ناقطبی شدن است. (1

 شوند درجسم سلولی قرار دارند.ز نورونی به نورون دیگر میهای عصبی که موجب انتقال عالئم اپیک (2

تلمبه یونی درشرایط استراحت نورون، تراکم زیاد سدیم مثبت در درون و تراکم اندک آن را در بیرون نورون  (3

 کند.حفظ می

 تواند از وضع قانون همه یا هیچ پیروی کند.چون قدرت تکانه عصبی ثابت نیست نمی (4

 (92ارتباط با کارکرد )تاالموس( درست است؟ )کنکور کدام گزینه در  -3

 دهد. دو نیمکره مخ را به هم ارتباط می (1

 اساساً در هماهنگی حرکات نقش دارد.  (2

 ایستگاه تقویت کننده اطالعات حسی وارده به سوی مخ است.  (3

 ای در حافظه و سهمی در رفتار هیجانی دارد. نقش ویژه (4

 (92شود؟ )کنکور تنظیم جریان گلوکز میکدام هورمون لوزالمعده باعث  -4

 ( گلوکاگون، انسولین2    انسولین، سیتوکنین  (1

 ( گلوکاگون، گلیکوژن4      گلیکوژن، سیتوکنین  (3

 (92گردد؟ )کنکور های حسی محسوب میهای مشترک تمامی دستگاهکدام مورد از ویژگی -5

 ( رمزگشایی حسی4 صاصی( انرژی اخت3  ( زمان واکنش2 ( رمزگردانی حسی1

 (92کند؟ )کنکور عصب احشایی اطالعات مربوط به کدام مورد را منتقل می -6

 ( مقدار مواد غذایی داخل معده 2   های معده( کشیدگی جداره1

 (  محتویات مواد غذایی معده4    ( تورم یا بادکردگی معده3

 (92ارد؟ )کنکور های مغز قرار دغده هیپوفیز در کدام ساختار منطقه -7
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 ( قشر مغز4  ( مغز پسین3  ( میان مغز    2  ( پیش مغز      1

 (93اجباری است؟ )کنکور  –اختالل وسواسی  دهنده عصبی مرتبط با ایجادکمبود کدام انتقال -8

 ( نوراپی نفرین 4  ( سروتونین3  ( آدرنالین2  ( اپی نفرین 1

 (93شود؟  )کنکور حرکت تکانه عصبی مینورون موجب سرعت بیشتر  کدام بخش یک -9

 های رانویه ( گره4  ( پایانه سیناپسی3  ( دندریت2  ( غالف میلین1

 (93دام ساختار مغزی نقش بیشتری در تحکیم اطالعات تازه دارد؟  )کنکور ک -10

  ( هیپوکامپ2     ( قشر مخ1

 ( بخش جانبی قطعه پیشانی 4   ( بخش میانی قطعه پیشانی 3

سمت عمده تغییرات فیزیولوژیایی، همزمان با برانگیختگی ناشی از فعال شدگی کدام بخش از ق -11

 (94سیستم عصبی است؟ )کنکور 

 ( هیپوتاالموس4  ( سمپاتیک3  ( پاراسمپاتیک2  تاالموس (1

 (87شود؟ )کنکور ستگاه سمپاتیک کدام یک از تغییرات زیر را سبب مید -12

 شدن تنفسد ( کن4 ( کاهش ترشح بزاق 3 ن قلب( کاهش ضربا2  کاهش تعریق (1

   دام غده نقش مهمی درتوانایی مقابله با فشار روانی دارد؟ک -13

 ( پاراتیروئید4  ( فوق کلیوی3  ( هیپوفیز2  جنسی  (1

 (91شود؟ )کنکور دام هورمون به عنوان هورمون اصلی فشار روانی در بدن شناخته میک -14

 ( نوراپی نفرین4 ( آدرنوکورتیکوتروفیک3 ( اپی نفرین              2     ( آدرنالین           1

 (87ور بیانگر کدام مفاهیم است؟ )کنک SAMEعالمت اختصاری  -15

 الکتروآنسفالوگرام یا نوار مغزی انسان (1

 هاتکانه عصبی یا شلیک نورون (2

 دستگاه عصبی مرکزی یا مغز و نخاع (3

 رانهای وابهای آوران و نوروننورون (4

بدیل خواهند شد. )کنکور تها به...... نیک ماه دو اوول آزاد کند و هر دو بارور شوند، آر اگر زنی د -16

87) 

 های همسان( دو قلو4( دو خواهر ناهمسان             3( دو برادر و خواهر       2های ناهمسان        دوقلو (1

 (87...... )کنکور بازتابی این است کههای عمده رفتار غریزی یا رفتار کی از تفاوتی -17

