
 مقدمه

تر   شیییییین ییییییی د دشییییییو ال              و کنکوده ی دشیییییینش د ای یییییین ییییییی د   ااینیییییی و        اد  د ا  برای بسییییییز دی ال اا      

 احو ضییییییر دد کش اد کنکود بییییییرابییییییری   دشیییییین ییییییی د ادشییییییو    2اد   ال بی   ج وعش اد   د ای یییییین ییییییی د بوار ابیییییی   ا   اد  ب  

  یی اا   ب اد کنکود بییرابییری   دشیین ییی د ادشییو ه چنی  ت ثی  ع ور ای کش اد کنکود اک  ی اادا  بیش ال  ک شیی یی  ال ه زجش ه

ادحییییو     70ب  کسییییب ادحییییوی حو ا تواهو هر اا   ب  یکنو  بش  ودی کش ای ال ه زجش کنکود اک  ی دا تعزی   ی  بخش ع ور

  پوشیش ای  شین یی د دشیو کز    بجز ر د ا دت ش خوا دا اد کنکود بش  ود چ ی یی ی ادتا  اهو  ابی       حتد ب التر  کش شیویی

ه ی برتر  ودا ا  زن   بخش بییییواالک کنکود ادشییییو   اک  ی اد بیییی س  ی ستشیییینش  بیییی س  بیییی  بش عنوا  تک  ن   بسییییز دی ال دت ش

اد اخنز د شیییییی    96ی      نند بر کنکود    خر   یسییییییرش بش د ل دبیییییی یی شییییییور97برای کنکود ا سیییییی   ه  سی ا   ابیییییینر ار یراد  ی

 عز زا  یراد سرفنش اب   

 

 ویرایش پنجمتغییرات 

اد  96ب  پ سییت ت ییر ه  بش ا    ج وعش اضیی فش شییور   برت  احیینح ک جزبی هی   ک ب  ب  کنکود  96اد   رایش پنج   بییواالک کنکود 

     حودک سرفنش اب   

 

 با اطمینان مطالعه کنید

 برای  هکش ا    ج وعش دا ب  ا  زن    ک سعش کنزو  بش  وادا ل ر توجش ه   زو: 

درصد از سواالت هر دو کنکور   90  بش تنه یی بشجز ر دشو کیه   سزادش د کش بنف ح ش پس ال کنکود تهزش شو  ی    ااا کش   1

اد هر ا  کنکود ادشییییو   اد ح ل  کش ادحییییو دت ش ه ی تک دیرد اد ا   اد  د ای یییین ییییی د پ سییییت ااار ابیییی     ارشددددد و دک ر  

 دا اد  بس    کیه    ک سعش ه   زو  ا   بردی د ادحو اب   سزادش عزند   شر ف  70 ز هیی  چی ی حو ا اک  ی بش  ود 

ال ج  ش  ی ی  ی ی هو و ا    ج وعش دا دت ش ه ی برتر د ای یییییییین ییییییییی د اای یییییییی  ر ه ی تهرا   شیییییییی زو ه ییییییییتد   عن ش       یی   2

 تهزش     رایش کرار اهو    کنکود  6دت ش   وبری

بوار ابییییی   ادشیییییو   اک  ی د ای ییییین یییییی د دت ش ه ی برتر کنکوده ی اد بییییی س  ی ستشییییینش  ن   احییییی    ک سع تی   ا    ج وعش  3

   ی ی فرل   ابراهزرد  31  خ ه    صییر دت ش 8  خ ه  ابییرنو  دی دت ش 7ال ج  ش خ ه     هر    دت ش ه یی ال ج  ش دت ش

  ص ح ش ا   ا بن   دا اد ب    بخواهزو  ی تواهزو   اک  ی کنکود  17ادشو   ه چنی   ی ی فنح دت ش  کنکود  23دت ش 

 ودا  96 نن بیییییییییییب ب  بیییییییییییواالک کنکود ل  ای تهزش شیییییییییییور    ای  بسیییییییییییز دا    ج وعش اد کن د ا یر  ج وعش ه ی کیه    ب    4

 بش د ل دب یی شور اب   97 ادشو   اک  ی  ب لبزند یراد سرفنش اب    برای کنکود 
ً
    ن

 

 

د زی صحزح   اعوک ال ه ش ش   ا بن   بش ابنر ار ال د ش  ک سعش ع رد   ایز    ه چنی  بش   دسی ی  ک بره  شاد پ     ض   

ی بل ا  زن   برای دبزو  بش هوق  ش یسنش     اگی خوا دا برای شنزو  هظراک   پی نه ااک ادلش نو ش   عز زا  برای هرچش  ه   

  کنز     اعنم  یه یی کش  نع   بش ه ش ش  بکرا   ج وعش

 
 

 برای ه ش ش   عز زا  ب   دل ی توفز 

 سر ر     دا  کیه  

  رکز خو  ک د ای ن ی د       در کیه  

  





 

 

 

 درباره خود کیهان

  ه ی ت را   اای ییییییی  رادشیییییییو   اک  ی سر ر   ولشییییییی د کز       یییییییکل ال تعواای ال دت ش ه ی برتر د ای ییییییین یییییییی د     ییییییی  در

 اد ل زنش کنکود ادشو   اک  ی  ج وعش د ای ن ی د       در فع سز  اادا  
ً
 ش زوب  تد  عن ش       اب  کش حرف 

 ج وعش جز اک ی بل ا  زن    فز   ه ی   ولشییییییییییی د ب  د زی ز    شییییییییییی  ل ادااش خو  ک   ییییییییییی  در   بره  شفع سز  ه ی ک   

 ه ی   ولش د ب  کزرز  اب   اب تزو برتر د ای ن ی د  ادااش خو  ک د ای ن ختد بش ااین و      برسزادی کن 

  کنو کز    ت   هظ دک  سناز   رکز خو  ک د ای ن ی د       در کز    فع سز   یسر ر   ولش د 

     کز    بش شییییزور ا ن  هتد   رکز هوادا   ت  م خو  ک     صییییوالک    فا  ال خوا ک ییییود شییییع ش ای اد هزچ کج ی کز

 ت رند   حضودی ی بل اد  ف  اب  

 جز اک ی بل ا  زن    هر بییییییییییییی سش تعواا ی بل  ه چنی ه ی ع رد   ییییییییییییی  در   بره  ش د زی   بش سکف بش   دسی ی ال د ش

 94هرر ال  د ای ه ی  3شییییین یییییی د ال  ز   کز  یی ه  بوار اهو  بش  ود      کنکود ادشیییییو د ا  100توجهد ال دت ش ه ی ل ر 

