
ی نام او .:   :. بھ نام 

ژه بھای ( حرفھ عل ی مطالعھ یک کھ دانیم می وری مباحث یمطالعھ و ی ی بازه کھ کن ی زما ا نیازمند و کنند می پیدا ادامھ تری  طوال ـــــــــــــ  عمق و ما

ی  ش ند ب ای و ا شیوه د،دار  کھ خا دف اقتضای بھ مراحل، این از کدام ر و دارد مرحلھ چندین) س  ستا بدی. دطلب می را خود خاص ابزار

ان کھ و ــ ی برای عزز، دا ، ی ماده ر در خود، مطالعات آغاز در ا، آن به فهم و مباحث با آشــنا ــ ند ا ســط و شــرح با منا نیازمند در  ســ

ی مراحل در اما کنیم، می توصیھ راای جامع) خالصھای مرجع یا (اعم از کتاب جامع آموز کتب از استفادهغالبًا  ما منظور  این برای کھ  طالعھم پایا

ش داوطلبان چالش کھ یتبھ  ب ن بھ پا و سوال کمک بھبتواند  کھ منب از استفاده شود،مروط می حافظھ در مطالب تث د، جهت بانداوطل ذ   د

د اراتر و موثرتر ســـــــــول بود.  مجموعھ  خوا مت  نوروســــــــایکولوژیدرس ک ات از این درس اســـــــــت کھ بھ  ین ن تبھ ر ( طرفان ی ممر  اخانمحاوی مهم

ــ ۱۴ ــ کنکور و مشــاور تخصــ ــ ارشــد روان هانیک کنکور وزارت بهداشــت در گروه آموز ارشــنا وی  ــ ــ (دا ــ بالی عو یاســمن شــیا لوم شــنا

 ( ســ ی بهز وی و تهیھ، و توســـط تالیف پزشــ ــ ســا رفی دا ــ ارشــد روانخانم پر ت مدرسارشــنا اه تر شــ ــ دا ش  شــنا را اســـت. این ده شـــو

ات مجموعھ شــــامل ــــ دارای ســــواالت صــــورت بھ نوروســــایکولوژیدرس از مباحث مهم  ن  اول ســــودمند اســــت:  جهت دواز مطالعھ آن  کھ اســــت وتاه پا

ا ترن مهم بر مجموعھ این در ،آنکھ شـ کھ ین وری یجنبھ ب ند تر حفظی و تر موردی دارند، کن ژه تأکید سـ -ت پرسـش. دوم آنکھ، حالاسـت شـده و

ــــــــــــ بودن این مجموعھ  ن کھ جهت این ازپا شــــــــــــ راشــــــــــــما  ذ یت برای کشــــــــــــد می چالش بھ و کند می درگ ب  دترارآم بلندمدت ی حافظھ در مطالب تث

د  نظرات، پذیرای میل کمال با باشـــــید. داشـــــتھ عززان شـــــما بزرگ ای موفقیت کســـــب در وچک رچند ســـــه م مجموعھ این کھ امیدوارم. بود خوا

شـــــنهادات شـــــرفت جهت در عززان شـــــما انتقادات و پ یم مجموعھ این پ ـــــ صـــــورت می .بود خوا یح این مجموعھ با روش خا ـــــ د کھ برایمطالعھ    گ

سایت کیهان ( ی آن لطفًا بھ و ان ) بخش www.kayhanravan.irیادگ  مراجعھ نمایید. دانلود رای

 گروه مشاوران کیهان
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ولـوژی نوروسـایـ نکـات ین ـم ان   )معظ(م شنا- ک روان ی دک و ارشد

تیک
اا

پاسوالردیف

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

ا1 است..............ت مبند بافت فاقد مرکزی.، عص اه دست

lllllllll
lllllllll
ll

2
را مرکزی عص اه دردست مبند بافت انجام............  وظایف

د .می د
لیال بافت

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

کدامند؟3 لیال ای سلول  انواع
و ا لیال ودندرو الی ا، لیال میکرو

ا ت وس آس
lllllllll
lllllllll
ll

ست؟4 چ ا لیال ودندرو الی ارعمده  
ای آکسون برای ن میل غالف ساخت

نورون

1



ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ولـوژی نوروسـایـ نکـات ین ـم                         )معظ(م