 ( جایگاه خاصی ندارد.2  شود.در همه انواع یک نوع دیده می (1

 ( نیاز به یادگیری ندارد.4 رفتار بسیار ساده و پیش پا افتاده است.       (3
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کند؟ )کنکور میان پستانداران، کدام قسمت از سیستم عصبی، رفتار غریزی را بازداری میر د -18

88) 

 ( هیپوتاالموس4( شبکه ای                 3  ( کناری2   نخاع( 1
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 پاسخ ها:

 

 1  . گزینه1

های تشکیل دهنده عصب عمل های مختلف تعلق دارد. آکسونهاست که به نورونعصب، شبکه ای از آکسون

 دهند.یکسانی انجام می

 1. گزینه 2

ای به های پروتئینی جداگانهنامند. در دوره آرامش، ساختارون آرام میوقتی نورون مبادله اطالعات نکند آن را نور

ها را در دو سوی غشا یا توزیع های گوناگون به درون یا بیرون نورون، آننام تلمبه یونی از راه تلمبه کردن یون

رانند و وقتی یرون میشود آن را بدارد. به این ترتیب وقتی مثالً یون سدیم به نورون وارد مینامتوازن نگه می

های فراوانی را در بیرون یاخته و اندکی سدیم را گردانند. نورون آرام از همین راه سدیمرود آن را بر میبیرون می

های یونی، قطبی شدن نورون آرام است به طوری که درون نورون، دارد. اثر کلی مجراها و تلمبهدر درون نگه می

کند برقی حرکت می -شیمیائیشکل تکانه  اطالعات در طول نورون بهکند. آن پیدا می بار منفی بیشتری از بیرون

مختص ( یعنی پتانسیل عمل) توان ایجاد این تکانه متحرک. رودسوی انتهای آکسون میو از مناطق دندریتی به 

موجود در غشاء ( ion pumps) های یونی( و تلمبهion channelsهای یونی )ها و ناشی از انبوه مجرانورون

سازند. این های غشاء نورون را میهای پروتئینی حلقوی است که منفذهای یونی همان مولکولیاخته است. مجرا

 های دارای بارالکتریکی نظیر سدیمیونهای پروتئینی از راه باز و بسته کردن منفذها به تنظیم مبادله ساختار

(+Na) و پتاسیم (+K) و کلسیم (++Ca) یا کلر (-Cl) کند صورت انتخابی عمل میپردازند. هر مجرای یونی بهمی

 جداگانه ای از راه تلمبه( های یونیتلمبه) های پروتئینیساختار. دهدعبور می و معموالً فقط به یون معینی اجازه

رند. داوزیعی نامتوازن نگه میهای گوناگون به درون یا بیرون نورون، آنها را در دو سوی غشاء یاخته با تکردن یون

را در بیرون و تراکم اندک آن را در درون  Na+ یونی از همین راه در شرایط استراحت نورون، تراکم زیاد تلمبه

 که بار الکتریکیطوری سازی غشاء نورون است بههای یونی، قطبیها و مجراکند. اثر کلی تلمبهنورون حفظ می

(charge )هرگاه نورون در حال استراحت  .ماندشاء و بار الکتریکی منفی در درون آن میمثبت در بیرون غ

 هایکافی کم شود، مجرایابد. اگر پتانسیل به اندازه تحریک شود، اختالف ولتاژ دو سوی غشاء آن کاهش می

+Na نام این . شوندهای سدیم به درون یاخته سرازیر میتحریک برای مدت کوتاهی باز شده و یون در نقطه

است. در این شرایط، بار الکتریکی درون آن ناحیه از غشاء یاخته  (depolarization) دنشفرآیند ناقطبی 

شوند و درنتیجه یابند و باز میبعدی کاهش ولتاژ را درمی Na+ هایشود. مجرانسبت به بیرون آن مثبت می

شوند و درنتیجه منطقه یابند و باز میرا درمی بعدی کاهش ولتاژ Na+ هایمجرا. شودمجاور ناقطبی می منطقه

شدن )که در طول جسم یاخته ناقطبی (،self propagatingاین فرآیند خودنگهدارنده ). شودمجاور ناقطبی می
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بسته شده  Na+ هایگذرد مجراای میکه تکانه عصبی از نقطههمین. دهدعصبی را شکل میشود( تکانه تکرار می

 سرعت به حالت استراحت برگردانند.  شوند تا غشاء یاخته را بهونی گوناگونی فعال میهای یو تلمبه

 

 

 3 . گزینه3

مغز است که یک ایستگاه ارسال بسیار مهم است که به تقویت اطالعات حسی های پیشتاالموس یکی از ساختار

 تری دارد.ده دارند؛ مخ نقش مهمپردازد. تاالموس و مخ نقش دروازه بانی را به عهوارده به سوی مخ می