هر    ه ی تک دیرد ال ج  ش خ ه       ا س   ه  چنو   هرر ال دت ش ب سزند اای   ر ت را  بش  ود    ل کز  یی بوار اهو

 ب سزند  بش  ود    ل کز  یی بوار اهو   7دت ش 

 

 درباره جلسات مشاوره کیهان

 شوا  ج س ک بش ا  شکل دا      فا   ک ب د اد ب      تخصص د  ب   ک     د بش اهنخ   فرا  برسزاد  ی 

  ج س ک 
ً
 شوا  برسزاد  یاخنص ص د   ک     د    ک ااین و اد هر ج سش  بش ا  شکل ت رند   حضودی   حرف 

 شوا  ج س ک بش شکل هز  ب عنش    ک ب عنش  بش اهنخ   ااین و  برسزاد  ی 

  د اخنص ص د اش اادا خوا هزا  ربوط بش ا نع کهر ااین وی کز  یی  ک پر هور       

    اد سر ر   ولش د کز    برسزاد شو کنکود ادشو   اک  ی  ج سش     در تخصص د 3000بیش ال  95اد ب  

  ج سش     در تخصص د اد سر ر   ولش د کز    برسزاد شور اب    11000حو ا ت  کنو   92ب   ال 

 س   اب   -اد کز         د هر دشنش  د ای ن ی د  
ً
 دت ش برتر ه    دشنش اب    بر     ل و     ن

ً
     در   اسزا  

      اد اپ دت      ییییییی  دا  شیییییییوا   بییییییی س ابییییییینخرا   یه ی ع رد   تجربی ال   فنشد ش ه ی بره  ش د زی     ییییییی  در کز

 ال  ل و    خک  خب ی هیس      ا نج شواتصو ب  ی

 برا  برا کش ا   یودک اهنخ   ااین و دا ب ال  یکز    ال حضود چنو       د تخصص د  دت ش ه ی برتر  ب رر  ی 

     ادااش کرار اب   ب  شرا    نر  ک  رح   ژر  نر  ک    بش  97برای اا       کنکود کز 

   شوا  برسزاد  یکز    ت  م ج س ک     در کز    ت   هظ دک     دا  ادشو   ی     فنح   هزک  نش 

     ه هش  ک ج سییییییییییییش   یییییییییییی  در       بی یییییییییییی    اد  رح ااشیییییییییییی    ا ک  VIP   ای  اهیی ر  ابیییییییییییی          ب  اد ل زنش  و ر   فر

 اب   فراه      دا  ادشو کز    

  ک ب  هرخ  صو  ع و ی اب   اد کز    هز نش ج س ک     در  

 

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

  



 

 

 

 اد اه    کرا  اهواف خوا اچ د   : تجربش    ی ییییییی   ااار اا     یی کش هوف  نیییییییرر     کرد هوادهو  1
ً
 ع وال

چرا ت   دا د شیییییییی  کنزو  کنز  ا   ال ه ش هوفدبیییییییینو  پس پی یییییییین  ا  یگ ی  حتد بش خ  پ     هی  هرد  ییییییییکل شییییییییور   

  ی زخواهزو ادشیو د ای ین یی د شیرک  کنزو  چش دت ش ای دا اد ا   کنکود اه     ی کنزو   چرا   
ً
ااهزو کش هوف حن  

یعند  SMARTستادی هوفکنزو   SMARTستادی بییییییییییییی      ک بییییییییییییی     نور ت   هوف 5ب شیییییییییییییو  پس برای  SMARTب  و 

    ای  بین هش Attainable   ی بل ابیییییییییییی ز بی  Measurable   ی بل اهوالر سی ی  Specificای کش  نییییییییییییرر  ستادی هوف

 Realistic  اادای   و ار ل  یی  نییرر    Time-bounded  ک   یی  د  گ ر د زی ک اف   بره  ش  ب شییو  اد ا   دار  +

   ادااش اهنوستادی صحزح اد هوفک ک ل  ای بش ش   تواهنو    نخصر  ی

: برای دبزو  بش هوفن   بره  ش د زی کنزو   ک بره  ش د زی صحزح هش خز   بنیی  اب  کش ل ا خسنش ت     2

 چش  ن ب   دا  کنو  هش خز  
ً
بیییی ک کش شیییی   دا بش هوفن   هربیییی هو  بواهزو ال کج  ب  و شییییر ک کنزو  ب  کوام کن   ه   کن

ا یرا  ابیینر ار کنزو  کوام خنحییش  خواهزو ال خنحییشخواهزو  ک سعش کنزو     ار خنحییش براادی هسیی زو      ی ی

  دا  ا نج  ال  ک   دب و  کس د کش ی   ی دا برای ش    یکنزو   نرع  ببی    جوا  ااار   بش یسب  هز نش ای کش  ی

شن ی د ب سزند    ع و ی    دت ش ع ل  ه  کسب کرار ت لر اد کنکود دشنش ش   شرک  کرار  کنکود برابری ادشو د ا 

بعیییو کیییوام هییی  دا اد چیییش بییی لر ل ییی یی ج   کنزیییو   خواهزیییو ا   کیییوام اد    ا نعییی ک اللم دا بیی  یییو  ب ینزیییو  ی50 ل ر 

خواهزو ابییییییییینر ار کنزو         ابنوا  سیییییییییی  دبیییییییییزو  بش خواهزو تسییییییییی  بزهزو  ال چش ابزاده ی ا یری  یه  دا   ی  یاد 

  رح ه ی     در  خن ف کز    دا هی   و هظرت   ااشنش ب شزو  هوف دا بش اهوالر   ف  برای خوا د ش  کنزو  

: ح ال کش  ی  ع ل کرا  فرا دبییییزور  اهنن   دا ال ه ش شییییکسیییی  ه    ت    ه ی ستشیییینش ده  کنزو  هیرایی    3

ت   بش ه و احس   اللم ااد و فکر کنزو  ت      ی ا  تنش د کش برای ع    کرا  بره  شه  دا ا د بر ز و   فا  بش هوف

ت   اادا   بییییییییی  ر هک ک شییییییییین یییییییییی د ادشیییییییییو    اک  ی  چش ت ثی اک    تد اد لهوگی  د بش ا نکش  وفاز  اد ا   پر ژر  کنکود 

   ب  فکر کنزو  

:  نظود  ااشییییییی    ک بیییییییری ابزاد برای  ا ب ش ب  خسییییییین ی  ه ا زوی    بییییییی  ر  وای  بی  یی   اد یی برای    4

 ش  ک سعش صیییحزح دا بواهزو  اد اهن  ی جز اک هسییی    اد حیییودک هز ل   ییی  دا  هی  بش ت   ابییی   د دبیییزو  بش هوف