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

ست؟5 چ ا ت وس آس وظیفھ

ا،انتقال نورون ن ب فضای پرکردن
مناطقی بھ پتاسیم یون مقادیراضا

از شدن ع ما دارند، کم را یون این کھ
ازفضای ا آ وجذب ا ناقل خروج

لوکز ه ذخ تنظیم ، نا س

lllllllll
lllllllll

ست؟6 چ ا لیا میکرو عموظیفھ و ترمیم

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

می شود؟7 نامیده چھ ا لیا میکرو لیوزتجمع

lllllllll
lllllllll
ll

ی8 خو سد فاقد بخش ا است؟- ت کدام مغزی
و  خلفی یپوف شامل بط دور اندام

ورئید شبکھ

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

کدامند؟9 خلفی یپوف ای نورمون رس وازو و ن توس اک

2



ولـوژی نوروسـایـ نکـات ین ـم ان   )معظ(م شنا- ک روان ی دک و ارشد

lllllllll
lllllllll
ll

معناست؟10 چھ بھ دونان عادل
آن وخارج بارمنفی ک سلول داخل

کردن پیدا ت بارمث ک

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

ست؟11 چ تحرک آستانھ
سیل پتا شروع برای الزم شدت حداقل

ار

lllllllll
lllllllll
ll

کنید12 عرف را دیل .قانون
سمی نوروترا نوع یک فقط رنورون

.می سازد

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

ید13 ب نام را اری م ای سمی ین.نوروترا س ل و ابا

lllllllll
lllllllll

ید14 ب نام را ی تحر ای سمی ن.نوروترا ام دو ن، ول یل اس

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

است؟15 ی ا قسمت چھ شامل عنکبوتیھلپتومن و شامھ نرم

lllllllll
lllllllll

است؟16 ی ا قسمت چھ شامل دورال سوب فضای
پرده  و عنکبوتیھ پرده ن ب بالقوه فضای

شامھ ت

3



ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ولـوژی نوروسـایـ نکـات ین ـم                         )معظ(م