 2 . گزینه4

-شود. انسولین به صورت پیشبتا جزایر النگرهانس ترشح می هایانسولین هورمونی پروتئینی است و از سلول

شود و پس از تغییر و تحوالتی که بر روی ساختمان آن در شبکه آندوپالسمی و دستگاه گلژی هورمون ساخته می

کننده تجزیه گلوکز، آید. اعمال انسولین شامل موارد زیر است: فعالورت هورمون بالغ در میگیرد به صصورت می

های چرب، فعال مهارکننده تجزیه گلیکوژن، مهارکننده ساخت گلوکز از مواد غیرقندی، افزایش ساخت اسید

شود. ایر النگرهانس ترشح میهای آلفا جزکننده ساخت چربی و پروتئین و.... گلوکاگون هورومونی است که از سلول

ساز ساخته شده و پس از تغییر و تحوالتی، به هورمون بالغ تبدیل این هورمون هم مانند انسولین به صورت پیش

ها تحریک شده های آمینه و کاتکوالمینشود. ترشح آن بوسیله هیپوگلسیمی )کاهش قندخون(، بعضی از اسیدمی

 شود.های چرب، اجسام ستونی، سکرتین و سومتواستاتین مهار میخون(، اسیدو بوسیله هیپرگلسیمی )افزایش قند

 1 . گزینه5

های تبدیل انرژی فیزیکی به شود. به فرآیندحسی محسوب می هایرمزگردانی حسی، مشترک تمامی دستگاه

کردند، انرژی به گیرنده حسی محرک را ثبت  هایگویند. وقتی سلولانرژی الکتروشیمیایی رمزگردانی حسی می

 شود.تکانه الکتروشیمیایی تبدیل می
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 4 . گزینه6

ده است. ای یا احشایی تشکیل شدستگاه اعصاب خودمختار از سه بخش سمپاتیک، پاراسمپاتیک و اعصاب روده

ر انقباض و انبساط روده  تحریک آیند که در اثیمحسی به شمار  هایهای اعصاب احشایی اوّال سلولسلول

دارند و میای صاف و حلقوی را به حرکت واهای ماهیچهشوند که تارحرکتی تلقی می هایشوند، ثانیًا سلولمی

 شوند.حرکتی محسوب می هایرابط بین اعصاب مرکزرسان و سلول هایثالثًا سلول

 1. گزینه 7

 بخش است : 2مغز یا مغز جلویی دارای پیش

 ... است. کامپ و، آمیگدال، هیپوهای قاعده ایخی اجزای زیرقشری مانند عقده.تالنسفال: که خود شامل مخ و بر1

 باشد.م، تاالموس و هیپوتاالموس میشبکیه چش، غده هیپوفیز .دیانسفال: که شامل2

 3 . گزینه8

 برای درمان درمان دارویی برای اختالل وسواس اجباری نیز یکی از مراحل مهم در فرآیند بهبودی بیمار است.

( Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) SSRIهایی در گروه اختالل وسواس اجباری از دارو

نامیم، مقدار ترشح ی انتخابی بازجذب سروتونین میهها را مهارکنندشود. این داروها که اصطالحًا آناستفاده می

ل وسواس اجباری، سروتونین بسیار کمی تال به اختالدهند. در مغز بیماران مبسروتونین در مغز را افزایش می

 شود.د میها جذب و نابوشود و یا مقدار ترشح شده توسط عصبترشح می

 1 . گزینه9

های عصبی از بندی به بند دیگر بپرد و از این راه سرعت شود که تکانهسازی غالف میلین موجب میخاصیت عایق

 شود. انتقال بسیار زیاد می

 2 . گزینه10

شود که یشود. هیپوکامپ یک قشر ارتباطی محسوب میشتر اطالعات هیپوکامپ توسط منطقه بویایی تامین میب

نماید؛ یممدت و تحکیم اطالعات تازه و به طور کلی حافظه ایفا نقش مهمی در فرآیند تحکیم حافظه کوتاه

سیناپس درگیر  د دندریتی باعث تقویتباشد که با افزایش زوائنوروترنسمیتر تقویت کننده حافظه، گلوتامات می

 شود. در تثبیت حافظه می

 3. گزینه 11

 3. گزینه 12

شود. دستگاه عصبی سمپاتیک پاراسمپاتیک تقسیم می -2سمپاتیک   -1دستگاه عصبی خودمختار به دو قسمت 

کند، ع مدفوع را قطع میشود. این دستگاه، هضم غذا و دفزا فعال میبه هنگام وجود عوامل فیزیکی و روانی استرس

برد، باعث افزایش تعریق کند، فشار خون را باال میهای قلب را زیادتر میبخشد، تعداد ضربانتنفس را سرعت می
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شود. تحریک جریان خون میر ها دشود و موجب آزاد شدن برخی هورمونشود، باعث کاهش ترشح بزاق میمی

 شود.گریز نامیده می دستگاه عصبی سمپاتیک گاهی واکنش جنگ یا

 3. گزینه 13

ا ادرار به عنوان یغدد فوق کلیوی نقش مهمی درتوانایی مقابله با فشار روانی دارد. غالبًا میزان کورتیزول خون 

 آید.مقیاس و اندازه فشار روانی به شمار می

 3. گزینه 14

 مراجعه شود به پاسخ سوال قبل.