ه ی  و ر   ابییییییییییییی      ت رکز  شییییییییییییین  ب شیییییییییییییزو  بواهزو  ی ب  و  ر د کنزو ت   ک سب ال اهنو   ب  د ششییییییییییییی     ولش  ی

 اهنن   هر ا  

کنزو  هزچ ن ب  ل  ای اادا  اد حیییییییودتی کش ال ه ی   ج وعش جز اک کز    ابییییییینر ار  ی: دشییییییینش        5

کنز  کش ال  ک سعش  ن ب  پراکنور پرهی  کنزو   ک سعش  نس    کی ا  ج ی هیرایی هیس   ا   ب ل ج   ت کزو عرض  ی

  ن   اب   بش  سی ت   اعن  ا کنزو   6-7 ن   خز   ب    ال  ک سعش پراکنور 

 ت     اایشیییییی د دا کش اهو خنش ا و  بردییییییی د   ادل  بی کنزو  ب ینزو اد ج   ادبییییییتد:  وام خوات     ن ب   6

 ب و ک ک بیی  و  کنزو     هز ل بش تغزی  د ش   د اد برت   وادا ااد و  اد حودک هز ل  برای ا     د ال  ک دارحرک   ی

: سیییییییییییر  تنش کنزو   ه زجش دا بش سرااهنور د لگ د  استاد کنزو    ات   ب شیییییییییییو کش   7

 ه زجش هخواهو   هو  ا   ع س   راح  ع االهش اادا  پس  ک ئ  ب شزو لح   هزچ اا   ب  وش یی بی
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 م: نظام والن فصل بیست و هشت

 

 نظام دیالکتیکی مراحل تحول روانی 

 اصول نظام والن 

  روش والن 

 مفهوم مرحله ارنظر والن 

 مراحل تحول والن 

 سایر نکات 

 

 نظام دیالکتیکی مراحل تحول روانی

باید یک نظام  نظام هانری والن رااستوار است.  های پی در پی تعارض و گشایشاین نظام براساس وهله

های ن یک نظام مبتنی بر پایهلزمان و از بسیاری جهات موازی نظام گزل دانست. نظام واشناختی همروان

های همتای خود از لحاظ یافتگی است، در عین حال که با نظامشناسی و در نتیجه نشو و نمای عصبی یا نموّعصب

 پذیرش عامل اجتماعی بسیار متفاوت است.

پوشی نکرده است. وی به عنوان عضو حزب کمونیست فرانسه به فعالیت سیاسی عالیت اجتماعی چشموالن از ف

بینی )مشاهدۀ داخلی( والن علیه روش درونها سهیم بود. پرداخت و در نهضت پایداری فرانسه علیه نازی

مبانی فکر در » در کتاب کرد و به توصیف شرایط بررسی عینی هشیاری پرداخت. شناسی سنتی قد علمروان

گیرد که بین فکر کودک و فکر بزرگسال از کند و نتیجه میتحول هوش کالمی را بررسی می« والن»، «کودک

پذیرد، و اگر فکر وی های فکری بزرگسال را میلحاظ محتوایی تفاوتی وجود ندارد و کودک از آغاز، زبان و روش

 د استعدادهای بزرگساالن است.از فکر بزرگسال متمایز است بدین دلیل است که فاق

 اصول نظام والن

گیری و تغییر و تحول روانی را ابتدا بر سه اصل های کنشی فعالیت انسان، شکلنظام والن با توجه به اهمیت جنبه

 استوار ساخته است:

 ای هگیری سازمان روانی، در گذر از مرحله، از لحاظ زمینهکنشی، شکل بنابر اصل تناوبکنشی:  تناوب

ازماندهی سعاطفی و شناختی ناپیوسته است. به عبارت دیگر مراحل متناوباً بر پایه شناختی یا عاطفی 

 معرف تناوب مرکزگریزی و مرکزگرایی در سیر مراحل است. شوند و این خودمی
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 های : بنابر اصل غلبه کنشی در جریان تحول در چارچوب هر مرحله، فعالیتی که بر فعالیتغلبه کنشی

 دهنده آن مرحله است. گر غلبه دارد، شکلدی

 :های تمایز و توحید است، هر مرحله به بنابر اصل تمایز و توحید، تحول دربرگیرنده وهله تمایز و توحید

 دهد.شود، پایان میای که مرحله جدید نامیده میهای ناشی از تمایز، با توحید بخشیدن به گسترهتعارض

شناختی و فیزیولوژیک تبیین کرده است. اما روانی را با سبکی نزدیک به سبک عصبوالن با این سه اصل، تحول 

تر در پنج اصل خالصه شناختیبا دگرگونی در مفاهیم، والن اصول نظام خود را با صراحت بیشتر، یا بیانی روان

 کرده است: 

ه یک مرحله بعدی تحول پیوسته نیست. یک مرحله شناختی یا عاطفی جای خود را ب :پیوستگیعدم -1

 دهد.که دارای بافتی متفاوت با مرحله قبلی است، می

هایی است که در فرد به وجود به نظر والن وحدت شخص مقدم بر تغییرات و تفاوت: وحدت شخص -2

ماند، شخص است و گسستگی وان یک واحد پابرجا میها همواره به عنآیند. آنچه در تمام مراحل و دورهمی

 سازد.ها این وحدت را متزلزل نمینسبی یا قوت و ضعف مؤلفه

شوند، بلکه سازمان روانی های جدید و قدیم بر روی هم انباشته نمیتغییرات و دگرگونی: پویایی تحول -3

س حاصل تغییرات تراکم نیست، آنچه یابد. پمی شود، نظام جدیدی استقرارهر بار که دستخوش تحول می

 گردد.ای بنا میتازه یابد و مرحلهبه وجود آمده با تغییرات جدید توحید میقبالً 

ها از کل ها، اعم از حرکتی، عقلی یا هیجانی، سوگیری جریانبه نظر والن در تمام زمینه: سوگیری تحول -4

 تمایز در جهت تمایز یافتن است.بی

پذیر نیست و باید به یافتگی دستگاه عصبی بدون مشارکت محیط امکاننموّ: فتگی و محیطیانقش نموّ -5

یابد محیط نقش خود را ظاهر سازد، یعنی شرایط الزم را برای تجربه خود ادامه میموازات نموّی که خودبه

 امکانات جدید فراهم کند.