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

ست؟17 چ مرتبط غ یدروسفا
مغزی جران سداد علت- ا بھ نخا

بط اه دست شدن ستھ

lllllllll
lllllllll
ll

ست؟18 چ مرتبط یدروسفا
مغزی جران سداد علت-ا بھ نخا

مغزی ع ما جذب نخا- عدم

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

19
مغزی ع توسط- ما جان ای ازبطن سوم........... نخا بطن بھ

راه از می شود............ و جاری ارم چ بطن .بھ
مونرو سیلووس- مجرای قنات

lllllllll
lllllllll
ll

20
مغزی ع توسط- ما ارم چ ازبطن فضای............ نخا بھ

زد می ر .عنکبوتیھ
ا لوش و ماژندی ای سوراخ

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

21
ساخ چھ توسط مرکزی عص اه دردست ن میل غالف ساخت

می شود؟ انجام
لیا الگیودندرو ای سلول

lllllllll
lllllllll
ll

22
ساخ چھ توسط محیطی عص اه دردست ن میل غالف ساخت

می شود؟ انجام
شوآن ای سلول

4



ولـوژی نوروسـایـ نکـات ین ـم ان   )معظ(م شنا- ک روان ی دک و ارشد

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

است؟23 ی ا قسمت  چھ مغزشامل )قسمت3(ساقھ
ه پیازمغزت و مغزی پل مغزی، ای پایھ

النخاع بصل یا

lllllllll
lllllllll

قطعھ24 جزء سوال ای می شود.............  قطعھ ا.محسوب گیج

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

کدامند؟25 راست نیمکره غالب ای ار
اصوات ه ذخ و پردازش ی، فضا تجسم

مندانھ و جامع دیدی و کالمی غ

lllllllll
lllllllll
ll

کدامند؟26 چپ نیمکره غالب ای ار
ه ذخ و پردازش دقیق، و ظرف ای ار

و تجزھ نگرش و کالمی اطالعات
تحلیلگرانھ

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

د؟27 می د انجام را ا بخش  کدام ن ب اطالعات مبادلھ نھ ای پ مغزجسم نیمکره دو

lllllllll
lllllllll

28
قضاوت، استدالل، قشرتجردتفکر، ده برع تحلیل و تجزھ و

.است............... 
ارتباطی
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ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ولـوژی نوروسـایـ نکـات ین ـم                         )معظ(م

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

29
ای ستھ از ی قرمزی در............ ستھ کھ ............ مغزاست

دارد .قرار
مغزی- حرک ای پایھ

lllllllll
lllllllll

می شود؟30 فعال جدید ات حر درانجام راه قشریکدام نخا- راه

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

می شود؟31 فعال شده گرفتھ یاد ات حر درانجام راه قرمزیکدام نخا- راه

lllllllll
lllllllll
ll

32
قشری راه فعالیت ل قرمزی-کن و ده-نخا برع ............... نخا

.است
ھ م

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

قرمزمغزکدامند؟33 ستھ قسمت اختصا ای ار  
حرک )1 حافظھ لمات) 2ضبط بیان
ش )3 قضاوت) 5بازداری) 4انگ

اجتما

lllllllll
lllllllll
ll

34
بھ می تواند ون ونا ات درحر خاص فرد یک کھ اری م ان م

بھ بیاورد دارد.............. دست ی ست .ن
ی شا پ قطعھ ی ی ژن ساختمان

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

افراد،35 دراک حرک حافظھ ه است............ درامرذخ چپ.غالب نیمکره
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ولـوژی نوروسـایـ نکـات ین ـم ان   )معظ(م شنا- ک روان ی دک و ارشد

lllllllll
lllllllll
ll

در36 تولد بدو از ی ار حرک است............. حافظھ شده ی.عبیھ شا پ قطعھ

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

ست؟37 ازچ اح بازتاب ادف ازچشم محافظت
lllllllll
lllllllll
ll

38
ای بخش(قطب بھ )جلوترن مروط ش ب ی شا پ قطعھ
ست؟ چ

ش انگ

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

دارد؟39 بخش کدام را اجتما درقضاوت تاث ین ش یب شا پ قطعھ قشرارتباطی

lllllllll
lllllllll

است؟40 مع چھ بھ تھ س ستاسپاست ن یکنواخت کھ تنو ش .افزا

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

است؟41 مع چھ بھ دیتھ تنوسرژ یکنواخت ش افزا
lllllllll
lllllllll
ll

کدامند؟42 یک اسپاس ف مراه ای عالمت
و وتری ای رفلکس شدت ش افزا

ی س باب عالمت

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

43
افراد رفلک ی از یک اسپاس ف رفلک ی تمایز وجھ

ست؟ چ ی اضطرا
بازتاب برگشت زمان بودن وتاه

7



ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ولـوژی نوروسـایـ نکـات ین ـم                         )معظ(م