 4. گزینه 15

 های وابران است.ونهای آوران و نورر مفاهیم نورونبیانگ SAMEعالمت اختصاری 

  (Sensory neuron / Afferent neuron)نورون آوران:  

 ( Motor neuron / Efferent neuron)نورون وابران:  

 1. گزینه 16

از نظر  آیند وگیرد، به وجود مییک زمان انجام میر یبًا دتقراثر بارور شدن دو اوول، که ر های عادی ددو قلو

های یکسان )همانند( از تقسیم یک تخمک بارور ژنتیک نسبت به برادران و خواهران عادی امتیازی ندارند. دوقلو

 نتیکی یکسانی دارند و از نظر توارث مثل هم هستند.آیند، ساخت ژمی به وجودشده 

 2. گزینه 17

توان رفتار دهد که نمیارائه شده نشان می هایپیشین نیاز دارد و تمام واقعیت یهارفتار غریزی به یادگیری

بی به حساب آورد. نظر گرفت و به طور کامل متمایز از طبقه رفتار اکتسار غریزی را به عنوان یک طبقه جداگانه د

بینی بل پیشنوع معینی از حیوان قار اشتباه است. رفتار غریزی رفتاری پیچیده است که د 4نتیجه گزینه ر د

به وجود ر ه دکصحیح نیستند. وجه تمایز رفتار غریزی با رفتار بازتابی این است  3و  1گزینه نتیجه ر است، د

کنند و رفتار غریزی معموالً عوامل های کل بدن شرکت میآمدن رفتار غریزی نسبت بیشتری از پاسخ دهنده

 بردارد. ریادگیری را د

 2. گزینه 18

میان پستانداران ر رسد باعث بازداری رفتار غریزی ددارد و به نظر می دستگاه کناری روابط متقابلی با هیپوتاالموس

 شود.می
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 نابعم

 شناسی عمومی هیلگاردروان -1

 شناسی عمومی سانتراکروان -2

 به های برتر روانشناسیجزوات رت -3
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 حداکثر تسلطرسیدن به بیشتر برای  مطالعات
 

ک موضوع یروی این مطالب است و مطالعه در کنکور نیازمند تسلط حداکثری  عملکرد قدرتمنددوستان عزیز. 

تان کردن تسلط دور مطالعه این جزوه به حداکثر 3های گوناگون اما منسجم، در کنار از ابعاد مختف و با روش

ود روی این خعمدتًا از منابع زیر برای افزایش تسلط  96کند. رتبه های برتر کیهان در کنکور کمک جدی می

ر درصد در کنیم برای رسیدن به حداکثر تسلط و کسب حداکثبه شما هم توصیه می درس استفاده کرده اند که

 کنکور، آن ها را مد نظر داشته باشید. 

 

 نکته خیلی مهم از همین درس. مناسب روزهای 800ود حد: شامل کیهان عمومیکپسول روانشناسی  .1

 انده به کنکور(. ماه م 1-3پایانی )حدود 

تست طبقه بندی شده مطابق با  600: شامل بیش از کیهان عمومی شناسیهای روانمجموعه تست .2

 های این جزوه از کنکورهای مختلف. مناسب تست زنی بعد از دور دوم مطالعاتی. سرفصل

از  96تا  87شامل سواالت کنکور  :2و  1جلد  –شناسی کیهان رشته روانکنکورهای بانک سواالت  .3

 العاتی. های کاماًل تشریحی. قابل استفاده در تمام دوره های مطتمام دروس گرایش بالینی با پاسخ
 

 :. 02166475620به سامانه  1درخواست سریع و آسان هر یک از موارد باال: ارسال .: 

 

 : های آزمایشی توصیه ای درباره شرکت در آزمون

  توصیه  های آزمایشی نیز به شدت از سوی مشاوران کیهان و رتبه های برتر کنکوردر آزمونشرکت

زنند، به بها بیش از آنکه رتبه شما را به خوبی تخمین شود. اما فراموش نکنید که این آزمونمی

ین اکنند که بسیار مهم است. تخمین رتبه افزایش مهارت شما در مدیریت جلسه کنکور کمک می

ع یک موسسه توانید، در دو سه آزمون جامشود. پس اکر میافزارها با خطاهای بسیاری انجام می نرم

 شرکت کنید. 
 