 روش والن

های مستمر بالینی دنظر داشته است، اما فعالیتمطبیعی را های خود روش مشاهده ساده در علوم والن در بررسی

به طور  ست.اهای متداول دیگر نگه داشته ها، او را در گرایش بالینی در عین مرور روشبررسیو تمرکز در تک

بررسی تکو شناختی، مشاهده ساده، مقایسه آسیب کرداستفاده میها آن از والن هایی کهروشعمده خالصه 

 بود. بالینی
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 مفهوم مرحله از دیدگاه والن

گیرد، اما به یوالن از لحاظ پذیرش نشو و نمای عصبی، به عنوان عامل تحول روانی، هم ردیف گزل قرار م چهاگر

گیرد. برای والن مرحله، یک دلیل پذیرفتن عامل محیط و نقش برتر آن در پدید آوردن تغییرات، از او فاصله می

مفهومی دیالکتیکی است. یک فرآیند تعارض و  نیست، مرحله دارای ی روانی و به معنای قراردادیوهله از گستره

ضح و با مرزهایی مشخص، در نظام والن، مراحل به صورتی واگرایند. گشایش است، تمایزها سرانجام به توحید می

شوند. هر مشاهده میها آن ای درهای پیچیدهآمیختگیها و درهمآیند. تداخلمانند نظام پیاژه، در پی هم نمی

یابد و از راه یک فعالیت غالب که جای خود را در مرحلۀ بعد گیرد و در آینده ادامه میته ریشه میمرحله از گذش

افتن یک یهمانطور که ذکر شد مرحله در نظام والن، با پایان  شود.فعالیت دیگری خواهد داد، مشخص میبه 

ز در مرحله بعدی مشهود است و از ر مرحله قبلی و استطاله آن هنودشود، بلکه ریشه آن مرحله قبلی آغاز نمی

از خالل این مراحل، بر اثر رشد داخلی و گردد. شناسان دیگر متمایز میاین لحاظ درباره مفهوم مرحله از روان

گردد و با تغییرات کیفی تأثیر محیط، تحول کودک به صورت ناپیوسته و مملو از تناقضات و تعارضات ظاهر می

 هایی همراه است.ها و جهشهدر رفتار کلی فرد و استحال

 مراحل تحول

( 2مرحله برانگیختگی حرکتی  (1وجود دارد که عبارتند از:  رحمی، شش مرحلهدر نظام والن پس از مرحله درون

 ی ( مرحله نوجوان6ای ( مرحله مقوله5گرایی ( مرحله شخصیت4رکتی ح -( مرحله حسی 3پذیری هیجان مرحله

 ( مرحله دوره درون رحمی)ها این دوره را کودک در رحم قرار دارد. بعضی :زندگی جنینی و فتوسی

 (3جنینی  (2جنینی پیش (1گیرد. شناسی کمک مییستکنند و والن هم از زبه سه دوره تقسیم می

مادر برآورده  ماه به بعد(. جنین )کودک( در این دوره به حالت انگلی است و نیازها از طریق 4فتوس )از 

های زندگی و ییکی از ویژگاین مرحله را همزیستی مادر و کودک )زندگی انگلی( باید نامید. شود. می

 حالت انگلی ارضای صددرصد نیازهای اوست.

رحمی جای خود را شناختی زندگی درونوابستگی زیست ماهگی(: 3برانگیختگی حرکتی )از بدو تولد تا  -1

رحمی به محیط و به مادر که این بار دهد. نیازهای کودک برخالف زندگی درونبه برانگیختگی حرکتی می

های کودک به تدریج از سطح فیزیولوژیک به سطح بدن او از کودک جداست، وابسته است. واکنش

های این شوند. فعالیتن تجلیات روانی کودک در حرکات وی مشاهده میدارند. نخستیشناختی گام برمیروان

شود در این مرحله برخالف مرحله قبل ارضای نیازها به صورت خودکار انجام نمیاند. مرحله متوجه جهان برونی

ایی هگیرد، آن وقت است که کودک با رنج انتظار و محرومیت آشنا خواهد شد، رنجو گاهی با تأخیر صورت می

های سادۀ عضالنی و ریزیهای اخیر، برونتشنج، انقباض، فریاد و جز آن است. واکنشها آن که جلوۀ برونی
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های حرکتی خالص هستند. این حرکات برانگیخته دارای هدفی برونی نیستند. نخستین تجلیات برانگیختگی

ن چیزی است که گواه زندگی همۀ آ« والن»شوند که براساس گفتۀ روانی کودک در حرکاتش مشاهده می

اند و متقابالً بر یکدیگر روانی کودک و ترجمان کامل آن است. در مفهوم والنی تحول، هوش و عاطفه همگام

دهد که شکل فیزیکی های متفاوتی را نشان میدر مرحله برانگیختگی حرکتی کودک حرکتگذارند. اثر می

شود )محدودیت دارد(. اس نیاز او باعث ارضای صددرصد او نمیدارند اما دلیلش روانشناختی است. لزوماً احس

شود. تشنج و کند، درنتیجه باعث دلبستگی میاولین نیازهای تدارک در این دوره است. نیاز به مادر پیدا می

اگر نیاز کودک کم برآوره شود و نتواند  انقباض به علت محرومیت کودک است. این برانگیختگی ناهشیار است.

شود و برانگیختگی زیاد ها روی هم جمع میدر شیرخوارگاه باشد( محرومیتمثالً جا شود )ضا هم جابهدر ف

ها هستند که حتی بدتر سایکوپاتها آن رسد. )ازشود: سروصدا و در نوجوانی به اختالل سلوک میایجاد می

 .کند(کنند. اختالل سلوک احساس گناه میاحساس گناه هم نمی

 شود، و متوجه جهان بیرونی است. تر می، نیازها روانشناختی2حله نکته: در مر

پذیری ریشه در مرحله برانگیختگی حرکتی دارد و از حدود دوماهگی هیجان ماهگی(: 6تا  3پذیری )هیجان -2

شود. این مرحله از نظر والن مرحله همزیستی عاطفی شود، ولی گسترش آن از سه ماهگی فراگیر میآغاز می

های صوتی و ریزیخورد. برونرحمی در کودک به چشم میبا محیط است که پس از همزیستی بدنی درون

های تمایزیافته های حرکتی توجه همان نیازهای کودک هستند که بیش از پیش به صورت هیجانواکنش

 آیند. درمی

رسد و به وسیلۀ غلبۀ شده و در شش ماهگی به اوج خود می ماهگی آغاز 3-2پذیری در حدود مرحلۀ هیجان

االت هیجانی بر حاالت ه توجه کودک به درون خودش است. حشود. در این مرحلحاالت هیجانی مشخص می

ها آن دهد و هیجاناتکند و کودک نسبت به هیجانات دیگران واکنش نشان مییدا میپروانی غلبه  -حرکتی 

کند، بنابراین به بچه باید هیجان داد. رابطه سرد کند بعد آن را برونی میکند، و چون درونی میرا درونی می

و صحبت کند و امادر موقع شیر دادن لبخند بزند، با مثالً نیست  بدون هیجان )بدون زبان بدنی( رابطه خوبی