lllllllll
lllllllll

کدامند؟44 رمی راه صدمھ علت بھ ف یخصوصیات س باب ، رفلک ی تھ، س اسپاست

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

45
ازعالئم بر و ی شا پ قطعھ عھ ضا ازعالئم ............ ع

دارند م بھ ی ا .شبا
وفری اسک

lllllllll
lllllllll
ll

46
ازعالئم ری ظا ش آرا بھ توجھ وعدم وخودمحوری سندی خود

در .است................. اختالل
ی شا پ قطعھ قشرارتباطی

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

47
مغز قسمت کدام اختصا ای ارکرد از حرک حافظھ ضبط

می باشد؟
ی شا پ قطعھ

lllllllll
lllllllll

است؟48 کدام یانھ ای آ قطعھ اختصا عمل ین م یم تفکرفضا

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

است؟49 مغزی لوب درکدام ب ازآس نا طرفھ، یک يانھی توج آ

lllllllll
lllllllll

می شود؟50 مغزایجاد بخش کدام عھ اردرضا ان يانھپدیده آ

8



ولـوژی نوروسـایـ نکـات ین ـم ان   )معظ(م شنا- ک روان ی دک و ارشد

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

محل51 ای یانھ آ قطعھ قدامی وعرو.است.............. قسمت پوس ای حس افت در

lllllllll
lllllllll

درکجاست؟52 ا چشم ارادی ی ن ما ات مغز مرکزحر ی شا پ درقطعھ

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

درکجاست؟53 ا چشم ارادی غ ی ن ما ات مرکزحر
ای یانھ آ قطعھ ی تحتا خلفی ای ان در

است سری س قطعھ ی .درنزدی

lllllllll
lllllllll
ll

ست؟54 چ یک اپتوکین ستاگموس ن
یک دارای کھ ا چشم منظم حرکت
است سرع مرحلھ یک و آرام .مرحلھ

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

نیمکره55 ای یانھ آ قطعھ با غلبھ ای یانھ آ راست.است..........  درقطعھ

9



ان شنا- ک روان ی دک و ارشد ولـوژی نوروسـایـ نکـات ین ـم                         )معظ(م

lllllllll
lllllllll
ll

ید56 ب نام را یانھ آ اختصا ای .ارکرد

پوس )1 ای حس افت افت) 2در در
عمقی ای ذایقھ )3حس حس افت در

ی )4 ل د حس افت ی) 5در تفکرفضا
ا )6 چشم درحرکت ی ن ما ایجاد

ارادی غ عقیب برای

;;;;;;;;;;
;;;;;;;

ید57 ب نام مغزرا ای یانھ آ قطعھ عات .ضا

ح )1 ار) 2اختالل ان ) 3پدیده
ی درتفکرفضا در )4اختالل اختالل

یص )5تمایزدونقطھ در اختالل
تحرک و ) 6محل درکشیدن اختالل

ال اش کردن س )7ک ک ای مکعب
گرشمن )8 ان شان
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گروه آموزشی کیهان برای کنکور 

ارشد و دکتری روانشناسی چه 

 خدماتی را ارائه می دهد؟

      

  

        



 

 

 دوستان  سالم

 شرکت در کنکور کارشناسی ارشدها برای شروع مطالعات برای ترین قدمکنندهترین و البته گاهاً سردرگممیدونیم یکی از مهم

نکور های مختلف و بعضاً متناقض از منابع ک! که ممکنه با دیدن فهرستیعنی انتخاب درست منابع مطالعاتیشناسی، قدم اوله، روان

 .های مختلف دچار سردرگمی بشید. که این هم طبیعیهارشد روانشناسی در سایت
 

 :و آرامش منابع پیشنهاد شده ی کیهان رو مطالعه کنید ما به چند دلیل از شما میخوایم با آسودگی

  دانشجویان خوب زیادی مثل شما همین منابع مطالعاتی معرفی شده از طرف کیهان رو مطالعه کرده ند و به رتبه های تک

 .رقمی رسیده ند )مصاحبه هاشون رو در سایت بخونید و فیلم هاشون رو ببینید(

  اند.هتی و تهران و عالمه تحصیل کردارشد و دکتری روانشناسی دانشگاه شهیدبهشهمه مشاوران کیهان در مقطع  

  منابع معرفی شده ی کیهان رو یک نفر به شکل انفرادی معرفی نمی کنه )بر خالف سایت های دیگه( بلکه اینجا یک تیم

  اند.هستند که منابع رو بررسی کرده  از  رتبه های برتر کنکور امسال

  یفتهب! نه کتاب اضافی توی لیست باشه و نه کتاب مهمی از قلم رست و حسابی باشند و جامع و مانعمنابع باید دبه نظر ما .