 

 

 در کنکور خوش بدرخشید ؛(
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، با بهره گیری و مشاوره گروه آموزشی کیهان، به عنوان مرجع تخصصی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی

؛ شهیدبهشتیو  های کشور از جمله تهرانبرترین دانشگاهاز و مشاوره  شناسیروانرشته  ممتاز از دانشجویان

 دهد ای و آموزشی را در این زمینه ارائه میمتمایزترین خدمات مشاوره

 های برتر نظرات برخی از رتبه

 شناسیروانکارشناسی ارشد و دکتری  آزمون

 کـیـهـانهای و مشاورهدرباره مجموعه جزوات 

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 7رتبه  آالله آطاهریان،

روه گ ؛من وقتی مطالعه ام رو شروع کردم در شرایط مناسبی نبودم، به همین دلیل به کمک بیشتری احتیاج داشتم

برای من مفید بود و واقعا سعی کردم )کلیک کنید(  VIPطرح  این مسیر کمک کرد، تمام جلسات کیهان واقعا به من در

از تمام جلساتی که داشتم به بهترین نحو استفاده کنم. از خانم خانی، آقای نیک منش و آقای فالح صمیمانه تشکر 

 کلیک کنید(  من برای بیشتر درس ها از جزوات کیهان. کیهان مفید و کامال قابل فهم بودندمی کنم. کتاب های 

 .استفاده کردم)

 (متن کامل مصاحبه) عمومیشناسی کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 8رتبه  ،مانا گودرزی

خوب بود. و فکر می کنم اینکه تیم کیهان مجموعه ای از رتبه های برتر سالهای جامع و جزواتی که من استفاده کردم 

 .پیش است، خیلی مهم است. و می توان اعتماد خیلی بیشتری به آنها کرد

 (متن کامل مصاحبه) عمومیشناسی کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 31رتبه  ،صّصمهسا مح

م ه یکبار از مشاوره های درسی خانهفت٢صورت که بودم، به این  )کلیک کنید( پریم کیهان VIP من دانشجوی طرح

خانی و ماهی یکبار از مشاوره های آقای فالح در خصوص مسائل غیر درسی مانند مدیریت خواب، افزایش انگیزه، 

شدم. مشاوره ها برای من بسیار مفید بود چون هرگز در این مدت به حال خودم رها مدیریت استرس،... بهره مند می

مطالعه ی طوالنی مدت ممکن است شما را خسته کند یا پس از مدتی انگیزه تان کاهش پیدا کند که با وجود نشدم، 

جلسات منظم مشاوره این مسائل و مشکالت برای من به حداقل میرسید، یادم هست در یکی از جلسات مشاوره آقای 

روزی مطابق برنامه پیش نرفته اید یا از خودتان  فالح به من گفتند که برایند مطالعات شما مهم است و اگر دیدید چند

 ی عقیده به .راضی نیستید، دوباره شروع کنید و تمام این دلگرمی ها باعث میشد من از دنبال کردن هدفم باز نمانم

 .است موفقیت کسب برای آلی ایده ی مجموعه ، ها مشاوره همراه به کیهان ی شده ارائه منابع من

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 8به رت مینا اسفندیاری،

 زمان از بهتر اســتفاده به نبودنشــا مانع و جامع و دهســتن اعتمادی قابل و کیفیت با های خالصــه کیهان های کتاب

 .کندمی کمک
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 (مصاحبهکامل متن ) شناسی بالینیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 11رتبه  سورمه،آرزو 

 جزوه من برای اصــلی انتخاب هم باز بدهم کنکور مجددا بود قرار اگر که کنم بیان توانم می صــادقانه جزوات مورد در

ــده عنوان تعریف و بود کیهان مجموعه و کیهان های  کنکور دوران در را - جزوات بودن فهم قابل و مانع و جامع - ش

 .کردم تجربه واقعا

 (مصاحبهکامل متن ) یی بالینشناسرتبه برتر کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان پرستو وزیری،

 حد چه تا که داره ربط هم شــما خود به این ولی بشــه عملی تا کنه کمک دارید ســر در که هدفی اون به میتونه کیهان

 خیلی مطالب از بعضــی میکردم احســاس که اوقات گاهی حتی و بودن عالی واقعا  جزوات خوشــبختانه. میکنید تالش

 .بود کیهان مثبت امتیاز از که کنند طرف بر رو نقص اون تا میکردن تهیه ای جزوه سریعا مشاوره گروه هست خالصه

 (مصاحبهکامل متن ) 95ی شناسرواندکتری کنکور سراسری  17رتبه  ،صادق فالح

 اممطالعاتی جزوات ارزیابی کردم،می بینیپیش هم جلسه سر که همانطور و گرفتم رابه جزوات  اعتمادم ینتیجه من