 گویی کنیم(.توانیم قصهپذیری کودک میبرای افزایش هیجان... )

 مرحله توجه به جهان درونی و گسترش آن است.دوره همزیستی عاطفی با محیط و پذیری، هیجان مرحله

دهد. این همزیستی بصورت یک همزیستی عاطفی مینوعی همزیستی با محیط، حساسیت کودک را افزایش 

بدین ترتیب یک زمینۀ هیجانی  شود.رحمی مشاهده میواقعی است که پس از همزیستی جسمانی دورۀ درون

شود که در آن حرکات، بازخوردها، و اطوار کودک که ترجمان نیازهای وی هستند، واقعی تشکیل می

پذیری مرحلۀ هیجان پذیرند.های اخیر تغییر میکند، و براساس واکنشهایی در اطرافیان وی ایجاد میواکنش

های حرکتی مرحلۀ برانگیختگی نیز هیجان ریزیشود زیرا در بروناز مرحلۀ برانگیختگی صراحتًا تفکیک نمی
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شوند، های حرکتی تبدیل به وسایل بیان میریزیقابل مشاهده است. وقتی تحت تأثیر محیط انسانی برون

 شود.پذیری آغاز میحلۀ هیجانمر

افی کموقعی که مغز میانه، و مخصوصاً قسمتی که از قشر بصری و جسم مخطط تشکیل شده است، به رشد 

ای برای تقلیل فزون آید. تنود منبع هیجان است. هیجان وسیلهبرسد، هیجان به صورت یک مرحله درمی

انی، فقط در شرایط محیط انسانی به ان تظاهرات روپذیری، یعنی هیجان به عنومرحلۀ هیجان تنودی است.

آید، بنابراین مستلزم زندگی اجتماعی است. هیجان بین کودک و محیط او یک رابطۀ عاطفی فوری وجود می

ای از هشیاری که منحصراً در توان گفت که هشیاری با هیجان آغاز شده است. اما گونهکند. میبرقرار می

رسد که علت کنند و به نظر میست، تغییراتی که شرایط این هشیاری را تعیین میتغییرات بدنی متمرکز ا

 وجودی آن هستند.

والن آن را در اصل با اصطالح خاص خود مرحله  سالگی(: 3ماهگی تا  6کتی )حر -فعالیت حسی  -3

و برخالف مرحله قبلی با  کندر آن کودک به حس و حرکت توجه میدحرکتی نامیده است که  -حساسی 

ها دستکاری حالت اکتشافی با توجه به دنیای برونی همراه است. به دلیل نشو و نمای تدریجی مراکز عصبی،

رسند. اما این نتیجه محدود است و در حد مبادله در های کودک در جهان برونی به ثمر میو دخل و تصرف

یابد و رفتن و مبادله کالمی تداوم می سپس با راهفضای نزدیک، یعنی فضای در حد طول دست اوست. 

 یابند.ها برای او کاهش میفاصله

مانی آغاز در این مرحله برخالف مرحلۀ قبل کودک کاماًل به سوی دنیای برونی متمایل است. این مرحله ز

ر أثیحرکتی کودک تحت ت -سی حدهد. فعالیت شود که کودک به شیء به خودی خود واکنش نشان میمی

رسند، ترغیب های وی به نتیجه میشود. به عبارت دیگر وقتی دستکارینامند، متنوع میمی« قانون اثر»آنچه 

رسند: های کودک به نتیجه میشود تا همان حرکت را برای به دست آوردن اثر جدیدی تکرار کند. دستکاریمی

ی که شعاع آن فقط به اندازۀ طول دست است، زدیک، یعنی فضاینای که کافی نیست زیرا از فضای ولی نتیجه

یابد. ه دو فعالیت دیگر، یعنی راه رفتن و حرف زدن تداوم میحرکتی از را -فعالیت حسی  روند.فراتر نمی

 گردد.کشف این فضای متحرک موجب کشف اشیاء جدید و بهتر شناختن سایر اشیاء می

اند. فعالیت مرحلۀ رکتی کامالً متفاوت و متناقصح -پذیری و مرحله حسی ، مرحلۀ هیجان«والن»از لحاظ 

. به عبارت نخست، بر بنا شدن آزمودنی متکی است و فعالیت مرحلۀ دوم به تفحص دنیای برونی اختصاص دارد

 دهد.های ارتباطی میود را به کنشخهیجانی جای  -های تنودی دیگر غلبۀ کنش

شود و مسئله ی از سر گرفته میتوجه به زندگی درون :(سالگی 6تا  3) گراییطلبی یا شخصیتتشخص -4

ر است، از غنا و استقالل بیشتری است و وجود شخص، مقدم بر امور دیگ« من»اصلی آن برخوردار ساختن 

 سه زیر مرحله وجود دارد: 
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  :گیری من در این زیرمرحله آشکارتر است و کودک قادر شکل تضاد و وقفه: زیرمرحلهزیرمرحلۀ اول

عی کودک و تضاد حاصل را تحمل کند. حالت نفی یا امتناع بازخورد طبی« مال من»یا « من»است بگوید 

« من»توان در چگونگی استفاده از ضمائر شخصی مشاهده کرد: هشیاری کودک نسبت به خود را می است.

گرایی در این زیرمرحله حرکت شخصیت آورند.دست میای واقعی خود را بهاز این پس معن« مال من»و 

ای شود و انگیزهگر میگری، مقابله و تناقض با محیط جلوهبه صورت یک بحران تضادورزی حاکی از منفی

سر ندارد. این نخستین بحران شخصیت در کودک است. جز به دست آوردن استقالل عملی در پشت

« شخصیت»دهندۀ هشیاری نسبت به خود و به وجود آمدن غازگر مرحلۀ کنونی، نشانآ« بحران تضاد»

گوئی و است: بحرانی که سرآغاز این مرحله است بحران تضادورزی منفی است که در آن کودک به تناقض

پردازد بدون آنکه انگیزۀ دیگری جز به کرسی نشاندن استقالل عمل و مقابله با افراد محیط خود می

 موجودیت خویش داشته باشد.

شود.  گیرد دچار تضاد میکودک هرگاه بین ثبات خود )خود ارزنده سازی( و دستورالعمل بزرگترها قرار می

گویند که در اثر استمرار تضاد به آن به حالتی می وقفه رسد.ی وقفه میاگر تضاد حل شود به مرحله

باشد یا با وجود احساسات نتواند درست رفتار کند )مهم  تواند موفقرسد و با وجود استعدادهایش نمیمی

 ل برسد.بتواند بین دستورالعمل و ثبات خود به تعادباید  کودکاین است که انسان به وقفه نرسد(. 