 .از این جهته که چند بار بررسی کردیم

  حتماً حتماً توصیه می کنیم از مشاوره رایگان تلفنی یا حضوری کیهان )هیچ هزینه اضافی برای خط شما نداره( استفاده

کنید تا در اسرع وقت باهاتون تماس بگیریم و  اس ام اس 46122070264رو به شماره  1ن االن عدد کافیه همیکنید. 

 .براتون بذاریم 67یا  62دقیقه ای کامالً رایگان مشاوره با یکی از رتبه های تک رقمی کنکور  10تا  14یک وقت 

 دوستتون داریم. با آرامش بخونید :)  

 

 

  

http://kayhanravan.ir/fa/freecon.aspx


 دهد؟ها و جزوات و خدماتی ارائه میاز دروس کنکور چه کتاب کیهان برای هر یک

 خدمات کیهان منابع نام درس

زبان 

 تخصصی

 6ضریب 

-کتاب متون تخصصی روان

شناسی به زبان انگلیسی )تألیف 

 یحیی سیدمحمدی(

 

 جلد( 6شناسی یحیی سیدمحمدی )کتاب متون تخصصی روان

که باید از پایه فیلم آموزشی زبان مقدماتی )ویژه افرادی 

دکتر  با تدریس – (تأکید بر فهم متون تخصصی – شروع کنند

 صادق فالح

 فیلم اموزشی زبان پیشرفته )ویژه افراد با سطح زبان متوسط

با تدریس دکتر صادق  – (زنیتأکید بر موفقیت در تست –

 فالح

 کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت علوم(

 داشت(کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت به

 کپسول زبان )ویژه رشته مشاوره(

شناسی روان

 رشد

 6ضریب 

 های رشد ولیام کریننظریه

 شناسی رشد لورا برکروان

شناسی ژنتیک دکتر منصور روان

 و دکتر دادستان

 

ترین نکات منابع شناسی رشد کیهان )خالصه مهمجزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –

 شهیدبهشتی(

با تدریس اساتید  – شناسی رشدفیلم آموزشی درس روان

 گروه

 شناسی رشدروان بندی شده ویژه درسطبقه کتاب تست

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( شناسی رشدکپسول درس روان

 

شناسی روان

 بالینی

 3ضریب 

شناسی بالینی فیرس و روان

 ترال

شناسی بالینی دکتر سعید روان

 شاملو

درمانی های رواننظریه

 پروچاسکا و نورکراس

نظریه و کاربست مشاوره و 

 درمانی جرالد کریروان

راهنمای سنجش روانی گراث و 

 مارنات

 اصول مصاحبه بالینی اتمر و اتمر

 شناسی بالینی کرامرروان

 

 کتاب روانشناسی بالینی فیرس و ترال

ترین نکات شناسی بالینی کیهان )خالصه مهمانجزوه رو

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر –شناسی بالینی فیلم آموزشی درس روان

 منشنیک

 یشناسی بالینبندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 کوتاه( وشناسی بالینی )شامل نکات کلیدی کپسول درس روان

 



 خدمات کیهان منابع نام درس

شناسی روان

مرضی و 

کودکان 

 استثنایی

 6ضریب 

 شناسی روانی(:مرضی )آسیب

 شناسی روانی آسیب

 هالجین )یا سلیگمن(

 پزشکی خالصه روان

 کاپالن و سادوک

 شناسی مرضی روان

 پریرخ دادستان

 شناسی روانی آسیب

 ساراسون

 استثنایی:

  ز بهروکودکان استثنایی

 فرمیالنی

  آموزش کودکان استثنایی

 سیف نراقی و نادری

 شناسی و آموزش و روان

پرورش کودکان 

 استثنایی دکتر افروز

 

 شناسی روانی هالجینکتاب آسیب

ترین )خالصه مهم -جلد(  6شناسی روانی کیهان )جزوه آسیب

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –نکات منابع 

 (شهیدبهشتی

 جزوه کودکان استثنایی )و اختالالت کودکی( کیهان

 –شناسی روانی و کودکان استثنایی فیلم آموزشی درس آسیب

 منشبا تدریس دکتر نیک

ی و شناسی روانبندی شده ویژه درس آسیبکتاب تست طبقه

 کودکان استثنایی

شناسی روانی و کودکان استثنایی )شامل کپسول درس آسیب

 کوتاه(نکات کلیدی و 

 