 و است رکوردی خودش نوع در که دهم پاسخ ماتوانستهمی را آسیب و رشد سواالت درصد 90 تا 80 از بیش داده نشان

 .گویممی تبریک بابت این از کیهان در دوستانم به

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینی وزارت بهداشتنکنکور کارشناسی ارشد روا 3رتبه  عطیه رضایی،

ــی گروه ــت معرفی در چه و ریزی برنامه بحث در چه کیهان آموزش  بندی زمان و کرد من به زیادی کمک منابع درس

 و  بدم انجام را ام مطالعه اضطرابی و نگرانی احساس گونه هیچ بدون من شد باعث گذاشت من اختیار در که مناسبی

 .بگیرم نتیجه خداروشکر

 (متن کامل مصاحبه) شناسیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان ٢1رتبه  فرخنده فکور،

شاوره زمینه در کیهان مطمئنا سی ریزی برنامه و م سیار کمک در  وجود با و بود کامل واقعا ها جزوه. کرد من به زیادی ب

ــتم منبع های کتاب خواندن به نیازی دیگه ها جزوه ــلی نکات تمام بودن خالصــه عین در ها جزوه. نداش  را اص

 .دارم را تشکر نهایت کیهان آموزشی گروه از بابت این از. دربرمیگرفت

 (متن کامل مصاحبه) شناسیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 39رتبه  زهرا خانی،

ــرایط به توجه با ــتم مطالعه  برای که کمی زمان و ویژه ش  مقدار این با دیگری منبع هیچ انتخاب میکنم فکر ،داش

 باشد. داشته دنبال به ای نتیجه چنین توانست نمی مطالعه

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینی وزارت بهداشتکنکور کارشناسی ارشد روان 17رتبه  یاسمن شیاسی،

 درس هر خوندن نحوه و گانه سه ،مرورهای نویسی خالصه .نداره حرف واقعا کیهان جزوات که بگم بایدجزوات  مورد در

 به کیهان اینها تراز مهم و.دادند یاد من به( رضایی فالح،خانم اقای) کیهان خوب مشاورین که بودند مهمی های نکته

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://kayhanravan.ir/fa/sourmeinterview.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/vaziriinterview.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/news88.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/interviewRezaii.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/interviewRezaii.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/interviewfakour.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/interviewfakour.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/khaniinterview.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/khaniinterview.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/shiasiinterview.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/shiasiinterview.aspx
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ــیر این در زدن قدم جرئت من ــکاه واحدای هم بتونم که کردم نمی باور واقعا چون داد رو مس  هم و کنم پاس رو دانش

 .بخونم درس کنکور برای

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینی، رتبه برتر کنکور سراسری کارشناسی ارشد روانگوآرزو راست

ــتردگی علت به البته. کردند برآورده رو نیازم و بودند عالی واقعا ها جزوه نظرم به ــه منابع گس  جزوه یه گفت نمیش

ــت جزوه ترین کامل از میکنند معرفی که منابعی و کیهان های جزوه نظرم به ولی داره رو چی همه و کامله واقعا  و.هاس

 منابع این از بیشتر کتاب یک حتی خودم من. گرفت نتیجه باهاشون میشه بده پوشش رو مطالب درصد 80 اگه حتی

 کامل به میکردم مقایسه بود روانشناسی هم شون کارشناسی ی رشته که بقیه با رو خودم وقتی اوایل البته. نخوندم

 کردن تلف وقت جز چیزی برام کار این واقعا ولی بودم بیشــتری های کتاب دنبال و نداشــتم اطمینان ها جزوه بودن

ــه برای دوباره خودم تا نبود نیازی و بودند کامل دادم تطبیق منابع با رو ها جزوه وقتی چون نبود  از برداری خالص

 بهتر کنه مرور بار چند برسه و بخونه درصد 100 عمق با رو مطالب درصد 80 کسی اگه نظرم به و. بذارم وقت منابع

 .کنه مرور باشه نداشته فرصت و نرسه کافی تسلط به ولی بخونه رو مطالب درصد 100 که اینه از

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://kayhanravan.ir/fa/interviewrastgoo.aspx
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 فهرست خدمات کیهان

 مشاوره رایگان:

 آغاز کنید. و دور از آزمون و خطا را با اطمینان  تان، کارکنکوراز رتبه های برتر ق و موثق دقیاطالعات استفاده از با 

 15  داوطلب در سراسر ایران برای هرتلفنی یا حضوری مشاوره دقیقه 

  شکل انفرادی و تخصصی برای شمابه 

  های درست شما بستگی دارد. انتخابشما، به فردای 

  ارسال کنید.   0٢1664756٢0به سامانه پیامکی تان را نام  همین حاال درخواست مشاوره رایگانجهت 

  :کلیک کنیداطالعات بیشتر از مشاوره رایگان 

 