 سازی و ارزندهگرایش به خود« من»در این مرحله  سن لطف یا دلربایی: زیرمرحله: زیرمرحلۀ دوم

ا ارضاء رترتیب بتواند خود را تحسین کند و احساس خوددوستداری خویش تأیید دیگران دارد، تا بدین 

گوید که توجه شدید کودک به خود، بدون ایجاد اضطراب، ناامیدی و تعارض نیست. نیاز به نماید. والن می

ص ناپذیر دلبستگی به اشخاشود، انزوایی که در تعارض با میل مقاومتتأیید خود، با ترس از انزوا مواجه می

شوند های اخیر موجب میرویی نیز هست. تناقصسن کم« سن لطف»گیرد. بدین دلیل است که قرار می

 دهد، بپردازد.سازی آنچه در اطرافیانش ارزنده یا مفید تشخیص میکه کودک به خود باز گردد و به درونی

ضطراب ایگری ببیند. کودک سعی دارد دیگران را مجذوب و فریفته خود سازد و ارزش خود را از چشم د

رویی حله کمو گاه تعارض و نومیدی با این دلبستگی طبیعی همراه است و در نتیجه این زیرمرحله، زیرمر

 گیرند.نیز در این زیرمرحله شکل میها عقده نیز هست. به نظر والن

شود ماده میپذیری آشود و آن برای انضباطدر این زیر مرحله حالت گوش به فرمانی در کودک زیاد می

استفاده شود( شود(. اگر این سن استمرار زیادی پیدا کند و افراطی شود )سوء)برای سن مدرسه آماده می

 سازی به کودک داد.هشود. باید اجازه خودارزندهای روانی میکودک دچار عقده

 :نی دارد.تقلید الگو، نقش اساسی در درک درونی جهان برو زیرمرحله سوم: زیرمرحله تقلید نقش 

های )قواعد( دیگران را به شکل تقلید کردن رفتارشان افتد و دستورالعملتقلید در غیاب الگو اتفاق می
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کند تا با تقلید جای دیگری را بگیرد. در اینجا تقلید مانند مرحلۀ قبل، کودک کوشش می کند.درونی می

آید و به تحول ها در میبرداری یا برداشتی از حرکات ساده نیست بلکه به صورت تکرار نقشیک نسخه

ر، وابسته شخصیت کودک براساس میل به پیروزی و مالکیت از یکسو و نیاز به ارتباط و اطاعت از سوی دیگ

 است. 

داند و بین این دو بر که فروید حسادت جنسی را نقطۀ آغاز و الگو یا فرامن را نقطۀ پایان می در حالی

ای که عقیده دارد که در تقلید، لحظه« والن»کند، شوند تأکید میگرایی میهایی که منتج به واالییندامت

یابد: او مغلوب یمبر زمانی است که خود را باز شود مقدم کودک دیگری را جذب کرده و مجذوب وی می

جنسی  است قبل از آنکه غالب شود. وانگهی پدر تنها موضوع مورد تقلید کودک نیست همچنان که حسد

گرایی است که کودک به به گفتۀ والن فقط با گذشتن از مرحلۀ شخصیت باشد.نیز تنها انگیزۀ وی نمی

 یابد.بازخوردی عینی دست می

ای در وجود آمدن توانایی تازهدهد، بهآنچه ظهور این مرحله را خبر می :سالگی( 11تا  6ای )فکر مقوله -5

کار دربارۀ آن به« دقت»نامد و معموالً اصطالح می« انضباط فکری»ه والن آن را ساله است ک 6-7کودک 

شود، آغاز میها آن مرحله بادر استقرار توجه و احراز انضباط ذهنی، یعنی خصایصی که این  رود.می

فکر  درآمیختگی مداوم شرایطی که مبنای عضوی و شرایطی که پایۀ اجتماعی دارند، وجود دارد. در

شدگی بین فاعلی و عینی و عدم تمایز سطوح مختلف ذهنی که با ناتوانی در تحلیل همادبین، هنوز درهم

ای یعنی در خالل تحول کودک از شش تا نه سالگی، هشود، حاکم است. اما از مرحلۀ مقولو تألیف تعبیر می

 پیوندد.وقوع میهایی بهیافتگییک سلسله تمایز

انوادگی یعنی مدرسه، در گستره خ -قبلی در این مرحله نیز تحت تأثیر جوّ برون  گرایی مرحلهشخصیت

شرایط خاص  را بادهد. کودک رفتارهای خویش های محیط جدید تغییر شکل میها و انضباطدوستی

آموزد که دارای شخصیتی چندظرفیتی است. این تمایزیافتگی در قلمرو دهد. در نتیجه میتطبیق می

« چند ظرفیتی»آموزد که خود را به عنوان شخصیتی کودک می شود.ادراک و شناخت نیز پدیدار می

 بشناسند و رفتارهای خویش را با شرایط خاص تطبیق دهد.

ها به جای آنکه در هر پیوندد. خصوصیات اشیاء و موقعیتادراک و شناخت به وقوع میتحول در زمینۀ  

ها، تمایزها گردند و در نتیجه مقایسهبندی میمجموعه با یکدیگر مشتبه شوند، به تدریج شناسایی و طبقه

ظرفیت  ست ازاکه عبارت « ایفکر مقوله»سازند. بدین ترتیب های منطقی را ممکن مییسازو درون

و براساس بیان ها آن اشیاء، توصیف خواص مختلف ختلفمخواص ها براساس کیفیات و بندیتغییر طبقه

 یابد.در سازمان روانی استقرار میکند و ، مشتبه نساختن نامتغیرها، ظهور می«پیاژه»
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بندی اشیاء هیل و طبقها برای شناخت، تحلهای فکری بعدی است، چرا که مقولهاین مرحله پایه گسترش

در این مرحله از نظر والن توجه کودک دوباره  سازند.های تبیین علمی را فراهم میضروری هستند و پایه

ای(. ویژگی مهم این شود )مقولهشود. از حالت انفعالی تبدیل به حالت شناختی میمعطوف به درون می

انده(. این مرحله با دوره نهفتگی و تقلیدپذیری را گذر پذیری کودک است )چون سن لطفسن انضباط

 فروید مطابقت دارد.