آمار و روش 

 تحقیق

 1ضریب 

 روش تحقیق:

 روش تحقیق در روان-

شناسی و علوم تربیتی 

 علی دالور

  روش تحقیق در علوم

 رفتاری حسن زاده

 آمار:

  آمار و احتماالت کاربردی

-در علوم تربیتی و روان

 شناسی علی دالور

 های آماری در علوم روش

رفتاری رمضان حسن 

 زاده

 

 دالورکتاب آمار دکتر 

 کتاب روش تحقیق دکتر دالور

ترین نکات )خالصه مهم -جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس آمار 

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس روش تحقیق 

 ه ویژه درس آمار و روش تحقیقبندی شدکتاب تست طبقه

 کپسول درس آمار و روش تحقیق )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

  



 خدمات کیهان منابع نام درس

 النفسعلم

 1ضریب 

النفس از دیدگاه علم

دانشمندان اسالمی احدی و 

 بنی جمالی

شناسی شخصیت از روان

اصغر دیدگاه اسالم علی

 احمدی

 

تهیه  –ترین نکات منابع )خالصه مهم - النفس کیهانعلمجزوه 

 شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

به خانم احسانی )رتبا تدریس  – النفسعلم فیلم آموزشی درس

 کنکور ارشد( 7

 النفسعلم بندی شده ویژه درسکتاب تست طبقه

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( النفسعلمکپسول درس 

 

شناسی روان

فیزیولوژیک و 

انگیزش و 

 هیجان

 1ضریب 

 

 فیزیولوژیک:

 شناسی روان

فیزیولوژیک کریم 

 خداپناهی

 شناسی اعصاب و روان

 غدد حائری روحانی

 انگیزش و هیجان:

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان کریم خداپناهی

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان جان مارشال ریو

 

 -هیجان کیهاان شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و جزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان  –ترین نکات منابع )خالصه مهم

 دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

شناسی فیزیولوژیک فیلم آموزشی درس روان

کنکور  1الهی )رتبه با تدریس آقای فتح –)نوروسایکولوژی( 

 ارشد(

-با تدریس آقای فتح –فیلم آموزشی درس انگیزش و هیجان 

 کنکور ارشد( 1الهی )رتبه 

شناسی بندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان کپسول درس روان

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

 

http://www.kayhanravan.ir/fa/arzyabijozavat.aspx
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 های ارتباطی با گروه آموزشی کیهانراه

 

 

 س مرکزآدر

  3واحد  - 0پالک  -کوچه نوروز  -پایین تر از نظری  -فروردین  16خیابان  -خیابان انقالب  -تهران 

 مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کیهان -

 :1310263600 کد پستی 

 

 تلفن☎️ 

 02166475618 

 02166475619 

 02166475620 

o همیشه سعی کنید با هر سه خط تماس بگیرید.  

o  تلفن تان داده نشد این به معنای این است که ما همیشه در ساعات کاری در کیهان هستیم، اگر پاسخ

  .پشت خط هستید

o  در صورت شلوغ بودن خطوط، کافی است یک پیامک )حتی خالی( به سامانه پیامک ما بدهید تا در اولی

  .فرصت با شما تماس بگیریم



 پیامک�� 

 02166475620 

o  کنداین یک سامانه متعلق به کیهان است که پیامک های شما را دریافت می.  

 ایمیل ��

 info@kayhanravan.ir 

 kayhanravan@gmail.com 

 🆔تلگرام 

  :46164460174شماره 

 آیدی : https://t.me/kayhanravan 

 کانال های تلگرام��

 کنکور کارشناسی ارشد : https://t.me/kayhanravan_ir 

 کنکور دکتری : https://t.me/kayhanravanPhD 
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