:تخصصیمشاوره   

مانند دوستی دلسوز اما متخصص، در کنار شما خواهد بود تا شما روز آغاز تا برگزاری کنکور، یک رتبه برتر کنکور از 

 شوند نشوید و با بازدهی حداکثر به کارتان ادامه دهید. گرفتارشان میگر مرتکب اشتباهاتی که داوطلبان دی

  های مناسبای، هزینهایی های دقیق و حرفهتغییر خواهد کرد: راهنم "مشاوره کنکور"نسبت به نظرتان 

 خودتان کنکور ، از تازه با یک رتبه تکــرقمی یا برتر 

  تست زنی و ... های مدیریت تمرکز، های مطالعه و برنامه ریزی، روشروشآموزش 

  به تمـــآم سواالت کنکوری شما پاسخ 

  تلفنی یا حضوری برای هر داوطلب در سراسر ایران 

 ایدقیقه 60یا  30استاندارد های در مدت 

 کلیک کنیدمشاوره تخصصی با رتبه برتر کنکور دکتری:  اطالعات بیشتر از 

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/fa/kayhanjozavat.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/hamkaran.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/hamkaran.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/expertise.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/expertise.aspx
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 :مقاله نویسیمشاوره 

 نویسی را یک بار برای همیشه یاد بگیرید. مقاله 

 و داوران مجالت  شناسی در مقطع دکتریممتاز روانبا دانشجویان  یک جلسه مشاوره مقاله نویسی رایگان

 شناسیمعتبر داخلی رشته روان

 :آموزش خصوصی مقاله نویسی، با محوریت 

o نحوه انجام مطالعه اولیه و انتخاب موضوع 

o  مجالت و سایت های معتبرنحوه جستجوی مقاله در 

o ونگی مطالعه متون و مقاالت و یافتن مطالب متناسب با مقاله شماچگ 

o طبقه بندی مطالب و تنظیم مقدمه، بدنه و نتیجه گیری مقاله 

o رفرنس نویسی 

o راهنمایی در خصوص مراحل چاپ مقاله در مجالت معتبر داخلی 

o و ... 

  کمترین زمانممکن، در  حداکثر شانسمشاوره و راهنمایی دانشجویان برای تنظیم مقالۀ خود، به نحوی که با 

 در مجله شود. چاپآماده ی 

 کلیک کنید تر این جلسات،برای مشاهده اطالعات دقیق 

 :های آموزشیکالس

 یاد بگیرید، هم در حد رتبه های تک رقمی تست بزنید. هم 

 اساتید مطرح و متخصص هر درسا ب  

  جلسه اول تمامی کالس ها رایگان استشرکت در 

  دانشجویان در سالهای گذشته باالیالعاده با رضایت فوق 

  طرح های ویژه مشاوره از جمله دانشجویان کیهانی ها، برای  فیف% تخ ٢5تاVIP  ... و 

  کلیک کنیده: یف های ویژبیشتر برای ثبت نام با تخفاطالعات 

 

 :آموزشیفیلم های 

ها، اتاق مطالعه تان را به کالس درس تبدیل های آموزشی کالسها را ندارید، با تهیه فیلم امکان حضور در کالساگر 

 کنید

  با کیفیتHD 

 اساتید مطرح و متخصص هر درسا ب  

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/fa/Messages20997.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/Messages20997.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/Summer96.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/Summer96.aspx
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  VIP (Very Intensive Planning:) طرح مشاوره 

 را با این طرح تجربه کنید. مشاوره، حمایت و یادگیری ممکن در طول یک سال حداکثر 

 جلسات مشاوره با حضور مستقیم مشاوران ارشد کیهان 

  تخفیفات ویژهدریافت تمام کتاب ها و بسته های آموزشی با 

  در هر ماه با مشاور دو جلسه برنامه ریزی تخصصی 

  سبک زندگی، استرس و مدیریت فردی اصالح  –جلسه در ماه با روانشناس دو 

 ارائه برنامه ریزی بر اساس شخصیت هر داوطلب 

  انتخاب رشته رایگانجلسات 

  آمادگی کنکورهای کالسثبت نام در برای و شگفت انگیز ویژه های تخفیفبهره مندی از 

  و ... 

  اطالعات بیشتر از طرحVIP :کلیک کنید 

 :'VIPطرح مشاوره 

  همان طرحVIP  است "ماهانه یک بارروانشناس با جلسات "با این تفاوت که 

  اطالعات بیشتر از طرح'VIP :کلیک کنید 

 :یارکیهانطرح 

  ماه جلسه مشاوره تخصصی با مشاور در هر دو 

  کتاب ها و بسته های آموزشی با تخفیف های ویژه دریافت 

  انتخاب رشته رایگان جلسه 

  و ... 