بندی گیرد. طبقهدر این مرحله به خوبی شکل می شناختی کودک -گوید نظام روانی والن مثل پیاژه می

 ور در این مرحله است.های اشیاء و بازسازی منطقی امویژگی

گردد. غاز میتحول طبیعی، نوجوانی نیز آدر گذار از کودکی به بلوغ و نوجوانی(: نوجوانی یا بلوغ ) -6

سازد. بحران شخصیت همانند آنچه در سه ها کودکی را از بزرگسالی جدا میاین مرحله با انبوهی از بحران

های نوجوان شود و در صف اول فعالیتتر در اینجا از سر گرفته میسالگی شاهد آن بودیم با ابعادی گسترده

ن فکر خویش است، نوجوان مرتباً به دنبال اثبات وجود خود و به کرسی نشاند با آنکه کند.خودنمایی می

 شود.ای متوجه حالت علمی میالطبیعهفکر وی در آخرین مرحله از حالت ماوراء

ای با جهتی معکوس بین ظهور شخصیت در سه سالگی و توحید نهایی آن در مرحلۀ کنونی، مرحلۀ مقوله

شود: بجای از میدارد. بدین ترتیب مرحلۀ بلوغ و نوجوانی با تغییری اساسی آغ و همراه با غلبۀ عقلی قرار

و اشتغاالت شخصی قرار « من»اند، نیازهای هایی که به سوی دنیای برونی متمایلغلبۀ اعمال و کنجکاوی

شکل ای هوش برای استقرار شخصیت ضروری است و امکان این استقرار از راه تگیرند. ولی شبکۀ مقولهمی

 شود.نامد، فراهم میشخصیت چند ظرفیتی می« والن»آنچه 

یابی و با پدید آمدن بحران بلوغ نوعی حرکت ناگهانی بازگشت به سوی خود، قطع تعادل قبلی و ارزش

گردد. امری که به حالت سردرگمی، اضطراب، های زندگی روانی ظاهر میبازنگری مجدد همۀ زمینه

شود که از شود و نهایتاً به توحید یافتگی جدیدی منجر میاسات منجر میدوسوگرایی بازخوردها و احس

 شود.در این مرحله عقده ادیپ نو می گردد.خالل آن شخصیت بزرگسال پدیدار می

ین یکدیگر در این مرحله به طور مداوم گرایش مرکز گریز یا شناختی و گرایش مرکزگرا یا عاطفی جایگز

گریز یا شناختی و گرایش مالحظه شد در مراحل تحول در نظام والن، گرایش مرکزطور که همانشوند. می

  پذیر سازد.آنکه وحدت شخص را خللشوند، بیمرکزگرا یا عاطفی متناوباً جانشین یکدیگر می

 سایر نکات

 توجه به نقش مهم محیط در رشد توسط والن است. والن و گزل دیدگاهترین تفاوتهای یکی از مهم 

 ای عادی است و نوعی اثبات خود )کسب استقالل( است.لجبازی کودک در سه سالگی 
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  کند.سالگی و سپس در نوجوانی بروز می 3در نظام والن بحران شخصیت ابتدا در 

  می. شوند( کیفی است نه کهای جدید و قدیمی تنیده میپویایی تحول )ساخت –اصل وحدت خود 

 رگسالی و پیری تا مرگ را مطرح کرد.والن دو دوره تحولی تولد تا بز 

 اصل تناوب کنشی، غلبه کنشی و اصل تمایز  3شناختی است. وی در ابتدا های عصبمبتنی بر پایه نظام والن

 .اصل گسترش یافت 5و توحید را مطرح کرد، که بعدها به 
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  سؤاالت:

 

 (90مطابقت دارد؟ )سراسری ای در نظر والن با کدام وهله فکر مقوله -1

 ( حسی حرکتی 4 ( تضاد و وقفه3 ( سن مدرسه2 ( نوجوانی1

 (90لیل اصلی بر انگیختگی حرکتی کودک در نظام والن جیست؟ )سراسری د -2

 ( کشف فضای متحرک 2 های فیزیولوژک( کنش1

 ( عدم همزیستی عاطفی و هیجانی        4 ( تأخیر در ارضای نیاز و محرومیت3

 (91صل وحدت و هویت شخص مربوط به نظریه کدام روانشناس است؟ )سراسری ا -3

 ( اریکسون4 ( گزل3 ( پیاژه2 ( والن1

 (91لیل اصلی بر انگیختگی حرکتی کودک در نظریه والن چیست؟ )سراسری د -4

 ( کشف فضای متحرک2 ( همزیستی عاطفی و هیجانی1

 و محرومیت ( تأخیر در ارضای نیاز4 ( کنش فیزیولوژیک3

 (91آید؟ )سراسری ای به وجود میدراک مال من در چه وهلها -5

 ای( سن مقوله4 ( مدرسه3 ( تقلید پذیری2 ( تشخص طلبی1

 (92نیست؟ )سراسری  های وهله شخصیت گراییر نظر والن کدام فرآیند جزء فرآیندد -6

 دلربایی( سن لطف یا 4 ( تقلید نقش3 ( فکر مقوله ای2 ( تضاد و وقفه1

گرایی در مسیر مراحل رشد در کدام یک از اصول نظام تحول روانی والن مورد مرکز مرکزگریزی و -7

 (92توجه قرار گرفته است؟ )سراسری 

 ( اصل تناوب کنشی4 ( اصل عدم پیوستگی3 ( اصل تمایز و توحید2 ( اصل غلبه کنشی1

بازخورد طبیعی کودک، حالت نفی یا امتناع ه اعتقاد والن درکدام مرحله از شخصیت گرایی، ب -8

 (93است؟ )سراسری 

 ای( فکر مقوله4 ( تقلید نقش3 ( سن لطف2 ( تضاد و وقفه1

 (90دام عبارت بر اساس نظر والن صحیح نیست؟ )سراسری ک -9

 ( دستگاه روانی دارای تحول پیوسته نیست. 1

 ( اصل وحدت شخص بیانگر احساس هویت واحد است.2

 ( اصل جهت رشد، بیانگر تحول از تفاوت یافتگی به کل است. 3

  ( اصل جهت رشد، بیانگر تحول از کل به تفاوت یافتگی است.4

http://www.kayhanravan.ir/


 

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

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

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

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

 ها: پاسخ

 

 2. گزینه 1 

 رحمی شامل شش مرحله است:نظام والن بعد از مرحله درون

های کودک به است. واکنشحیط و به مادر وابسته مهای کودک به نیاز مرحله برانگیختگی حرکتی: -1

دارند و نخستین تجلیات روانی کودک در تدریج از سطح فیزیولوژیک به سطح روانشناختی گام بر می

 اند.های این مرحله متوجه جهان برونیشود. فعالیتحرکاتش مشاهده می

مزیستی عاطفی هریشه در مرحله قبل دارد. از نظر والن این مرحله  ماهگی(: 6تا  3هیجان پذیری )  -2

ونی و ای برای تقلیل فزون تنودی است. در این مرحله توجه به جهان دربا محیط است. هیجان وسیله

 گسترش آن است.