 کلیک کنید :یارح کیهاناطالعات بیشتر از طر 

 

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://kayhanravan.ir/fa/vip.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/vip.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/VIPprime.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/VIPprime.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/Kayhanyar.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/vip.aspx
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 نداریدکنکور هم  کالسشرکت در  امکاندارید و  ضعفقدری  آمار و روش تحقیقدر اگر 

استاد این درس در  دکتر اسماعیلیانسر کالس ه شکل مجازی ب، مناسب بسیارهزینه ای با 

 در این درس باشید:  تست زنی آسانو  یادگیری سریعبنشینید و شاهد  شهیدبهشتیدانشگاه 

 

 :ارتقاء دهید%  30را به راحتی توانید آن میاست، خیلی ضعیف زبانتان اگر 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://kayhanravan.ir/fa/AmarDVD.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/zaban-moghaddamati.aspx
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 ارتقاء دهید:هم  % بیشتر 30تا آن را توانید است، مینسبتاً خوب زبانتان اگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی شدهطبقهدسترسی داشته باشید که به شکل  از هر درستست -صدها نکتهخواهید به میاگر 

 :های درس به درس را در نظر داشته باشیدکتاب تست اند، هشد تنظیم سرفصل جزوات بامطابق و 

 

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://kayhanravan.ir/fa/zabankayhan.aspx
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 تشریحیو  مطمئنهای کامالً خبا پاس وزارت بهداشتو زارت علوم وهای اما مجموعه سواالت کنکور و

 سال کنکور 10 – سراسری روانشناسی کتاب تست جامع ویژه کنکور ارشد  

  سال کنکور 5 –کتاب تست جامع ویژه کنکور ارشد روانشناسی وزارت بهداشت  

 

 

 ارزیابی کیفی مجموعه جزوات کیهان در کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری 

 شناسیروان

 کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/fa/ketabtest95.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/b-testbook.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
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ــی  مفیدی درمی توانید اطالعات  با کلیک روی مطالب زیر، ــناس زمینه آمادگی برای کنکور کارش

 کسب کنیدبه بعد   97ارشد و دکتری روانشناسی 

 

 

 

 

 

 

  آرزو سورمه – 94کنکور ارشد  11مصاحبه با رتبه 

  مینا اسفندیاری – 94کنکور  8مصاحبه با رتبه 

  محصص مهسا – 96کنکور ارشد  31مصاحبه با رتبه 

 شیاسی یاسمن ،94کنکور ارشد وزارت بهداشت  17 رتبه با مصاحبه 

  عطیه رضایی – 93کنکور ارشد وزارت بهداشت  3مصاحبه با رتبه 

   صادق فالح – 59 دکتریسراسری کنکور  17مصاحبه با رتبه 

 

 

 94شناسی روانارشد کارشناسی سراسری  نکورارنامه رتبه های برتر کک 

 94بهداشت شناسی وزارت روانارشد نکور کارشناسی ارنامه رتبه های برتر کک 

  94شناسی رواندکتری سراسری نکور ککارنامه رتبه های برتر 

  95شناسی رواندکتری سراسری نکور ارنامه رتبه های برتر کک 

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/sourmehinterview
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/esfandiyariinterview
http://www.kayhanravan.ir/fa/MohassesInterview.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/MohassesInterview.aspx
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/shiasiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-17-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-94-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/rezayiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-3-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-93-%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/rezayiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-3-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-93-%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/phdsarasariinterviews/phd171395
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/phdsarasariinterviews/phd171395
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/karnamearshadsarasari/karnamearshadsarasari94
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/karnameharshadbehdasht
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/karnamephdsarasari/karnamephdsarasari94
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/karnamephdsarasari/karnamephdsarasari95
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  97شناسی روانکارشناسی ارشد سراسری منابع موثق کنکور 

  97 تخصصی روانشناسیدکتری سراسری منابع موثق کنکور 

 97 شناسی وزارت بهداشتمنابع کنکور کارشناسی ارشد روان 

 

 

 

 با ماهای تماس راه

 3 واحد - 4 پالک - نوروز کوچه - نظری از تر پایین - فروردین 1٢ خیابان - انقالب خیابان - تهران: آدرس 

 1314693954: پستی کد 

 16 تا 9 ساعت پنجشنبه ، 9 -19 ساعت شنبه4 تا شنبه ------(  0٢1)66475618-٢0:  تلفن 

 (ساعته٢4)  0٢1664756٢0 سامانه :پیامک 

 گرام:تل https://t.me/kayhanravan_ir  

 ایمیل :info@kayhanravan.ir 

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/manabe2
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/manabephdsarasari
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/manabebehdasht-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/manabebehdasht-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/manabebehdasht-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94
https://t.me/kayhanravan_ir
mailto:info@kayhanravan.ir
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