این مرحله با حالت اکتشافی با توجه به  سالگی (: 3ماهگی تا  6رکتی ) ح -مرحله فعالیت حسی  -3

های کاریفها و دخل و تصراکز عصبی، دستکاریدنیای برونی همراه است. به دلیل نشو و نمای تدریجی مر

 رسند. اما این نتیجه محدود و در حد مبادله در فضای نزدیک است. کودک در جهان برونی به ثمر می

 کند.سالگی و سپس در نوجوانی بروز می 3نکته: در نظام والن بحران شخصیت ابتدا در 

ی. مسئله اصلی در این مرحله برخوردار جه به زندگی درونتو سالگی (: 6تا  3گرایی ) مرحله شخصیت   -4

 جود دارد:وزیر مرحله  3ساختن من از غنا و استقالل بیشتر است و وجود شخص مقدم بر امور دیگر است. 

 :گیری من در این زیر مرحله آشکارتر است و کودک قادر استشکل زیر مرحله تضاد و وقفه 

عی کودک حاصل را تحمل کند. حالت نفی یا امتناع بازخورد طبیو تضاد « مال من»یا « من»بگوید 

گری، گرایی در این زیر مرحله به صورت بحران تضادورزی حاکی از منفیاست. حرکت شخصیت

ان دست آوردن استقالل است. این نخستین بحراش بهمقابله و تناقض با محیط است و انگیزه

 شخصیت در کودک است.

 هدف کودک جذب دیگران است و ارزش خود را از چشم دیگری ا دلربایی:زیر مرحله سن لطف ی 

، زیر بیند. اضطراب و گاه تعرض و نومیدی با این دلبستگی طبیعی همراه است. این زیر مرحلهمی

 گیرند.مرحله شکل میها در این زیررویی نیز است. عقدهمرحله کم

 :در درک درونی جهان برونی دارد.تقلید الگو، نقش اساسی  زیر مرحله تقلید نقش 

آموزد که خود را به عنوان کودک میسالگی (:  11تا  6ای ) سن مدرسه ( ، ) مرحله فکر مقوله -5

دراک اهای خویش را با شرایط خاص تطبیق دهد. تحول در زمینه شخصیتی چند ظرفیتی بشناسد و رفتار

ها بر اساس کیفیت اشیاء و بندیظرفیت تغییر طبقهای عبارت است از دهد. فکر مقولهو شناخت روی می

ای در کودک وجود آمدن توانایی تازهدهد بهه را خبر میها. آنچه ظهور این مرحلتوصیف خواص مختلف آن

برد. این مرحله کار مینامد و معموالً اصطالح دقت را در مورد آن بهاست که والن آن را انضباط فکری می

دهد.کودک های محیط جدید تغییر شکل میها و انضباطخانوادگی در گستره دوستیونجو بر تأثیرتحت 

 ظرفیتی است.شود که دارای شخصیتی چندمتوجه می
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 سازد.ها، کودکی را از بزرگسالی جدا میمرحله نوجوانی یا بلوغ: این مرحله با انبوهی از بحران -6

 3. گزینه 2 

ها به ازرحمی ارضای نیکودک در نظام والن این است که چون در مرحله دروندلیل اصلی مرحله برانگیختگی 

گیرد، در نتیجه کودک با رنج انتظار و محرومیت آشنا شود و گاهی با تأخیر صورت میصورت خودکار انجام نمی

های ساده زیریها برونانقباض، فریاد است که این واکنشتشنج، ها آن هایی که جلوه بیرونیخواهد شد، رنج

 های حرکتی خاص هستند. این حرکات دارای اهداف بیرونی نیستند.عضالنی و برانگیختگی

 1. گزینه 3

 والن اصول نظام خود را در پنج اصل خالصه کرد:

رای تحول پیوسته نیست. یک مرحله شناختی یا عاطفی جای خود را به مرحله بعدی که دا عدم پیوستگی:

 دهد.بافتی متفاوت با مرحله قبلی است می

آید. آنچه هایی است که در فرد به وجود میبه نظر والن وحدت شخص مقدم بر تغییرات و تفاوت وحدت شخص:

ماند، شخص است و گسستگی نسبی یا قوت و واحد پابرجا میها همواره به عنوان یک در تمام مراحل و دوره

 سازد.ها این وحدت را متزلزل نمیضعف مؤلفه

شوند بلکه سازمان روانی هر بار که های جدید و قدیم بر روی هم انباشته نمیتغییرات و دگرگونی پویایی تحول:

 یابد.شود، نظام جدیدی استقرار میدستخوش تحول می

تمایز در جهت ها از کل بیها، اعم از حرکتی، عقلی یا هیجانی، سوگیری جریاندر تمام زمینه :سوگیری تحول

 تمایز یافتن است.

پذیر نیست و باید به موازات یافتگی دستگاه عصبی بدون مشارکت محیط امکاننمو یافتگی و محیط:نقش نمو

زم را برای تجربه امکانات جدید ازد، یعنی شرایط الیابد محیط نقش خود را ظاهر سخود ادامه میبهنموی که خود

 فراهم کند.

 4گزینه  .4

رحمی ارضای نیازها به دلیل اصلی مرحله براگیختگی کودک در نظر والن این است که چون در مرحله درون

هد شد. گیرد، کودک با رنج انتظار و محرومیت آشنا خواشود و گاهی با تأخیر صورت میصورت خودکار انجام نمی

های ساده عضالنی و ریزیها برونکنشتشنج، انقباض و فریاد است که این واها آن هایی که جلوه بیرونیرنج

 . این حرکات دارای هدف بیرونی نیستند.های حرکتی خاص هستندبرانگیختگی

 1. گزینه 5

 .1مراجعه به پاسخ سوال 

 2. گزینه 6

 .1مراجعه  به پاسخ سوال 

 4. گزینه 7

 وانی را ابتدا بر سه اصل استوار ساخت:رگیری و تغییر و تحول والن شکل
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 بیشتر برای حداکثر تسلط مطالعات

یک موضوع  روی این مطالب است و مطالعهدوستان عزیز. عملکرد قدرتمندر در کنکور نیازمند تسلط حداکثری 

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 600: شامل بیش از کیهان رشدکپسول روانشناسی  .1

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

تست طبقه بندی شده مطابق با  500: شامل بیش از کیهان رشد 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

 کیهان:  رشدشناسی فیلم آموزشی روان .4

  شناسی سالمت دانشگاهکنکور، دانشجوی دکتری تخصصی روان 1اسدی رتبه  آقایبا تدریس  (1

 شناسیخوارزمی و مدرس دروس تخصصی روان

 کیهانهای آقای اسدی در درصد از کالس 93رضایت باالی  (2

 به طور اختصاصی برای شماو  HDبا کیفیت  (3

 ای.یک منبع کمکی فوق العاده برای فهم بهتر مطالب. به ویژه برای داوطلبان تغییر رشته (4
 

 :. 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
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